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Abstract:   

This thesis describes the introduction of Web 2.0 education into Swedish LIS education with 
emphasis on the driving forces and obstacles in the process. It also discusses the possibilities 
of estimating the appropriate time for the start of new educational courses introducing new 
technologies, when it is uncertain if the technologies in question will sustain for a long 
enough period of time to make the educational effort worthwhile. The data on the Web 2.0 
education was collected during the spring of 2010 from the Web pages of the five LIS 
departments in Sweden, namely Borås, Lund, Umeå, Uppsala and Växjö, as well as by 10 
interviews during November and December 2010 with two representatives from each LIS 
department.. 
 
The key finding is that Web 2.0 is covered in Swedish LIS education and embracing both 
practical and theoretical issues. The main driving forces have been both the needs of the 
profession and an academic research interest. It is concluded that Rogers’  
“S-curves” as described in “Diffusion of Innovation” can be used as a tool in order to improve 
the understanding of when to introduce education in new technologies. Departments with no 
research in the new technology will probably start education in the new technology later due 
to the lack of scientific literature, while departments with research in the new field will have 
the potential to start earlier. 
 
Nyckelord: webb 2.0, bibliotek 2.0, sociala medier, bloggar, wikier, sociala nätverk,         
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1 Problemområde/Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen av de faktorer som påverkar 
införlivandet av nya teknologier i utbildning inom Biblioteks- och Informations-
vetenskap (B&I). Detta uppnås genom en undersökning av de hinder och drivkrafter 
som varit verksamma vid införandet av webb 2.0 relaterad undervisning vid de svenska 
B&I-utbildningarna.  
 
Bakgrund 
Samhället förändras och utbildningsinstitutionerna måste följa med i förändrings-
processen.Vad detta betyder för B&I-utbildningarna diskuterades i Borås 2007 inom 
ramen för Sixth International Conference on Conceptions of Library and Informations 
Science, Featuring the future (CoLIS 2007). Dels diskuterades hur utbildningarna ska 
kunna möta utbildningsbehov som snabbt uppstår på marknaden, men som kanske bara 
förblir aktuella under en kortare tid (Bawden 2007a), dels diskuterades vad som kan och 
bör tas upp om webb 2.0 i B&I-utbildningarna (Bawden 2007b). Utanför CoLIS har 
frågan om webb 2.0 alls hör hemma i B&I-utbildningen diskuterats av Dilevko (2009).   
 
Ett problem som gäller hur utbildningarna ska möta utbildningsbehov som kan bli 
kortvariga hänger samman med att nya utbildningsinslag i svensk högre utbildning 
måste motiveras väl. Om de nya satsningarna upplevs som obefogade, kan kritik luftas 
av t ex press och profession. När Högskolan i Borås hösten 2009 gav kursen ”Bloggens 
teori och praktik” kritiserades den av massmedia (Mattzon, 2010).  
 
Eftersom nyttan av att använda webb 2.0 i biblioteksverksamheten har diskuterats bland 
bibliotekschefer åtminstone sedan 2006, enligt egen erfarenhet, ville jag sätta mig in i 
frågan och började under våren 2009 leta efter fristående kurser i sociala medier 
och/eller webb 2.0 och Bibliotek 2.0 i anknytning till biblioteksverksamhet. Jag blev 
förvånad över att inte finna några fristående kurser vid de svenska B&I-utbildningarna. 
Eftersom biblioteken hade börjat använda sociala medier och webb 2.0 relaterad 
teknologi förväntade jag mig att det skulle vara av akademiskt intresse att utvärdera 
meningsfullheten i aktiviteterna.Vid några bibliotek hade man börjat med bloggar, 
publika kataloger i vilka låntagarna kunde göra kommentarer till posterna samt närvaro 
på Facebook. Vid andra bibliotek frågade man sig emellertid om användarna verkligen 
var intresserade av att läsa bloggarna, kommentera posterna i katalogerna och interagera 
genom t ex Facebook. Diskussion pågick om konsekvenserna av Open Access-rörelsen 
för biblioteken inom universitets- och högskolesektorn, och Anderson (2007 s. 25, 36) 
menade att Open Access kan räknas till webb 2.0, eftersom det handlar om 
egengenererat material som presenteras på Internet. 
 
En utförligare redogörelse för hur webb 2.0 kan definieras, hur biblioteken kan använda 
sig av webb 2.0 samt varför webb 2.0 kan anses av intresse för B&I-ämnet följer i 
kapitel 3. 
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1.1 Avgränsningar 

1.1.1  Val av teknologi som studeras i undersökningen 

Att göra en generell studie av införlivandet av nya teknologier i B&I-utbildning är 
alltför omfattande för en kandidatuppsats. Jag har därför begränsat studien till en ny och 
aktuell teknologi, webb 2.0. Webb 2.0 är emellertid ett omfattande och svårdefinierat 
begrepp och jag har därför begränsat studien till de fyra specifika delområden som 
huvudsakligen används av bibliotek i syfte att interagera med biblioteksanvändarna på 
ett kollaborativt sätt, eftersom jag utgår från att B&I-utbildningarna har intresse av att 
studera den interaktion mellan bibliotek och biblioteksanvändare som möjliggörs av 
dessa nya teknologier. De är: 
 

• Bloggar  
• Wikier 
• Social taggning, s k folksonomier 
• Sociala nätverk  

 
Min uppfattning om vilka av webb 2.0 teknologierna som huvudsakligen används vid 
bibliotek har jag fått genom studier av litteratur som utförligt och konkret ger exempel 
på hur bibliotek kan använda sig av webb 2.0 teknologier, t ex (Casey 2007), (Gibbons 
2007), (Courtney 2007) samt (Kroski 2008). Några av de teknologier jag valt bort bland 
de som kan räknas till webb 2.0 är RSS och podsändning, eftersom dessa två tjänster 
innebär enkelriktad sändning. De förutsätter inte interaktivitet, dialog eller samarbete.  
 
Jag anser inte att de webb 2.0 relaterade teknologier som jag valt att studera är 
representativa för alla nya teknologier som B&I-utbildningarna skulle kunna vara 
intresserade av att undervisa i. Denna studie av webb 2.0 relaterad utbildning ger 
emellertid en pusselbit i den generella frågan om hur nya teknologier förs in i 
utbildningen. 

1.1.2 Val av läroanstalter 

Jag har begränsat studien till svenska lärosäten; Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, 
Lunds universitet, Umeå universitet samt Uppsala universitet. Vidare har jag begränsat 
studien till bibliotekarieutbildningarna vid ovan nämnda lärosäten. Utbildningar av 
informationsspecialister, informationsarkitekter, webbredaktörer eller inriktade mot 
arkiv och museum vid B&I-institutionerna omfattas ej. Anledningen till dessa 
begränsningar är det begränsade utrymme som medges för en kandidatuppsats. 

1.2 Forskningsfrågor 

Meningarna är delade bland B&I-akademiker både om frågan om webb 2.0 hör hemma 
inom bibliotekarieutbildningen eller inte samt om frågan om vad som bör 
uppmärksammas inom webb 2.0 om detta lärostoff ska införlivas i undervisningen. 
Detta framgår av litteraturgenomgången i kapitel 5. Därför fann jag det lämpligt att först 
undersöka om det över huvud taget fanns någon undervisning i webb 2.0 vid B&I-
utbildningarna i Sverige under vt 2010. Min tanke var att om det inte fanns någon 
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utbildning i webb 2.01

1. Genomfördes utbildning i bloggar, wikier, sociala nätverk och folksonomier för 
framtida och nuvarande yrkesverksamma bibliotekarier vid svenska B&I-
utbildningar under vt 2010?  När började den och vilka planer finns för 
framtiden? 

 vid de svenska utbildningarna skulle det vara svårt att studera 
drivkrafterna. 
Mina forskningsfrågor är därför: 
 

 
2. Vilka drivkrafter har funnits för att starta utbildningen i dessa webb 2.0 

relaterade teknologier enligt uppfattningen hos lärare och administratörer vid 
B&I-utbildningarna? 
 

3. Vilka hinder har funnits för att inte starta utbildningen i dessa webb 2.0 
relaterade teknologier enligt uppfattningen hos lärare och administratörer vid 
B&I-utbildningarna? 

 
2 Metod 

För att samla information för att få svar på forskningsfrågorna valde jag två metoder, 
dels dokumentstudie, dels öppen intervju. Dokumentstudien hade karaktär av förstudie 
till intervjuerna och anknöt endast till forskningsfråga 1. Intervjustudien fokuserade  på 
forskningsfrågorna 2 och 3.  Dokumentstudien innebar att jag studerade den information 
som fanns i kursplaner om den webb 2.0 utbildning som genomfördes för bibliotekarier 
under vt 2010. Dokumenten hämtades från institutionernas webbplatser. Den andra 
metoden innebar alltså intervjuer med personer vid B&I-utbildningarna som kunde 
förväntas ha kännedom om förhållandena, dels för  att samla information om drivkrafter 
och hinder vid införandet av webb 2.0 undervisning, dels för att få deras syn på min 
tolkning av de studerade dokumenten. 
 
Svaren på den första forskningsfrågan är av faktamässig natur, vilket innebär att det 
skulle vara möjligt att etablera en värderingsfri utsaga av vad som utspelats under 
undersökningsperioden vt 10 gällande webb 2.0 undervisning. Jag vill emellertid betona 
att jag inte gjort en så grundlig undersökning av denna första forskningsfråga att det 
resultat jag presenterar kan sägas representera en faktisk verklighet till fullo. Inte ens 
det samlade resultatet av dokumentstudien och intervjustudien skulle vara tillräckligt 
om en kvantitativ studie skulle göras för att få svar på forskningsfråga 1. Om detta hade 
varit syftet skulle det även ha varit nödvändigt att intervjua studenter samt att samla in 
det kursinnehåll som publicerats på lärplattformar. Eftersom denna undersökning 
emellertid är en kvalitativ studie och alltså inte syftar till att undersöka t ex exakt hur 
många timmar undervisning i webb 2.0 som genomförts under vt 2010 eller exakt hur 
den organiserats vid utbildningarna, nöjde jag mig med att konstatera efter 
genomgången av kursplaner att det fanns tillräckligt med indikationer på att webb 2.0 
utbildning genomförts under vt 2010 för att motivera en studie av hinder och 
drivkrafter, vilket var studiens två sista forskningsfrågor, och det huvudsakliga syftet 
med min undersökning. 
 

                                                 
1 I denna uppsats använder jag formuleringen”Utbildning i webb 2.0” för både hela kurser samt moment 
eller inslag av lärostoff om webb 2.0 i kurser. 
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För att få svar på forskningsfrågorna 2 och 3 valdes följdaktligen kvalitativ öppen 
intervju. Jag såg emellertid inget hinder mot idén att börja intervjun med att försöka få 
mina observationer från dokumentstudien bekräftade eller korrigerade gällande 
forskningsfråga 1, trots att de tre första intervjufrågor som kopplades till denna snarare 
inbjöd till strukturerad intervju. De tre första intervjufrågorna kunde lätt besvaras och 
fungerade därför bra som ”uppvärmningsfrågor”. Intervjufrågorna bifogas i Bilaga 1. 

2.1 Dokumentstudie 

Dokumenten från institutionernas webbsidor användes för att undersöka läromål, 
kursinnehåll samt litteraturlistorna för bibliotekarie-utbildningarnas kurser under  
vt 2010. Syftet var att se vilken undervisning som gavs under vt 2010 om bloggar, 
wikier, sociala nätverk samt folksonomier samt om detta lärostoff  behandlades på 
grund-  eller avancerad nivå, som obligatorisk eller valfri kurs - om det alls togs upp. 
När jag gick igenom dokumenten stötte jag emellertid på kurser, kursinnehåll och 
kurslitteratur som med stor sannolikhet dolde moment om bloggar, wikier, sociala 
nätverk och folksonomier, utan att det uttryckligen framgick av ”ytan”. Ett exempel är 
att Meredith Farkas (2007) bok om användningen av sociala medier i bibliotek förekom 
i en litteraturlista. Jag visste att boken innehöll det lärostoff jag försökte identifiera och 
att bokens närvaro på litteraturlistan starkt signalerade att kursen ifråga handlade om det 
jag sökte. Jag insåg att om jag skulle hålla mig strikt till min avgränsning och definition 
av webb 2.0 och bara registrera de kursnamn, kursbeskrivningar eller den kurslitteratur 
som explicit innehöll orden bloggar, wikier, sociala nätverk och folksonomier, skulle 
jag alltså inte kunna registrera de kurser eller delar av kurser som faktiskt hade det 
lärostoff jag var intresserad av att identifiera - men under annan benämning. Eftersom 
ett sådant strikt förhållningssätt skulle vara kontraproduktivt, registrerade jag också 
kurser, kursmoment och kurslitteratur som med stor sannolikhet dolde det jag sökte 
under ytan av andra benämningar än de definitioner jag valt inledningsvis. Genom 
intervjuerna kunde jag senare korrigera de fel som denna metod ledde till. Förteckning 
över de 66 dokument som granskades finns i Bilaga 3. Resultatet av granskningen 
redovisas i löpande text i avsnitt 6.2 och i Tabell 2. Tabell 1, nedan, redovisar antalet 
studerad kurs- och utbildningsplaner fördelat på de olika lärosätena. 
 
Tabell 1 Antalet studerade dokument fördelat på lärosäten 
Lärosäte Utbildningsplaner Kursplaner 
Borås 5 39 
Lund 1 4 
Umeå 2 7 
Uppsala 1 2 
Växjö 1 4 
Summa 10 56 
 
 
För att säkerställa att jag inte hade förbisett några kurser kompletterades 
dokumentstudien med verifikationer över vilka kurser som hade planerats vt 10 för 
bibliotekarieutbildningarna genom Ladokutdrag eller motsvarande från respektive 
läroanstalt (Bilaga 4). 
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2.2 Intervjuer 

För att få de frågetecken som kvarstod efter dokumentstudien uträtade när det gällde 
forskningsfråga 1 samt för att få svar på forskningsfrågorna 2 och 3, gjorde jag 10 
telefonintervjuer. Två personer vid varje utbildning intervjuades; en lärare som var 
involverad i webb 2.0-undervisning och en person som kunde antas ha ett övergripande 
perspektiv vid varje institution under vt 2010.  
 
Anledningen till att jag valde att göra öppen kvalitativa intervju var att jag 
karaktäriserade intervjufrågorna 4-8 som värderingsfrågor, vilket var merparten av 
frågorna. Intervjufrågorna 1-3 karaktäriserade jag som faktafrågor, men jag såg ingen 
anledning till att de inte skulle kunna ställas inom ramen för en kvalitativ intervju. Med 
faktafråga avses en fråga som kan få ett svar som ett stort antal individer skulle kunna 
enas om som varande sant, dvs ett svar som skulle kunna beskrivas som överens-
stämmande med idén om en objektiv verklighet. En värderingsfråga får ett svar som 
uttrycker en persons subjektiva uppfattning (Lantz, 2007, s. 44). Anledningen till att jag 
valde att göra en öppen intervju var att denna intervjuform innebär att intervjuaren 
ställer en vid, öppen fråga som informanten kan utveckla sina tankar kring (Lantz 2007, 
s. 33). Motsatsen, den mest strukturerade formen för utfrågning, är en skriftlig 
utfrågning med fasta frågor och (vanligen) bundna svarsalternativ (Lantz 2007, s. 29). 
 
Intervjuerna tog mellan 20-70 minuter vardera. Den sammanlagda inspelningstiden är 7-
8 timmar. Ljudupptagningarna finns i författarens ägo. 
 
Vid kvalitativa intervjuer kan det vara svårt att bestämma lämpligt antal intervjuer. 
Därför används ibland ett tillvägagångssätt som brukar kallas lagen om avtagande 
information eller utbyte, vilket innebär att intervjuaren fortsätter att intervjua så länge 
ny information framkommer (Trost 2010, s.144). Trost menar emellertid att det finns en 
risk för att intervjuaren själv kan skapa en föreställning om mättnad, om intervjuaren är 
i dålig fysisk eller mental form och därmed inte klarar av att ta emot ny information.  
Med tanke på detta bestämde jag mig för att intervjua tio personer, två vid varje 
institution, vilket också skulle kunna ha fördelen att om båda informanterna vid en 
institution lämnade liknande svar när det gällde intervjufrågorna 1-3, skulle detta öka 
trovärdigheten i deras svar. 
 
Jag valde att göra telefonintervjuer, eftersom tidsåtgång och kostnad skulle bli för hög 
för resor runt om i landet, kanske till och med två olika resor till varje ort, om det inte 
skulle gå att samordna båda intervjuerna till samma datum på de olika platserna. En 
annan fördel med telefonintervju var att jag inte behövde ordna en lämplig avskild lugn 
plats för intervju på annan ort. Informanten behövde inte heller ta sig till någon speciell 
plats. Det föreföll smidigt för båda parter. Det är emellertid möjligt att jag skulle ha fått 
mer in- och djupgående svar om jag hade valt att träffa informanterna personligen för 
intervjun, eftersom intervju per telefon inte anses lämplig då mera djupgående frågor 
ska ställas, utan vanligen genomförs då standardiserade frågor ställs (Trost 2010, s. 42). 
 
Beträffande bortfall kan nämnas att under en intervju spelades de första 20 minuterna 
inte in, eftersom bandspelaren inte hade startat, vilket jag inte upptäckte förrän en bra 
bit in i intervjun. Detta hade emellertid inte så stor betydelse, eftersom det som sades 
under den tiden täcktes av anteckningar och genom kompletteringsfrågor, som jag 
senare fick svar på via mailkontakt. 
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Förförståelse 
Det är en vanlig föreställning om kvalitativ forskning att den innebär att man 
undersöker något förutsättningslöst (Lantz 2007, s. 22-23). Man föreställer sig att 
intervjuaren ställer frågor utan att ha någon förförståelse om det som skall undersökas, 
dvs att intervjuaren inte har någon modell som kommer att styra datainsamlingen. Lantz 
anser att detta är en falsk föreställning, eftersom det  inte är möjligt att närma sig någon 
helt blank. Intervjuaren har alltid mer eller mindre explicita tankemodeller som kommer 
att styra datainsamlingen, och dessa tankemodeller kommer också att styra intervju-
processen. Oavsett angreppssätt och intervjuform är det betydelsefullt att intervjuaren i 
förberedelsestadiet tydliggör den egna referensramen (Lantz 2007, s. 22-23). 
 
Jag redogör därför här för min förförståelse: Genom den läsning av forsknings-
litteraturen inom området, som jag redogör för i kapitel 5, hade jag en uppfattning om 
vad intervjupersonerna skulle kunna förmodas svara på mina frågor. Jag hade i hög grad 
påverkats av Conole & Alevizous (2010, s. 60-69) redogörelse för de drivkrafter och 
hinder för införandet av webb 2.0 i högre undervisning som författarna funnit genom en 
grundlig litteraturgenomgång. De faktorer som dessa författare identifierade skrev jag 
ned på en lista som jag hade framför mig under intervjuerna. När informanterna nämnde 
en av de faktorer som fanns på listan bockade jag för den. Vid sidan om att inget nytt 
framkom efter tio intervjuer, hjälpte också denna lista till med att ge en indikation om 
att antalet intervjuer var tillräckligt när jag gjort tio stycken. Det var emellertid min 
bestämda föresats att inte ställa ledande frågor, så jag undvek så långt som möjligt att 
ställa frågor om förekomsten av de faktorer som Conole & Alevizou nämnt.  

2.3 Informanter 

Informanterna för intervjuundersökningen är prefekter, programansvariga eller lärare 
involverade i kurser med webb 2.0 inslag. För att komma i kontakt med lämpliga 
informanter tog jag kontakt med studierektorer, prefekter, programansvariga eller 
motsvarande vid institutionerna genom ett mail. När jag fått några tips på namn 
skickade jag ett mail till de personer som föreslagits, där de fick ta del av forsknings-
frågorna och informerades om att undersökningen var avgränsad till bibliotekarie-
utbildningarna (Bilaga 2).  
 
När jag bokat tid med informanten, skickade jag ytterligare ett mail och presenterade 
mig samt frågade om jag fick banda samtalet. Informanterna fick inte intervjufrågorna i 
förväg. Informanterna har fått utskrift av intervjun samt redovisning av de utsagor som 
använts i redogörelsen för resultatet innan publicering av uppsatsen, för att kunna göra 
tillrättalägganden eller kompletteringar, vilket skedde i några fall. 
 
