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ABSTRACT 
 
 
 
Avhandlingen syftar till att nå fördjupad kunskap om studenters i biblioteks- och in-
formationsvetenskap (B&I) och nyanställda högskolebibliotekariers förhållningssätt 
till informationssökning. De olika förhållningssätten kopplas till deltagarnas form-
ande av yrkesidentitet, genom utbildningen och vidare i yrkeslivet. I avhandlingens 
syfte ingår även att belysa relationen mellan utbildnings- och yrkespraktikerna.  
 
Den empiriska undersökningen består av två delstudier, dels med fokus på studenter i 
slutfasen av sin magisterutbildning, och dels nyanställda bibliotekarier på högskole-
bibliotek. Det empiriska materialet utgörs av dokumenterade fokusgruppintervjuer 
med B&I-studenter (25 deltagare) och av semi-strukturerade enskilda intervjuer med 
bibliotekarier (17 deltagare). Materialet har producerats under åren 2005-2007, och 
resultaten ska förstås i relation till de förhållanden som rådde i Sverige vid tiden från 
1993 till 2007 – en period avgränsad av två omfattande reformer inom högre utbild-
ning. 
 
Teoretiskt utgår undersökningen från ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000; 
Wenger 1998) och analysen fokuserar på hur studie- och yrkesrelaterade informat-
ionssökning bedrivs och beskrivs, främst med avseende på centrala redskap, aktivite-
ter och relationer. Det empiriska materialet har också genomgått en diskursivt orien-
terad analys, där begreppen frågekultur och nyckelberättelser bidrar till att belysa 
språkliga och narrativa aspekter av formandet av yrkesidentiteter (Wackerhausen 
2004).   
 
Resultaten visar på en stor komplexitet i B&I-studenternas och de nyanställda biblio-
tekariernas relation till informationssökning. Studenternas informationssökning 
präglas av den högre utbildningens sociala praktik, med fokus på formella vetenskap-
liga källor och en teoretisk förståelse av informationssökning. Samtidigt uttrycker 
många studenter ett starkt intresse för biblioteksfältets professionella praktik, och en 
strävan efter att med avancerade söktekniska färdigheter rusta sig för mötet med 
bibliotekens användare. Krocken mellan olika intressen kommer bland annat till ut-
tryck i osäkerhetskänslor inför yrkeslivet, ofta formulerat i termer av ett “glapp mel-
lan teori och praktik”.  
 
Även de nyanställda bibliotekarierna tenderar att prioritera biblioteksansvändarnas 
informationsbehov, medan informationssökning för egen professionell à jour-
hållning ofta får stå tillbaks. Att exempelvis ta del av B&I-forskningens resultat besk-
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rivs mest som en frivillig aktivitet, som förvisso kan uppmuntras av arbetsgivaren 
men avgörs av personligt intresse. Å andra sidan befinner sig högskolebibliotekens 
enheter för pedagogiskt arbete på stark tillväxt vid tiden. Där betonas värdet av just 
forskningsbaserad kunskap, och i studien framgår att så kallade tidskriftsklubbar fun-
gerar som en infrastruktur för informationsspridning och kollektivt lärande på ar-
betsplatsen.  
 
Fyra yrkesidentiteter identifieras i undersökningen: en akademiskt orienterad, en tek-
niskt orienterad, en kommunikativt orienterad och en konservativt orienterad. Samt-
liga finns närvarande i såväl utbildningspraktiken som yrkespraktiken. Ifråga om relat-
ionen mellan de två praktikerna, visar studien att de akademiskt och kommunikativt 
orienterade deltagarna generellt ger uttryck för möjligheten att vid inträdet i yrkeslivet 
rekontextualisera sina informationssökningsrelaterade förmågor. De deltagare som 
omfattar tekniskt och konservativt orienterade förhållningssätt talar snarare om över-
gången såsom präglad av diskontinuitet. 
 
 
  

9 
 

FÖRORD 
 
 
 
Tidigt stod det klart att bibliotekarieyrket var något för mig. Studierna på Biblioteks-
högskolan i Borås blev dock inte det startskott för bibliotekskarriären som jag en 
gång föreställt mig. I stället blev jag lärare och doktorand vid nuvarande Sektionen 
för biblioteks- och informationsvetenskap. Intresset för professionen har jag ändå 
kunnat odla som lärare och forskare, och vad det innebär ”att bli bibliotekarie” är 
också ämnet för min avhandling.  
 
Avhandlingen utgör en del av resultaten från forskningsprogrammet BIKT (Biblio-
tek, IKT och Lärande) som pågick 2004-2008 vid Högskolan i Borås, finansierat av 
KK-stiftelsen via organisationen LearnIT vid Göteborgs universitet. BIKT-
programmets frukter fångades sedermera upp av forskningscentret LinCS vid Göte-
borgs universitet och Högskolan i Borås. Nämnda organisationer har berett mig en 
stabil akademisk och ekonomisk grund för avhandlingsarbetet. Bibliotekshögskolans 
öppna forskningsseminarium har också varit värdefullt. Det är en rikedom att ingå i 
en vital akademisk miljö, med kloka kollegor som alltid är beredda att diskutera och 
dela med sig av kunskaper och råd.  
 
Bland kloka rådgivare intar mina handledare en särställning. Professor emerita Louise 
Limberg och professor Olof Sundin har väglett och stöttat under hela min dokto-
randtid, och under det sista året har även professor Elena Maceviciute erbjudit ett 
solitt stöd. Utan ert konstruktiva och uthålliga arbete – ingen avhandling. Ett särskilt 
tack för att ni aldrig visat något tvivel på min förmåga att föra arbetet i hamn. 
 
Jag vänder mig också till studiens 40 deltagare, som med förtroende och engagemang 
bjudit på sin tid och sina erfarenheter. Samtalen med er har varit min främsta inspi-
rationskälla. Stort tack för er medverkan!  
 
En lång rad personer har läst, kommenterat och hjälpt mig vidare i olika skeden av 
skrivandet. Jenny Johannisson, Geir Vestheim, Åsa Mäkitalo, Veronica Johansson, 
Gunnel Hessler, Camilla Thunborg, Anna Hampson Lundh, Ola Pilerot och Frances 
Hultgren har alla bidragit med goda förslag för att stärka texten. Lars Seldén och Jan 
Nolin har varit omsorgsfulla i sin ”grönläsning”. Tack för hjälpen! 
 
Flera arbetskamrater har under årens lopp blivit mycket goda vänner. Anna Hampson 
Lundh har delat mina vedermödor som rumskamrat och pålitlig medhjälpare i arbetet 
med fokusgrupperna. Åse Hedemark är min vän sedan magisterutbildningen. Vårt 
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FÖRORD 
 
 
 
Tidigt stod det klart att bibliotekarieyrket var något för mig. Studierna på Biblioteks-
högskolan i Borås blev dock inte det startskott för bibliotekskarriären som jag en 
gång föreställt mig. I stället blev jag lärare och doktorand vid nuvarande Sektionen 
för biblioteks- och informationsvetenskap. Intresset för professionen har jag ändå 
kunnat odla som lärare och forskare, och vad det innebär ”att bli bibliotekarie” är 
också ämnet för min avhandling.  
 
Avhandlingen utgör en del av resultaten från forskningsprogrammet BIKT (Biblio-
tek, IKT och Lärande) som pågick 2004-2008 vid Högskolan i Borås, finansierat av 
KK-stiftelsen via organisationen LearnIT vid Göteborgs universitet. BIKT-
programmets frukter fångades sedermera upp av forskningscentret LinCS vid Göte-
borgs universitet och Högskolan i Borås. Nämnda organisationer har berett mig en 
stabil akademisk och ekonomisk grund för avhandlingsarbetet. Bibliotekshögskolans 
öppna forskningsseminarium har också varit värdefullt. Det är en rikedom att ingå i 
en vital akademisk miljö, med kloka kollegor som alltid är beredda att diskutera och 
dela med sig av kunskaper och råd.  
 
Bland kloka rådgivare intar mina handledare en särställning. Professor emerita Louise 
Limberg och professor Olof Sundin har väglett och stöttat under hela min dokto-
randtid, och under det sista året har även professor Elena Maceviciute erbjudit ett 
solitt stöd. Utan ert konstruktiva och uthålliga arbete – ingen avhandling. Ett särskilt 
tack för att ni aldrig visat något tvivel på min förmåga att föra arbetet i hamn. 
 
Jag vänder mig också till studiens 40 deltagare, som med förtroende och engagemang 
bjudit på sin tid och sina erfarenheter. Samtalen med er har varit min främsta inspi-
rationskälla. Stort tack för er medverkan!  
 
En lång rad personer har läst, kommenterat och hjälpt mig vidare i olika skeden av 
skrivandet. Jenny Johannisson, Geir Vestheim, Åsa Mäkitalo, Veronica Johansson, 
Gunnel Hessler, Camilla Thunborg, Anna Hampson Lundh, Ola Pilerot och Frances 
Hultgren har alla bidragit med goda förslag för att stärka texten. Lars Seldén och Jan 
Nolin har varit omsorgsfulla i sin ”grönläsning”. Tack för hjälpen! 
 
Flera arbetskamrater har under årens lopp blivit mycket goda vänner. Anna Hampson 
Lundh har delat mina vedermödor som rumskamrat och pålitlig medhjälpare i arbetet 
med fokusgrupperna. Åse Hedemark är min vän sedan magisterutbildningen. Vårt 



10 
 

samförfattande då fick mig att till fullo inse värdet av ett gott samarbete. Tillsammans 
med Camilla Moring, skarp väninna på andra sidan sundet, har jag kunnat diskutera 
högt och lågt i doktorandtillvaron. Och badmintongänget – Mats Dolatkhah, Mikael 
Gunnarsson och Gunnel Maiwald – har bokstavligen hållit mig på banan. Tack för 
ert stöd! 
 
Jag kan också skatta mig lycklig för den uppmuntrande atmosfär som mina allra 
närmaste vänner och familjemedlemmar omgivit mig med under ett projekt som 
ibland tyckts sakna ände. Min mamma Ingegerd och pappa Hans-Christer var (och är 
fortfarande) suveräna förebilder på många områden i livet. Deras lustfyllda och pre-
stigelösa förhållningssätt till lärande har både stimulerat och verkat avdramatiserande 
för mig i alla år. Glada tillrop från min okuvligt positive bror Jan har också betytt 
mycket för lillasyster. Moster Aina har förgyllt tillvaron genom att påminna om att 
livet rymmer mer än arbete, såsom kortspel och kalas. Viggo och Vera, mina älskade 
barn, har vuxit upp med en avhandlande mamma. Vilket tålamod ni haft! I både med- 
och motgångar är det ni som stått för fågelsången i mitt liv. Varmt tack. 
 
Slutligen, mitt innerliga tack till Ola för all din omtanke och värme under resans lopp. 
Att dela allt med dig är en lycka.  
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1.  INLEDNING 
 
  
 
Förutsättningarna för bibliotekariers yrkesutövning är stadda i förändring. Man kan 
alltid diskutera hur pass radikala och genomgripande dessa förändringar egentligen är, 
och hur mycket av yrkets huvudsakliga karaktär och funktioner som ändå bestått ge-
nom årtionden och århundraden, för att inte säga årtusenden. Trots det svindlande 
historiska perspektiv som vittnar om tradition och beständighet (t.ex. Jansson 2010), 
så bör sägas att biblioteken och bibliotekarierna ofta varit framsynta aktörer i sin 
samtid. Så är det också den relativt nära historien som behandlas i denna avhandling, 
med fokus på svenska förhållanden. Avsikten är, närmare bestämt, att undersöka den 
roll informationssökning spelar i blivande och verksamma bibliotekariers formande 
av yrkesidentitet, utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.  
 