3 Webb 2.0 och dess betydelse 
  för bibliotek och B&I-utbildningarna 

I detta kapitel följer först en kort förklaring av begreppet webb 2.0 och sedan en 
förklaring av de studerade webb 2.0 teknologierna samt deras betydelse för biblioteken 
och B&I-utbildningarna. 
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3.1 Vad är webb 2.0? 

Termen webb 2.0 associeras vanligtvis till webbapplikationer som underlättar interaktiv 
informationsdelning, interoperabilitet, användargenererad produktion och samverkan på 
World Wide Web. En webb 2.0 plats ger sina användare möjlighet att interagera med 
varandra som skapare av användargenererat innehåll genom sociala medier i ett virtuellt 
nätverk, istället för att begränsas till att passivt ta del av innehåll som är skapat för dem, 
vilket är karaktäristisk för en webb 1.0 plats. Exempel på webb 2.0 
applikationer/tjänster är bl. a. sociala nätverk, bloggar, wikier och folksonomier. Många 
författare refererar till Britannica Online som ett typiskt exempel på Webb 1.0, medan 
Wikipedia betecknas som ett typiskt exempel på webb 2.0. Därför karaktäriseras webb 
1.0 ofta som ”read only Web” och webb 2.0 som ”read-write Web”, vilken tillåter 
användarna att lägga till, dela, redigera, värdera eller ändra information.  
 
Downes (2005), en kanadensisk forskare, anser att framväxten av webb 2.0 är en social 
revolution snarare än en teknologisk revolution, eftersom webb 2.0-verktyg och tjänster 
frambringar nya sätt att nå ut, kommunicera, samarbeta, dela information, skapa 
innehåll och sociala nätverk. 
 
Paul Anderson, som specialiserat sig på teknik och datavetenskap samt är verksam som 
teknisk redaktör för JISC Technology & Standards Watch, föreslår en ram inom vilken 
webb 2.0 kan förstås av de bibliotekarier som vill förstå konsekvenserna av webb 2.0 
för biblioteken (2007a). Han beskriver sex grundläggande idéer2

                                                 
2Ursprungligen Tim O’Reilly’s idéer, men tolkade av Paul Anderson  

 som teoretisk ram för 
att förstå vad som händer och vad som kommer att hända i framtiden. De är: 
 
Personligt användargenererat innehåll 
Detta refererar till det egengenererade innehåll som återfinns på webben genom att 
nätanvändare laddar upp och delar text, foton, filmer, musik etc. 
 
Värnandet av ”wisdom of the crowd” 
Detta innebär att ju fler som finns på webben, desto större blir den kollektiva 
intelligensen och möjligheten att få kloka svar på frågor. 
 
Data i ofattbara mängder 
Obeskrivligt stora mängder data samlas om användarna på nätet, och företagen kan 
använda detta i vinstinbringande syfte. 
 
Deltagararkitektur 
Tjänster kan konstrueras så att ju fler som använder dem, desto bättre blir de. Google 
Search är ett exempel. 
 
Nätverkseffekten 
Vilket ekonomiskt eller socialt värde tillför en användare det existerande nätet eller 
tjänsten? Ett exempel är att en bok som legat bortglömd i många år i ett antikvariat i en 
del av världen kan finna sin läsare i en annan del av världen genom Amazon. 
 
Öppenhet 
Denna idé betonar vikten av öppna standarder, öppen källkod, fria data och samarbete. 

http://www.britannica.com/�
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3.2 Bloggar 

En blogg (förkortning av Weblog) fungerar som en slags loggbok eller dagbok som 
publiceras på webben. Inläggen publiceras kronologiskt och arkiveras vanligen också. 
Läsarna har möjlighet att kommentera de inlägg som gjorts med resultatet att en 
diskussion lätt kan uppstå. 
 
Bloggars och mikrobloggars betydelse för biblioteken har hittills främst varit att fungera 
som en kommunikationskanal och marknadsföringsinstrument gentemot biblioteks-
användarna (Kroski 2008, s.17). Politiker har emellertid börjat tala om folkbibliotek 
som en institution som kan överbrygga den digitala klyftan genom utbildningsinsatser. 
Ett exempel på en sådan är att lära medborgarna använda bloggverktygen.  
 
Bloggars och mikrobloggars betydelse för B&I utbildningarna och forskningen hör 
samman med synen på bibliotek som ”mänsklighetens minne”. Hur mycket och vad av 
de mängder information som produceras ska väljas att sparas för framtiden och hur 
(Anderson 2007b)? Library of Congress har t ex valt att spara Twittermeddelanden, enligt 
Lohr (2010). Hur ska all denna information bevaras och göras sökbar? Forskares 
kommunicerande via bloggar är också av intresse för B&I-forskningen (Kjellberg 2009).  

3.3 Wikier 

En wiki är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av 
besökarna själva via ett webbgränssnitt. Ändringar publiceras omedelbart, utan att 
fördröjas av granskningsförfaranden (Kroski 2008, s. 41). 
 
För bibliotek kan wikier ha en betydelsefull roll för intern och extern kommunikation. 
Svaren på mer tidskrävande referensfrågor, som kan förväntas återkomma, kan lagras i 
en wiki, snarare än i mail, vilket är vanligt (Courtney 2007, s. 27).  En sådan wiki kan 
givetvis också göras tillgänglig externt för studenter och allmänhet.  
 
För B&I-utbildningarnas del blir det därför aktuellt att lära B&I-studenterna skapa 
wikier samt introducera dem till ”best practices”. I den diskussion som uppstått kring 
kunskapsbegreppet och vem som representerar kunskap, har bibliotekarierna både en 
chans och en utmaning i att profilera sig som de som kan navigera i oceanerna av 
information och hitta den information som en individ behöver och bedöma källvärdet, 
enligt min mening. EXAKT, ”Expertis, auktoritet och kontroll på Internet”, är exempel 
på ett forskningsprojekt inom B&I-området som undersöker hur källkritik formas i 
webb 2.0 miljö i samband med gymnasisters lärande. 

3.4 Social taggning/Folksonomi 

Kombinationen av orden ”folks” och ”taxonomy” till ordet ”folksonomy” har fått 
betydelsen icke-hierarkisk ontologi som skapas som ett resultat av att användarna förser 
objekt på webben med metadata, eller s.k. taggar, t ex ämnesord som beskriver ett 
objekts innehåll. Om flera användare ordnar och etiketterar samma objekt eller liknande 
objekt på detta sätt framträder ett organisationsschema i form av ett s.k. taggmoln, där 
de kraftigast framträdanden orden indikerar vilka ord som flest användare finner 
användningsbara (Courtney 2007, s. 94). 

http://projektexakt.wordpress.com/om-exakt/�
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Nyttan av taggningstjänsterna för biblioteken är t ex att biblioteksanvändarnas 
kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara i projekt där biblioteken delar med sig av 
sina resurser och inbjuder användarna till att frivilligt bidra i byggandet av en kollektiv 
resurs. Library of Congress visar t ex samlingar av historiska fotografier genom Flickr 
och får därigenom möjlighet att dela med sig av sina mest populära bilder till en ny 
publik. Allmänheten uppmuntras att förse bilderna med metadata, att kommentera dem 
samt att bidra med information om innehållet i bilderna.  
 
En fråga som kan ställas är vad som händer med den digitala kopian från Library of 
Congress’ fotoarkiv om Flickr stänger verksamheten. En annan fråga som berör B&I-
fältet, enligt Anderson (2007b, s. 44), är vad som händer med äganderätten till all 
användargenererad data i samband med utvecklingen av webb 2.0.  

3.5 Sociala nätverk för böcker och 
  bibliotekstjänster 

Sociala nätverk eller nätgemenskaper är mötesplatser på nätet. Det finns en ofantlig 
mängd sociala nätverk, stora och små, nationella och internationella, öppna för 
allmänheten eller slutna. Ett huvudsyfte för de flesta nätgemenskaper är att komma i 
kontakt med likasinnade. Ofta finns det också diskussionsforum och ibland chatt. 
Vanligast är att en nätgemenskap ligger på en webbplats, så att användaren inte behöver 
installera särskilda program. Något som skiljer sociala nätverk från vanliga webbplatser 
är att man ofta måste vara medlem i nätverket för att kunna ta del av hela innehållet  
(Farkas 2007, s. 111). 
 
Biblioteken kan utnyttja sociala nätverk för att visa sina samlingar och tjänster i 
marknadsföringssyfte. De kan låta biblioteksanvändarna skriva egna recensioner eller 
kommentarer om olika media i bibliotekskatalogen (Kroski 2008, s. 113-115). Exempel 
på hur sociala nätverk används på bibliotek visar t ex Karolinska Institutets bibliotek 
och Umeå stadsbibliotek som finns på Facebook, Norrköpings stadsbibliotek på 
MySpace samt Ann Arbor District Library, Michigan, USA, som inkorporerar 
biblioteksanvändarnas kommentarer, recensioner, indexering mm i sin onlinekatalog. 
 
Betydelsen för B&I utbildningarna är att de kan lära sina studenter att utvärdera de 
marknadsföringsåtgärder som biblioteken genomför. Frågan om hur mycket data som 
skall sparas, klassificeras och göras sökbar blir aktuell också i detta sammanhang. En 
tredje aspekt hänger samman med yrkeskårens långa tradition av att erbjuda en service 
som är genomtänkt ur etisk synvinkel, eftersom detta kommer att bli allt viktigare i en 
webb 2.0 värld där en individs privata liv, och t o m identitet, riskerar bli ett 
privatföretags egendom. Det är därför nödvändigt att genom en lämplig utbildning rusta 
professionen för att möta dessa utmaningar, påpekar Anderson (2007b).  
 
4 Teori 

Det vore önskvärt med en teori med vars hjälp man kunde bedöma om och när en ny 
teknologi, som kan uppfattas som tidsbestämd, är lämplig att föra in i B&I-utbildning. 
Frågan är komplicerad och svaret kommer att bli beroende av flera faktorer, av 
drivkrafter som skjuter på och hinder som bromsar. Någon generell teori för exakt 

http://www.flickr.com/photos/Library_of_Congress�
http://www.facebook.com/pages/Karolinska-Institutet-Universitetsbiblioteket/73259870420�
ttp://www.facebook.com/Minabibliotek?v=wal�
http://www.myspace.com/norrkopingpubliclibrary�
http://www.aadl.org/services�
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bedömning finns därför egentligen inte3. En viss vägledning kan erhållas genom 
användning av Everett M. Rogers teori Diffusion of Innovation för spridning av 
innovationer (Rogers 2003). Jag använder här Rogers teori i kvalitativt syfte. Rogers 
teori syftar till att belysa de faktorer och processer som påverkar människor att ta 
innovationer i bruk. Kunskap om de faktorer och processer som underlättar spridandet 
av nya idéer kan antas främja samhällsutveckling. Rogers definierar diffusion som ”den 
process genom vilken en innovation kommuniceras genom vissa kanaler över tid bland 
medlemmarna i ett socialt system” (Rogers 2003, s. 5-6 ). Rogers definierar en 
innovation som ”en idé, praktik eller objekt som uppfattas som nytt av en individ eller 
enhet” (Rogers 2003, s. 12). 
 
När en individ möter en ny innovation går personen i regel genom en beslutsprocess i 
vilken han eller hon samlar information, testar  innovationen, väger för och emot om 
innovationen är värd den satsning i tid och energi som krävs för att han eller hon ska 
lära sig bemästra innovationen (Rogers 2003, s. 169). De anställda vid en institution 
som ska ta ställning till om en ny teknologi ska användas i undervisningen står inför en 
liknande situation enligt Baltaci-Goktalay & Ocak (2006). Även en anställd vid ett 
bibliotek som vill argumentera visavi ledningen för lämpligheten att satsa resurser på ett 
projekt med sociala medier i biblioteksverksamheten kan använda sig av Rogers teori, 
enligt Hinchliffe (2010). 
 
Rogers ”Rate of Adoption Theory” beskriver att spridning av innovationer är en process 
som i begynnelsestadiet kännetecknas av en gradvis långsam tillväxt för att sedan nå ett 
stadium av snabb och dramatisk tillväxt och så småningom plana ut för att till sist avta. 
Figur 1 nedan visar hur spridning av innovationer sker enligt Rogers. I takt med att fler 
och fler individer eller grupper börjar använda eller slutar använda en innovation (blå 
kurva) kommer andelen individer som har använt innovationen (gul linje) att nå en 
mättnadspunkt. Den gula linjen benämns S-kurvan. 

 
 
Figur 1, Rogers “Rate of Adaption Theory”,  Källa:  Diffusion of innovations (2011), Wikipedia 
 
Rogers beskriver bl.a. diffusionen av Internet och hur det utvecklades från det 
ursprungliga ARPANET4

                                                 
3 Enligt mailkontakt med Tomas Bergqvist, lektor i Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet.   

 fram till dagens webb (Rogers 2003, s. 346 ff). Webb 2.0 kan 
ses som en teknologi som har en relativ fördel gentemot andra innovationer, ur B&I-
utbildningarnas synvinkel, eftersom Internet är ett viktigt verktyg för bibliotekarier och 
Internets förändringar därmed kan få relevans för yrket. 
 

4 ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) var världens första fungerande 
paketväxlande nätverk och en föregångare till dagens Internet. Det utvecklades av det amerikanska 
försvaret. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet�
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Två andra forskare, Massy och Zemsky, har lanserat en modell för e-learning, enligt 
Baltaci-Goktalay & Ocak (2006). Massy och Zemskys kurva följer Roger’s kurva 
(Figur 2). De hävdar att adoptionsprocesserna startar långsamt pga behovet att  
experimentera, men att de accelererar när det dominerande användningssättet för 
innovationen är fastställt, för att till sist nå mättnad. 

 
Figur 2, Massy and Zemsky (2003): The stages of technology adoption 
 
Rogers hävdar att fem variabler bestämmer hur snabbt inkorporation/spridning av en 
innovation sker. De utgörs av: 1) hur innovationen värderas, 2) vilken typ av beslut som 
krävs när det gäller införlivande av innovationen, 3) vilka kommunikationskanaler som 
används i beslutsprocessens olika stadier, 4) vilka egenskaper som karaktäriserar det 
sociala system som fattar beslutet, 5) hur stora insatser som gjorts för att främja 
innovationen av Change agents (Rogers 2003, s. 222). I det följande översätter jag 
”Change agent” med Förändringsagent. En Förändringsagent är en person som påverkar 
en annan individs beslutsprocess i den riktning som är önskad av en Change agency, dvs 
en uppdragsgivare (Rogers 2003, s. 27). En Förändringsagent försöker vanligtvis främja 
införlivandet av nya idéer, men kan också försöka stävja inkorporerandet av icke 
önskade idéer. Förändringsagenter använder sig ofta av opinionsbildare i det sociala 
system som ska påverkas. Rogers använder sig också av begreppet ”Champion”, som 
betecknar en karismatisk person som satsar sin kraft och prestige på att främja 
inkorporationen av en innovation i en organisation, så att likgiltigheten för den eller 
motståndet mot den övervinns i en organisation (Rogers 2003, s. 414-415). Begreppet 
Förändringsagent hör i högre grad samman med förändringar i ett samhälle, medan 
begreppet ”Champion” snarare hör samman med förändringar i en organisation, t ex ett 
företag eller en myndighet, enligt min förståelse av begreppen. 
 
För analysen av empirin i diskussionsdelen (kapitel 7) i denna uppsats fokuserar jag på 
två av de ovan nämnda variablerna. För det första, den variabel som rör vilka 
egenskaper som karaktäriserar det sociala system som fattar beslutet (variabel 4), för det 
andra, den som rör hur innovationers egenskaper värderas (variabel 1). 
 
Det beslutsfattande sociala systemets egenskaper 
När det gäller de egenskaper som karaktäriserar det sociala system som fattar beslutet,  
definierar Rogers ett socialt system som ett antal samverkande enheter som är förenade i 
ett gemensamt problemlösande för att uppnå ett gemensamt mål. Ett socialt system har 
en struktur vilken definieras genom det mönster de ingående enheterna har inordnats i. 
Detta mönster syftar till att ge regelbundenhet och stabilitet för de individer som 
omfattas av systemet. Den sociala strukturen och systemets kommunikationspraktiker 
underlättar eller försvårar spridning av innovationer. En aspekt av den sociala strukturen 
är systemets normer, dvs de etablerade beteendemönster för individerna i det sociala 
systemet (Rogers 2003, s.37). 
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Värdering av innovationers egenskaper (Perceived Attributes of Innovation) 
En innovations spridningshastighet påverkas av hur den beslutande individen eller 
gruppen värderar en innovation enligt följande kriterier: synlighet (observability), 
relativ fördel (relative advantage), komplexitet (complexity), kompatibilitet 
(compatibility) samt testbarhet (triability)(Rogers 2003, s. 222). 
 
Synlighet är den grad till vilken en innovation är synlig för andra. Ju lättare det är för 
individer att se resultatet av en innovation, ju mer benägna blir de att acceptera den. 
Synlighet stimulerar till diskussion mellan t ex kolleger på en arbetsplats. De som blir 
nyfikna ber att få mer information (Rogers 2003, s.16). 
 
Relativ fördel är den grad till vilken en innovation uppfattas som bättre än den som 
föregår den. Graden av relativ fördel kan mätas i ekonomiska mått, men även social 
prestige, bekvämlighet och tillfredställelse är viktiga faktorer. Det spelar ingen roll om 
en innovation har stor ”objektiv” fördel. Vad som spelar roll är den värderande 
individens uppfattning. Ju större denna relativa fördel upplevs, desto snabbare kommer 
innovationen att inkorporeras (Rogers 2003, s.15). 
 
Komplexitet är den grad till vilken en innovation uppfattas som svår att förstå eller att 
använda. Innovationer som är lätta att förstå kommer att inkorporeras snabbare än 
innovationer som svåra att förstå och som kräver att användaren måste göra en 
ansträngning för att lära sig använda den (Rogers 2003, s.16). 
 
Kompatibilitet är den grad till vilken en innovation uppfattas som förenlig med 
existerande värden, tidigare erfarenheter och de potentiella användarnas behov. En 
innovation som inte är förenlig med de existerande normerna och värderingarna i ett 
socialt system kommer inte att inkorporeras lika snabbt som en innovation som är 
förenlig med gruppens värderingar och normer (Rogers 2003, s.15). 
 
Testbarhet är den grad till vilken en innovation kan testas i begränsad omfattning. 
Innovationer som kan utvärderas genom att det är möjligt att  pröva dem i begränsad 
skala, kommer att inkorporeras snabbare än innovationer som inte har denna egenskap. 
Detta beror på att inkorporerandet av dem kommer att vara förknippat med mindre 
osäkerhet och risk, eftersom användaren till viss del kan förlita sig på de tidigare 
rutinerna, medan användaren ersätter det gamla med det nya. (Rogers 2003, s.16). 
 
5 Litteraturstudie, kunskapsläge och 
  tidigare forskning 

I diskussionen bland forskare om webb 2.0s påverkan på B&I-utbildningarna kan två 
huvudsakliga frågeställningar urskiljas. För det första diskuteras varför /varför inte 
webb 2.0 bör integreras i LIS utbildningarna, dvs drivkrafter och hinder, och, för det 
andra, hur integrationen bäst kan göras. 

5.1 Ska webb 2.0 integreras i B&I-utbildningarna? 

Al-Diahani (2009) har undersökt B&I-akademikers inställningar till webb 2.0 och funnit 
att dessa anser att webb 2.0 dels kan främja studenternas informationskompetens, dels 
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deras kompetens och färdigheter generellt, och, för det tredje, lärar-student relationerna. 
Han menar också att det är viktigt att ge plats för webb 2.0 i kurser och läroplaner för att 
förståelse för fenomenet behövs som förberedelse för den kommande webb 3.0.   
 
Bland de forskare som argumenterar för att webb 2.0 ska integreras i B&I-
utbildningarna finns också de som betonar att B&I-utbildningarna måste leva upp till 
förväntningarna hos studenterna, både när det gäller undervisningens uppläggning och 
innehåll (Lorentzo 2007). Studenterna önskar kunskaper som gör dem konkurrens-
kraftiga och motsvarar deras sätt att lära. Många ungdomar i den generation som växt 
upp med datorer är ständigt uppkopplade, vilket innebär att gränserna mellan lärande, 
arbete och fritid blandas samman. Bryant (2007) benämner detta som ett nytt sätt att 
leva. Aharony (2008) anser att det skulle stärka studenternas konkurrenskraft att ha 
kunskaper i webb 2.0, eftersom dessa kunskaper efterfrågas av arbetsgivarna. Rehman 
och Marouf (2008) samt Srivastavas (2009) konstaterar att B&I-studenter, för att kunna 
konkurrera med studenter från andra inriktningar, bl. a. data, management och 
kommunikation, måste vara ”up to date” med de senaste teknologierna. Al-Daihani 
(2009) har också genomfört en studie som visar att akademiker vid B&I institutioner  
anser att webb 2.0 är viktigt i  utbildningen och att de också uttryckte en tro att B&I 
utbildningens status skulle höjas genom denna åtgärd.  
 
En annan grupp argument som förts fram i diskussionen om den roll webb 2.0 kan spela 
i B&I-utbildningen är att biblioteken har börjat använda webb 2.0 i allt större 
utsträckning. Foo och Ng (2008) noterar att bibliotek använder webb 2.0 i 
referenstjänst, skapandet av guider för forskningssyften, för beståndsutveckling samt för 
att förhöja användarnas upplevelse. Det är därför viktigt att B&I-utbildningarna 
förbereder de framtida bibliotekarierna för att kunna använda och bedöma webb 2.0-
teknologi. Srivastavas (2009) påpekar att B&I utbildarna har ansvaret att utbilda 
blivande professionella i konsten att skilja på teknologi som är värd att känna till, 
teknologi värd att lära sig och teknologi lämplig att integrera i bibliotekens service. Hon 
anser också att det aldrig går att förneka att bibliotek är serviceinstitutioner och att alla 
bibliotekens aktiviteter ytterst syftar till att tillfredsställa användarnas behov, vare sig 
det gäller webb 2.0 eller någon senare teknologi.  
 
Eftersom många yngre är vana vid att både producera och konsumera digitalt innehåll 
och tjänster, påpekar Anderson (2007a) att bibliotekarierna måste behålla initiativet när 
det gäller utvecklingen av tjänsterna. Han föreslår därför en strukturerad ram som syftar 
till att hjälpa bibliotekarierna att analysera och utvärdera vad som pågår när det gäller 
webb 2.0 och vad som kan vara användbart för biblioteken. Han visar att biblioteken är 
väl lämpade att göra unika insatser när det gäller utvecklandet av webb 2.0 tjänsterna.  
 
Alla de ovan nämnda forskarna är således positiva till tanken att webb 2.0 ska 
inkluderas i B&I-utbildningarna. Det finns emellertid motståndare. Dilevko (2009,  
s. 129-136), en kanadensisk professor, förespråkar i sin bok en utbildning som ger djupa 
och breda  ämneskunskaper i andra ämnen än informationsvetenskap, dvs en icke-
teknologiskt inriktad utbildning. När bibliotekarier strävar efter att göra sina bibliotek 
relevanta genom användning av webb 2.0 avslöjas deras anpassning till ett 
marknadsekonomiskt tänkande, anser han. De hjälper till att legitimera omvandlandet 
av sig själva, sitt egengenererade material och sina relationer till andra till varor för 
försäljning av multinationella företag. Därför är han starkt emot att bibliotekarie-
utbildningen inkluderar webb 2.0. 
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5.2 Hur kan webb 2.0 integreras i B&I- 
  utbildning? 

Bawden m. fl. (2007b) studerar de förändringar i B&I-utbildningarnas läroplaner som 
orsakats av de ökande mängderna elektroniskt material och de verktyg för nätverkande 
och kommunikation som finns tillgängliga. Både innehållet och undervisnings-
metoderna undersöktes vid en institution i fem olika länder; Australien, Irland, Litauen, 
England och Slovenien. Studien resulterar i en rekommendation att webb 2.0 studeras 
dels som ämne, dels används som ett verktyg för undervisning och inlärning. Efter en 
detaljerad presentation av kursernas innehåll och undervisningens genomförande vid 
varje lärosäte, presenteras några generella principer:  
 

1. Integration är viktigt. Webb 2.0 ger både innehåll och verktyget som kan främja 
lärandet, vilket ger en gynnsam integration av både teori och praktik. Webb 2.0 
ger också möjlighet att integrera forskning i ämnet.  

2. Studenterna har oftare större erfarenhet än lärarna, och de senares kunskaper 
måste stärkas.  

3. Introduktionen av webb 2.0-stoff bör ske gradvis, med utgångspunkt i vissa 
kurser, eller ämnen, för att utvecklas på grundval av de erfarenheter som 
förvärvas under resans gång. 
      

Foo & Ng (2008) beskriver hur webb 2.0 kunskaper kan integreras i ett existerande 
masterprogram i Information Studies. Först ges en webb 2.0/Library 2.0 grundkurs som 
ger både teoretisk och praktisk kunskap. Nästa steg består av en seminarieserie då 
teoretiska aspekter diskuteras och representanter för företag och professionella 
organisationer deltar. I tredje steget förväntas studenterna delta i undervisningen via 
social nätverk, bloggar, RSS mm. Sista fasen utgörs av en praktikperiod.  

5.3 Hinder för webb 2.0 integration i B&I utbildning 

Hittills kan denna litteraturgenomgång ha gett intryck av att integration av webb 2.0-
kunskaper är vanligt förekommande inom många B&I-program. Det är därför viktigt att 
notera att Aharony (2008) undersökte 59 B&I-skolor i USA 2007, dels genom en 
dokumentstudie, dels genom en uppföljande enkät. Hon fann att bara 10% av 
programmen undervisade i webb 2.0 enligt dokumentstudien och 42% enligt enkäten. 
Endast 12 av de 59 B&I-skolorna besvarade emellertid enkäten. 
 
Några forskare har sökt förklaringar till varför webb 2.0 inte har integrerats i högre grad 
i B&I-utbildningarna. Bawden (2007b) finner en förklaring i att lärarna inte har tid att 
sätta sig in i de nya webb 2.0 teknologierna, det råder brist på teknisk support för att 
underlätta detta samt en oro att lärandet ska påverkas negativt. Al-Daihani (2009) anför 
också bristande kunskap om verktygen som förklaring. 
 
Halper (2008) summerar resultaten av en studie utförd av British Library om engelska 
samhällsvetenskapliga forskares användning av webb 2.0. Den visar att majoriteten av 
dem inte använder webb 2.0.  
 
Al-Daihani (2009) anser att det behövs mer forskning gällande socio-kulturella faktorer 
som påverkar B&I-akademikers användning av webb 2.0. 
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Conole & Alevizou (2010) har gjort en omfattande litteraturstudie av användningen av 
webb 2.0 verktyg i högre utbildning i USA, England och Europa. Rapporten ger en 
syntes av forskningslitteratur inom fältet och ett antal exempel på hur webb 2.0 verktyg 
kan användas. De drar också slutsatser om hur hinder för införandet av webb 2.0 
teknologier lättare kan undanröjas. De nämner bl. a.  
 

• Breda satsningar från regeringshåll 
• Satsningar av internationella och idéella organisationer 
• Institutionella strategiska planer och stöd 
• Motivation av personal 
• Ämnesanpassning och e-learning 

 
6 Redovisning av empiri 

Redovisningen av empirin görs i tre olika avsnitt. I första avsnittet, 6.1, görs en kort 
översiktlig presentation av utbildningarna. I andra avsnittet, 6.2, redovisas den empiri 
som anknyter till den första forskningsfrågan och som gäller förekomsten av webb 2.0 
inslag i utbildningarna samt planer för framtiden. I tredje avsnittet, 6.3, följer sedan en 
presentation av empirin som anknyter till forskningsfrågorna 2-3 vilka berör bl a hinder 
och drivkrafter.  
 
Eftersom jag valt formen öppen intervju, där intervjuaren förutsätts följa informanten 
och låta denne fördjupa sig i det hon/han vill, får informanten under intervjun i stort sett 
prata oavbrutet, även om det innebär att informanten avlägsnar sig något från 
frågeställningen. Efter att ha svarat på första intervjufrågan fortsätter några informanter, 
som har inblick i de olika programmen/kurserna, att berätta om andra inslag av webb 
2.0 i utbildningen under andra terminer och som inte ägt rum under vt 20105

6.1 Kort beskrivning av utbildningarna 

.  Innan jag 
ställt första intervjufrågan till informanten har jag definierat min användning av 
begreppet webb 2.0 och utbildning. Det är därför underförstått mellan mig och 
informanten att den dialog vi har kring frågorna hela tiden relateras till den definition av 
webb 2.0 som gjorts, även om det inte utsägs varje gång vi återkommer till begreppen. I 
redovisningen av informanternas svar nedan, och även i alla följande delar av 
undersökningen, ska begreppen webb 2.0/bibliotek 2.0 och sociala medier när de 
relateras till informanternas svar därför tolkas i enlighet med den definition jag gjort i 
inledningen till intervjun, dvs som syftande på bloggar, folksonomier, sociala nätverk 
och wikier.      

B&I utbildningen i Borås 
B&I-utbildningen i Borås ges vid Institutionen för Biblioteks- och informations-
vetenskap/Bibliotekshögskolan. Här återfinns Sveriges största utbildning och forskning 
i biblioteks- och informationsvetenskap. I juni 2010 fick Högskolan i Borås rättigheter 
att bedriva forskarutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Majoriteten 
av landets professorer och disputerade lärare i ämnet är koncentrerade till Borås. 
(Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap - BHS - Högskolan i Borås, 2010) 
                                                 
5 Eftersom undersökningens syfte inte är att ge ett kvantitativt mått på vilken webb 2.0 utbildning som 
getts under vt 10, redovisar jag även vad informanterna berättar om sin institutions webb 2.0 utbildning 
även om den faller utanför undersökningsperioden. 
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B&I-utbildningen i Lund 
B&I-utbildningen i Lund ges vid Institutionen för kulturvetenskaper. Denna institution 
ger fristående kurser i biblioteks- och informationsvetenskap samt ett masterprogram i 
arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM). 
(Biblioteks- och informationsvetenskap - Institutionen för kulturvetenskaper - Lunds 
universitet, 2010)  
Forskning pågår vid institutionen inom ett tiotal ämnesområden inom ramen för B&I. 
(Forskningsämnen – Institutionen för kulturvetenskaper - Lunds universitet, 2010) 
 
B&I-utbildningen i Umeå 
B&I-utbildningen vid Umeå universitet ges vid Sociologiska institutionen. Det finns ett 
kandidatprogram omfattande tre terminers studier och ett magisterprogram för de 
studenter som vill läsa ytterligare ett år. Forskning bedrivs inom ämnena i bibliometri, 
kunskapsorganisation och informationssökning. (Biblioteks- och informationsvetenskap 
– Sociologiska institutionen - Umeå universitet, 2010) 
 
B&I-utbildningen i Uppsala 
B&I-utbildningen i Uppsala ges vid Institutionen för ABM, som tillhör historisk-
filosofiska fakulteten. Här bedrivs utbildning på masternivå inom huvudområdet ABM, 
med tre inriktningar: arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap samt musei- 
& kulturarvsvetenskap. Inom biblioteks- & informationsvetenskap finns också 
utbildning på forskarnivå. (Institutionen för ABM, 2010)  
 
B&I-utbildningen i Växjö 
B&I-utbildningen vid Linnéuniversitet kan läsas vid Institutionen för kulturvetenskaper, 
som ger ett kandidatprogram i biblioteks- och informationsvetenskap omfattande 180 
poäng. (Biblioteks- och informationsvetenskap - Linnéuniversitetet - Lnu.se, 2010) 
Forskning bedrivs dels i flera av B&I:s kärnområden, dels i samarbete med andra 
ämnen, som pedagogik och informatik.6

6.2 Nuvarande och planerad webb 2.0 relaterad 
 utbildning  

 

Resultatredovisningen som anknyter till forskningsfråga 1 består, för det första, av en 
översiktlig presentation i Tabell 2 som sammanfattar observationerna vid 
dokumentstudien samt informanternas svar på intervjufrågorna 1-3. För det andra 
redovisas observationerna från dokumentstudien och intervjusvaren mer i detalj vid 
varje lärosäte. Förteckning över de dokument som studerats i dokumentstudien 
redovisas i Bilaga 3. Verifikation från institutionerna gällande vilka kurser som gavs  
vt 10 inom ramen för bibliotekarieutbildningarna ges i Bilaga 4. Beträffande 
verifikationen från institutionen i Umeå bör det observeras att kurserna 2BV013, 
2BV016, 2BV019, 2BV020 var delkurser i 2BV006. Vad som kan framstå som fem 
kurser i var därför bara fyra. Umeå hade inte några studenter registrerade på 
magisterprogrammet.7

                                                 
6 Mailkontakt med professor Joacim Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, 
Linnéuniversitetet. 
7 Enligt mailkontakt med Barbro Hedlund vid Sociologiska institutionen, Umeå univ. 

 En av de fyra planerade delkurserna vid Umeå universitet 
omfattade lärostoff om webb 2.0 och har därför redovisats i Tabell 2. Likaså innehåller 
några verifikationer från de olika lärosätena dubbleringar av samma kurs, eftersom 
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samma kurs läses av både när- och distansstudenter. I de fallen har kursplanen bara 
räknats en gång.  
 
I tabell 2 i kolumnen ”Antal studerade kurser via utbildningens webbplats” beskrivs hur 
många kursplaner som studerats i dokumentstudien, vilken nivå de ligger på samt totalt 
antal poäng de omfattar. (De utbildningsplaner som ingår i dokumentstudien redovisas 
ej i denna kolumn, utan i Bilaga 3). I kolumnen ”Webb 2.0 relaterade kurser vt 2010 
enligt dokumentstudie och/eller informant förekommer uttrycket ”Del av”. Detta 
signalerar att webb 2.0 lärostoff bara förekommer delvis inom ramen för kursen. 
Kolumnen ”Webb 2.0 relaterade kurser före eller efter vt 2010 enligt informant” visar 
vad informanterna berättat om webb 2.0 inslag i utbildningarna under andra perioder än 
undersökningsperioden vt 2010. Kolumnen ”Kommande planer ” visar planer enligt 
intervjupersonernas åsikter, vilka dock inte ännu dokumenterats skriftligt vid 
intervjutillfället i slutet av 2010. 
 
Tabell 2  Redovisning av dokumentstudie samt svaren på intervjufrågorna 1-3 gällande 
forskningsfråga 1 om befintlig och planerad utbildning 

Lärosäte Antal studerade 
kursplaner via 
B&I-utbildningens 
webbplats 

Webb 2.0 relaterade kurser 
vt 2010 enligt dokument-
studie och/eller informant 

Webb 2.0 relaterade 
kurser före eller efter 
vt 2010 enligt 
informant 

Kommande planer 

Borås Grund: 13 st 
 (135 poäng) 
 
Magister: 1 st 
(30 poäng) 
 
Master: 11 st  
(111.5 poäng) 
 
Fristående kurser: 
11 st 
(120 poäng) 
 
The Swedish 
School of Library 
& Information 
Science ( SLISS) 
3 st (22.5 poäng) 

Master:  
Del av ”Användare och 
informationspraktiker i 
digitala miljöer”, (15 
poäng) Start: vt 2010 
Del av ”User and  
Information Activities in 
Digital Environments”, 
(15 poäng) Denna kurs 
gavs som fristående kurs 
redan ht 2008, men ges nu 
inom ramen för det 
engelsk-språkiga master-
programmet.  
 
Fristående kurser: 
1. ”Bloggens teori och 
praktik”, (7,5 poäng) Start: 
ht 2009 
 

Master, valbar:  
”Nya Medier: 
Tillgängliggörande och 
social interaktion”, 
(7,5 poäng) Start: 
 vt 2010 
 
Del av ”Digitala 
referens- och katalog-
tjänster”, (7,5 poäng) 
Start: vt 2010 
 
Del av ”Vetenskaplig 
publicering”,7,5poäng 
Start: vt 2010 
 
Del av ”Digitala 
medier i kultur och 
informations-
sektorerna”,7,5 poäng 

Delar av Master-
programmet 
Digital tjänster 
kommer att införas 
i grundutbild-
ningen. 
 
Ökad satsning på 
sociala medier som 
ett forskningstema 
är beslutad. 3 dok-
torandtjänster för 
forskning om 
sociala medier 
utlystes i slutet av 
2010. 

Lund Master: 4 st  
(60 poäng) 

Master: 
Del av ”Biblioteks- och 
informationsvetenskap: 
Bibliotek som institution, 
funktion och fenomen” 
(7,5 poäng) Start: vt 08 
Del av ” Att samla och 
organisera kunskap” (15p) 
Start: vt 2008 

Webb 2.0 ingår som 
liten del i många 
kurser: 
Termin 1: 
2-dagarsmoment med 
sociala medier, 
skapandet av wiki 
Termin 3: Skapandet 
av digitalt bibliotek 

 

Umeå Grund: 1 st  
(30 poäng) 

Grund: 
Del av”Informationsteknik 

Magister: 
Del av ”Populärkultur 
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Magister: 4 
(30 poäng) 
 
Fristående kurser: 
2 st (15 poäng) 
 

och design av informa-
tionssystem”, (7,5 poäng) 
som är delkurs inom 
ramen för ”Informations-
system”, (30 poäng) 
Start: 2006 (gäller inslaget 
med bloggar i kursen) 

och nya medier” 
(7,5poäng) 
Start: vt 2008 

Uppsala Master: 2 st 
(60 poäng) 

Master: 
Del av ” Moment 5: 
Elektronisk dokument-
hantering II  (7,5 poäng) 
inom ramen för 
Biblioteks- och infor-
mationsvetenskap, år 1, 
(30 poäng) Kod: 5BB000 
Start vt:2010 

Bibliotek 2.0 tas upp 
för teoretisk diskussion 
inom många kurser  
Start: ”Sedan många år 
tillbaka” 
 

Utbildningsinslag 
med byggande av 
wiki  

Växjö Grund: 4 st 
 (120 poäng) 

Grund: 
Del av Biblioteks- och 
informationsvetenskap I, II 
samt IV à 30 poäng 
omfattande Bibliotek och 
brukare I, II, IV samt 
”Kunskapsorganisation 
och informations-
arkitektur II” 
Start: ”Åtminstone sedan 
2008” 

  Ny utbildning från 
ht 2011 kommer 
att innehålla mer 
om webb 2.0 och 
sociala medier, 
samt inriktas på 
idéer om hur 
sociala medier kan 
användas för pro-
fessionellt bruk. 

6.2.1 Nuvarande och planerad utbildning vid Borås 

Redovisning av dokumentstudie 
 
Masterutbildning Digitala tjänster – kultur, information & kommunikation 
Min tolkning av detta programs utbildningsplan medförde att jag drog slutsatsen att de 
studenter som startade Masterutbildningen ht 09 läste följande kurser under vt 2010; en 
obligatorisk kurs ”Projektledning inom kultur- och informationsverksamheter” om 7,5 
poäng samt tre valbara kurser om vardera 7,5 poäng.  För sina valbara kurser kunde 
studenterna välja mellan fem kurser om 7,5 poäng: ”Bilddigitalisering av kulturarvet”, 
”Digitala referens- och katalogtjänster ”, ”Nya medier: tillgängliggörande och social 
interaktion”, ”Textkodning av kulturarvet” samt ”Vetenskaplig publicering”. Den 
obligatorisk kursen ”Projektledning inom kultur- och informationsverksamheter” 
föreföll inte innehålla något om bloggar, wikier, folksonomier eller sociala nätverk. 
Däremot föreföll den valbara kursen ”Nya medier: tillgängliggörande och social 
interaktion” vara exakt vad jag letade efter. I beskrivningen av kursinnehållet stod bl a 
följande:”Exempel på specifika sociala medier som tas upp under kursen: forum och 
sociala nätverk såsom Facebook, MySpace, Twitter, Familjeliv, Flashback samt 
bloggringar.”. Kurslitteraturlistan bekräftade också denna bild. Exempel på några bok- 
och artikeltitlar är: Social network sites: Definition, history and scholarship (Boyd & 
Ellison, 2007), Perspectives on social tagging (Ding, Jacob, et al. 2009), Community 
and virtual community (Ellis, Oldridge & Vasconcelos, 2004), Social software in 
libraries: building collaboration, communication and community online (Farkas, M. 
2007), Why we blog (Nardie, Schiano, Gumbrecht & Swartz, 2004). I kursen ”Digitala 
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referens- och katalogtjänster” används också Farkas ovan nämnda bok. Beskrivningen 
av kursens innehåll signalerade också att här kunde finnas det jag sökte, även om orden 
bloggar, wikis, folksonomier och sociala nätverk inte nämndes: ”kursen behandlar 
utveckling och utvärdering av s k social tekniker för arbete med digitala referens- och 
katalogtjänster…”. Kursen ”Vetenskaplig publicering” omfattade kurslitteratur som 
ledde till slutsatsen att kursen innehöll det jag sökte. Artikeln ”Bloggar som gränssnitt 
mellan flera världar: en fallstudie av den svenska akademiska bloggosfären” (Kjellberg, 
2009) innebar att kursen åtminstone till viss del behandlade det jag var intresserad av. 
Övriga valbara kurser ”Textkodning av kulturarvet” och ”Bilddigitalisering av 
kulturarvet” verkade däremot inte innehålla något om det jag sökte.  
 