Avhandlingen utgår från förhållanden och företeelser vid tiden från högskolerefor-
men 1993 fram till 2007. Den aktuella tidsperioden kännetecknats av ett antal omfat-
tande och växelverkande förändringsprocesser på flera områden i samhället. Det 
handlar exempelvis om att flera yrkesgrupper – företrädesvis kvinnointensiva väl-
färdsyrken (jfr Brante 1989) – sedan senare delen av 1900-talet varit inbegripna i pro-
fessionaliseringsprocesser. Bibliotekarier är en sådan grupp. Att enligt traditionella 
kriterier uppnå status som professionell innebär bland annat att en yrkesgrupp ska 
förvalta och producera exklusiv, vetenskapligt grundad kunskap (Abbott 1988, s. 53). 
Den akademisering av utbildningen till bibliotekarie som ägde rum under 1990-talet i 
Sverige då ämnet biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) etablerades, kan ses 
som ett uttryck för en politiskt och professionellt driven process i denna riktning.  
 
Ett nytt informationslandskap kan sägas ha tagit form genom den omfattande ut-
vecklingen av ny informations- och kommunikationsteknik (IKT) med dess konse-
kvenser av drastiskt ökad informationstillgång. Detta, i kombination med genomgri-
pande förändringar på utbildningssystemets alla nivåer, har bidragit till att förändra 
villkoren för bibliotekariers yrkesutövning dramatiskt. Från att en gång ha besuttit 
unika redskap för lagring och återvinning av information, kan vi idag se att bibliote-
kariers kunskapsmonopol har utmanats, såväl av bibliotekens användare som av 
andra, konkurrerande, yrkesgrupper (Sundin 2004; jfr Abbott 1988, 1998). I vad som 
kan förstås som ett svar på dessa förändrade villkor har många bibliotekarier strävat 
mot en förändrad expertis med pedagogisk inriktning. I synnerhet har bibliotekens 
och bibliotekariernas pedagogiska roll kommit att manifesteras vid de bibliotek som 
är direkt knutna till utbildnings- och forskningsinstitutioner. Detta i en omfattning 
som nått proportionerna av en informationskompetensrörelse (t.ex. Garner 2006). 
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Mot denna bakgrund är det bibliotekarier vid just högskolebibliotek1 som står i fokus 
för avhandlingsarbetet.  
 
Yrkesgruppens betoning av informationskompetens har också fått viss genklang i 
samhället i stort, inte minst i anslutning till diskussionerna om livslångt lärande (jfr 
Liedman 2008). Detta ger frågan om bibliotekariers kunskaper och samhälleliga status 
en särskild legitimitet. Här sammanstrålar B&I-forskningens och yrkespraktikens in-
tressen. I forskningen har intresset för samspelet mellan informationssökning och 
lärande odlats åtminstone sedan 1990-talet (se t.ex. Kuhlthau 1993; Limberg 1998; 
Limberg & Alexandersson 2009; Gärdén 2010; Lundh 2011). Det är forskning som 
fått förhållandevis stort genomslag, inte bara inom akademin utan också i biblioteka-
riekåren. Detta genomslag har förmodligen vunnit kraft av att resultaten är väl fören-
liga med de inflytelserika samtida pedagogiska strömningar som framhåller elev- och 
studentaktiva, forskningslika arbetssätt i skolan. Informationssökning har kommit att 
bli en viktig del av elevernas arbetsformer (t.ex. Alexandersson & Limberg 2009).  
 
Ett grundläggande antagande i avhandlingsarbetet är att kunskaper och aktiviteter 
knutna till informationssökning, liksom olika sätt att tala om informationssökning, 
kan förstås som uttryck för bibliotekariers yrkesidentitet. Den till synes oändliga dis-
kussionen som förts i olika fora (t.ex. Biblist 2005) om vad som utgör bibliotekariers 
kärnkompetens, kan tolkas på olika sätt. En tolkning är att det över tid pågått en 
kamp om tolkningsföreträdet, där det varit angeläget för olika grupper och individer 
att föra fram just den egna verksamhetens eller institutionens intressen. En annan 
möjlig tolkning, som inte utesluter den första, är att det i samband med den digitala 
boomen faktiskt spreds en osäkerhet inför vad en bibliotekarie skulle komma att be-
höva kunna och stå för. I den ämnesutbildning i B&I som startade i Sverige under 
90-talet gavs inte längre samma handfasta vägledning i fråga om vad en bibliotekarie 
ska ägna sig åt, som gjorts före 1993 då utbildningen inriktades mot en bibliotekarie-
examen.  
 
Relationen mellan högskolan och bibliotekariers arbetsliv har diskuterats livligt under 
årens lopp, med sakkunniga inpass från olika parter. Diskussionen har fått nytt 
bränsle i tider då utbildningens utformning varit föremål för omprövning. Politiska 
intressen har förts fram i statliga utredningar, och ämnes- och utbildningsföreträdare 
har artikulerat sina intressen i dags- och fackpress, liksom arbetsgivare och andra 
tongivande personer på biblioteksfältet (se Seldén & Sjölin 2003). De röster som, 
enligt mitt förmenande, ännu inte hörts i tillräckligt hög grad tillhör dem som på sin 
väg in i bibliotekarieyrket aktiv deltagit i, och skaffat sig erfarenheter från, både ut-
                                                           
1 Benämningen högskola används i avhandlingen med avseende på både högskola och universitet. Detta i 
enlighet med den terminologi som används i Högskoleförordningen (1993:100), 1 kap §2. 
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bildnings- och yrkespraktiken. Och detta med sina framtidsdrömmar och ansenlig 
arbetsmöda som insats. Därför utgår denna avhandling från blivande och nyanställda 
bibliotekariers perspektiv. 
 
Avhandlingen är primärt en del av, och ett bidrag till, den forskning inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen som studerar människors sätt att söka och använda 
information i olika kontexter. Området benämns ofta Information behavior eller In-
formations Needs, Seeking and Use (INSU), alternativt – på senare år – Information 
practices. Kontextorienterade analyser kräver inte sällan involvering av kunskap från 
andra ämnessfärer än de som vanligtvis etiketteras som biblioteks- och informations-
vetenskapliga. Yrkesgruppers professionaliseringssträvanden och därtill kopplade 
kunskapsanspråk studeras exempelvis ofta inom sociologiskt präglad professions-
forskning, medan formandet av yrkesidentiteter bland annat studeras inom lärande-
forskningen. I avhandlingen har det därför tett sig både rimligt och fruktbart att kon-
sultera forskningsresultat från olika discipliner. 
 
 
1.1 Problemformulering 
 
Det som skisserats ovan – professionalisering av yrkesgruppen, akademisering av 
utbildningen, ny informations- och kommunikationsteknik och informations-
kompetensrörelsen ska förstås som sinsemellan nära förbundna förutsättningar för 
bibliotekarieyrket i det unga 2000-talet. Mot denna bakgrund formuleras följande 
forskningsproblem:  
 
I ett samhälle där stor vikt läggs vid att kunna söka, värdera och använda information 
och där bibliotek har beskrivits som infrastrukturer för lärande (jfr Guribye & Lind-
ström 2009) framstår bibliotekarieyrket som något av en nyckelprofession. Med in-
formationskompetensrörelsen betonas både vikten av att som studerande och yrkes-
verksam behärska informationssökning, och bibliotekariers särskilda expertis ifråga 
om att undervisa om densamma. Bibliotekariers informationssökning förknippas på 
ett självklart sätt med både avancerad service till bibliotekens användare (referensar-
bete) och undervisning i informationssökning (användarundervisning) (jfr t.ex. 
Kuhlthau 1993). Genomgående har forskningens intresse i högre grad riktats mot 
bibliotekariers centrala informationssökningsrelaterade arbete för andra, än mot den 
typ av informationssökning som bedrivs för egen problemlösning eller kunskapsut-
veckling inom yrket.  
 
I B&I-studenters och högskolebibliotekariers fall förändrades såväl utbildningen som 
yrkesutövningen under början och mitten av 1990-talet, och därmed även förhållan-
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det dem emellan. Genom att involvera både blivande och verksamma högskolebiblio-
tekarier i en empirisk undersökning, kan kunskap nås om hur informationssökning 
ges betydelse i utbildnings- respektive yrkespraktiken.  Därtill kan även undersökas 
hur relationen mellan informationssökning i utbildningen och yrkeslivet uppfattas av 
deltagarna. Att i en identitetsformande process, som (blivande) yrkesperson, skapa 
meningsfulla kopplingar mellan utbildning och yrkespraktik kan upplevas som svårt, 
särskilt om skillnaderna mellan akademins och arbetsplatsens förväntningar framstår 
som stora. Bibliotekarieutbildningen, som fram till 1990-talet i hög grad hade medie-
rat yrkeslivets normer ifråga om lämpliga kunskaper och förhållningssätt för bibliote-
karier (jfr Sundin 2004), gjordes 1993 medvetet mer teoretisk och generell, bland an-
nat genom att tidigare VFU-perioder2 och inriktningar mot specifika bibliotekstyper 
togs bort. Den vid tiden (1993-2007) aktuella magisterexamen får sägas ha legat väl i 
linje med den professionaliseringsdiskurs som betonade vikten av att som yrkesgrupp 
bidra till och kontrollera kunskapsproduktionen inom det egna fältet. Både internat-
ionellt och nationellt kom dock det teoretiska lyftet att debatteras i termer av ett pro-
blematiskt ”glapp” mellan B&I-utbildning och yrkesliv. Spänningsförhållandet mellan 
behovet av en teoretisk utbildning som höjer blicken från yrkespraktikens rutiner, 
och kritiken mot ”glappet” mellan utbildning och yrkesliv, riktar avhandlingens in-
tresse mot relationen mellan informationssökning i biblioteksfältets utbildningsprak-
tik och dess yrkespraktik (jfr Abrandt Dahlgren, Hult, Dahlgren, Hård af Segerstad & 
Johansson 2006). Forskningen på området har hittills varit relativt sparsam. 
 
Bibliotekariers liksom andra professioners expertis formas till stor del i relation till 
andra grupper i samhället. Med nya pedagogiska strömningar i utbildningssystemet, 
och med den allmänna tillgången till kraftfulla IKT-redskap har expertrollen utma-
nats och omprövats. Sedan användarna själva kommit att förfoga över redskapen för 
informationssökning har bibliotekariers pedagogiska uppgift i högre grad än tidigare 
kommit att riktats mot undervisning om kvalificerade metoder och strategier för sök-
ning och värdering av information, ofta liknande bibliotekariers egna arbetssätt. Att 
undervisa användare för informationskompetens kan beskrivas som en aktivitet som 
bidrar till att framhäva bibliotekariers pedagogiskt inriktade expertroll visavi både 
bibliotekens användare och andra yrkesgrupper, exempelvis lärare. Bibliotekarier har 
uppenbarligen att förhålla sig till användare utifrån nya villkor och roller, vilket i sig 
manar till att inkludera en närmare granskning av relationen dem emellan i denna 
undersökning.  
 
 
 
                                                           
2 VFU är den vedertagna förkortningen av verksamhetsförlagd utbildning, dvs ”högskoleutbildning förlagd till 
den verksamhet där studenten förväntas arbeta efter avslutad utbildning” (Högskoleverket 2010).  
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1.2 Studieobjekt, syfte och forskningsfrågor 
 

Mitt forskningsintresse rör alltså blivande och nyanställda bibliotekariers informat-
ionssökning samt dess betydelse för formandet av yrkesidentiteter i utbildnings- och 
yrkespraktikerna. Det är dock inte konkreta informationssökningsaktiviteter i sig som 
är det primära föremålet för analys; studieobjektet är utsagor om informationssök-
ning i utbildning och yrkesliv; utsagor som dokumenterats vid intervjuer där under-
sökningens deltagare givit uttryck för sina uppfattningar, erfarenheter och förvänt-
ningar kring just informationssökning. Utsagorna tas i analysen dels som intäkt för 
vissa sakförhållanden, men framför allt bidrar de till en fördjupad förståelse av hur 
informationssökning ges olika betydelser och värde i sammanhang där praktikspeci-
fika normer, värderingar och förväntningar vävs in i deltagarnas utsagor.  
 