Masterutbildning Digital Library and Information Services  
Detta program är ett engelsktspråkigt program. Jag tolkade utbildningsplanen för det på 
så sätt att de första studenterna antogs ht 2008 och att under vt 2010 erbjöds dessa 
studenter kurserna ”Users and Information Activities in Digital Environments”, 15 
poäng, ”Information retrieval for Digital libraries 2” samt ”Technologies of Digital 
libraries 2”, de två sistnämnda om 7,5 poäng vardera. Av kursbeskrivningarna verkade 
det som om ingen av dessa kurser, utom ”Users and Information Activities in Digital 
Environments”, innehöll det jag sökte. I kursbeskrivningen stod bl a 
” …..A constant focus is thus on the conditions of the users and on information 
practices, and on the role that interaction between digital libraries and services plays 
for the users’ communication and learning. In the context of the course the term “user” 
relates both to so called capable users who seek, create, organise and use information 
in connection to web based tools, and to potential users within the target groups for 
digital services…..” 
 
Fristående kurser 
Av de fristående kurser som gavs var ”Bloggens teori och praktik” den enda kurs som 
verkade intressant för min studie, eftersom några av kursens mål och innehåll 
formulerades på följande sätt: 
”Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

• starta en blogg med hjälp av fritt tillgänglig programvara och modifiera bloggen 
grafiskt och innehållsmässigt för en särskild målgrupp…. 

• analysera bloggar ur genre- och medieteoretiska perspektiv…”  
 

Redovisning av intervjusvar 
Den ena informanten8

                                                 
8 De svar på frågorna 1-3 som återges för informanten bygger på anteckningar, eftersom bandspelaren 
inte fungerade, och det inte upptäcktes förrän efter 20 minuter. 

 berättar  att den fristående kursen ”Bloggens teori och praktik”, 
7,5 poäng, gavs vt 10 och att kursen har givits sedan ht 2009. Den andra informanten 
berättar att tre kurser med webb 2.0 innehåll gavs under vt 2010; den ovan nämnda samt 
”Användare och informationspraktiker i digitala miljöer”, som gavs både inom det 
svenska och det engelskspråkiga masterprogrammet, dvs både på svenska och på 
engelska, och med nästan identiskt innehåll, men med två olika Ladokkoder. Det kan 
noteras att den engelskspråkiga kursen, ”Users and Information Activities in Digital 
Environments”, gavs som fristående kurs redan ht 08. De andra kurserna jag identifierat, 
dvs ”Bilddigitalisering av kulturarvet”, ”Digitala referens- och katalogtjänster”, ”Nya 
medier: tillgängliggörande och social interaktion”, m fl gavs däremot ht 2010, 
klargjorde informanten. Jag hade alltså missuppfattat tidpunkten för dessa kursers 
genomförande. 
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Den ena informanten berättar att diskussioner har påbörjats med grundutbildningen om 
att införa delar av lärostoffet i masterprogrammet ”Digitala tjänster”  i 
grundutbildningen. Man kommer också att försöka erbjuda vissa kurser i 
mastersprogrammet som fristående kurser, bl. a. med tanke på att sådana kurser 
efterfrågas av yrkesverksamma bibliotekarier. Den andra informanten berättar att 
ledningen bestämt sig för en satsning på sociala medier och att tre doktorandtjänster 
med inriktning på sociala medier utlysts.  

6.2.2 Nuvarande och planerad utbildning vid Lund 

Redovisning av dokumentstudie 
I Lunds masterutbildning fanns en delkurs som föreföll omfatta föremålen för 
undersökningen, nämligen ”Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek som 
institution, funktion och fenomen”. I den ingick en föreläsning som redovisade webb 
2.0 och Bibliotek 2.0. I kurslitteraturlistan fanns ”The network society: social aspects of 
new media” (Dijk, 2006). 
 
Redovisning av intervjusvar 
En av informanterna bekräftar att undervisning i webb 2 gavs under vt 2010 enligt den 
information jag funnit på institutionens webbsidor. Informanten påpekar också att det 
under andra perioder än vt 2010, vilken var programmets andra och fjärde termin, finns 
betydligt fler webb 2.0-inslag i undervisningen än under ovanstående. Under första 
terminen ges exempelvis en 2-dagarskurs i sociala medier då studenterna får prova på 
olika sociala medier som t ex bloggar, twitter och social bookmarking. Sist under första 
terminen, inom ramen för en kurs med inriktning mot pedagogik, skapar studenterna en 
wiki. Man försöker ha ett element med webb 2.0 i varje kurs, men tydligast är det under 
tredje terminen då man skapar ett digitalt bibliotek, eller en webbplats. Kurserna har 
getts sedan ht 08.  
Jag får också veta att man håller på att bygga upp nytt program ”Digitala kulturer” på 
kandidatnivå, vilket kommer att omfatta lärostoff om sociala medier. Programmet 
kommer emellertid inte att vara en B&I-utbildning. 

6.2.3 Nuvarande och planerad utbildning vid Umeå 

Redovisning av dokumentstudie 
Under termin två i kandidatprogrammet, inom ramen för  kursen Informationssystem, 
30 poäng, finns en delkurs ”Informationsteknik och design av informationssystem”, 7,5 
poäng. Inom ramen för den läses What’s Web 2.0? (O’Reilly, 2005). Under 
magisterutbildningens första termin läses en 30-poängskurs ”Informationsvetenskaplig 
fördjupning”, vilken bl a omfattar delkursen ”Populärkultur och nya medier, 7,5 p”. I 
kursinformation för den nämns att kursen behandlar ”frågor kopplade till exempelvis 
nätgemenskap” och i litteraturlistan ingår The New Media Theory Reader (Hassan & 
Thomas, 2006) 
 
Redovisning av intervjusvar 
En av informanterna bekräftar att den kurs jag identifierat i kandidatprogrammet under 
andra terminen innehåller undervisning i webb 2.0. Informanten berättar att kursen är 
indelad i fyra moment och att alla berör webb 2.0. Under första momentet får 
studenterna öva sig i bloggande. Alla diskussioner under kursens fyra moment relateras 
till webb 2.0 och Bibliotek 2.0. Både bibliotekarier från universitetsbiblioteket och 
Umeå stadsbibliotek har varit involverade i undervisningen, den förstnämnde har 
undervisat i bloggande och de sistnämnda har berättat om stadsbibliotekets projekt 
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”Mina bibliotek”. Momentet med bloggande introducerades redan 2006, men kursen 
hade då ett annat namn. Den andra informanten bekräftar att kursen ”Populärkultur och 
nya medier” har funnits inom ramen för magisterprogrammet sedan 2008 och att den tar 
upp nya medier i bred bemärkelse, inkluderande webb 2.0 och sociala medier. 
Informanten säger sig vara oviss om kursen genomfördes under vt 10. Senare 
framkommer att den inte genomförts under denna tid. 
 
Båda informanterna anser det viktigt att relatera till webb 2.0 i många olika 
sammanhang under utbildningen, eller att erbjuda lärostoffet som fristående kurs. Att 
lägga in en hel kurs i grundutbildningen anses emellertid svårt, eftersom den bara 
omfattar tre terminer. Då måste något annat tas bort. Ingen utökning av lärostoffet är 
planerad. 
 

6.2.4 Nuvarande och planerad utbildning vid Uppsala 

Redovisning av dokumentstudie 
I Uppsalas masterprogram fanns under första året Moment 5 ”Elektronisk 
dokumenthantering II”, (7,5 poäng) inom ramen för ”Biblioteks- och informations-
vetenskap, år 1”, (30 poäng). I litteraturlistan för kursen fanns artikeln Folksonomies – 
Cooperative classification and communication through shared metadata (Mathes, 
2004). 
 
Redovisning av intervjusvar 
Båda informanterna bekräftar att man under vårterminen haft detta moment, men att de 
inslag man har av webb 2.0 inte innebär att man använder verktygen. Däremot har 
exempelvis begreppen Bibliotek 2.0 och folksonomier tagits upp för teoretisk 
diskussion sedan länge tillbaka, enligt den ena av informanterna. Eftersom utbildningen 
ligger på avancerad nivå handlar det emellertid om att studenterna ska tillägna sig 
generella färdigheter och förståelse av system och sammanhang, inte specifika appli-
kationer. Så länge intresse för webb 2.0 finns i omvärlden, kommer det emellertid att 
diskuteras.   

6.2.5 Nuvarande och planerad utbildning vid Växjö 

Redovisning av dokumentstudie 
I kursplanerna som beskrev Växjös kandidatprogram fann jag ingenting som tydde på 
att  undervisning i webb 2.0 förekom. 
 
Redovisning av intervjusvar 
Båda informanterna upplyser mig emellertid om att man under vt 2010 gavs kurserna 
”Biblioteks- och Informationsvetenskap I, II , IV”, om vardera 30 poäng. Inom ramen 
för dessa kurser finns delmomenten ”Bibliotek och brukare I, II och IV” och här 
studeras hur biblioteken närmar sig brukarna, vilket innebär att webb 2.0 diskuteras. 
Kursen ”Kunskapsorganisation och informationsarkitektur II”, som har funnits 
åtminstone sedan 2008, examineras genom byggandet av en wiki. Man använder sig 
också av en lärplattform där webb 2.0 funktioner är integrerade, vilket leder till att 
studenterna fasas in i ett webb 2.0 tänkande redan från början av utbildningen. 
 
En av informanterna berättar att en ny utbildning ska inrättas ht 2011 och att den 
kommer att innehålla mer om webb 2.0 och sociala medier. Man vill inrikta de nya 
inslagen om webb 2.0 mot ett mer kritiskt värderande och reflekterande resonemang 



22 
 

kring de sociala medierna och de interaktiva teknikerna. Man ska också fundera på hur 
man kan utveckla detta lärostoff  till att omfatta frågor om professionell användning av 
webb 2.0 verktyg, så att de kan användas för informationssökning och 
informationsvärdering trots svårigheten med kvalitetssäkring i sammanhanget. 

6.3 Hinder och drivkrafter 

Resultatredovisningen som anknyter till forskningsfrågorna 2 och 3 redovisas i detta 
avsnitt och börjar med en översiktlig sammanfattning av svaren på intervjufrågorna 4-8 
i Tabell 3. Tabellen ger en sammanfattning av svaren från informanterna gällande deras 
uppfattning om drivkrafter och hinder i samband med beslut om introduktion av webb 
2.0-lärostoff i bibliotekarieutbildningarna. Därefter ges en mer detaljerad beskrivning av 
informanternas svar på intervjufrågorna 4-8 gällande forskningsfrågorna 2 och 3. 
 
Tabell 3 Sammanfattning av svaren från informanterna beträffande drivkrafter och hinder. 
 
Högskola Drivkrafter Hinder 
Borås 1.Samhällsutvecklingen 2. Man uppmärk-

sammar behoven hos studenter, 
yrkesverksamma och professionella partners. 
3. Storlek - många olika perspektiv finns på 
B&I-ämnet vilket ger dynamisk miljö. 
4. Finasiering utifrån.  5. Viktigt med forsk-
ning i fas med den tekniska utveckling man 
undervisar om. Webb 2.0 tekniken tangeras i 
flera forskningsprojekt och kurser vid institu-
tionen. 6. Eldsjälar finns bland forskarna. 

1. Nytt forskningsfält med 
snabba förändringar. 
2.Institutionens storlek och 
resursernas storlek kan spela roll 
– med små resurser är det svårt 
att föra in nytt lärostoff i större 
omfattning 

Lund 1. Eldsjälar finns bland forskarna och 
forskningen ska speglas i grundutbildningen. 
Totalt finns fem forskare som forskar om 
webb 2.0.  
2. Utbildningarna ska utvecklas i dialog med 
vad som händer på fältet, d.v.s. bland verk-
samma bibliotekarier och i biblioteken. 

1. Eftersom utvecklingen är så 
snabb, kan det vara svårt att hitta 
de pusselbitar i befintlig 
utbildning som det är lämpligt 
att koppla teknologierna till. 

Umeå 1. Sociala medier är en del av samhälls-
utvecklingen. 2. Sociala medier är ett 
fenomen som är viktigt att bevaka för en 
institution i sociologi. 3. Behov från 
biblioteken – viktigt med koppling praktik 
och teori. 4. Studentintresse finns. 5. Det finns 
inte någon forskare inom B&I avdelningen, 
men däremot inom sociologiska institutionen. 
De två som nämns undervisar också på 
bibliotekarieprogrammet. 6. Lärarna kan 
verktygen. 

1. Passar ej in i befintlig 
ämneskategorisering. 2. Nytt fält 
– ej så mycket forskning än.  
3. Gammalt måste bort om nytt 
läggs till, dvs svårt att prioritera.  
4. Kompetensen finns ej hos un-
dervisande lärare (gäller ej den 
egna institutionen). 5. Admini-
strativ tröghet - det tar lång tid 
från det att en idé om en ny kurs 
uppstår till dess att den sjösätts. 

Uppsala 1. Man försöker ha hög beredskap för 
integration av nya företeelser som ser ut att 
bli stabila och som kan förväntas ge ett 
konkret avtryck i samhällsutvecklingen.  
2.Det är viktigt att det finns forskning eller ett 
intresse att starta forskning inom området. 

1. Prioritering - det finns annat 
som är viktigare att ha med i 
utbildningen. 2. Den högre 
utbildningens uppdrag består 
inte i att undervisa i mer 
specifika applikationer, utan 



23 
 

Man har tre forskare inom området. 
 3. När området efterfrågas bland studenterna 
är det ett incitament – men kanske är det för 
sent då. 

undervisningen måste hållas på 
en generell nivå. 3. Det är svårt 
att skapa kurser som man tror 
bara kommer att kunna ges ett 
par år, det kostar för mycket. 

Växjö 1. Samhällsutvecklingen. 2.Yrkesrelevans; 
Webb 2.0 är del av Internet och ett viktigt 
verktyg för biblioteken, viktigt med  koppling 
teori & praktik. 3. Akademisk nyfikenhet.  

1. Resursbrist. 2. Teoretisk och 
reflekterande litteratur saknas. 
3. Svårigheter att bestämma hur 
teknologin ska integreras i 
undervisningen. 4. Svårigheter 
att hålla sig uppdaterad.  
5. Administrativ tröghet  - ca 1.5 
år från idé till kurs   

 

6.3.1 Hinder och drivkrafter enligt Borås informanter 

En drivkraft har varit inställningen att utbildningssystemet måste följa med i 
samhällsutvecklingen, för att de institutioner som man utbildar för, dvs arkiv, bibliotek 
och muséer, ska förbli relevanta. En annan drivkraft har varit att man fått hjälp med 
finansiering från KK-stiftelsen för utvecklandet av masterprogrammet ”Digitala tjänster 
– kultur, information & kommunikation”. Denna finansiering möjliggjorde utveckling 
av programmet i projektform med input från praktiker inom kultur- , informations- och 
kommunikationsverksamheter. Programmet är därför ingen renodlad inomakademisk 
produkt. Jämkning har skett så att behoven från fältet har matchats med befintlig 
forskning och den kompetens som finns inom institutionen. Båda informanterna berättar 
att professor Jan Nolin varit en drivkraft. I samband med en uppföljningsfråga vidare-
befordrar en av informanterna denne forskares beskrivning av processen då beslut 
fattades om satsning på webb 2.0 och sociala medier vid institutionen. Enligt hans 
beskrivning började det med att institutionens prefekt uppmärksammade en diskussion 
inom högskolans ledning angående högskolans framtida profilering. Frågan om en 
satsning på sociala medier och hur den skulle kunna genomföras diskuterades sedan i ett 
gemensamt möte mellan forskningsutbildningsnämnden och professor/docentgruppen. 
Det beslutades att en satsningen på sociala medier skulle genomföras som ett 
forskningstema. Några dagar senare tillfrågades Nolin om han ville leda detta. 
 
Beträffande hinder kan det kanske vara svårare att vara flexibel och nytänkande om man 
är en liten institution och har fullt upp med att driva en utbildning. Institutionens storlek 
och resursernas storlek kan därför spela en roll, säger en av informanterna. Båda 
informanterna tror att skolans tekniska infrastruktur kommer att förbättras, så att 
utbildningarna kan hålla jämn takt med teknikutvecklingen. 
 
För att kunna bedöma när det är lämpligt att starta en kurs i en ny teknologi, vars 
beständighet är svår att förutsäga, följer man samhällsutvecklingen när det gäller hur 
människor lär och kommunicerar. Man uppmärksammar också behoven hos studenter, 
yrkesverksamma och professionella partners, säger den ena informanten. Den andra 
informanten tar upp det faktum att det kan vara riskabelt att vara tidigt ute med något 
nytt. Trots noggranna förberedelser och brukliga examinationsformer kritiserades 
högskolan av massmedia för att man startade kursen ”Bloggens teori och praktik”. 
Viktigt är också att det finns forskning i fas med den tekniska utveckling man 
undervisar om, så att det går att anlägga ett kritiskt perspektiv, säger informanterna. När 
jag frågar hur många som forskar kring webb 2.0 vid institutionen, säger en av 
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informanterna att knappast någon av forskarna vid institutionen skulle förneka att de 
berör eller kommer i kontakt med webb 2.0  i sin forskning, samtidigt som ingen av 
dem enbart forskar om någon/några av de webb 2.0 teknologier som är föremål för min 
undersökning. Webb 2.0 tekniken tangeras i flera forskningsprojekt och kurser vid 
institutionen i Borås. Ingen av informanterna vill emellertid göra en uppskattning av 
antalet forskare, utan föredrar att jag själv gör avgränsningen på grundval av den 
information som finns på webbplatsen. Jag hänvisas också till BHS nytt 2010:4 där tre 
doktorandtjänster för forskning i sociala medier utlysts. Där läser jag senare att ett av 
syftena med satsningen på sociala medier är att samla olika forskningsinsatser och i 
högre grad koppla samman dessa med övrig forskning nationellt och internationellt. 

6.3.2 Hinder och drivkrafter enligt Lunds informanter  

En av drivkrafterna har varit att webb 2.0 ses som ett naturligt redskap i det arbetsliv 
man utbildar de studerande för. Det har ansetts viktigt att de blivande bibliotekarierna 
kan använda verktygen och reflektera kring användningen av dem. En annan drivkraft 
har varit att det finns fem yngre forskare som verkligen är eldsjälar när det gäller webb 
2.0 och sociala medier. Informanten påpekar i samband med detta att uppdraget hos 
universitetet är att fånga upp forskningen och låta den sätta färg på grundutbildningen.  
Det är en generationsväxling på gång. 
 
Ett hinder som identifieras är det faktum att de teknologier som lärs ut måste flätas in i 
ett sammanhang – teknologin får inte ligga som ett bihang. Eftersom utvecklingen är så 
snabb, kan det vara svårt att hitta de pusselbitar i utbildningen som det är lämpligt att 
koppla teknologierna till. Tycker man att det är svårt att hitta verktyg som fungerar i 
sammanhanget kanske man hellre låter bli. Webb 2.0-verktygen anses som enkla 
eftersom det handlar om lättdistribuerade lösningar och de inte kräver så mycket teknisk 
infrastruktur. Institutionen har också egen tekniker som hjälper till med installationer 
och annat specifikt tekniskt som behövs i samband med undervisningen.  
 
Svaret på frågan om hur man vet när det kan vara lämpligt att start en kurs i en ny 
teknologi, som kanske kommer att vara intressant bara under en kort tid, är svår, enligt 
en av informanterna. Å ena sidan skulle man värja sig mot idén att skapa en kurs i t ex 
Myspace, eftersom man inte vet om fenomenet blir beständigt - man måste komma ihåg 
att man är en offentlig institution, finansierad av skattebetalarna. Samtidigt finns förstås 
ett intresse av att vara tidigt igång med det senaste. Den andra informanten säger att 
denna bedömning måste grundas på omvärldsbevakning både när det gäller forskningen 
inom området och praktiken vid biblioteken. Utbildningarna ska utvecklas i dialog med 
vad som händer bland verksamma bibliotekarier och vid biblioteken. Det är emellertid 
viktigt att undervisningen i de nya teknologierna är kopplade till reflektion, så att de inte 
blir något som enbart omtalas som positivt. 