Avhandlingens syfte är sålunda att skapa en fördjupad kunskap om svenska B&I-
studenters och nyanställda högskolebibliotekariers studie- och yrkesrelaterade in-
formationssökning, samt om den betydelse informationssökningen ges i formandet 
av yrkesidentiteter. I syftet att nå kunskap om formandet av yrkesidentiteter ingår 
också att problematisera och förstå den potentiellt kritiska relationen mellan utbild-
nings- och yrkespraktikerna. Avhandlingens syfte operationaliseras genom en tvåde-
lad empirisk studie som utgår från följande fyra forskningsfrågor.  
 

1. Vilka uppfattningar, erfarenheter och förväntningar ger studenter i biblioteks- 
och informationsvetenskap uttryck för i fråga om informationssökning i ut-
bildningspraktiken, relaterat till en framtida yrkespraktik?   
 

2. Vilka uppfattningar, erfarenheter och förväntningar ger nyanställda högskole-
bibliotekarier uttryck för angående informationssökning i yrkespraktiken, rela-
terat till den tidigare utbildningspraktiken? 

 
3. Vilka väsentliga likheter och skillnader kan urskiljas mellan studenternas och 

de nyanställdas uppfattningar, erfarenheter och förväntningar ifråga om stu-
die- och yrkesrelaterad informationssökning?  

 
4. Hur kan B&I-studenters och nyanställda högskolebibliotekariers  informat-

ionssökning förstås i relation till formandet av yrkesidentiteter i utbildnings- 
och yrkespraktikerna? 

 
Den fjärde frågan har efter inledd analys brutits ned i tre delfrågor vilka preciseras i 
kapitel 8.  
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1.3 Teoretisk och metodologisk ansats 
 
Undersökningens teoretiska inflöden har en gemensam socialkonstruktionistisk ut-
gångspunkt. Det innebär att de företeelser som undersöks i avhandlingen betraktas 
som formade i socialt samspel, inom ramarna för ett historiskt och kulturellt specifikt 
sammanhang. Det gäller såväl informationssökning och identitetsformande som det 
professionella projekt som förekommer i bakgrundsteckningen. Av det sociokultu-
rella perspektiv som presenteras närmare i kapitel 4, följer också vissa metodologiska 
ställningstaganden. Informationssökning och identitetsformande undersöks i avhand-
lingen på kollektiv nivå, och i vissa delar uppmärksammas särskilt språkets roll som 
redskap för kollektivt meningsskapande. Ansatsen har valts delvis på bekostnad av 
andra möjliga förfaranden, exempelvis en mer individnära studie. 
 
 
1.4 Centrala begrepp   
 
Vissa uttryck i denna text fordrar en särskild presentation, tidigt i läsningen. Det 
handlar om återkommande, centrala begrepp med teoretisk grund, som i forsk-
ningslitteraturen tenderar att användas på olika sätt. Här följer därför ett avsnitt som 
kort beskriver hur uttrycken förstås och används inom avhandlingens ramar.  
 
Information 
 
Information är i sig ett vida omstritt och erkänt svårfångat begrepp som varit föremål 
för återkommande utredningar och lanseringar av nya definitioner, inom såväl tek-
niskt och naturvetenskapligt orienterade discipliner som inom human- och samhälls-
vetenskaperna. Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen intar 
begreppet en central position3.  
 
Min ambition är inte att gå djupare in på den teoretiska utredningen av informations-
begreppet som sådant, men det finns ändå anledning att redogöra för användningen 
av begreppet inom ramarna för denna text. Med stöd hos Mickael Buckland (1991) 
anläggs i avhandlingen ett synsätt på information som omfattar såväl dess materiella 
former, såsom tidskriftsartiklar och webbsidor (information-as-thing), som dess innehåll, 
i form av faktauppgifter och kunskap (information-as-knowledge), samt de informativa 
processer där människor sprider och tar del av information (information-as-process). En-
ligt senaste upplagan av Encyclopedia of Library and Information Science, förstås begreppet 

                                                           
3 För en översiktlig presentation av positionerna i dessa diskussioner rekommenderas Marcia Bates (2009) 
artikel  'Information' ur tredje upplagan av Encyclopedia of Library and Information Sciences, och kap 3 i Donald 
Cases (2012) forskningsöversikt Looking for information.  
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utifrån de human- och samhällsvetenskapliga perspektiven ofta som föränderligt och 
kontextspecifikt (Bates 2009).  Att betrakta information som någonting kontext-
beroende, och därmed dynamiskt, har för min del inneburit att begreppet inte ges 
någon fixerad definition i avhandlingen. Istället hanteras information som ett begrepp 
som ges olika innebörd och mening i de praktiker där den omtalas. För att göra en 
funktionell avgränsning för den empiriska undersökningen, i samklang med avhand-
lingens syfte, fokuseras dock studie- och yrkesrelaterad information. Sådan information 
kan i sin tur utgöras av olika typer av dokument, kunskapsinnehåll och informativa 
processer som förekommer i anslutning (eller associeras) till B&I-utbildningar och 
(högskole)bibliotek. Såväl skriftlig som muntlig information inkluderas i undersök-
ningen, vanligen i termer av formella respektive informella källor (jfr Höglund & Persson 
1985 s. 45ff). Som framkommer av den empiriska undersökningen tenderar deltagar-
na att fylla informationsbegreppet med skiftande mening, och dessa olika betydelser 
inkluderas i avhandlingens resultatredovisning.  
 
Informationssökning 
 
Inom B&I-forskningen används även uttrycket informationssökning på skiftande sätt: 
som en specifik, avgränsad aktivitet eller en uppsättning aktiviteter4, som ett teore-
tiskt begrepp5 eller som benämning på ett helt forskningsområde (se kap 3). I den 
undersökning som presenteras här används uttrycket informationssökning som en 
övergripande och inkluderande benämning på aktiviteter som att söka, efterfråga, 
återvinna, erhålla, hitta, bedöma och sprida information. Olika slags användning av 
information innefattas alltså, vilket är viktigt att ha i åtanke under läsningen. Den i 
forskningen förekommande distinktionen mellan att söka och att använda informat-
ion görs inte här, då det både är svårt och föga fruktbart att i ett vidare studium av 
mänskliga aktiviteter och utsagor separera handlingar som syftar till att söka respek-
tive använda information. Inte bara aktiv användning utan även s.k. icke-användning 
eller undvikande av information6 betraktas som potentiellt meningsskapande hand-
lingar i de sammanhang som studeras här. Precis som i användningen av informat-
ionsbegreppet vill jag understryka att vad som omtalas som informationssökning i den 
empiriska undersökningen till stor del baseras på vilka betydelser och exempel deltagarna 
själva lyfter fram i sina utsagor. Den varierade betydelserepertoar som därmed kommer till 
uttryck i texten kommenteras ibland, särskilt i den mån variationerna kan relateras till olika 
yrkesidentiteter.  

                                                           
4 Den snävaste betydelsen är den som motsvarar engelskans information searching, som kan exemplifieras med 
riktade sökningar i informationssystem såsom databaser av olika slag, på webben eller i en bibliotekskatalog. Se 
gärna Tom Wilsons Nested model of information behavior (1999). 
5 En kort introducerande text om detta återfinns hos Case (2012, kap 4.4) 
6 Det är anmärkningsvärt att företeelser som icke-användning och undvikande av information är förhållandevis 
lite utforskade. Donald Case (2012) behandlar ämnet i Looking for Information (kap 5.4). 
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Yrkesidentitet 
 
Begreppet yrkesidentitet används i avhandlingen på ett sätt som betonar identiteters 
socialt och kulturellt formade karaktär. Yrkesidentitet betraktas med detta synsätt 
som en kollektiv företeelse, som formas i samspel med de gemenskaper där männi-
skor ingår, exempelvis inom en familj, en religion eller olika intressedrivna verksam-
heter (jfr Wenger 1998, s. 158f). Vanligtvis finns inte bara en yrkesidentitet tillgänglig 
för den som befinner sig i eller på väg mot yrkeslivet, utan flera. Dessa kan sinsemel-
lan överlappa eller vara direkt motsägelsefulla (McCarthy 1996). I undersökningen 
spåras och beskrivs yrkesidentiteter med hjälp av deltagarnas uttryckta uppfattningar, 
erfarenheter och förväntningar. Mer specifikt tas i avhandlingen upp de aspekter av 
begreppet yrkesidentitet som rör deltagarnas förståelser av informationssökning, för-
ståelser av kunskap i/om informationssökning, relationen till bibliotekens användare; 
relationen mellan utbildning och yrkesliv; praktikernas frågekultur samt nyckelberät-
telser. Här betonas också de språkliga handlingar som förstås som diskursivt identi-
tetsformande inför och inom yrkespraktiken. Analysen inbegriper därför deltagarnas 
frågekultur, det vill säga deras sätt att tala om och förstå för yrkesgruppen centrala 
problem, samt nyckelberättelser – den typ av metaberättelser som etableras i student- 
och yrkeskollektiven och som bidrar till upplevelsen av tillhörighet (Wackerhausen 
2004). 
 
Praktik 
 
I avhandlingen används återkommande uttrycket praktik, vanligtvis i konstruktioner 
som utbildningspraktik, yrkespraktik, informationspraktik och praktikgemenskap. I 
teoretisk mening förstås praktik som människors handlande inom ramarna för ett 
historiskt och socialt specifikt sammanhang, vilket – i en växelverkande process – 
bidrar till att ge deras handlingar mening och struktur (jfr Wenger 1998, s. 47). Ob-
servera den medvetna särhållning som alltså görs av denna teoretiskt grundade be-
greppsanvändning och den mer vardagliga förståelsen av ordet praktik som dels kan 
markera att något utförs fysiskt snarare än intellektuellt, och dels kan avse den förete-
else som formellt brukar rubriceras som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I det 
empiriska materialet diskuterar deltagarna ”praktik” i båda dessa senare betydelser, 
inte sällan för att kontrastera ”teori”. Detta språkbruk är därmed synligt i citat från de 
empiriska delstudierna, men i den löpande texten görs genomgående åtskillnad mel-
lan det analytiska begreppet praktik och de båda andra betydelserna av ”praktik” 7.  
 
 
                                                           
7 Det analytiska praktikbegreppets räckvidd och gränser mot en mer vardagliga användning formuleras väl av 
Theodor Schatzki (i Schatzki, Knorr-Cetina & Savigny 2001). 
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1.5 Avhandlingens disposition 
 
Som en vägledning för den fortsatta läsningen följer här en kort presentation av av-
handlingens olika delar och deras inbördes ordning. 
 
Kapitel 1 ger en bakgrund till avhandlingsarbetet genom att introducera avhandling-
ens empiriska fält med dess inneboende spänningar och utmaningar, samt presenterar 
det forskningsproblem och de specifika frågor och begrepp som ligger till grund för 
den undersökning som företagits. Avsikten är att kapitlet i sin helhet ska ge den vi-
dare läsningen riktning och fokus.  I kapitel 2 och 3 presenteras tidigare studier som 
inspirerat och befunnits relevanta för undersökningen, utifrån såväl teoretiska som 
empiriska motiv. Innehållet i de två kapitlen är ordnat utifrån följande överordnade 
teman: bibliotekarieyrket och dess kunskaper (kap 2), studenters och bibliotekariers 
informationssökning, bibliotekariers yrkesidentiteter, samt övergången mellan utbild-
ning och yrkesliv (kap 3). Kapitel 2 kan även läsas som en samhällelig kontextuali-
sering av den empiriska undersökningen. Kapitel 4 presenterar det teorietiska ram-
verk som används i analysen av undersökningens empiriska material. De analytiska 
verktygen härrör från ett sociokulturellt perspektiv i linje med Vygotskys senare ut-
tolkare, tillsammans med delar av kunskapsfilosofen Steen Wackerhausens idégods.  
Analytiska begrepp från B&I-forskningen förs också till det teoretiska ramverket. 
Kapitel 5 behandlar den empiriska undersökningens design. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av uppläggningen och genomförandet av undersökningens två delstudier, 
med tillhörande frågor om deltagare, urval och produktion av empiriskt material.  
Här beskrivs även analysmetoden, och sist följer ett avsnitt som behandlar forsk-
ningsetiska överväganden. Resultatredovisningen sker löpande genom kapitel 6, 7 och 
8, med samlande slutsatser i slutet av vart och ett av de tre kapitlen. I kapitel 6 redo-
görs för den delstudie som undersöker B&I-studenters erfarenheter, uppfattningar 
och förväntningar kring informationssökning i utbildningspraktiken, samt deras upp-
fattningar och förväntningar inför yrkeslivet. Kapitel 7 presenterar på motsvarande 
sätt den delstudie som undersöker nyanställda högskolebibliotekariers informations-
sökningspraktik samt deras erfarenheter av och uppfattningar om informationssök-
ning i den genomgångna utbildningen. Här görs också löpande jämförelser mellan de 
två delstudiernas resultat. I kapitel 8 tas ett andra steg i analysen av materialet, där de 
teoretiska resonemangen fördjupas, dels med avseende på diskursiva element, och 
dels med avseende på förhållandet mellan utbildningspraktiken och yrkespraktiken. 
De yrkesidentiteter som framträtt i genomgången av materialet relateras till de aktu-
ella informationspraktikerna i utbildning och yrkesliv. Resultaten redovisas genom en 
tematiserad presentation och diskussion av det empiriska materialet. Kapitel 9 inne-
håller en konklusion och en avslutande reflektion kring avhandlingens huvudsakliga 
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kunskapsbidrag. Resultaten relateras till såväl tidigare forskning som till olika utomve-
tenskapliga aktörers intressen. Kapitlet avslutas med uppslag för vidare forskning. 
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2.  BIBLIOTEKARIEYRKET I DET TIDIGA 2000-TALET 
 

 
I detta kapitel behandlas tidigare forskning och viss annan litteratur om bibliotekarie-
yrkets utveckling och karaktäristik, med fokus på tiden mellan 1993 och 2007. Syftet 
är att ge en mer nyanserad bild av förutsättningarna för den empiriska undersökning-
en än vad den kortfattade inledningen gjorde. Aspekter av yrket som där lyftes fram 
som relevanta utvecklas därför här. Det gäller primärt den akademiserade utbildning-
en och högskolebibliotekariers kollektiva kunskapsanspråk ifråga om informations-
sökning.  
 
 
2.1 Utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 1993-2007  
 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de förutsättningar som rådde under åren kring 
millennieskiftet. Utformningen av utbildningen för blivande bibliotekarier hade i Sve-
rige förändrats på ett genomgripande sätt i samband med högskolereformen 1993 
(Seldén & Sjölin 2003). Kännetecknande för den nya utbildning som sjösattes då var 
att den gav en högre akademisk grad än vad den föregående bibliotekarieutbildningen 
hade gjort. Dessutom utgick den nya utbildningen från ämnet biblioteks- och inform-
ationsvetenskap8 som vid tiden hade inrättats i Sverige, med en första professur vid 
Göteborgs universitet 1991 (Limberg & Skoglund kommande). Typiskt för utbild-
ningen under perioden är också att Bibliotekshögskolans i Borås tidigare utbild-
ningsmonopol för blivande bibliotekarier upphävdes, då fler lärosäten startade egna 
utbildningar i B&I. Utöver Högskolan i Borås (då i samverkan med Göteborgs uni-
versitet) startade  universiteten i Lund, Uppsala och Umeå nya utbildningar, och nå-
got senare tillkom även en utbildning i B&I vid Växjö universitet (idag Linnéuniversi-
tet). Av dåvarande Högskoleverkets ämnesutvärdering 2004 framgick att av de fyra 
utbildningarna var Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Biblioteks-
högskolans (ofta kallad Bibliotekshögskolan eller BHS) vid Högskolan i Borås den 
klart största, med 720 helårsstudenter. Siffran kan jämföras med B&I-utbildningen 
vid Institutionen för kulturvetenskaper (BIVIL) vid Lunds universitet med 74 helårs-
studenter, utbildningen vid Institutionen för ABM vid Uppsala universitet med 152 
helårsstudenter och utbildningen vid Institutionen för humaniora vid Växjö universi-
tet,  som vid tiden var nystartad och därmed endast redovisade 18 helårsstudenter. 
Samtliga utbildningar erbjöd då utbildning på magisternivå, det vill säga en examen 

                                                           
8 Den angloamerikanska trenden att förskjuta fokus i utbildningarna från B (Bibliotek) mot I (Information) kan 
sägas ha haft ett visst genomslag även i Sverige. För fördjupade diskussioner kring relationen mellan informa-
tions- och biblioteksorientering, i forskning respektive biblioteksdebatt, se t.ex. Hansson (2004) och Hedemark 
(2009). 
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om 160 högskolepoäng9. I Borås var utbildningen som regel 2-årig – med tidigare 
högskolestudier som antagningskrav – men även med möjlighet att läsa 4 år inom 
B&I-ämnet. Lund och Uppsala erbjöd också 2-åriga magisterutbildningar medan 
Växjös utbildning var 3-årig, baserad på ett särskilt arrangemang för examination av 
magisteruppsatser vid Högskolan i Borås (Högskoleverket 2004).   
 
Vid en något längre historisk tillbakablick var utbildningsvägarna för högskolebiblio-
tekarier i skiftande grad åtskilda från andra bibliotekariers. Kortfattat kan utbildning-
en till högskolebibliotekarie tidigare sägas ha gått via olika akademiska ämnesstudier 
kompletterade med interna yrkesutbildningar vid universitetsbiblioteken. Principen 
med separerade utbildningsinstitutioner för olika typer av bibliotek rådde fram till 
dess att Bibliotekshögskolan bildades 1972, och fram till 1993 fanns det fortfarande 
olika spår i utbildningen, med inriktning mot å ena sidan akademiska biblio-
tek/forskningsbibliotek, och å andra sidan folk- och skolbibliotek (Seldén & Sjölin 
2003). 1993 sammanfördes för första gången dessa utbildningslinjer ifråga om både 
form och innehåll. Vid Bibliotekshögskolan fanns förvisso fortfarande möjligheten 
för studenterna att välja inriktning genom att fördjupa sig inom olika delar av ämnet 
B&I, men formellt skedde därmed ingen styrning mot specifika bibliotekstyper.  
 
2007 förändrades förutsättningarna åter radikalt då nya utbildningar, sprungna ur den 
så kallade Bolognaprocessen10, startades och 2010 trädde de första svenska B&I-
studenterna med den senaste typen av examen på kandidatnivå in på biblioteksfältet. 
Utbildningar på masternivå lanserades också i Borås, Lund och Uppsala, men majori-
teten av B&I-studenterna vid det klart största lärosätet i Borås, har under de senaste 
åren har valt att läsa till en kandidatexamen. Trots möjligheten till en högre akade-
misk grad präglas utbildningarna efter Bolognaanpassningen av en mer explicit in-
riktning mot biblioteksfältet än de föregående, med en uttalad ambition att verka för 
studenters anställningsbarhet samt ökad kommunikation och samverkan med yrkes-
verksamma utanför akademin (Seldén 2007). 
 
Studentkullarna som genomgått den magisterutbildning som var aktuell vid tiden för 
den empiriska undersökningen (dvs flertalet studenter examinerade mellan 1995 och 
2009, men även  senare) intar idag en särskild ställning på biblioteksfältet, genom sin 

                                                           
9 Dåvarande 160 högskolepoäng motsvarar med dagens system 240 högskolepoäng. 
10 Bolognaprocessens syfte har varit att harmonisera systemen för högre utbildning inom Europa, för att på så 
sätt främja rörlighet för studenter, lärare och forskare samt säkerställa kvaliteten i undervisningen (Europeiska 
kommissionen 2015). Bland de konkreta förändringar Bolognaprocessen medfört under det tidiga 2000-talet 
märks, förutom gemensamma poäng- och betygssystem, även en för svensk del ny nivåindelning som innehål-
ler grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå För blivande bibliotekariers del innebär det att det idag finns 
möjlighet att välja mellan utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. 
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fördjupade ämnesutbildning i B&I. Vid en summering i april 2015 handlar det om 
närmare 2000 studenter som examinerats, bara från Bibliotekshögskolan.  
 
B&I-utbildningarnas form och innehåll har debatterats och genomlysts i flera olika 
sammanhang, inte minst i anslutning till planerade förändringar (Enmark 1993; En-
mark & Seldén 1998; Lööf 1998; Olander 2005; Rydbeck 1998)11. Frågan om utbild-
ningens utformning har också, naturligt nog, appellerat till studenter i grundutbild-
ningen. Åtskilliga examensarbeten har skrivits med inriktning mot just 90-talets ut-
bildningar i B&I. Här kan exempelvis nämnas Jesper Ducanders magisteruppsats 
(1997) som presenterar en relativt utförlig beskrivning och analys av de fyra svenska 
utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap. I andra magisteruppsatser har 
även biblioteksfältets reaktioner och debatt kring utbildningsfrågan analyserats och 
presenterats. Ett par sådana bidrag är Anne-Marie Malmstens och Katarina Oscars-
sons (2007) Debatten om bibliotekarieutbildningen – inför förändringarna av utbildningen år 
1972 respektive år 1993 – sådan den återspeglas i bibliotekstidskrifter och Gudrun Fredins 
och Kätty Turstams (2007) Bibliotekarieutbildningskritik: En undersökning av ett urval tid-
skrifter ur svensk bibliotekspress 1990-2005.  
 
 
2.2 Icke-essentialistiska perspektiv på professionell kunskap  
 
För att kunna förstå och beskriva hur bibliotekarieyrket förändrats över tid, finns det 
anledning att vända sig till professionsforskningen med dess specifika teoribildningar. 
Det görs i första hand för att teckna en bakgrundsbild, men också för att kunna dis-
kutera studiens resultat i ett vidare, samhälleligt sammanhang (jfr Sundin & Hedman 
2005, s. 293). Professionsteori har tidigare använts i forskningen om bibliotekarieyr-
kets utveckling, dess kunskapsanspråk och relationer till andra yrkes- och användar-
grupper (t.ex. Abbott 1998; Harris 1992; Olaisen 1988; Sevón 2007; Sundin 2005; Tu-
ominen 1997).  De professionsteoretiskt influerade resonemang som förs i avhand-
lingen ansluter till sentida, icke-essentialistisk teoribildning, där stor vikt läggs vid 
professioners föränderliga roller och relationer i samhället (t.ex. Abbot 1998). Detta 
till skillnad från tidigare, mer essentialistiskt orienterad forskning, vars ambitioner 
ofta var att fastställa vilka yrkesgrupper som i enlighet med givna kriterier kunde be-
traktas som fullvärdiga professioner och inte. Abbott (1988) behandlar i sin utförliga 
historieskrivning Alexander Carr-Saunders och P.A. Wilsons inflytelserika The Pro-
fessions från 1933; ett forskningsbidrag som fick stort inflytande under de följande 

                                                           
11   För en fördjupande läsning om förarbetena till just 1993 års utbildning i B&I hänvisas till skriften Bättre 
utbildning (1989) från dåvarande Sveriges allmänna biblioteksförening, Forskningsanknytning av bibliotekarie-
linjen vid Högskolan i Borås (1986) av utredaren Emin Tengström, samt Universitets- och högskoleämbetets 
rapporter Förnyad bibliotekarieutbildning: En fakta- och idéskrift (1991:1) samt Bibliotekarieutbildningen i 
Framtiden: Slutrapport från gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen (1991:17).  
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om 160 högskolepoäng9. I Borås var utbildningen som regel 2-årig – med tidigare 
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riktning mot biblioteksfältet än de föregående, med en uttalad ambition att verka för 
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9 Dåvarande 160 högskolepoäng motsvarar med dagens system 240 högskolepoäng. 
10 Bolognaprocessens syfte har varit att harmonisera systemen för högre utbildning inom Europa, för att på så 
sätt främja rörlighet för studenter, lärare och forskare samt säkerställa kvaliteten i undervisningen (Europeiska 
kommissionen 2015). Bland de konkreta förändringar Bolognaprocessen medfört under det tidiga 2000-talet 
märks, förutom gemensamma poäng- och betygssystem, även en för svensk del ny nivåindelning som innehål-
ler grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå För blivande bibliotekariers del innebär det att det idag finns 
möjlighet att välja mellan utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. 