6.3.3 Hinder och drivkrafter enligt Umeås informanter 

När jag frågar om drivkrafter tar en av informanterna upp att det finns ett intresse för 
webb 2.0 i samhället. Studenterna är också intresserade av att diskutera webb 2.0 och 
sociala medier. Sociala medier är ett fenomen som naturligtvis är viktigt att bevaka för 
en institution i sociologi, tillägger informanten.  
 
Den ena informanten tror att ett hinder för införandet av webb 2.0 i utbildningen kan 
vara att forskningsfältet är ganska nytt, och att de forskare som har intresserat sig för 
webb 2.0/sociala medier inte har gjort det under särskilt lång tid. Det finns m.a.o. inte så 
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mycket forskning. Ämnet faller också mellan stolarna. Det är oklart vilken institution 
som ska ha denna forskning och utbildning växer i regel fram från ämnenas kärna. 
Informanten berättar att det inte finns någon som forskar  om webb 2.0/sociala medier 
inom B&I avdelningen, men däremot inom sociologiska institutionen. De två forskare 
som nämns undervisar på B&I-programmet. Ett annat hinder kan vara den 
administrativa tröghet som leder till att det tar lång tid från det att en idé om en ny kurs 
uppstår till dess att den sjösätts. Den andra informanten tror att ett hinder kan vara att 
kompetensen inte finns hos de undervisande lärarna. Forskare/lärare är inte ute i 
praktisk verksamhet där webb 2.0 tillämpas. De kan behandla webb 2.0 rent teoretiskt, 
men då blir det mer som ett mindre inslag, eller som något man exemplifierar med, 
säger informanten. Det sagda gäller dock inte den egna institutionens lärare – de kan 
verktygen. Ingen av informanterna ser heller något problem med de tekniska 
förutsättningarna vid det egna lärosätet. 
 
När det gäller frågan om hur man som B&I-utbildare kan bedöma när det är dags att 
starta en kurs i en teknologi vars livslängd kan bli mycket kort, säger en av 
informanterna att  man får helt enkelt försöka hålla sig uppdaterad, diskutera inom 
lärarlaget och fundera över teknologins betydelse. 

6.3.4 Hinder och drivkrafter enligt Uppsalas informanter 

Begreppet Bibliotek 2.0 tas upp för teoretisk diskussion i många kurser, eftersom 
intresset för det är så stort inom biblioteksvärlden. Det handlar emellertid om en kritisk 
diskussion. Studenterna tycker att dessa frågor är roliga att diskutera, och, eftersom 
lärarna inte sitter inne med facit, finns goda förutsättningar för en bra dialog, enligt en 
av informanterna. Informanten säger vidare att eftersom utbildningen ska vila på 
forskningsgrund, försöker man relatera undervisningen till det som är relevant och 
aktuellt inom forskningen.  Man har tre forskare som studerar de webb 2.0 fenomen 
som är föremål för min undersökning. Man försöker ha hög beredskap för att integrera 
nya företeelser som ser ut att bli stabila och som kan förväntas komma att ge ett konkret 
avtryck i samhällsutvecklingen. 
 
Ett av de hinder som återigen nämns är den administrativa trögheten. Det är svårt i ett 
universitetssammanhang, där planeringstiderna är väldigt långa, att skapa kurser som 
eventuellt bara kommer att kunna ges i några år, eftersom den tekniska utvecklingen är 
så snabb - det kostar för mycket. Det är bättre att yrkesorganisationerna tar ansvar för 
vidareutbildningen, säger en av informanterna. Båda informanten anser också att man 
inte bör undervisa i mer specifika teknologier, eftersom den högre utbildningen måste 
hållas på en generell nivå. Vid institutionen har man gjort bedömningen att man inte kan 
vara mer specifik än att man undervisar i HTML, XML, PHP och SQL, och då gör man 
det med syftet att studenterna ska få en generell förståelse för vad som händer bakom 
kulisserna. Dessa teknologier anses vara de mest relevanta för bibliotekarieutbildningen, 
och förståelse för dem ger även en grund för förståelse av webb 2.0 teknologier. Det är 
också en fråga om prioriteringar, tyvärr ryms inte hur mycket som helst inom ramen för 
teknologi-kursen. Ingen av informanterna tycker att teknologierna är svåra att att förstå, 
det är snarare fråga om intresse och tid. Teknologierna är också gratis. Förutsätt-
ningarna för att man ska kunna hänga med i den snabba tekniska utvecklingen både 
institutionsmässigt och på individnivå bedöms som goda.  
 
Svaret på min fråga om hur man vet när det kan vara lämpligt att start en kurs i en ny 
teknologi, för vilken intresset kan avta inom en snar framtid, är att inga konkreta 
metoder finns, generellt sett. Det är viktigt att det finns forskning eller ett intresse att 
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starta forskning inom området. Vad man kan göra är att försöka hänga med så gott det 
går och försöka göra väl underbyggda bedömningar på basis av en så god 
erfarenhetsmässig grund som möjligt, enligt en av informanterna. Den andra 
informanten berättar att man vid institutionen har ambitionen att ”ligga före” i den 
meningen att utbildningen redan ska finnas på plats när efterfrågan uppstår. Informanten 
konstaterar att ibland lyckas man, ibland inte.  

6.3.5 Hinder och drivkrafter enligt Växjös informanter 

En av informanterna påpekar att webb 2.0 är en naturlig del av Internet, och att det 
därför inte går att undvika att föra in webb 2.0 i utbildningen. Den andra informanten 
identifierar akademisk nyfikenhet, yrkesrelevans, samhällsrelevans och 
samhällsanpassning av utbildningen som viktiga drivkrafter. När en viss teknologi blir 
betydelsefull för de medborgare som professionen ska stödja, måste utbildningen 
anpassas. Det blir också viktigt att reflektera över utvecklingen.  
 
Ett av de hinder som nämns av en av informanterna är brist på resurser. Informanten 
påpekar att det bara är Borås som har en hel kurs, och gör antagandet att man vid de 
andra utbildningarna tänker på samma sätt som vid Linnéuniversitet, d.v.s. man låter de 
nya teknologierna sippra in i det sammanhang där de hör hemma. Ett hinder som 
återigen nämns är att det inte heller finns mycket teoretisk reflekterande litteratur, 
eftersom forskningsfältet är nytt. Ett tänkbart tredje skäl som uppges är att det kan vara 
svårt att se hur de nya teknologierna och applikationerna passar in i befintlig 
undervisning. Diversifieringen vad gäller verktyg och målgrupper är stor. 
Teknologierna i sig utgör inget problem, de är inte svåra att lära sig, anser en av 
informanterna, som också berättar att man har en IT-pedagog på institutionen. Det kan 
emellertid vara ett problem att hålla sig uppdaterad. Man försöker emellertid att få igång 
ett organiserat samarbete med tekniska avdelningar. Genom studenterna förs också det 
nya in, säger informanten. Ett femte problem är den administrativa trögheten. 
Informanten räknar man med att det tar ca 1,5 år från det att idén om en ny kurs föds, 
till dess att den kan realiseras. För att komma förbi detta problem kan man emellertid 
skriva mycket generellt hållna kursplaner, så att det nya kan få sippra in. 
 
Som svar på frågan om hur man bedömer när det är lämpligt att starta en kurs i en ny 
teknologi för vilken medborgarnas intresse snart kan ebba ut, säger en av informanten 
att man bevakar vad som händer på biblioteken och ställer sig frågan om vad som 
kommer att överleva av det som prövas inom professionen, t ex Twitter. Den andra 
informanten är av åsikten att de tillämpningar som görs av webb 2.0 inom 
bibliotekssektorn inte är de intressantaste. Man bör därför samarbeta med andra ämnen 
som har andra målgrupper och vidga sitt perspektiv utanför bibliotekssektorn. 
Informanten betonar att det är viktigt att det finns forskningslitteratur. Informanten 
berättar vidare att det inte finns någon forskare inom B&I-avdelningen, men att 
institutionen för informatik har forskare inom området som man samarbetar med. 
 
7 Diskussion av resultat 

För den som bara läst min korta introduktion till Rogers teori Diffusion of Innovation i 
kapitel 4, kan hans modell te sig torftig och abstrakt. Genom att ta exempel från min 
empiri, vill jag nu försöka konkretisera den, både för att göra Rogers teori och 
observationerna i min undersökning intressantare. 
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Hundratals studier om innovativitet i organisationer har genomförts med utgångspunkt i 
Rogers teori. Forskarna har då helt enkelt överfört de modeller och metoder som 
utvecklats för studier av individers införlivande av innovationer för att analysera 
organisationers beteenden (Rogers 2003, s.407). Data har insamlats från en individ 
inom organisationen, vanligtvis chefen. Varje organisation har likställts med en individ, 
och behandlats som en analysenhet (Rogers 2003, s. 407). 
 
I kapitel 4 har jag nämnt Rogers slutsats att en av de faktorer som påverkar ett socialt 
systems benägenhet att införa en innovation är egenskaperna hos det sociala systemet. 
Dessa egenskaper indelas i tre kategorier beroende på om de kan relateras till socio-
ekonomiska förhållanden (socio-economical characteristics), kommunikationsmönster 
(communication behaviour) eller, med mitt försök till översättning, ”grupp-specifika” 
egenskaper (personality variables). Beroende på skillnader i egenskaper hos olika 
grupper kommer grupperna att uppfatta innovationens värde på olika sätt. I sin 
värdering av en innovation kommer en grupp att bedöma innovationen i termer av 
synlighet, relativ fördel, komplexitet, kompatibilitet och testbarhet, vilket förklarades i 
kapitel 4. I diskussionen som följer kommer jag därför, för det första, att diskutera om 
de olika B&I-utbildningarna har inkorporerat innovationen, i detta fall webb 2.0. Här 
har svaren på forskningsfråga 1 varit till nytta. För det andra diskuterar jag vilka 
egenskaper hos B&I-utbildningarna som gör att man uppfattar innovationen webb 2.0 
som mer eller mindre värd att inkorporera. När det gäller denna frågeställning har 
intervjusvaren på forskningsfråga 2 och 3 varit intressanta. Dessa forskningsfrågor var 
kopplade till intervjufrågorna 4-8. Jag vill emellertid betona att vid en kvalitativ 
undersökning som denna, kan inga exakta samband fastställas. Ytterligare studier skulle 
vara nödvändiga för den som önskar fastställa säkra samband. Med utgångspunkt i 
Rogers teori diskuterar jag sedan, för det tredje, grunder för en bedömning av när det 
kan vara lämpligt att starta en kurs i en ny teknologi, för vilken intresset på sikt är svårt 
att förutse. 

7.1 Webb 2.0 utbildning vid B&I-utbildningarna i  
 Sverige 

Resultatet indikerar att alla B&I-utbildningar i Sverige inkluderar webb 2.0 inslag och 
att de huvudsakligen förs in som moment i olika kurser, snarare än i hela kurser, och där 
flätas samman med överordnat lärostoff som t ex kunskapsorganisation eller 
användarnas relation till biblioteken. Vikten av både teori och praktik betonas. B&I-
utbildningarna i Sverige förefaller därmed delvis vara upplagda i enlighet med de 
rekommendationer Bawden (2007b) gett i samband med sin studie. Eftersom min 
undersökning inte är en kvantitativ studie, och det skulle krävas en sådan för att kunna 
urskilja skillnader t ex gällande antal timantal som ägnas åt webb 2.0 relaterad 
undervisning, är det svårt att dra några slutsatser om vilken institution som har mer eller 
mindre undervisning än någon annan. Det kan emellertid konstateras att Borås särskiljer 
sig från de andra lärosätenas utbildningar genom att man ger hela fristående kurser 
omfattande praktiska och teoretiska webb 2.0 inslag och som därmed skulle kunna vara 
lämpliga för vidareutbildning av yrkesverksamma. Kursen ”Bloggens teori och metod” 
kan lyftas fram som exempel. 
 
Det är också intressant att notera att det finns en indikation på att Sverige eventuellt inte 
ligger efter USA i detta sammanhang. Min studie visar, för det första, att vt 2010 hade 
fem B&I-utbildningar i Sverige, dvs 100% av utbildningarna, introducerat undervisning 
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i webb 2.0. För det andra visar den att vid åtminstone fyra av dem var man igång med 
detta redan 2008, varav en av dessa fyra hade startat redan 2006. Detta faktum, att 80 % 
av utbildningarna i Sverige var  i gång med webb 2.0 undervisningen redan 2008, är 
intressant med tanke på de resultat Aharony (2008) fick när hon undersökte 59 ALA-
ackrediterade B&I-utbildningar i USA 2007. Genom sin dokumentstudie konstaterade 
hon att bara 6 av de 59 undersökta skolorna (ca 10%) undervisade i webb 2.0, och 
genom sin enkätstudie till samma skolor fann hon att 5 av de 12 skolor (ca 42%) som 
svarade hade webb 2.0 undervisning. Den tolkning som Aharony själv gör av sitt 
resultat är att ”This preliminary survey indicates that LIS schools in the United States 
are not adequately prepared for the rapid changes in Web technology and use.”. 
Eftersom min undersökning visar att man vid åtminstone 80% av B&I-utbildningarna i 
Sverige kommit igång med Webb 2.0-undervisning 2008, finns en indikation på att 
svensk B&I-utbildning är bättre rustad än den i USA inför snabba förändringar i webb-
teknologi. Det är dock ett år mellan undersökningarna, vilket kan betraktas som en lång 
tid i sammanhanget. Det vore emellertid intressant med en uppföljnings-undersökning 
om de 47 B&I-utbildningar som inte svarade på Aharony’s enkät 2007 hade webb 2.0-
utbildning vid denna tid eller inte. 

7.2 Egenskaper hos B&I-utbildningar tolkade i 
  ljuset av Rogers variabel socioekonomiska 
              förhållanden 

Som jag inledningsvis nämnt i detta kapitel samt i kapitel 4 kommer en grupps 
benägenhet att införa en innovation bland annat att bero egenskaper hos gruppen som 
kan indelas i tre kategorier, enligt Rogers. När jag nu försöker belysa svaren från 
informanterna med Rogers teori uppehåller jag mig endast vid de egenskaper hos 
gruppen som kan relateras till kategorin socioekonomiska förhållanden, och inte till 
kategorierna kommunikationsmönster och gruppspecifika förhållanden.  
 
Enligt Rogers har många studier visat att större organisationer är mer innovativa i likhet 
med att individer med högre inkomst och social status är det. (Rogers 2003, s. 408). Han 
försöker förklara varför större enheter och innovativitet tycks gå hand i hand, genom att 
peka på det faktum att innovationer ibland är dyra och att det krävs mycket kapital för 
att kunna förvärva dem. Även om rikedom och innovativitet är starkt relaterade till 
varandra, står emellertid inte ekonomiska faktorer för hela förklaringen till innovativt 
beteende, fortsätter han. Ett exempel är att trots att tidiga användare av innovationer i 
några av hans studier tenderat att vara välbeställda, fanns det många välbeställda i 
samma kategori som inte var innovativa. (Rogers 2003, s. 288-289) 
  
En annan anledning till det starka sambandet mellan storlek på organisation och hög 
innovativitet är att variabeln storlek kan fungera som”stand in”, dvs en ersättning för 
andra variabler som ännu inte blivit tillräckligt uppmärksammade i de studier som 
hittills gjorts, enligt Rogers: ”….size is probably a surrogate measure of several 
dimensions that lead to innovation: total resources, slack resources (defined as the 
degree to which an organization has more resources than those required for its ongoing 
operations), employees’ technical expertise, organizational structure and so on.” 
(Rogers 2003, s. 411). Det framgår således inte vad Rogers avser med ”total resources” 
i detta sammanhang, men jag föreslår att ”total resources” skulle kunna omfatta antalet 
anställda och tillgänglig budget.  
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Med detta som bakgrund vill jag erinra om att en av informanterna i Borås nämnde att 
en drivkraft till att webb 2.0 inkorporerats i bibliotekarieutbildningen i Borås, kunde ha 
med storleken på B&I-avdelningen att göra. Informanten sa dels att det sannolikt är 
lättare att skapa nytt när man inte är helt upptagen med att driva en utbildning, vilket 
kan bli fallet vid en mindre B&I-organisation, dels att med ett större antal anställda 
finns fler personer med olika ämnesmässig bakgrund, vilket medför att det finns många 
olika perspektiv på B&I-ämnet. Det ger en dynamisk miljö, ansåg informanten. Jag vill 
återigen betona att det inte går att dra slutsatser på grundval av vad en enda person i en 
organisation säger, även om tidigare forskare inom innovationsforskningen har använt 
sig av den metoden (Rogers 2003, s. 407). Även om fler informanter än en skulle ha 
uttryckt uppfattningen att ett stort antal anställda ger högre innovationsbenägenhet, 
skulle det inte vara möjligt att dra slutsatsen att så är fallet.  
 
Både i Borås och Lund talar en av informanterna om att eldsjälar utgjort en drivkraft. 
Dessa eldsjälar skulle kunna karaktäriseras med Rogers’ begrepp Early adopters (Tidiga 
användare)9 eller Champions. I Borås, som är störst, finns bl a professor Nolin, som 
möjligtvis kan beskrivas som en Tidig användare eller Champion för idén att införa 
sociala medier/webb 2.0 i undervisningen. Han framstår som sådan, enligt min tolkning, 
genom den redovisning han gjort av sin roll vid införandet av webb 2.0 undervisning i 
Borås, som jag fått tillgång till genom en av informanterna. Han har sannolikt aktivt 
förespråkat vikten av forskning i sociala medier/webb 2.0 i viktiga fora för beslut, 
eftersom han blivit ombedd att leda forskningssatsningen på sociala medier. Han har 
också startat nätverket SocioMediaPedia10

7.3 B&I-utbildningarnas uppfattning om inno- 
    vationens värde i ljuset av Rogers variabler för 
              bedömning av innovationers värde 

. Finns det därmed  anledning att tro att en 
organisation med större antal anställda också skulle omfatta fler eldsjälar och att det 
skulle kunna förklara en högre innovationsbenägenhet? Det som talar emot en 
spekulation i den riktningen är att man introducerade webb 2.0, närmare bestämt 
bloggande, i utbildningen i Umeå redan 2006, varvid lärare vid Umeå-utbildningen 
också framstår som Tidiga användare. Likaså har Lund fem forskare inom området, som 
beskrivs som eldsjälar av informanten. Varken utbildningen i Umeå eller Lund ligger i 
närheten av Borås när det gäller storlek på B&I-avdelningen. Även om man inte kan 
tillåta sig att dra några slutsatser, är det intressant att erinra sig dessa uttalanden av 
några av informanterna.  

Enligt Rogers kommer de olika gruppernas särskiljande egenskaper, t ex socio-
ekonomiska förhållanden, som jag ovan diskuterat, att leda till att  grupperna uppfattar  
en innovation som mer eller mindre värd att inkorporera. Bedömningen av inno-
vationens värde sker på basis av de fem kriterier som jag presenterat i teoridelen, kapitel 
4: synlighet, relativ fördel, komplexitet, kompabilitet samt testbarhet. Jag kommer att 
diskutera två av dessa kriterier mer utförligt i egna avsnitt, nämligen kompatibilitet och 
testbarhet. Det sker i avsnitt 7.3.2 och 7.3.3  De övriga kriterierna diskuterar jag bara 

                                                 
9 Early adopters är individer som andra vänder sig till för att få information. De åtnjuter hög prestige och 
kontaktas ofta av förändringsagenter. En Early adopters bedömning av en innovation blir betydelsefull för 
hur snabbt innovationen sprider sig i det sociala systemet.  
10 Målet med SociaMediaPedia är att samla grupper med intressen för sociala medier i syftet  att skapa en 
grund för ett nätverk kring forskning och användning av sociala medier i Sverige. 
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kort inledningsvis i 7.3.1, eftersom deras roll inte får glömmas i det sammanhang som 
beskrivs.   