23 
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årtiondena. Den generella definition av en profession som lanserades där, uppkom i 
en engelsk kontext och baseras på följande kriterier: En profession bygger på organi-
serad expertis, där abstrakt kunskap tillämpas på specifika fall. Professioner har också 
utvecklade utbildningssystem med formella inträdeskrav och examination. Därtill har 
professioner som regel utvecklat etiska koder för den professionella yrkesutövningen 
(Carr-Saunders & Wilson i Abbott 1988 s. 4). Utifrån de vanligt förekommande krite-
rielistor som upprättats utifrån dessa teser är bibliotekarier en av de grupper som 
ibland har klassificerats som semi-professioner (Etzioni 1969), en benämning som 
idag lätt kan tolkas som ett uttryck för legitimering av välfärdsyrkenas relativt låga 
status (jfr Brante 1989). Den typ av sorterande professionsforskning som dominerade 
fram till 1970-talet har även kritiserats för sin rationalistiska och konfliktbefriade 
samhällssyn, där professionella ansågs verka helt i altruistisk anda, alltid med sina kli-
enters och samhällets väl för ögonen (MacDonald 1995; Hellberg 1998). Sedan dess 
har forskningen överlag kommit att fokusera mer på professioners egenintressen och 
underliggande maktaspekter på olika yrkesgruppers strävan efter samhällelig relevans 
och professionell status. Denna strävan, och sådana kollektiva strategier som kan 
kopplas till den, omtalas i avhandlingen som yrkesgruppers professionella projekt (Lar-
son 1977; jfr Sundin & Hedman 2005).  
 
Jan Nolins (2008) förslag till en ny professionsteori innebär delvis en tankevända i 
förhållande till de etablerade sociologiska perspektiven i forskningen. Teoribildning-
arna med fokus på professionskriterier och konkurrerande intressen, har förvisso 
tillhandahållit skarpa analysredskap. I jämförelse med Nolins teser framstår de dock 
som mindre stödjande i förhållande till de professioner som studeras. De förslag No-
lin lanserar i skriften In search of a new theory of professions (2008) bygger kortfattat på 
följande sex ledstjärnor för en förnyad professionsforskning: 1) en aktiv strävan mot 
att inte bara analysera och kritisera, utan att även stödja och bidra till de profession-
ella praktikerna; 2) forskningen bör bedrivas inom de discipliner som utbildar de ak-
tuella yrkesgrupperna; 3) forskningen bör bidra till att mjuka upp maktbarriärer och 
slutenhet bland professioner och akademiska discipliner samt stimulera utbildningar-
na till öppenhet för forskningen; 4) forskningen bör bryta de traditionsbundna kun-
skapsmonopolen och verka för ett ökat samarbete professionella grupper emellan; 5) 
ompröva de strikta professionskriterierna och acceptera professioners skilda förut-
sättningar i olika kontexter – variationen bör förstås som en tillgång; 6) berika pro-
fessionsforskningen med kunskapsbidrag från kvalitativa studier för att komma ifrån 
ett essentialistiskt och alltför normativt synsätt (Nolin 2008, s 45ff).  
 
Sammantaget kan sägas att Abbott fokuserar på professioners relationer, kraftmät-
ningar och statussträvanden ur ett systemperspektiv medan det som skulle kunna kallas 
för ett samverkansperspektiv, företrätt av Nolin, utgår från ett mer inkluderande synsätt 
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på professionsbegreppet där större vikt fästs vid samarbete och öppenhet än vid 
maktkamp och tolkningsföreträde. Möjligen kan dessa tankemodeller uppfattas som 
inte fullt ut kompatibla, i bemärkelsen harmonierande. Avsikten är heller inte att 
stöpa dem samman här. Däremot kan deras respektive fokus ge olika infallsvinklar på 
diskussionen kring den empiriska studiens resultat. Med ett icke-essentialistiskt per-
spektiv på professionsbegreppet blir det mindre intressant att på teoretisk väg för-
söka avgöra vad som kan betraktas och omnämnas som en profession eller ej. På den 
punkten nöjer jag mig därför med att konstatera att bibliotekarier som yrkeskollektiv 
över tid har varit involverade i en utveckling som kan beskrivas som ett professionellt 
projekt. Med Nolin väljer jag också att anlägga en öppen syn på professionsbegrep-
pet, som föränderligt och beroende på den aktuella yrkesgruppens egna förutsätt-
ningar och ambitioner.  
 
2.2.1 Expertis och kognitiv auktoritet 
 
Professionell kunskap förknippas, som sagt, ofta med unik och avancerad kunskap 
inom ett avgränsat område. Att en yrkesutövare har den typen av djup yrkeskunskap, 
eller expertis, betyder dels att hon kan se och bedöma vad som ska göras i en viss 
situation, och dels att hon kan avgöra hur det bör göras (Abbot 1988); en beskrivning 
som i avhandlingen kan appliceras på bibliotekariers informationssökning i yrkes-
praktiken. Vid högskolebibliotek, där många av användarna själva får hållas för äm-
nesspecialister, aktualiseras frågan om huruvida det är möjligt för en bibliotekarie, att 
utifrån sina kunskaper värdera och rekommendera informationskällor till användarna. 
Lars Seldéns (1999) studie av samhällsvetenskapliga forskares informationssökning 
ger delvis nedslående svar på den frågan. Studien visar på förekommande uppfatt-
ningar om att bibliotekarier inte förmår hjälpa doktorander till värdefulla informat-
ionsresurser, eftersom de saknar forskarnas och handledarnas förtrogenhet med 
forskningsfältet (Seldén 1999, s. 166f.). Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv 
förefaller det också osannolikt att klienter skulle konsultera professionella med 
mindre än att dessa upplevdes som trovärdiga i sin expertroll (Abbott 1988). För att 
kunna utöva sin expertis och nå ett visst samhälleligt erkännande krävs dock mer än 
kunskap på en viss nivå eller av en viss typ. Patrick Wilson (1983) presenterar med 
begreppet kognitiv auktoritet ett användbart perspektiv på kunskapers giltighet och 
räckvidd. Enkelt uttryckt innebär det att den person (alt dokument eller institution) 
som själv anses veta vad den talar om, också ges möjlighet att utöva inflytande på 
andra människors tänkande (Wilson 1983, s. 26-30). Poängen i Wilsons resonemang 
ligger i det faktum att ingen expert kan uppnå sådant intellektuellt inflytande enbart i 
kraft av en viss kunskapsnivå, utan först genom erkännande och förtroende från 
andra människor. De som själva har kvalificerade kunskaper inom ett givet område 
blir därmed också de som avgör vilken status olika typer av informationsresurser 
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kommer att åtnjuta, och vilken typ av professionella lösningar som anses giltiga och 
passande. Kognitiv auktoritet är alltså något som en person kan tillerkännas av ett 
initierat kollektiv, men aldrig uppnå på egen hand. 
 
Sedan Seldén (1999) gjorde sin studie har de sökverktyg som bibliotekarien tidigare 
hade exklusiv tillgång till kommit att bli allmänt tillgängliga, och därmed är det numer 
ofta möjligt att helt kringgå bibliotekarien i flera biblioteksärenden. Bibliotekariepro-
fessionens svar på denna hotande umbärlighet har dock inte låtit vänta på sig. Olof 
Sundin (2005) visar i sin forskning att det sätt på vilket bibliotekariers yrkeskunnande 
omsätts i bibliotekens webbaserade undervisning i informationssökning, kan förstås 
just som en manifestation av ny expertkunskap. Genom att analysera innehållet i 
undervisningsmoduler på nordiska högskolebiblioteks webbsidor identifierar Sundin 
olika pedagogiska förhållningssätt som präglar undervisningen i informationssökning; 
förhållningssätt som samexisterar på biblioteksfältet, teoretiska motstridigheter till 
trots. Detta vittnar i sin tur om att det inte råder någon direkt konsensus inom yrkes-
gruppen om formen och de ideala uttrycken för bibliotekariens kunskaper rörande 
informationssökning och användarundervisning. Enligt Sundins analys har de olika 
förhållningssätten formats över tid, i växelverkan med rådande tankeströmningar 
inom pedagogik och psykologi. Det senast tillkomna synsättet benämns det kommu-
nikativa, och det kännetecknas av att informationssökning, och undervisning om den, 
förstås som situerad och beroende av det sammanhang inom vilket den äger rum. På 
så vis problematiseras den äldre synen på informationssökning som en systematisk, 
rationell och kontextoberoende aktivitet. Det kommunikativa synsättet har också 
konsekvenser för vilka kunskaper som framstår som mest relevanta i bibliotekariers 
pedagogiska arbete. Exempelvis blir det viktigt för bibliotekarierna att ha god känne-
dom om högskolebibliotekets olika användargrupper och de sociokulturella villkor 
som omgärdar de olika fältens struktur och vetenskapliga publicering (Sundin 2005). 
Liknande resultat presenteras av Ola Pilerot (2009) i en studie om olika studentgrup-
pers skiftande informationsanvändning i examensarbetet. I studien synliggörs hur 
såväl studenternas olika ämnestillhörigheter, och – inte minst – deras framtida pro-
fessionella fält, påverkar deras bedömning och val av informationskällor. Skillnaderna 
mellan studentgrupperna är omfattande och Pilerot argumenterar på denna grund för 
en förändrad och mer differentierad undervisningsverksamhet vid högskolebiblio-
teken. En sådan mer ämnesanpassad användarundervisning ligger också väl i linje 
med Sundins resonemang om ett kommunikativt förhållningssätt, med dess utgångs-
punkt i informationssökningens situerade karaktär och betoningen av bibliotekariers 
kännedom om olika användargruppers sociokulturella villkor (jfr Simmons 2005).  
 
Mot bakgrund av de forskningsresultat som redovisats ifråga om högskolebiblioteka-
riers särskilda kunskaper och eventuella kognitiva auktoritet, kan möjligen det kom-
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munikativt orienterade förhållningssättet betraktas som en framväxande B&I-
expertis. Även om bibliotekarier omöjligt kan ha djupgående specialistkunskaper 
inom samma områden som högskolebibliotekens alla användare, så grundlägger B&I-
ämnet en typ av metakompetens kring hur dokumenterad kunskap ordnas och till-
gängliggörs för olika användargruppers skiftande behov. Exempelvis kan det handla 
om att som bibliotekarie kunna identifiera tongivande forskare och centrala tidskrifter 
inom användarnas ämnesområden. På så sätt kan bibliotekarien potentiellt fungera 
som en kognitiv auktoritet på andra kognitiva auktoriteter. Den generella kunskapen 
om hur att ordna och tillgängliggöra information blir den specifika expertisen. 
 
Att kunna hävda sin expertis i fråga om informationssökning och därtill hörande pe-
dagogisk verksamhet hjälper, med ett professionsteoretiska synsätt, bibliotekarier 
som grupp att uppnå ett tolkningsföreträde gentemot andra yrkesgrupper (jfr Abbott 
1988; 1998). Kimmo Tuominen (1997) analyserar, i sin tur, bibliotekarie/användar-
interaktionen som en sorts maktspel där bibliotekarier hävdar sina professionella in-
tressen, ibland till och med på användarnas bekostnad (s. 364f). Tuominen ifrågasät-
ter särskilt bibliotekariers anammande av det han kallar för en ”inside-the-head-
strategy”, det vill säga den psykologiserande trend som fick genomslag i teorierna om 
pedagogiskt biblioteksarbete under 1990-talet (t.ex. Kuhlthau 1993). En problemati-
serande infallsvinkel på begreppet expertis ger även Mark Stover (2004) som ifråga-
sätter bibliotekariers expertroll i referensarbetet; resonemang som delvis sammanfall-
ler med Sundins (2005) diskussion om ett sociokulturellt influerat, kommunikativt 
förhållningssätt i mötet med bibliotekets användare (jfr även Sundin & Johannisson 
2005a). Med detta förhållningssätt tonas bibliotekariens expertroll i förhållande till 
användaren medvetet ned. Istället betonar Sundin värdet av att skapa en dialog med 
användaren, och även att som bibliotekarie själv orientera sig i kunskapsproduktion-
ens stukturer inom användarnas ämnen. Det som möjligen ändå kan kallas för in-
formationssökningsexpertis framställs här som djupt kontextberoende. Sådan exper-
tis behöver omfatta kunskaper om strukturen hos de ämnesområden inom vilka in-
formation söks och om användarnas förutsättningar för produktion och användning 
av kunskap där, snarare än teknisk eller förment generell handgreppskompetens 
(Sundin 2005). Det som Sundin kallar för ett kommunikativt orienterat förhållnings-
sätt betonar alltså en förståelse som delvis kan uppnås genom att ta del av forskning 
och delvis i direkt dialog med användare. Mark Stover (2004) kallar ett liknande dia-
loginriktat sätt att kommunicera med användaren för en non-expert approach, med 
betoning av samarbete och dialog snarare än hierarkiskt betingade expert- och klient-
roller (jfr även Elmborg 2006). Jag läser också Nolins (2008) inlägg som ett synliggö-
rande av de professionsteoretiska konsekvenserna av den typ av resonemang som 
Sundin, Stover och Elmborg för om en mindre auktoritativ och mer kommunikativ 
professionsutövning.  
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2.2.2 Ämneskunskaper och yrkeskompetenser 
 
Med utgångspunkten att den unika kunskapen spelar en viktig roll för en yrkesgrupp 
med professionsanspråk, finns det skäl att uppehålla sig något vid vad som hålls för 
att vara innehållet i bibliotekariers kunskap. Detta har länge varit föremål för diskuss-
ion och förhandling, såväl inom som utom yrkeskåren. I såväl den svenska som den 
internationella biblioteksdebatten har diskussioner förts om dagens och morgonda-
gens bibliotekariers kunskap och kompetenser, exempelvis på e-postlistorna Biblist12 
och JESSE13, men även i dagspress och andra massmedier (Hedemark 2009), i idé- 
och debattskrifter (t.ex. Järv 1991) samt i den vetenskapliga litteraturen (t.ex. Schrei-
ber 2006). 
 
I Lars Seldéns och Mats Sjölins (2003) artikel om bibliotekariers kunskaper ligger fo-
kus på utbildningens innehåll, och där märks särskilt hur informationsbegreppet och 
därtill associerade färdigheter introduceras och blir centrala och omstridda inslag i 
diskussionerna som föregår sjösättningen av den akademiska grundutbildningen i 
B&I 1993. Den teoretisering av utbildningsinnehållet som då ägde rum, och den nya 
relationen till ett ”eget” ämne, har utan tvekan fått konsekvenser för bibliotekariers 
kollektiva kunskapsbildning (jfr Limberg & Skoglund kommande). I vilken grad och 
takt bibliotekarier verkligen kommit att uppfatta B&I-ämnet som ”sitt” kan dock dis-
kuteras14. Det finns idag flera studier med bäring på B&I-forskningens ställning och 
möjliga tillämpning på biblioteksfältet (se t.ex. Powell, Baker & Mika 2002; Haddow 
& Klobas 2004; McKechnie, Julien, Genuis & Oliphant 2008; Pilerot 2015). Mot 
bakgrund av den delvis problematiska bild som där skisseras av relationen mellan 
biblioteksfältet och forskningen inom B&I-ämnet, finns det anledning att också 
nämna de steg som tagits för att överbrygga avståndet mellan akademi och profession 
under det senaste decenniet. Nationellt märks en rad initiativ som syftar till att stärka 
kommunikationen mellan B&I-forskningen och biblioteksfältet. Det handlar exem-
pelvis om att forskare bjuds in till workshops och föredragsserier av/för yrkesverk-
samma på biblioteksfältet, och om konferenser som arrangeras i samverkan mellan 
bibliotek och högskola, såsom Mötesplats för framtiden i Borås.  I ett samarbete med 
Svensk biblioteksförening genomfördes vid Bibliotekshögskolan i Borås en så kallad 
Delphistudie (Maceviciute 2009) för att kartlägga, och i förlängningen kunna tillgo-
dose, biblioteksfältets behov av forskning. Flera konkreta forskningssamarbeten  

                                                           
12 E-postlistan ”Biblist - Topics in Nordic research library user services” är avsedd att fungera som ett diskuss-
ionsforum för ämnen av intresse för yrkesverksamma inom användarinriktad verksamhet vid nordiska forsk-
ningsbibliotek. Arkivet ät tillgängligt via http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?S1=BIBLIST [2015-04-06] 
13 JESSE-listan var 1994-2014 en internationell e-postlista på B&I-området. Arkivet är tillgängligt via 
http://listserv.utk.edu/archives/jesse.html [2015-04-06] 
14 Frågan belyses också i avhandlingens resultatkapitel. 
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förekommer även. Listan på den här typen av exempel kan göras lång (se Gärdén 
2013).  
 
Ovanstående resonemang länkar till en äldre men återkommande diskussion, nämli-
gen den om huruvida bibliotekarier bör besitta specialiserad ämneskompetens eller 
generalistkompetens (t.ex. Lindquist & Gilman 2008; Olsson 1995; Seldén 1999; Wil-
son 1983). Det är påfallande att det så gott som undantagslöst gäller något annat 
ämne än just B&I när frågan om bibliotekariers ämneskompetens diskuteras. Gunnel 
Hessler (2003) visar i sin avhandling – baserad på en fallstudie vid ett svenskt univer-
sitetsbibliotek – på förhållanden med principiell giltighet för akademiska bibliotek. I 
studien framgår att bibliotekspersonals och användares uppfattningar går isär. 40 
procent av biblioteksanvändarna uttrycker uppfattningen att bibliotekarien bör ha en 
viss ämneskompetens (annan än B&I), medan närmare 70 procent av bibliotekarierna 
säger samma sak (Hessler 2003, s. 92). Ett skäl till bibliotekariernas hållning kan möj-
ligen vara att många av dem, vid tiden för Hesslers studie, själva hade sådan ämnes-
kompetens, upplevde den som värdefull och därmed framhöll den som viktig. An-
vändarnas uppfattning kan å andra sidan förklaras med att de inte förväntade sig någon 
hjälp på ämnesnivå från bibliotekarierna. Den hypotesen stärks vid läsningen av ex-
empelvis Carol Kuhlthaus (2004) och Lars Seldéns (1999), omfattande studier som 
just visar på biblioteksanvändarnas relativt lågt ställda förväntningar på bibliotekarie-
stöd vid utbildnings- och forskningsbibliotek. Juliens och Givens (2003) studie av 
kanadensiska förhållanden visar på liknande resultat gällande bibliotekariers relation 
till övrig undervisande personal inom akademin. Där förekommer diametralt mot-
satta uppfattningar om vem som faktiskt har ansvar för studenternas undervisning i 
informationssökning – bibliotekarier eller ämneslärare. Att undervisning om/i in-
formationssökning är ett område för gränsdragnings- och samarbetsproblem profess-
ioner emellan är välkänt (Christiansen et al. 2004; Kotter 199915; Limberg & Folkes-
son 2006; McGuinness 2003) men den kanadensiska studien illustrerar alltså även en 
inre splittring inom bibliotekariekollektivet. Bibliotekariernas egna åsikter om ansvar 
och inriktning för undervisningen går också isär (Julien & Given 2003). Vid tiden för 
de empiriska studier som åberopas här hade ämnet biblioteks- och informationsve-
tenskap förvisso bara funnits i Sverige under ett drygt decennium, vilket i sig kan vara 
ett skäl till att B&I-specialisering inte efterfrågas och diskuteras i högre grad (jfr dock 
DIK-förbundet 2004, 2005). 
 
Vad gäller högskolebibliotekariers specifika kunskaper utgår litteraturen i regel från 
de särskilda förutsättningar som råder vid högskolebiblioteken, med höggradigt spe-
cialiserade användargrupper (forskare och lärare) och användare i utbildning (studen-
                                                           
15 Kotter presenterar i artikeln Bridging the great divide: Improving relations between librarians and classroom faculty en 
kunskapsöversikt på området. 
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tenskap förvisso bara funnits i Sverige under ett drygt decennium, vilket i sig kan vara 
ett skäl till att B&I-specialisering inte efterfrågas och diskuteras i högre grad (jfr dock 
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Vad gäller högskolebibliotekariers specifika kunskaper utgår litteraturen i regel från 
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15 Kotter presenterar i artikeln Bridging the great divide: Improving relations between librarians and classroom faculty en 
kunskapsöversikt på området. 
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ter på olika nivåer). Under den aktuella tidsperioden kan man konstatera att före-
kommande behovsanalyser och förslag kring mer konkreta kompetenser, brukar 
kopplas till arbetslivets organisation och de villkor som formats i relation till den tek-
niska utvecklingen – förändringar med inflytande över människors studier, arbete, 
kommunikation och publicering (jfr t.ex. Lidman 2008; Nelke 2009; DIK-förbundet 
2011). I forskningslitteraturen återfinns såväl empiriskt grundade analyser som mer 
visionära propåer om specialiserade yrkeskompetenser som är, eller förväntas bli, 
centrala vid högskolebiblioteken. Just pedagogiskt arbete kring informationssökning 
och informationskompetens utgör den tydligast framträdande specialiseringen (se 
t.ex. Clyde 2012; Walter 2008). Andrew Cox och Sheila Corrall (2013) beskriver dels 
informationskompetensspåret men också ett större spektrum av inriktningar vid aka-
demiska bibliotek, såsom specialisering mot digitala tjänster, mot forskningsdata-
hantering och mot forskningsstöd (se även Nolin 2013). Flera av dessa inriktningar 
innebär en sorts hybridroller för bibliotekarier, inte sällan i gränslandet mellan olika 
organisatoriska enheter och verksamheter (Cox & Corrall 2013, s. 1538f). Företeelsen 
embedded librarianship som möjligen kan översättas till ”inbäddat biblioteksarbete” är 
ett uttryck för sådana hybridroller, där bibliotekarien integreras i andra arbetslag än 
bibliotekets egna (se Shumaker 2012; jfr Wilson & Halpin 2006). Ytterligare trender i 
den professionella utvecklingen som betonats i forskningen är den ökade efterfrågan 
på metriska kompetenser och vetenskaplig publicering (t.ex. Åström & Hansson 
2013), och fenomenet Bibliotek/arie 2.0 med inriktning mot interaktivt bibliotekasar-
bete via webben (t.ex. Huvila et al. 2013). 
 