7.3.1 Bedömning av innovationens värde 

I följande avsnitt illustrerar jag hur dessa kriterier kan konkretiseras genom att koppla 
några av informanternas svar till dem. Självklart går det inte att dra några kvantitativa 
slutsatser om samband, eftersom jag bara intervjuat två personer vid varje B&I-
avdelning. Jag försöker belysa vad informanterna haft att säga om hinder och drivkrafter 
i termer av Rogers teori när det gäller införandet av ett nytt lärostoff i 
bibliotekarieutbildningen. Detta syftar till att göra både Rogers modell och 
informanternas iakttagelser tydligare och intressantare, vilket förhoppningsvis leder till 
en fullödigare beskrivning och därmed ökad förståelse för innovationsbeslutsprocessen. 
 
Synlighet 
Denna egenskap hos en innovation innebär att innovationen kan observeras av de 
individer som ingår i ett socialt system. Om en innovationen kan iakttagas leder det 
sannolikt till att individerna inom en social enhet börjar diskutera innovationen. Vissa 
B&I-utbildare har börja experimentera med att föra in webb 2.0 som lärostoff i 
utbildningarna. Av informanternas svar indikeras att man lägger olika vikt vid de olika 
lärosätenas bibliotekarieutbildningar, t ex när det gäller praktiska övningar med webb 
2.0 applikationerna. Uppsalas informanter anser att praktiska övningar med verktygen 
inte hör till en utbildning på masternivå. Ingen av informanterna vid de andra lärosätena 
har uttryckt denna uppfattning, inte ens i Lund, vars utbildning också ligger på 
masternivå. Även i forskningslitteraturen diskuteras frågan om hur webb 2.0 ska 
behandlas i utbildningarna, vilket framgår av min litteraturgenomgång (Bawden 2007b) 
(Foo & Ng 2008). I och med att det uppstår en diskussion både internt och externt i 
akademiska sammanhang, kan innovationen webb 2.0 i undervisningen sägas ha fått 
synlighet.  
 
Relativ fördel  
Eftersom det oftast är svårt att förlänga en utbildning, eller att fylla den med ytterligare 
lärostoff, måste något av det lärostoff som redan finns i den befintliga utbildningen tas 
bort om något nytt ska föras in. Bedömning om vilka fördelar det nya har gentemot 
något redan befintligt i utbildningen måste därför göras. Några av informanterna (en i 
Umeå och en i Uppsala) har nämnt detta prioriteringsproblem som ett hinder. Av min 
litteraturgenomgång framgår också att det finns olika meningar om lärostoff om webb 
2.0 hör hemma inom bibliotekarieutbildningen eller inte. En författare som anser att 
webb 2.0 inte alls är relevant för bibliotekarieutbildningen är Dilevko (2009, s.129-
136). 
 
Komplexitet 
Komplexitet är den grad till vilken en innovation uppfattas som svår att förstå eller att 
använda. Innovationer som är lätta att förstå kommer att inkorporeras snabbare än 
innovationer som svåra att förstå och som kräver att användaren måste göra en 
ansträngning för att lära sig använda den (Rogers 2003, s.16) 
 
När det gäller lärarnas möjligheter att hålla sig uppdaterade i den snabba utvecklingen 
av Internet och därmed webb 2.0 säger tre av informanterna att brist på kunskaper kan 
varit ett hinder för utbildningarna att komma igång med undervisningen. Dessa 
informanter, i Lund, Umeå och i Växjö, påpekar att eventuell brist på kunskap om 
verktygen och teknologin kan ha haft konsekvensen att man haft svårt att bedöma var 
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den nya teknologin passar in i utbildningen. Man har emellertid inte ansett att de egna 
lärarna har denna brist på kunskap. Flera av de internationella bidragen till 
forskningslitteraturen understryker att lärarnas kompetens måste stärkas när det gäller 
verktygen (Bawden 2007 b), (Coutinho och Bottientuit Jr 2008), (Conole  & Alevizou 
2010), (Baltaci-Goktalay och Ocak 2006). En annan aspekt av komplexiteten är i vilken 
mån det är möjligt att införa tekniken i undervisningen, med tanke på den tekniska 
infrastruktur som krävs. Om detta uttalar sig en av informanterna i Umeå, som säger att  
tekniken är lätt att införa i undervisningen, eftersom den är lätt att distribuera. 
 

7.3.2 Kompatibilitet 

Kompatibilitet är den grad till vilken en innovation uppfattas som förenlig med 
existerande värderingar, tidigare erfarenheter och de potentiella användarnas behov. En 
innovation som inte är förenlig med de existerande normerna och värderingarna i en 
social grupp kommer inte att inkorporeras lika snabbt som en innovation som är förenlig 
med gruppens värderingar och normer (Rogers 2003, s.15). 
 
I min undersökning har informanterna uttryckt åsikter som indikerar att idén om webb 
2.0 som lärostoff i bibliotekarieutbildningen är både kompatibel och icke-inkompatibel 
med B&I-utbildares värderingar. Nedan följer en redogörelse dels för vilka 
uppfattningar som stöder idén om att lärostoff om webb 2.0 är önskvärt i 
bibliotekarieutbildningen och därmed gör den kompatibel med gruppens värderingar, 
dels vilka uppfattningar som stöder åsikten att lärostoffet ifråga inte är önskvärt i 
utbildningen och därmed gör innovationen icke-kompatibel. 
 
Åsikter som stöder idén om att webb 2.0 är kompatibelt med värderingarna i gruppen 
B&I-akademiker: 
 
Akademisk relevans 
Forskning finns inom institutionen och forskningen bör speglas i grundutbildningen, 
enligt en informant i Lund. 
 
Yrkesrelevans 
Det stora flertalet informanter anser att webb 2.0 är relevant för de yrken man utbildar 
för. Man påpekar bl a att webb 2.0 är en del av Internet och Internet är ett viktigt 
verktyg för bibliotekarieprofessionen. Man gör därmed samma bedömning som Foo och 
Ng (2008) samt Srivastavas (2009). 
 
Samhällsrelevans 
Webb 2.0 har samhällsrelevans, säger många informanter. En av informanterna i Borås 
nämner det faktum att man fått hjälp med finansiering utifrån för ett av 
masterprogrammen som omfattar en hel del om webb 2.0. Finansiering utifrån kan 
betraktas som ett stöd för åsikten att området har samhällsrelevans. Även Conole & 
Alevizou (2010, s. 26) tar upp möjligheten till finansiering som drivkraft.  
 
Studentrelevans 
Webb 2.0 har relevans för studenterna. Flera informanter nämner att studenterna tycker 
att det är intressant att diskutera de frågor som uppstår kring innovationen. I den 
internationella forskningslitteraturen betonar Lorentzo (2007) att B&I-utbildningarna 
måste leva upp till förväntningarna hos studenterna, både när det gäller undervisningens 
uppläggning och innehåll. 
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Åsikter som stöder idén om att webb 2.0 är icke-kompatibelt med värderingarna i 
gruppen B&I-akademiker: 
 
Brist på forskningslitteratur 
Det finns inte tillräckligt med forskningslitteratur som kan användas i undervisningen, 
enligt några av informanterna. Undervisning växer fram från ämnenas kärna, och 
eftersom det är svårt att säga vart området hör faller undervisningen mellan stolarna, 
säger en av informanterna i Umeå.  
 
Omfattande område 
Området är stort, det omfattar både praktiska och teoretiska aspekter samt olika 
målgrupper. Då det därför kan vara svårt att bedöma vad man ska ta upp av området, 
kanske man avstår, säger en informant i Växjö. Det kan vara svårt att avgöra hur det ska 
integreras i utbildningen, vilken pusselbit det ska hängas upp på i befintlig utbildning, 
säger en av informanterna i Lund. 
 
Yrkesrelevans 
En av informanterna i Uppsala anser att man ännu inte kan säga om Bibliotek 2.0 är ett 
fenomen som kommer att lämna ett bestående avtryck. Informanten anser att detta 
fenomen har lika mycket för sig som emot sig. Därmed sagt att innovationens relevans 
för yrket ifrågasätts av denna informant, enligt min mening. 

7.3.3 Testbarhet 

Testbarhet är den grad till vilken en innovation kan testas och experimenteras med i 
begränsad omfattning. Innovationer som kan utvärderas genom att det är möjligt att 
pröva dem i begränsad omfattning, kommer att inkorporeras snabbare än innovationer 
som inte har denna egenskap. En tidig användare tar en större risk, eftersom 
innovationer inte alltid fungerar som förväntat, enligt Rogers. På grund av den 
finansiella risk man tar när man hör till de första som prövar en innovation, är bättre 
bemedlade individer eller större organisationer mer benägna att pröva innovationen. 
(Rogers 2003, s. 288-89).  
 
Tidiga användare uppfattar testbarhet som en viktigare egenskap än sena användare. De 
förstnämnda har nämligen ingen som kan hjälpa dem med implementationen av 
innovationen. Senare användare kommer däremot att kunna be sina kolleger, vänner 
eller grannar om hjälp (Rogers 2003, s.258). De tidiga användarna fungerar som 
försökskaniner jämfört med de senare användarna, som kan skörda frukterna av de 
tidigare användarnas försök, utan att själva utsätta sig för riskerna. 
Den/de som först börjar använda en innovation tjänar emellertid i regel mer på att ha 
inkorporerat den än de sena användarna. En konsekvens av denna process är alltså att de 
tidiga användarna blir rikare och de sena användarna fattigare, relativt sett, enligt 
Rogers. (2003, s. 288) 
 
Hur resonerar informanterna i dessa avseenden vid de akademiska organisationer jag 
intresserat mig för? I Uppsala säger en av informanterna att kostnaderna för att starta en 
hel kurs är höga. Man undviker därför att starta en kurs i en teknologi, om det kan anses 
osäkert hur långlivat intresset för den kommer att bli, säger informanten. En av de 
intervjuade i Lund är inne på samma tankegång när informanten ifråga säger att man 
skulle värja sig emot idén att starta en kurs i t ex Myspace. Anledningen skulle vara den 
höga kostnad detta skulle medföra, avvägt mot det faktum att intresset för en sådan kurs 
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kanske svalnar inom en snar framtid. Man har ett ansvar att tänka på kostnaderna som 
skattefinansierad verksamhet. Å andra sidan, säger samma informant, vill man ju inte 
vara för sent ute. Forskningen kring webb 2.0 vid institutionen drivs av eldsjälar, och 
det är universitetets uppgift att låta forskningen färga grundutbildningen, fortsätter 
informanten. Informanterna i Borås erinrar sig den kritik man fick från press och 
allmänhet när man startade kursen ”Bloggens teori och praktik”. Det har sina risker att 
vara tidigt ute. När man väger fördelar och  nackdelar mot varandra inför ett svårt beslut 
om kursstart, kan det, bland annat, vara till ledning att erinra sig att Rogers anser att de 
som först investerar i en innovation i regel är de som tjänar mest på den, enligt min 
mening. Han talar om ”windfall profits” (Rogers 2003, s. 443) 
 
Innovationen webb 2.0 som lärostoff i bibliotekarieutbildningen har den fördelen att den 
kan prövas i liten skala. Detta är också vad som sker vid de B&I-avdelningar som är 
mindre än den i Borås, som har startat en hel kurs,”Bloggens teori och praktik”. Vid de 
mindre B&I-avdelningarna har man däremot låtit det nya lärostoffet sippra in i 
utbildningen. För att klara av att fläta in det nya lärostoffet på rätt plats i utbildningen, 
krävs emellertid kunskap om det nya, enligt informanten i Lund, som anser att om man 
inte förstår sig på den nya teknologin, kan det vara svårt att se var den passar in i 
befintlig utbildning, och att okunskapen därmed kan utgöra ett hinder. Även i 
forskningslitteraturen finns stöd för idén att långsamt prova sig fram. Bawden hävdar att 
introduktionen av webb 2.0-stoff bör ske gradvis, med utgångspunkt i vissa kurser, eller 
ämnen, för att utvecklas på grundval av de erfarenheter som förvärvas under resans 
gång (Bawden m. fl., 2007b). 

7.4 Grunder för bedömning av när det är lämpligt 
  att starta en kurs 

Den bedömning som görs avseende lämplig tidpunkt för start av utbildning i ny 
teknologi är således komplicerad eftersom den involverar många olika faktorer. Dels 
sker en bedömning av hur innovationen uppfyller ovan nämnda fem kriterier, dels 
kommer utgången av denna bedömning att vara avhängig av egenskaperna hos den 
beslutsfattande enheten, bl a socioekonomiska variabler, enligt Rogers. 
 
En av Borås-informanterna påpekar att deras masterprogram Digitala tjänster, som 
delvis finansierats av KK-stiftelsen, inte är en renodlad inomakademisk produkt. Det 
har utarbetats i tät dialog med de professionella partners man har, liksom med studenter, 
men det har också matchats mot den forskning och kompetens man har inom 
institutionen. Umeå har forskning i webb 2.0 vid institutionen, vilket är naturligt för en 
institution i sociologi, enligt en av informanterna. Man arbetar emellertid också mycket 
nära professionen. Man har bl a haft bibliotekarier involverade i webb 2.0-
undervisningen.Vid Linnéuniversitetet bevakar man vad som händer på biblioteken i 
dialog med dem. Man gör sedan en bedömning om hur varaktig en företeelse som t ex 
Twitter kan bli, innan man bedömer om ett nytt moment med detta inslag är värt att ta 
upp i utbildningen, enligt en av informanterna. Även en av Uppsala-informanterna säger 
att man måste försöka uppskatta den potentiella varaktigheten hos ett nytt fenomen, 
eftersom det kostar för mycket och ger för lite tillbaka att starta en kurs om ett fenomen 
som försvinner inom ett par år. Informanten upplever Bibliotek 2.0 som ett 
samlingsnamn för ett antal utvecklingstrender som man inte vet om de blir beständiga, 
och om begreppet kommer att få ett konkret innehåll. Den andra informanten i Uppsala 
frågar sig om man inte är för sent ute om man inte har en utbildning i gång när studenter 
och allmänhet börjar efterfråga den. Informanten säger att man i Uppsala anser att det är 
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eftersträvansvärt att ligga före, men att man är medveten om att man ibland inte kan 
lyckas med det. Även i Lund för man ett resonemang om för och nackdelar när det 
gäller skapandet av nya kurser, vilket jag tidigare nämnt i samband med diskussionen 
om kriteriet testbarhet. En av Lunds informanter betonar att deras webb 2.0 
utbildningen har växt fram inifrån akademin, eftersom man har forskare som är 
eldsjälar. Informanten anser att universitetsutbildning ska vara forskningsbaserad, att 
det handlar om att fånga upp forskningen och låta den sätta färg på grundutbildningen. 
 
För att översätta resonemangen ovan till Rogers teori talar informanterna om att det 
finns både för- och nackdelar med att starta en utbildning vid olika tidpunkter i  
S-kurvan för webb 2.0 fenomen som t ex Myspace, Bibliotek 2.0 och Twitter. 
Informanterna utvecklar naturligtvis inte sitt resonemang i termer av Rogers teori, men, 
enligt min mening, kan informanterna bl a tolkas så att lyckas man ha en utbildning 
igång när studenterna börjar efterfråga den, så har man lyckats ligga framför eller i fas 
med S-kurvan. Lyckas man inte med detta, kan man börja betraktas som ett lärosäte 
som ligger efter i utvecklingen, vilket kan ge en prestigeförlust och leda till att man 
förlorar studenter i långa loppet. Är man först ut kan man emellertid också förlora på 
satsningen, på grund av att ansökningarna uteblir eller kritik uppstår för att allmänhet 
och press inte förstår relevansen av kursen. Exemplet med bloggkursen i Borås visar att 
massmedia i Sverige bevakar och har synpunkter på vad skattebetalarnas pengar 
används till när det gäller offentligfinansierad utbildning. Det är intressant i 
sammanhanget att erinra sig att Conole & Alevizou (2010) noterar att högre utbildning i 
England har varit mer benägen att starta utbildning i webb 2.0 än högskolor i andra 
europeiska länder. De förklarar detta med att läroanstalterna för högre utbildning i 
England är finansierade av privata intressen i högre grad. När det gäller söktrycket för 
bloggkursen har det emellertid varit stort, uppger informanterna. Kursen ges för tredje 
gången. Den har m a o ”gått att sälja”, om man uttrycker sig i marknadsekonomiska 
termer. Detta kan diskuteras som ett exempel på riktigheten i Rogers teori om ”windfall 
profit”, dvs att de som först tar en innovation i bruk är de som som tjänar mest på den 
(Rogers 2003, s. 443). 
 
Några av informanterna har tagit upp vikten av att det finns forskningslitteratur innan en 
utbildning kan påbörjas. Om det inte finns någon forskning inom området, blir man 
tvungen att producera den och kursmaterialet själv. Ligger man tidsmässigt i 
begynnelsefasen i S-kurvan blir alltså investeringskostnaderna större och marknaden är 
osäker. Har det, å andra sidan, pågått forskning inom området ett tag, finns en större 
mängd forskningslitteratur, och kanske även kursmaterial skapat av andra institutioner, 
som man kan förhålla sig till. I denna situation behöver man inte satsa lika mycket tid 
och energi åt att skapa en kurs själv. Så lite högre upp på S-kurvan är investerings-
kostnaderna lägre, men tiden innan marknaden är mättad är något kortare. 
 
En faktor som påverkar tidpunkten för start av utbildning i ny teknologi är följdaktligen 
hur mycket man vet om behovet på marknaden. Beslutet kommer således att påverkas 
av om man har en renodlat akademisk forskning eller en forskning som är inriktad på att 
uppfylla en professions behov. Det kan förefalla enklare att fatta beslut för en skola med 
professionsinriktad forskning, eftersom man då förefaller ha en säkrare marknad. Å 
andra sidan kan hela branscher och yrkeskårer försvinna, som var fallet med t ex 
typografer. 
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8 Slutsatser  

Beträffande den första forskningsfrågan har jag funnit att man vid alla B&I-
utbildningarna i Sverige anser att webb 2.0 har en plats i bibliotekarieutbildningen, även 
om denna åsikt inte manifesterar sig i mer än spridda inslag i olika kurser och bruk av 
enstaka kursböcker om ämnet. Inslagen ligger både på grundnivå och masternivå. 
Endast Borås har hela kurser med webb 2.0 relaterat innehåll. Det rör sig om både 
programegna och fristående kurser. Kortare fristående kurser med webb 2.0 relaterat 
innehåll för vidareutbildning av yrkesverksamma finns således bara i Borås. Det är 
också intressant att konstatera att i och med att de flesta av utbildningarna har både 
praktiska och teoretiska webb 2.0-inslag, samt att man anser att webb 2.0 teknologin ska 
ses i det utbildningssammanhang där den är relevant och inte behandlas separat, ligger 
de i linje med några av Bawdens (2007b) rekommendationer. 
 
Beträffande forskningsfrågorna 2-3, som gällde vilka drivkrafter och hinder som funnits 
bakom beslutet att införa webb 2.0 undervisning, har följande drivkrafter nämnts; att det 
finns forskare som är eldsjälar och - i anknytning till det - att det är universitetets 
uppdrag att fånga upp forskningen och låta den sätta färg på grundutbildningen, 
yrkesrelevans, samhällsrelevans, intresse från studenternas sida, institutionella faktorer 
som t ex att ämnet förpliktigar, finansiering utifrån samt att man har många olika 
perspektivet på B&I vid institutionen (Borås), vilket skapar en dynamisk miljö. Det 
vanligast förekommande svaret har varit att drivkraften utgjorts av förekomsten av 
forskning vid institutionen eller avdelningen för B&I samt yrkesrelevans. Det är alltså 
främst inre drivkrafter som varit verksamma, dvs forskning och interna beslut som 
grundats på omvärldsbevakning, främst bevakning av de sektorer man utbildar för. 
 
De problem eller hinder som har uppfattats som hämmande för start av utbildning i 
webb 2.0 har uppgetts vara brist på forskningslitteratur, vilket sägs bero på att det rör 
sig om ett nytt forskningsområde som kanske inte fått den uppmärksamhet det förtjänar 
på grund av att det faller mellan stolarna, brist på kunskaper om verktygen bland 
lärarna, svårighet att se var lärostoffet kan flätas in i befintlig utbildning, åsikten att 
applikationerna är för specifika för att ta upp på akademisk nivå, åsikten att lärostoffet i 
fråga inte bör ges så hög prioritet inom utbildningen, brist på resurser vid små B&I-
avdelningar samt administrativ tröghet innebärande att det tar lång tid från det att en ny 
teknologi dyker upp till dess att utbildning kan sjösättas. Den faktor som nämnts flest 
gånger är bristen på forskningslitteratur. 
 
Även om detta är en kvalitativ undersökning, vilken inte anger exakt hur många timmar 
någon bibliotekarieutbildning genomförde undervisning i webb 2.0 vt 2010, dristar jag 
mig till att säga att B&I-institutionen i Borås urskiljer sig bland de studerade 
institutionerna genom att vara den enda utbildning som under vt 10 hade en hel 
fristående kurs ägnad åt en webb 2.0 teknologi, dvs kursen ”Bloggens teori och 
praktik”. Enligt Rogers teorier skulle det faktum att Borås särskiljer sig kunna förklaras 
genom en jämförande studie av egenskaperna hos de beslutsfattande enheterna, i detta 
fall B&I-utbildningarna. Egen forskning har nämnts som en viktig drivkraft av många 
av informanterna. Vikten av eldsjälar som drivkrafter tas upp av informanterna i Borås 
och Lund. I Lund finns fem stycken forskare som omnämns som eldsjälar inom 
området. Det är mycket svårt att kvantifiera hur många forskare Borås hade vt 10 inom 
området. En anledning till att Lund inte urskiljer sig på samma sätt som Borås 
beträffande webb 2.0 utbildning, exempelvis med en fristående kurs inom området, kan 
vara att Lund också utbildar för verksamhet vid  arkiv och muséer och inte bara vid 
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bibliotek. Forskningen inom webb 2.0 området kanaliseras möjligtvis till dessa 
utbildningar samt till en annan under uppbyggnad, Digitala kulturer, istället för mot 
bibliotekarieutbildningen. Den faktor som med störst sannolikhet belyser varför Borås 
skiljer sig från de andra utbildningar är storleken på institutionen. Ett större antal 
anställda medför fler perspektiv på B&I-området, enligt en av informanterna. Det finns 
därmed ett större antal personer som snabbt kan involveras i skapandet av en ny kurs. 
 
Några av informanterna berättar också hur man undgår eller försöker tackla de hinder 
som nämnts i sammanhanget. För att komma förbi problemet med den administrativa 
trögheten, försöker man skriva kursplanerna så generellt att nytt lärostoff kan sippra in 
kontinuerligt, och att man därigenom långsamt får en förändring av utbildningen. Ett 
annat sätt är samarbete med andra institutioner både inom det egna lärosätet och 
nationellt. Konstateras kan emellertid att det inte finns någon informant som svarat att 
internationellt samarbete skulle vara en lösning för att möta frågan om hur B&I 
utbildningarna ska möta nya teknologier i en tid av snabb förvandling på det tekniska 
området, vilket föreslogs under CoLIS (2007). Borås satsning på sociala medier, vilket 
bl.a. innebär anställning av tre doktorander, syftar emellertid till detta.  
 
En av intervjufrågorna gällde hur man kan bedöma när det är dags att starta en 
utbildning i en ny teknologi vars blivande varaktighet är svår att bedöma. De svar jag 
fått på den frågan kan sammanfattas i påståendet att informanterna anser det svårt att  
erinra sig en generell metod för bedömning av denna tidpunkt, eftersom de faktorer som 
beskrivits ovan samverkar i mer eller mindre hög grad och i större eller mindre 
utsträckning vid varje enskilt bedömningstillfälle. Allt man kan göra är att bevaka 
omvärlden, genom forskning och bevakning av de sektorer man utbildar för. Sedan får 
man diskutera med sina kollegor. Mitt bidrag till den diskussionen är ett förslag att man 
tar avstamp i vissa resonemang hos Rogers för att underlätta diskussionen. Nedan 
redogör jag kortfattat för resonemanget. 
 
En av de faktorer som några av informanterna nämnt som viktig, är den bedömning man 
gör av marknaden, även om inte någon av informanterna använder den termen. Man 
talar istället om den potentiella varaktigheten hos en ny teknologi eller ett nytt fenomen. 
Varaktigheten hos en ny teknologi bedöms genom omvärldstudier, t ex genom den 
forskning man har eller genom bevakning av praktiken hos de verksamheter man 
utbildar för. Den andra faktorn är kostnaden för att ta fram utbildningsmaterial och 
avlöna lärare. Rogers teori ger en modell kring vilken man kan diskutera start av 
utbildning i en ny teknologi i relation till en uppskattningen av hur etablerad teknologin 
har blivit i samhället. Ligger man tidsmässigt i begynnelsefasen i S-kurvan, vilket är 
fallet om man tidigt startat egen forskning inom området, blir investeringskostnaderna 
större och marknaden är osäker. Denna osäkerhet kan leda till att institutioner som är 
mindre benägna att ta risker avstår från att starta en utbildning. Inför beslutet kan man 
emellertid använda sig av Rogers teori om ”windfall profit”, dvs att de som först tar en 
innovation i bruk är de som som tjänar mest på den (Rogers 2003, s. 443). Har det, å 
andra sidan, pågått forskning inom området ett tag, finns en större mängd 
forskningslitteratur, och kanske även kursmaterial skapat av andra institutioner som 
man kan förhålla sig till. I denna situation behöver man inte satsa lika mycket tid och 
energi åt att skapa en kurs själv. Så lite högre upp på S-kurvan är investerings-
kostnaderna lägre, men tiden innan marknaden är mättad är något kortare. Det finns 
därför anledning att anta att institutioner som inte har någon egen forskning i en ny 
teknologi kommer att starta en utbildning senare pga bristen på forskningslitteratur, 
medan institutioner som har egen forskning och kan skapa eget kursmaterial, har 



37 
 

potential att starta tidigare. I det sistnämnda fallet är det också högre sannolikhet att 
någon av forskarna kommer att fungera som eldsjäl/Champion. 
 
Rogers teori kan således inte användas för säkra förutsägelser, men är användbar i 
diskussioner om var på S-kurvan en ny teknologi uppskattningsvis befinner sig, vilket 
ger en indikation på storleken av den investering som behövs för att kunna starta 
utbildning i förhållande till den marknad som finns. Rogers teori, som mig veterligen 
hittills inte använts i diskussioner om kostnaden för att starta kurser inom B&I-området, 
kan alltså underlätta förståelsen av centrala faktorer och hur de kan avvägas mot 
varandra vid beslut om lämpligheten att starta en utbildning. Införandet av Rogers 
modell kan därför betraktas som ett nytt grepp för att underlätta diskussioner inom B&I-
området när man överväger utveckling och start av en ny kurs. 
 
Sammanfattningsvis har jag fått tillfredställande svar på mina forskningsfrågor. 
Metoderna, dokumentstudie och kvalitativ intervju, har fungerat bra. Rogers teori kan 
kasta ljus över sambanden. Den omfattar många variabler och kan därför, enligt min 
mening, fånga många dimensioner, vilket gör det möjligt att belysa samma fenomen 
från olika håll. Den har också stor räckvid, dvs hög generaliseringsgrad, vilket gör att 
det är möjligt att belysa studier av många skilda företeelser med den. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att göra undersökningar även i andra länder för att studera om webb 
2.0 förekommer i högre grad i andra länders B&I-utbildningar. Skillnader i socio-
kulturella faktorer påverkar sannolikt i hög grad. Conole & Alevizou (2010) har 
konstaterat att högre grad av privatfinansiering av högre utbildning påverkar 
omfattningen av webb 2.0 utbildning. Aharony’s undersökning väcker intressanta 
frågor, när den jämförs med min undersökning. 
 
En annan fråga som också vore intressant att studera är frågan om vem som ska ta 
ansvar för de redan yrkesverksammas vidareutbildning. Vad tycker yrkesföreningarnas 
representanter samt de verksamma inom ABM-sektorn? Vad tycker utbildningarnas 
representanter?  
 
9 Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar svensk B&I-utbildning i de webb 2.0 relaterade teknologierna 
bloggar, folksonomier, social nätverk och wikier samt införandet av den med tonvikt på  
vilka drivkrafter och hinder som anses ha varit verksamma i processen då beslut 
fattades. Vidare diskuteras hur B&I-utbildare kan bedöma när det är lämpligt att starta 
en utbildning i en ny teknologi, vars varaktighet är oförutsägbar, med hjälp av ett 
resonemang som inspirerats av Rogers teori. Vikten av att snabbt kunna möta 
utbildningsbehov som uppstår på en snabbt föränderlig marknad – men kanske bara 
förblir aktuella under en kortare tid - diskuterades under CoLIS 2007. 
 
Uppsatsen har tre forskningsfrågor. Forskningsfråga 1 gäller om B&I utbildningarna i 
Sverige utbildar framtida bibliotekarier i webb 2.0 teknologierna bloggar, wikis, 
folksonomier och sociala nätverk och hur utbildningen i så fall bedrivs. Forsknings-
frågorna 2 och 3 gäller vilka drivkrafter och hinder som funnits bakom beslutet att 
införa webb 2.0 undervisning enligt informanternas uppfattningar.  
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Metod 
För att genomföra undersökningen använde jag mig av två metoder, dokumentstudie  
och kvalitativ intervju. Dokumentstudien genomfördes under vårterminen 2010 och 
intervjuerna under höstterminen 2010. Dokumentstudien bestod i en undersökning av 
förekomsten av webb 2.0-inslag i beskrivningar i kursplaner. Intervjuerna gjordes med 
tio personer; två personer vid var och en av de fem svenska B&I-utbildningarna. Infor-
manterna utgjordes av lärare, programansvariga och prefekter.  
 
Teori 
För att belysa frågeställningarna har jag använt Everett M. Rogers teorier för spridning 
av innovationer. Rogers definierar diffusion som den process genom vilken en 
innovation kommuniceras över vissa kanaler och under en viss tid bland medlemmarna i 
ett socialt system. Rogers visar bl a att värderingen av en innovation beror på 
egenskaper hos den beslutsfattande individen eller enheten och hur värderingen sker på 
grundval av olika kriterier. Spridning av innovationer är en process som i 
begynnelsestadiet kännetecknas av en gradvis långsam tillväxt för att sedan nå ett 
stadium av snabb och dramatisk tillväxt och så småningom plana ut för att till sist avta. 
 
Redovisning av empiri och diskussion 
Den resultatmässiga tyngdpunkten i uppsatsen är svaren från de tio informanterna - två 
vid varje lärosäte - på de åtta intervjufrågor som ställts för att kartlägga hur mycket 
webb 2.0-utbildning man hade under vt 2010, när den påbörjades, vad som planeras, 
vilka drivkrafter och hinder som fanns för dess start samt hur man kan göra en 
bedömning när det är dags att starta utbildning i en ny teknologi.  
 
Om det finns forskning vid ett lärosäte kanske forskare som är eldsjälar driver fram en 
utveckling mot skapandet av en kurs. Ett lärosäte som utbildar för en profession 
kommer, å andra sidan, att vara mer styrt utifrån, från arbetsgivare och andra aktörer 
inom den sektor man utbildar för, både när det gäller forskning och utbildning. 
 
Några av informanternas anser att det är viktigt att veta att en ny teknologi kan förutspås 
en viss varaktighet innan man beslutar att starta en kurs. Jag analyserar och diskuterar 
hur man kan använda sig av Rogers teorier för att uppskatta var på S-kurvan en 
potentiell utbildningsprodukt befinner sig för att lättare bedöma hur stora investeringar 
som krävs. Några av informanterna har påpekat vikten av att det finns 
forskningslitteratur innan en utbildning kan påbörjas. Om det inte finns någon forskning 
inom området, blir man tvungen att ta fram kursmaterialet själv. Ligger man tidsmässigt 
i begynnelsefasen i S-kurvan blir kostnaderna större och marknaden är osäker. Har det, 
å andra sidan, pågått forskning inom området ett tag kanske det finns både 
forskningslitteratur och kursmaterial skapat av andra institutioner som man kan 
använda. Så lite högre upp på Roger’s S-kurva är kostnaderna lägre, men tiden innan 
marknaden är mättad är något kortare.  
 
Slutsatser 
Alla fem B&I-utbildningarna i Sverige hade startat webb 2.0 undervisning vt 2010, och 
minst fyra av dem redan ht 2008. Vid en av dessa fyra, i Umeå, var man igång med 
webb 2.0 utbildningen redan 2006. Beträffande genomförande av webb 2.0-
utbildningen i Sverige kunde konstateras att den ligger i linje med några av Bawdens 
rekommendationer för hur webb 2.0 undervisning lämpligast läggs upp. 
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Det vanligast förekommande svaret på frågan om drivkrafter har varit att webb 2.0 har 
yrkesrelevans och att det funnits ett forskningsintresse. Det oftast nämnda hindret har 
varit bristen på forskningslitteratur. Med utgångspunkt i Rogers teorier förs en 
diskussion som utmynnar i antagandet att institutioner som inte har egen forskning i en 
ny teknologi kommer att starta en utbildning senare pga bristen på forskningslitteratur, 
medan institutioner som har egen forskning har potential att starta tidigare. 
 
Rogers modell kan inte användas för säkra förutsägelser, men är användbar i 
diskussioner om var på S-kurvan en ny teknologi uppskattningsvis befinner sig, vilket 
ger en indikation på storleken av den investering som behövs för att kunna starta 
utbildning i förhållande till den marknad som finns. Införandet av Rogers modell i 
diskussioner om lämpligheten att införa ett nytt utbildningsinslag kan därför betraktas 
som ett nytt grepp för att underlätta diskussioner inom B&I-området när man överväger 
utveckling och start av en ny kurs.      
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1, Intervjufrågor 

Introduktion:  
Jag undersöker om B&I-utbildningarna i Sverige utbildar i vissa webb 2.0-relaterade 
teknologier och hur man i så fall lägger upp det. Jag är främst intresserad av de 
resonemang som ligger bakom att man har bestämt sig för att ha eller att inte ha med 
webb 2.0-inslag i utbildningen. Med webb 2.0 menar jag då bloggar, wikis, 
folksonomier och social nätverk. Med utbildning menar jag då inte bara hela kurser och 
program, utan även delar av kurser eller moment i utbildningen. Undersökningsperioden 
är vt 2010. 
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1 - Jag har försökt sätta mig in i vad de olika B&I utbildningarna landet runt hade i 
fråga om webb 2.0 utbildning under vt 2010 - enligt den definition av webb 2.0 som jag 
redogjort för - genom att studera information om kurser utlagda på institutionernas 
webbplatser. Först skulle jag alltså vilja veta om jag missat något när det gäller webb 
2.0-utbildningen hos er under vt 10, eftersom jag inte hittat något/ särskilt mycket. Jag 
tänker alltså först redogöra för vad jag har hittade hos er och sedan be dig berätta om jag 
har missat något och i så fall vad. 
 
2 - När började ni med dessa inslag i kurserna?  
 
3 - Har ni planer på att starta eller utvidga? 
 
4 - Vilka är de viktigaste drivkrafterna till att ni satt igång med utbildningen i webb 2.0? 
 
5 - Mitt intryck är att det inte bedrivs särskilt mycket utbildning i webb 2.0 relaterade 
teknologier vid B&I institutionerna i landet, vilka hinder finns?  
 
6 - Snart kommer webb 3.0 och webben kommer att fortsätta att utvecklas i snabb takt. 
Hur ser du på möjligheterna för institutionen att hänga med i den snabba tekniska 
utvecklingen med tanke på den teknisk infrastruktur som skolorna måste kunna 
garantera? 
 
7 - De som har ansvar för universitetsutbildning brukar vilja vara först med det senaste, 
men samtidigt hålla en kritisk distans. Hur kan man som B&I-utbildare bedöma när det 
är dags att starta en kurs i en teknologi som av vissa kan anses som en dagslända?  
 
8 - Finns några forskare som studerar  webb 2.0-relaterade teknologier hos er? 
 

11.2 Bilaga 2, Information till informanterna 

Hej Namn på Informant!  

Jag studerar Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och skriver 
en kandidatuppsats om hur – och om - B&I utbildningarna i Sverige inkluderar webb 
2.0-relaterade teknologier. Mina frågeställningar i uppsatsen är: 

•  Vilka B&I-institutioner i Sverige förbereder framtida och nuvarande biblioteks-
verksamma för användandet av bloggar, wikis, sociala nätverk och 
folksonomier? När startade de kurserna? Har de som inte utbildar i webb 2.0  
planer på att starta utbildning i ämnet? 

• Hur är kurserna eller delar av lärostoffet disponerat i utbildningen – som 
självständiga moment eller integrerade med andra moment, t ex 
informationskompetens, marknadsföring, kunskapsorganisation? Ligger de på 
grundnivå eller avancerad nivå? Som obligatoriska eller som valfria kurser?  

• Vilka är anledningarna till att lärostoff om webb 2.0 inkluderats eller inte? Vilka 
drivkrafter finns/finns inte 

• Finns forskning om bloggar, wikis, sociala nätverk och folksonomier vid B&I-
institutionerna i Sverige? 
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Jag skulle vilja intervjua dig för att få svar på och diskutera ovanstående frågor. 
Intervjun kommer att ske per telefon och kommer troligen att ta ca 30 minuter. 

Jag har under vt 2010 undersökt de utbildnings- och kursplaner som finns/funnits 
tillgängliga på institutionernas webbsidor för att skapa mig en uppfattning om lärostoff 
om webb 2.0 inkluderats i kurserna, och mina frågor till dig gäller dels att få mina 
observationer bekräftade, modifierade och/eller kompletterade dels att förstå varför 
institutionen har eller inte har utbildning i webb 2.0.    

Tacksam för snabbt svar, om möjligt. 

 

11.3 Bilaga 3, Förteckning över kurs- och   
utbildningsplaner  

PDF-filer med ovan nämnda dokument vt 2010 finns tillgängliga på CD-skiva hos 
författaren.  
 
Kursplaner inom ramen för bibliotekarieutbildningarna VT 10 vid 
lärosätena i Borås, Lund, Umeå, Uppsala och Växjö 
 
BORÅS 
 
Bibliotek i samhället 1, 7,5 poäng, Ladokkod: ÖBBS11, fastställd 2009-10-20 
http://tinyurl.com/6c2jwqd [2011-06-03] 
 
Bibliotek och användare, 15 poäng, Ladokkod: ÖBA01B (3.0), fastställd 2010-02-04,  
http://tinyurl.com/6jkx57v [2011-02-15] 
 
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fallstudier I, 15 poäng, Ladokkod ÖBFAL1 
(2.0), fastställd 2010-03-18, ersätter kursplan 2009-03-26 
http://tinyurl.com/65we8cy [2011-06-04] 
 
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fallstudier II,  7,5 poäng, Ladokkod 
ÖBFAL2, fastställd 2009-12-07, version 1.1 http://tinyurl.com/6xbn34v [2011-02-15] 
 
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7,5 poäng,  
Ladokkod ÖVET12, fastställd 2008-12-09, version 1.0 http://tinyurl.com/5sdzbpk 
(gemensam med Informationsspecialistprogrammet)  
 
Introduktion till högre utbildning och biblioteks- och informationsvetenskap, 15 poäng, 
Ladokkod: ÖBI01A, fastställd 2007-04-03, reviderad 2007-05-15, 2008-06-04, 2008-
09-03, 2009-05-28, version 1 http://tinyurl.com/45lldwo [2011-02-15] 
 
Kandidatkurs, 15 poäng, ÖKA01C, fastställd 2007-04-12, version 1 
http://tinyurl.com/6bs4fmo [2011-06-03] 
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Kunskapsorganisation 2: klassifikation och informationssökning,7,5 poäng, Ladokkod 
ÖBKOK1, fastställd 2009-12-07, version 1 
http://tinyurl.com/6k27qbg [2011-02-15] 
 
Kunskapsorganisation 2: XML och bibliografisk kontroll,7,5 poäng, Ladokkod 
ÖBKXB2 (1.0), fastställd 2010-02-03 
http://tinyurl.com/5tfqrjv [2011-02-15] 
 
 Kunskapsorganisation 2: XML och bibliografisk kontroll,7,5 poäng, Ladokkod 
ÖBK2D2 (1.0), fastställd 2010-02-03 
http://tinyurl.com/5sy83gh [2011-06-03] 
 
Kunskapsorganisation 1, distans 7,5 poäng, Ladokkod: ÖMK1D2, Fastställd 2009-12-
07, Version: 2.0 http://tinyurl.com/6ex5kr6 [2011-06-03] (en äldre version av denna 
kursplan, som inte längre är tillgänglig på Internet, finns hos författaren) 
 
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, 7,5 poäng, Ladokkod ÖBVF22, fastställd 
2009-12-07, version 1.0  http://tinyurl.com/5t2974w [2011-06-04] 
 
Att vägleda samhällsinformation, 7,5 poäng, Ladokkod: ÖVSFR1, fastställd 2009-03-
26, version 1, http://tinyurl.com/5szdqh3 [2011-02-15] 
 