 
2.3 Informationskompetensrörelsen och bibliotekariers professionella 
projekt  
 
Vad som krävs för att kunna söka, värdera, sålla och använda de informationsmäng-
der som idag finns fysiskt tillgängliga16 har uttryckts i skiftande definitioner av inform-
ationskompetens17. I korthet kan sägas att de förkommande definitionerna i varierande 
grad betonar tekniska färdigheter respektive en kritisk hållning vid sökning och an-
vändning av information (t.ex. Webber & Johnston 2000; Pilerot & Hedman 2009). 
Begreppet informationskompetens har främst lanserats av bibliotekarier (Rader 
2002). Bredvid det uppenbara syftet att genom undervisning verka för användarnas 

                                                           
16 Fysisk tillgänglighet kan beskrivas som en aspekt bland många viktiga dimensioner av tillgänglighet ifråga om 
information, exempelvis att jämföra med kognitiv, ekonomisk eller social (trovärdighetsrelaterad) tillgänglighet. 
Se gärna Buckland (1991) för en diskussion om olika faktorer som påverkar tillgänglighet.  
17 För en introduktion till forskningen om informationskompetens rekommenderas Limberg, Hultgren & 
Jarneving (2002) eller Francke & Gärdén (2013), och för fördjupning exempelvis antologin Information literacy 
around the world redigerad av Bruce & Candy (2000) samt Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker 
och informationssökning i lärandepraktiker redigerad av Hedman & Lundh (2009).  
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väl, har bibliotekarier också explicit argumenterat för att de pedagogiskt inriktade 
uppgifterna i sig gör yrkesutövningen mer angelägen och avancerad, och därmed tjä-
nar professionsstrategiska syften (O’Connor 2009; Sundin, Limberg & Lundh 2008). 
Det professionella fältets medvetna torgförande av bibliotekariers pedagogiska arbete 
(Sundin 2005) har även kommit att understödjas av tongivande B&I-forskare (t.ex. 
Kuhlthau 2004), men utvecklingen har framför allt drivits av yrkesverksamma biblio-
tekarier (se t.ex. Torras & Sætre 2009). Primärt är det bland utbildningsbibliotek av 
olika slag – främst högskolebibliotek – som arbetet för informationskompetens har 
sin förankring. Ju mer av elev- och studentaktiva arbetssätt som praktiseras, desto 
högre krav ställs på att den lärande kan bedriva självständig informationssökning och 
göra egna bedömningar av källor (t.ex. Limberg 1998; Lundh 2011; Lundh, Francke 
& Sundin 2015). De verksamheter vid högskolebiblioteken som syftar till att under-
visa om informationssökning, och därmed främja användarnas utveckling av inform-
ationskompetens, var under tiden för den empiriska studien ofta de mest synliggjorda 
och aktiva.  
 
Samtidigt griper behovet av att kunna söka och sovra i information in på fler områ-
den i människors liv än i de formella lärande-sammanhangen. Informationskompe-
tens har också lyfts fram som en förutsättning för ett fullvärdigt deltagande i inform-
ationssamhällets olika intellektuella och demokratiska processer, såsom debatt, ut-
bildning, yrkesutövning och ett livslångt lärande (se t.ex. Andersen 2006; Rivano 
Eckerdal 2013; Whitworth 2014)18. Värdet av människors förmåga att nyttja de sam-
tida IKT-redskapen ”på rätt sätt” i utbildningssammanhang och yrkesliv, har under-
strukits i debatt och genom olika initiativ, både nationellt (t.ex. SUHF 2003; Ström 
2003) och globalt (t.ex. UNESCO 2008). Den sammantagna utveckling som skisse-
rats här har flera gånger beskrivits som en informationskompetensrörelse (t.ex. Garner 
2006; Špiranec & Zorica 2010; Virkus 2003). Med kraftfulla argument har rörelsen 
bidragit till att ansenliga resurser investerats både i internationella undervisningsinsat-
ser (Pilerot & Lindberg 2011) och i nordiska högskole- och universitetsbiblioteks an-
vändarundervisning (Sundin 2005).  
 
Informationskompetensrörelsen och dess olika uttryck framstår därmed också som 
en effektiv hävstång i bibliotekariernas professionella projekt. Med dess kraft har bib-
liotekarier mött de utmaningar som rests då det tidigare monopolet på avancerade 
redskap för informationssökning bröts, i och med webbens genomslag. 
 
 
 

                                                           
18 Därmed har också folkbiblioteken involverats i arbetet för informationskompetens (Gärden 2010, 2011). 
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2.4 Sammanfattning 
 
Kapitlet ger en bild av bibliotekarieyrkets förutsättningar, med avseende på utbild-
ning och kunskapsanspråk, under den tidsperiod som fokuseras i avhandling (om än 
med vissa utvikningar). I kapitlets första del beskrivs de ämnesutbildningar i B&I 
som sjösattes med början 1993, och som utgör en väsentlig förutsättning för avhand-
lingens empiriska undersökning.  Omställningen från en tidigare yrkesutbildning till 
en magisterexamen i B&I-ämnet betraktas som en del i bibliotekariers professionella pro-
jekt (jfr Seldén & Sjölin 2003; Limberg & Skoglund kommande). Utbildningsfrågan 
har behandlats i såväl intern debatt som i form av utredningar och vetenskaplig litte-
ratur. I kapitlets andra del vidgas perspektivet mot den vidare frågan om biblioteka-
rieyrkets kunskaper och här presenteras sådana icke-essentialistiska professionsteore-
tiska forskningsbidrag som vunnit mark från 1980-talet och framåt (Abbott 1988; 
Nolin 2008). Exempel ges på forskning som specifikt intresserat sig för högskolebib-
liotekariers expertis och potentiella kognitiva auktoritet (Wilson 1983), samt olika speci-
aliseringar inom yrkesgruppen (t.ex. Cox & Corrall 2013). I den tredje och sista delen 
av kapitlet presenteras litteratur med koppling till bibliotekariers undervisning i in-
formationssökning och dess del i det professionella projektet (Sundin 2005; 
O’Connor 2009). Arbetet för informationskompetens har i första hand utvecklats av 
yrkesverksamma bibliotekarier, vilket också avspeglas i litteraturen på området. Den 
så kallade informationskompetensrörelsen relaterar dock till forskningen om informations-
sökning och lärande, och under 00-talet ökade även tillväxten av vetenskaplig littera-
tur på området starkt (t.ex. Lundh & Lindberg 2012).   

33 
 

3.  B&I-STUDENTERS OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEK- 
     ARIERS INFORMATIONSSÖKNING OCH YRKES- 
     IDENTITETER  
  
   
 
I detta kapitel behandlas tidigare studier och forskningsresultat med relevans för av-
handlingens ämne. Kapitlet är tematiskt strukturerat och presenterar inledningsvis 
kontextorienterad forskning om informationssökning, med fokus på B&I-studenter 
och högskolebibliotekarier. Vidare presenteras studier som berör bibliotekariers yr-
kesidentiteter, och slutligen sådan forskning som handlar om relationen mellan ut-
bildning och yrkesliv. 
 
 
3.1 Kontextorienterad forskning om informationssökning  
 
Informationssökning utgör ett särskilt forskningsfält inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskapen, ibland även rubricerat informationsbeteende eller Information needs, 
seeking and use (INSU). En närliggande benämning är användarstudier. För en forsk-
ningsöversikt på området rekommenderas Donald Cases Looking for Information 
(2012)19. Konferensen ISIC: The Information Behaviour Conference (tidigare Information 
Seeking In Context) är specialiserad mot studier av informationssökning i olika kontex-
ter, och dess bidrag publiceras normalt i fritt tillgängliga e-tidskriften Information Rese-
arch.  
 
Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen om informations-
sökning förekommer, i sin tur, en mångfald teoretiska och metodologiska ansatser. 
Theories of Information Behavior: A Researcher’s Guide, redigerad av Karen Fisher, Sandra 
Erdelez och Lynne McKechnie (2005) ger god överblick och en introduktion till ett 
drygt sjuttiotal förekommande ansatser. Den nyansrika palletten kan härledas till 
B&I-ämnets mångvetenskapliga karaktär, dess relativa ungdom och benägenhet att 
låna och utväxla teoretiskt gods med andra discipliner. Samtidigt är det uppenbart så 
att både ämnet och området användarstudier förhåller sig till och följer utvecklingen 
och de tongivande trenderna inom samhällsvetenskaperna i stort. Det centrala intres-
set för människors interaktion med information och olika informationssystem består, 
medan analyserna över tid har skiftat från sociala strukturer, via individer, till kontex-
ter och diskurser. 
 

                                                           
19 En begränsning i Case’s översikt är att informationssökningens sociala dimension till stor del saknas. 
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Kontextens, eller snarare, de sociala praktikernas betydelse betonas starkt i föreliggande 
avhandling med dess intresse för den högre utbildningens och yrkeslivets praktiker 
och deras betydelse för studenters och bibliotekariers informationssökning. Synsättet 
är idag relativt vanligt förekommande inom delar av B&I-fältet (se t.ex. Cox 2012; 
Hedman & Lundh 2009; Savolainen 2007; Sundin & Johannisson 2005b) och kan 
betraktas som ett uttryck för det samhällsvetenskapliga fokusskifte som kallats the 
practice turn (jfr Schatzki, Knorr-Cetina & von Savigny 2001) och som inom B&I-
forskningen tenderar att samla sociokulturella, diskursanalytiska och etnografiska in-
tressen.  
 
Just sociokulturellt inriktade studier har fått stort genomslag i forskningen om in-
formationssökning under 2000-talet, inte minst i de nordiska länderna och Australien, 
med företrädare som Olof Sundin (t.ex. 2003a), Reijo Savolainen (t.ex. 2007), Camilla 
Moring (2009) och Annemaree Lloyd (t.ex. 2007) samt många fler, på väg att etablera 
sig på B&I-fältet. Sundin har bland annat tillsammans med Jenny Johannisson (se 
2005b), ”översatt” och utvecklat mycket av det pedagogiskt präglade sociokulturella 
idégodset för ett B&I-sammanhang. I en artikel från 2005(b) argumenterar de för en 
metateoretisk position som förenar neopragmatism med ett sociokulturellt synsätt på 
informationssökning. En av poängerna i Johannissons och Sundins forskningsbidrag, 
menar jag, finns i formuleringen av ett alternativ till mer traditionella sätt att se på 
och forska kring informationssökning. Att som de tala om dessa aktiviteter i termer 
av kommunikativt deltagande i sociala praktiker för forskningsfokus från informat-
ionen som sådan, till aktören/användaren och till den plats och det sammanhang 
inom vilket informationssökningen äger rum.  Användarens aktiva handlande och 
meningsskapande betonas därmed i kombination med kollektiva och kommunikativa 
aspekter av informationssökning.  
 