Barn, kultur, medier i bibliotekskontext, 15 poäng, Ladokkod: ÖBKFR1, fastställd 
2008-10-28, version 1 http://tinyurl.com/62b6us5 [2011-02-15] 
 
Bloggens teori och praktik, 7,5 poäng, Ladokkod: ÖBTFR1, fastställd 2009-05-28, 
version 1.0  http://tinyurl.com/6hfzrwr  [2011-02-15] 
 
Designa din egen webbsida, 7,5 poäng, NDK01A, fastställd 2007-04-03, version 1.0 
http://tinyurl.com/6xyvmzx [2011-02-15] 
 
 
Dewey decimalklassifikationssystem,  7,5 poäng, Ladokkod: 31FDD1, fastställd 2010-
02-26, version 1.0 http://tinyurl.com/6atar6x [2011-02-15] 
 
Illustrator: Grafisk design och produktion, 7,5 poäng, Ladokkod NIL01A, fastställd 
2008-10-28, version 3.0, http://tinyurl.com/658t56t [2011-02-15] 
 
Litteraturförmedling, 15 poäng, Ladokkod ÖLBFR1, fastställd 2009-03-26, version 1 
http://tinyurl.com/68cutbe [2011-02-15] 
 
Ledarskap och biblioteksprojekt, 7, 5 poäng, Ladokkod ÖLBFR2, fastställd 2009-10-20, 
version 1.0, http://tinyurl.com/67ebd5w [2011-02-15] 
 
Omstart, Magister, 30 poäng, Ladokkod ÖOMMA4, fastställd 2009-12-07, version 1 
(Gäller både HT 09 och VT 10, Ej tillgänglig via Internet, finns hos författaren) 
 
Utveckla skolbiblioteket, 7,5 poäng, Ladokkod ÖUSFR1, fastställd 2008-10-28,  
version 1 http://tinyurl.com/6ju47ac [2011-02-15] 
 
Kandidatkurs, distans, 15 poäng, ÖDK11C, fastställd 2007-04-03, version 1 
http://tinyurl.com/5rafrqw [2011-06-04] 
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Masteruppsats, distans, 30 poäng, Ladokkod: ÖMUPD4 (2.0), fastställd 2011-05-17 
http://tinyurl.com/6g2nszh [2011-06-04] 
(ersätter kursplan ÖMUPD4, version 1, fastställd: 2009-10-20, som inte går att hämta 
från Internet, men som finns hos författaren) 
 
Professionsanknutna projekt, 7,5 poäng, Ladokkod Ö2MDPP (1.0),  
fastställd 2010-02-03 http://tinyurl.com/6265b2e [2011-06-04] 
 
Användarstudier, distans, 7,5 poäng, Ladokkod: ÖMASD3, fastställd 2009-12-07, 
version 1 http://tinyurl.com/5wslgtb [2011-02-15] 
 
Information Retrieval 2, 7,5 poäng, Ladokkod: ÖMIRD4, fastställd 2009-10-20 
http://tinyurl.com/67n8m57 [2011-02-15] 
 
Kunskapsorganisation 4: bibliometri och citeringsanalys, distans, 7,5 poäng, Ladokkod 
ÖMK4D4, fastställd 2009-12-07, version 1 
http://tinyurl.com/68zlpp7 [2011-02-15] 
 
Kunskapsorganisation 1, distans, 7.5 poäng, Ladokkod: ÖMK1D2, fastställd 2009-12-
07 version 2.0  http://tinyurl.com/6ex5kr6 [2011-02-15] 
 
Samhällsperspektiv på biblioteks- och informationsvetenskap, distans, 7,5 poäng, 
Ladokkod ÖMSPD2, fastställd 2008-12-09, version 1 
http://tinyurl.com/636x2ef [2011-02-15] 
 
Information retrieval for digital libraries 2, 7,5 p, Ladokkod: NLID23, fastställd 2009-
09-03, revision 1.0  http://tinyurl.com/4ycptgn [2011-02-15] 
 
Technologies of Digital Libraries 2, 7,5 poäng, Ladokkod: NLTD23, fastställd 2009-12-
07, version 1.0  http://tinyurl.com/6aqvloo [2011-02-15] 
 
User and Information Activities in Digital Environments, 15 poäng, Ladokkod: 
ÖLAIA3, fastställd 2009-10-20, revision 1 http://tinyurl.com/4h69ay9 [2011-02-15] 
 
Användare och informationspraktiker i digitala miljöer, 15 poäng, Ladokkod: ÖTAI13, 
fastställd 2009-05-28 
http://tinyurl.com/45c8wrx  [2011-02-15] 
 
Magister, närstudenter , Ladokkod ÖMKD10, fastställd 2003-04-08 
http://tinyurl.com/642lw49 [2011-06-04] 
 
Magisterkurs, distans, 30 poäng, Ladokkod ÖDM01D, fastställd 2007-04-03, version 1 
http://tinyurl.com/3lly26o [2011-06-04] 
 
Extended essays, 7,5 poäng, Ladokkod ÖEX01B, fastställd 2007-04-03, version 1 
http://tinyurl.com/627usx5 [2011-06-04] 
 
Information resource management IRM exchange, 7,5 poäng, Ladokkod ÖITFR1 (1.0), 
fastställd 2008-09-03  (Denna tidigare version ej tillgänglig via Internet, finns hos 
författaren) 
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http://tinyurl.com/6aqvloo�
http://tinyurl.com/4h69ay9�
http://tinyurl.com/45c8wrx�
http://tinyurl.com/642lw49�
http://tinyurl.com/3lly26o�
http://tinyurl.com/627usx5�
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Practical experience at Swedish libraries for students from non-Swedish LIS 
departments, 7,5 poäng, Ladokkod ÖPR01C, fastställd 2007-04-03, 2008-12-09,  
version 1 http://tinyurl.com/6g2abcl [2011-06-04] 
 
 
LUND 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek som institution, funktion och 
fenomen, 7,5 poäng, Kurskod ABMM40, fastställd 2008-04-21 
http://tinyurl.com/64c3kbw  [2011-02-15] 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap: Att samla och organisera kunskap, 7,5 poäng, 
Kurskod ABMM04, fastställd 2008-04-21 
http://tinyurl.com/5uvf3y3  [2011-02-15] 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap: Informationssökning och förmedling, 7,5 
poäng, KurskodABMM41, fastställd 2008-04-21 
http://tinyurl.com/6fdqn5x  [2011-02-15] 
 
Masteruppsats, 30 poäng, Kurskod  ABMM43: Biblioteks- och informationsvetenskap: 
Examensarbete – masterkurs, fastställd 2008-04-21 
http://tinyurl.com/6d7huvm  [2011-02-15] 
 
 
UMEÅ 
 
Informationssökning, 7.5 poäng, Kurskod: 2BV004, fastställd 2008-11-20 
http://tinyurl.com/6gj988c [2011-02-15] 
 
Informationssystem, 30 poäng, Kurskod 2BV003, fastställd 2009-11-16,  
Dnr 2009-11-16 http://tinyurl.com/5ww42lo  [2011-02-15]  
Barnbibliotekets roll i samhället, 7,5 poäng, Kurskod 2BV021, fastställd 2009-05-15 
http://tinyurl.com/5tnxlt3 [2011-02-15] 
 
Informationsvetenskaplig fördjupning, 30 poäng, Kurskod 2BV006, fastställd 2009-11-
16, Dnr 2009-11-16 http://tinyurl.com/5sp8odh  [2011-02-15]  
(Denna kursplan redovisar de fyra ingående delkurserna, som också redovisas separat 
nedan i detta dokument. Kursen hade inga registrerade studenter)  
 
Informationsvetenskaplig fördjupning, 30 poäng, Kurskod 2BV006, fastställd 2009-11-
16, Dnr 2009-11-16 http://tinyurl.com/5sp8odh  [2011-02-15] 
Delkurs 1 Informationsvetenskaplig teori, 7,5 poäng, Kurskod 2BV019 
(Kursen hade inga studenter registrerade vt 10) 
 
Informationsvetenskaplig fördjupning, 30 poäng, Kurskod 2BV006, fastställd 2009-11-
16, Dnr 2009-11-16 http://tinyurl.com/5sp8odh  [2011-02-15] 
Delkurs 2 Vetenskaplig kunskapsproduktion, kommunikation och 
informationshantering, Kurskod 2BV013, 7,5 poäng 
(Kursen hade inga studenter registrerade vt 10) 
 
Informationsvetenskaplig fördjupning, 30 poäng, Kurskod 2BV006, fastställd 2009-11-
16, Dnr 2009-11-16 http://tinyurl.com/5sp8odh  [2011-02-15] 

http://tinyurl.com/6g2abcl�
http://tinyurl.com/64c3kbw�
http://tinyurl.com/5uvf3y3�
http://tinyurl.com/6fdqn5x�
http://tinyurl.com/6d7huvm�
http://tinyurl.com/6gj988c�
http://tinyurl.com/5ww42lo�
http://tinyurl.com/5tnxlt3�
http://tinyurl.com/5sp8odh�
http://tinyurl.com/5sp8odh�
http://tinyurl.com/5sp8odh�
http://tinyurl.com/5sp8odh�
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Delkurs 3 Populärkultur och nya medier, 7,5 poäng, Kurskod 2BV016 
(Kursen hade inga studenter registrerade vt 10) 
 
Informationsvetenskaplig fördjupning, 30 poäng, Kurskod 2BV006, fastställd 2009-11-
16, 
Delkurs 4 Informationsvetenskaplig analys, 7,5 poäng, Kurskod 2BV020 
Dnr 2009-11-16 http://tinyurl.com/5sp8odh  [2011-02-15] 
(Kursen hade inga studenter registrerade vt 10) 
 
 
UPPSALA 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap, år 1, Kurskod  5BB000, fastställd 2007-02-27, 
reviderad 2010-03-31  http://tinyurl.com/6cdw8gy  [2011-02-15] 
(Kursen läses av en grupp närstudenter  och en grupp distansstudenter och dubbleras 
därför i Ladokutdraget i Bilaga 4) 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap, år 2, Kurskod 5BB003, fastställd 2007-02-27 
http://tinyurl.com/6zmrj6m  [2011-02-15] 
(Kursen läses av en grupp närstudenter  och en grupp distansstudenter och dubbleras 
därför i Ladokutdraget i Bilaga 4) 
 
 
VÄXJÖ 
 
IB00100 Biblioteks- och informationsvetenskap I, 30 poäng, fastställd 2009-06-16 
http://tinyurl.com/6f7efxl [2011-02-15] 
 
1BO200 Biblioteks- och informationsvetenskap II, 30 högskolepoäng, fastställd 2009-
06-16 http://tinyurl.com/5we5d5e [2011-02-15] 
(Denna kurs dubbleras på Ladokutdraget i Bilaga 4, eftersom samma kurs också läses 
av halvfartsstudenter) 
 
1BO210 Biblioteks- och informationsinriktade projekt, 30 poäng, fastställd 2009-06-16 
http://tinyurl.com/6kd8k8d [2011-02-15] 
 
2BO00E Biblioteks- och informationsvetenskap IV, 30 poäng, fastställd 2009-09-29 
http://tinyurl.com/6agt79b [2011-02-15] 
 
 
Utbildningsplaner inom ramen för bibliotekarieutbildningarna VT 10 vid 
lärosätena i Borås, Lund, Umeå, Uppsala och Växjö 
 
BORÅS 
 
Bibliotekarie, grundnivå, 180 poäng 
Ladokkod BBIB1, fastställd 2006-12-14, rev 2007-05-15, 2009-01-28, version 3 
http://tinyurl.com/3mq2897 
 
 
 

http://tinyurl.com/5sp8odh�
http://tinyurl.com/6cdw8gy�
http://tinyurl.com/6zmrj6m�
http://tinyurl.com/6f7efxl�
http://tinyurl.com/5we5d5e�
http://tinyurl.com/6kd8k8d�
http://tinyurl.com/6agt79b�
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Bibliotekarie, grundnivå, distansutbildning, 120 poäng 
Ladokkod BBID1, fastställd 2010-03-23, version 1.2 
http://tinyurl.com/3o5podf 
   
Masterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap, distans, 120 poäng 
Ladokkod BMBD1, fastställd 2006-12-14, rev 2007-11-06, 2008-12-09 
http://tinyurl.com/42vpmst 
 
Master’s programme: Library and Information Science: Digital Library and Information 
Services, 120 ECTS 
Ladok code: BMDD1, approved 2007-10-02, rev 2009-05-28, 2009-10-20, version 2.1 
(Utbildningsplanen finns hos författaren) 
 
Masterutbildning: Digitala tjänster – kultur, information & kommunikation, 120 poäng 
Ladokkod BMADT, fastställd 2008-10-30, rev 2009-03-26, version 1 
http://tinyurl.com/3pebgau 
 
LUND 
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive 
museologi (ABM), 120 poäng 
Programkod HAABM, fastställd 2008-04-21 
(Utbildningsplanen finns hos författaren) 
 
UMEÅ 
Biblioteks- och informationsvetenskap, kandidatprogram, 90 poäng 
Fastställd 2007-06-04 
http://tinyurl.com/676tocq 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap, magisterprogram, 60 poäng 
Fastställd 2007-06-04 
(Utbildningsplanen finns hos författaren) 
 
UPPSALA 
Masterprogram i ABM, 120 poäng 
Fastställd 2007-02-27 
http://tinyurl.com/6xujmhg 
 
VÄXJÖ 
Biblioteks- och informationsvetenskap, 180 poäng, grundnivå 
Fastställd 2009-06-17, Dnr: HL/2009-0061 
(Utbildningsplanen finns hos författaren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tinyurl.com/3o5podf�
http://tinyurl.com/42vpmst�
http://tinyurl.com/3pebgau�
http://tinyurl.com/676tocq�
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11.4 Bilaga 4, Verifikation av redovisning av kursplaner 

 

        
Bibliotekshögskolan  
 

 
Förteckning över samtliga kurser för 
bibliotekarieutbildningarna VT 10 
inklusive valbara och fristående:  

 
1. BIB Bibliotek i samhället, BIB09   

    
2. BIB Bibliotek och användare, BIB09 
3. BIB Biblioteks- och informationsvetenskapliga 

fallstudier I,   BIB08 
4. BIB Biblioteks- och informationsvetenskapliga 

fallstudier II, BIB07 
5. BIB INFSP Vetenskapsteori och 

forskningsmetoder I, BIB08  
6. BIB INFSP Vetenskapsteori och 

forskningsmetoder I, BIBDV08 
7. BIB Introduktion till högre utbildning och 

biblioteks- och  
      informationsvetenskap, BIBDV10 
8. BIB Kandidatkurs, BIB07 
9. BIB Kunskapsorganisation 2: klassifikation och 

informationssökning, BIB09 
10. BIB Kunskapsorganisation 2: XML och 

bibliografisk kontroll, BIB08 
11. BIB Kunskapsorganisation 2: XML och 

bibliografisk kontroll, BIBDV08 
12. BIB Kunskapsorganisation, BIBDV09 
13. BIB Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, 

BIB07 
14. FK Att vägleda i samhällsinformation, FK10 
15. FK Barn, kultur, medier i bibliotekskontext, 

FK10 
16. FK Bloggens teori och praktik, FK10 
17. FK Designa din egen webbsida, FK10 
18. FK Dewey decimalklassifikationssystem, FK10 
19. FK Illustrator: Grafisk design och produktion, 

FK10 
20. FK Litteraturförmedling, FK10 
21. FK Ledarskap och biblioteksprojekt, FK10 
22. FK Omstart Magister HT 09, FK10  
23. FK Omstart Magister VT 10, FK10 
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24. FK Utveckla skolbiblioteket, FK10 
25. Kandidatkurs, Distans DV07 
26. MA MADI Masteruppsats, MADI08 
27. MA Professionsanknutna projekt, MADI08 
28. MADI Användarstudier, MADI09 
29. MADI Information Retrieval 2, MADI08 
30. MADI Kunskapsorganisation 4: bibliometri och 

citeringsanalys, MADI09 
31. MADI Kunskapsorganisation, distans, MADI10 
32. MADI Samhällsperspektiv på biblioteks- och 

informationsvetenskap, MADI10 
33. MADIG Information retrieval for digital libraries 

2, MADIG09 
34. MADIG Technologies of Digital Libraries II, 

MADIG09  
35. MADIG User and Information Activities in 

Digital Environments, MADIG09 
36. MADIGTJ FK Användare och 

informationspraktiker i digitala miljöer, FK10 
37. Magister, gamla Närstudenter, FK10 
38. Magisterkurs (gamla distansutbildningen), DV07 
39. SLISS Extended essays, SSLIS10 
40. SLISS Information resource management - IRM 

exchange, SSLIS10 
41. SLISS Practical experience at Swedish libraries 

for students from  
non-Swedish LIS departments, SSLIS10 

 
LUND 
  
----- Original Message -----  
From: Lars Persson  
To: asa.teglund@telia.com  
Sent: Friday, June 10, 2011 8:50 AM 
Subject: Kursförteckning VT10 masterprogrammet i ABM 
 
Hej Åsa! 

Detta är en förteckning över de kurser som gavs VT 10 för studerande med inriktning mot 
bibliotek inom ramen för Lunds universitets Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och 
informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 

 Termin 2 
Ämnesfördjupning 1** 7,5 högskolepoäng 
- ABMM40: Biblioteks- och informationsvetenskap: 
Bibliotek som institution, funktion och fenomen 
  
- ABMM04: Att samla och organisera kunskap* 15 
högskolepoäng 

Ämnesfördjupning 2** 7,5 högskolepoäng: 
- ABMM41: Biblioteks- och informationsvetenskap: 
Informationssökning och förmedling 

mailto:Lars.Persson@kultur.lu.se�
mailto:asa.teglund@telia.com�
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Termin 4 

Masteruppsats ** 30 högskolepoäng 
 - ABMM43: Biblioteks- och informationsvetenskap: 
Examensarbete – masterkurs  

 Vänliga hälsningar, 

Lars Persson 

  
Lars Persson 
Studievägledare 
Institutionen för kulturvetenskaper 
Lunds universitet 
Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, 223 62 Lund 
046-222 9433 
lars.persson@kultur.lu.se 
www.kultur.lu.se 
 
 
UMEÅ  
 
 Umeå universitet                                KA13 Anmälningsalternativ på kurs, utdata 
 Sociologiska institutionen 
 BARBRO HEDLUND                            2011-06-08                            Sida     1 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Anm-   Kurs-   Start-  Kurs-  Kurs- Und-  Ort Omg  Kurs-  Omfattn Omfattn/   Lok1   
Lok2 
 kod    kod     term    takt   tid   form           typ    total   term 
 
 Utsökningen genererade följande kurstillfällen: 
 22100  2BV004  V10      30    ING   ITD   INTE 1    NÄT    7.5  hp 
                        Informationssökning 
                        Startvecka: 201009  Slutvecka: 201022    V10  7.5  hp 
 
 22101  2BV020  V10     100    DAG   NML   2480 1           7.5  hp 
                        Informationsvetenskaplig analys 
                        Startvecka: 201003  Slutvecka: 201022    V10  7.5  hp 
 
 22102  2BV006  V10     100    DAG   NML   2480 1           30.0 hp 
                        Informationsvetenskaplig fördjupning 
                        Startvecka: 201003  Slutvecka: 201022    V10  30.0 hp 
 
 22103  2BV013  V10     100    DAG   NML   2480 1           7.5  hp 
                        Vetenskaplig kunskapsproduktion, kommunikation och 
                        informationshantering 
                        Startvecka: 201003  Slutvecka: 201022    V10  7.5  hp 
 
 22104  2BV016  V10     100    DAG   NML   2480 1           7.5  hp 
                        Populärkultur och nya medier 
                        Startvecka: 201003  Slutvecka: 201022    V10  7.5  hp 
 

mailto:lars.persson@kultur.lu.se�
http://www.kultur.lu.se/�
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 22105  2BV021  V10      25    DAG   DST   2480 1           7.5  hp 
                        Barnbibliotekets roll i samhället 
                        Startvecka: 201003  Slutvecka: 201022    V10  7.5  hp 
 
 22107  2BV019  V10     100    DAG   NML   2480 1           7.5  hp 
                        Informationsvetenskaplig teori 
                        Startvecka: 201003  Slutvecka: 201022    V10  7.5  hp 
 
 22180  2BV003  V10     100    DAG   NML   2480 1           30.0 hp 
                        Informationssystem 
                        Startvecka: 201003  Slutvecka: 201022    V10  30.0 hp 
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