Avhandlingen ansluter alltså till den sociokulturellt inriktade användarforskningen, 
där intresset för studenters och bibliotekariers interaktion med olika informationsre-
surser placeras i ett sammanhang av kommunikativt deltagande och identitetsfor-
mande i utbildnings- och yrkespraktikerna. Något som dock faller utanför undersök-
ningens intresseområde, och som därför inte heller tas upp i detta kapitel, är den typ 
av mer systemnära och söktekniskt orienterade studier, som fokuserar på informat-
ions- eller dokumentåtervinning snarare än sökning och användning av information i 
vidare mening (jfr Wilson 2000). Därmed också sagt att informationssökning här be-
traktas som instrumentell – för att kunskapen om den ska kunna bidra till en djupare 
förståelse av identitetsformande, måste den relateras till de sammanhang där den äger 
rum, det vill säga högskolestudier och biblioteksarbete.  
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3.1.1 B&I-studenters informationssökning  
 
I Cases (2012) forskningsöversikt framgår att vissa användargrupper har kommit att 
ägnas klart större forskningsintresse än andra. Inte minst handlar det om olika elev- 
och studentgrupper vars informationssökning studerats under de senaste årtiondena 
(t.ex. Kuhlthau 1993; Limberg 1998; Gärdén 2010; Lundh 2011). Inom den gruppen 
är det studenter på högskolenivå som toppar listan över de mest beforskade använ-
darna. Den omfattande uppmärksamhet som generellt ägnats gruppen studenter och 
dess informationsbehov kan kanske delvis hänföras till det växande intresse för sam-
spelet mellan informationsforskning och lärande som finns inom såväl B&I-
forskningen som i biblioteksverksamheter av olika slag (se Limberg  & Alexanders-
son 2009).  
 
Hur studenter i biblioteks- och informationsvetenskap ser specifikt på informations-
sökning inför framtida yrkesutövning har hittills inte undersökt i någon mer omfat-
tande studie. Dock bör Gudrún Thórsteinsdóttir (2005) avhandling nämnas i sam-
manhanget, The information seeking behaviour of distance students, där författaren studerar 
svenska distansstudenter i just biblioteks- och informationsvetenskap. Författaren 
fokuserar dock främst på deltagarnas roll som just distansstudenter, och ägnar mindre 
uppmärksamhet åt det faktum att de studerar biblioteks- och informationsvetenskap. 
Studiens resultat visar heller inte att B&I-studenterna skulle ha särskilt annorlunda 
förutsättningar för exempelvis sin informationsförsörjning än andra distansstudenter. 
Studenterna i Thórsteinsdóttirs studie kämpar med välkända distansstudie-problem 
kring geografiska avstånd, och förlitar sig ofta på närhetsprinciper och bekvämlighet i 
sin informationssökning.  
 
Internationellt finns förvisso viss forskning som behandlar B&I-studenters informat-
ionssökning och närliggande frågor (t.ex. Hartmann 2001; O'Farrell & Bates 2009; 
Okello-Obura & Ikoja-Odongo 2010), men vad gäller svenska förhållanden är till-
gången mindre. Det är påfallande att förekommande studier ofta genomförts av B&I-
studenter själva, inom ramarna för uppsatsarbeten på olika nivåer. Ett exempel värt 
att nämna är Anna-Karin Ströms (2007) magisteruppsats Tankar kring informationssök-
ning: hur ser uppsatsstudenter på BHS på sin egen informationssökning? 
 
 
3.1.2 Bibliotekariers informationssökning 
 
Bland de olika kontexter som historiskt attraherat användarforskningens intresse 
märks särskilt de professionella sammanhangen. Yrkesgrupper av olika slag har länge, 
bredvid studenter, utgjort den vanligaste indelningsgrunden för studier av människors 
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informationssökning (Case 2003, kap 11; Leckie, Pettigrew & Sylvain 1996). I de ti-
diga användarstudierna från mitten av 1900-talet är det naturvetenskapliga forskare, 
ingenjörer samt andra historiskt etablerade professioner som jurister och läkare som 
ägnas störst intresse, men sedan 1980-talet har det empiriska urvalet breddats avse-
värt. Andra typer av yrkesgrupper har också kommit att studeras, såsom företagsle-
dare och journalister, samt många så kallade välfärdsyrken som socialarbetare, poliser, 
lärare och olika sjukvårdsyrken (Case 2003, kap 11). Studier av yrkesverksammas in-
formationssökning har sålunda åtnjutit ett ökat intresse inom biblioteks- och inform-
ationsvetenskapen under de senaste årtiondena. Bland de svenska bidragen till an-
vändarstudier med inriktning mot specifika yrkesgrupper kan nämnas Lars Seldéns 
(1999) avhandling om samhällsvetenskapliga forskare och Olof Sundins (2003a) av-
handling om sjuksköterskor  
 
Med tanke på den centrala roll informationssökning spelar i bibliotekariers yrkesut-
övning är det värt att notera att gruppens informationssökning hittills sällan analyse-
rats eller problematiserats i den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskning-
en. De studier som har gjorts är ofta inriktade mot bibliotekariers eventuellt unika 
kunskapsbas samt deras informationssökning för andra. Vissa studier har också haft 
karaktären av jämförelser mellan mer och mindre rutinerade informationssökare samt 
jämförelser av användare med eller utan domänspecifik kompetens (t.ex. Hölscher & 
Strube 2000).  
 
Hur bibliotekarier ser på (företrädesvis andras) informationssökning har undersökts i 
ett fåtal studier (Limberg et al. 2002). En tendens är dock att bibliotekarier ofta kon-
centrerar sig på de tekniska och proceduriella aspekterna när de talar om informat-
ionssökning, och då i regel som föremål för pedagogiskt arbete. Limberg och andra 
menar att ett sådant synsätt riskerar att i viss mån stå i vägen i mötet med biblio-
tekens användare eftersom det sammanhang som bidrar till att göra informationssök-
ningen meningsfull lätt glöms bort (Limberg et al. 2002, s. 124).  Sundins studie av 
högskolebibliotekariers pedagogiska synsätt i användarundervisningen (2005) och 
ytterligare en rapport om högskole- och universitetsbiblioteks webbaserade an-
vändarundervisning (Nygren 2004) bekräftar att det vid den tid som behandlas i 
denna avhandling, fanns en obalans mellan det sätt på vilka bibliotekens övriga an-
vändare normalt förstod och praktiserade informationssökning, och de systemcentre-
rade strategier som bibliotekarierna ofta föreslog och undervisade om.  
 
Relativt täckande redogörelser för litteraturen om bibliotekariers informationssökning 
fram till tiden för avhandlingens empiriska undersökning finns i kunskaps- och 
forskningsöversikterna Informationssökning och lärande (Limberg, Hultgren & Jarneving, 
2002) och Informationssökningen i övergången från utbildnings- till yrkespraktik (Sundin, 
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2004).  Fallet bibliotekarier kan – jämte vissa andra informationsförmedlande yrkes-
grupper som till exempel lärare och sjuksköterskor – ses som speciellt med avseende 
på användningen av den information som söks i arbetet. Många gånger är informat-
ionen avsedd för någon annan, normalt en biblioteksanvändare (Hedman, Lundh & 
Sundin 2009). Att på bästa sätt söka fastställa vederbörandes informationsbehov eller 
önskemål i referensarbetet, uppfattas i regel som en central, traditionellt ”bibliotek-
arisk” uppgift. Sundin (2004) beskriver att det i existerande studier av referensarbetet 
sällan är bibliotekariers informationssökning för andra per se som beskrivs, utan sna-
rare hur bibliotekarie-låntagarinteraktionen påverkats av datoriseringen (t.ex Nordlie, 
2000) eller som i Lars Seldéns (1999) avhandling – hur relationen mellan forskares 
och bibliotekariers informationssökning ser ut. Ett annat ofta förekommande ämne 
är hur referenssamtal bör gå till (t.ex. Ross, Nilsen & Radford 2009).  
 
Melissa Gross (2001) forskning har bland annat handlat om vad det innebär att söka 
information utifrån frågeställningar som dikterats av någon annan än den som ställer 
frågan. Hon använder sig i detta sammanhang av begreppet ålagda (imposed) frågor 
och informationsbehov som ställs emot egeninitierade (self-generated) informations-
sökning. Typiska exempel på när informationssökning uppstår som svar på ålagda 
frågor är när studerande söker information för uppgifter i utbildningen, där frågorna 
snarare är lärarens än elevens, eller då familjemedlemmar söker information på upp-
drag av varandra. I bibliotekariers arbete uppfattar jag att problematiken kring in-
formationssökning kopplad till ålagda frågor accentueras, då sökningen för använda-
res räkning kan betraktas som ålagd, medan användaren i sin tur mycket väl kan vara 
ålagd att söka av en tredje part, såsom en lärare. Hur informationssökningens praktik 
faktiskt påverkas av det faktum att behovet och sökningen av information inte är 
självinitierad hos den förmedlande parten är en aspekt av bibliotekariers informat-
ionssökning som skulle kunna utforskas närmare.   
 
Som framgått har bibliotekariers egeninitierade, yrkesrelaterade informationssökning, 
exempelvis i syfte att upprätthålla och utveckla den egna yrkeskunskapen, forsk-
ningsmässigt länge utgjort obruten mark. Bland de få studier som gjorts handlar de 
flesta om formell fortbildning snarare än kontinuerlig à jourhållning eller kunskapsut-
veckling hos yrkesgruppen eller enskilda bibliotekarier. Även på detta område har 
dock intressanta kunskapsbidrag tillkommit i form av studier inom ramarna för ma-
gisteruppsatser, såsom Andreas Jacobsons och Anna Johanssons (2004) Biblioteks- och 
informationsvetenskap i praktiken?: En studie av nio bibliotekariers förhållande till fackinformat-
ion och Therese Ekstrands (2006) Bloggen – ett redskap för byggande av identitet och sociala 
nätverk: En kvalitativ studie av bibliotekariers bloggande. 
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3.2 Bibliotekariers yrkesidentiteter 
 
Forskning om hur yrkesidentiteter formas förekommer inom flera olika discipliner 
(se även kap 4).  Yrkesidentiteter som fenomen kan också studeras på flera olika ana-
lytiska nivåer vilket i Camilla Thunborgs (1999) avhandling om läkare, sjuksköterskor 
och undersköterskor, och i Sundins (2003a) studie av sjuksköterskor möjliggjort ny-
anserade analyser. Bland de yrkesgrupper vars identiteter beforskats märks exempel-
vis sjukgymnaster och andra vårdyrken (Abrandt Dahlgren 1997; Pingel & Roberts-
son 1998), lärare (Irisdotter 2006; Persson, & Tallberg Broman 2002) och polisyrket 
(Lauritz 2009). 
 
Det finns gott om litteratur som uppehåller sig vid bibliotekariers ideala och efter-
strävansvärda roller och arbetssätt, särskilt med avsändare från det anglosaxiska 
biblioteksfältet. Motivet för att över huvud taget beröra litteratur om olika biblioteka-
riers olika roller, trots att avhandlingens intresse riktas mot informationssökning och 
yrkesidentitet, är att dessa områden ibland behandlas överlappande i litteraturen. Inte 
sällan används identitetsbegreppet i en vardaglig bemärkelse och närmast synonymt 
med uttryck som ”roll” eller ”yrkesinriktning” (se t.ex. Wilson & Halpin 2006). De 
vetenskapliga studier om bibliotekarieyrket, som fokuserar analytiskt på just bibliote-
kariers yrkesidentitet är relativt få (t.ex. Hicks 2014; Lamb & Davidson 2005; Moring 
& Hedman 2006; Walter 2008). 
 
Anders Ørom (1993) är en av de forskare som intresserat sig för området, och hans 
indelning i sex olika yrkesidentiteter refereras relativt flitigt (min översättning): kultur-
förmedlar-identiteten med ursprung i en klassisk bildningstradition; ämnesspecialist-
identiteten som bottnar i ideal kring vetenskaplig bildning och upplysning; dokumentalist-
identiteten som har sin rot i traditionellt bibliotekshantverk som exempelvis bibliografi; 
socialarbetar-identiteten tar användarnas behov som ledstjärna; i informationsorganisatörens 
identitet är förmågan att tekniskt ordna och förmedla information central. Trine Sch-
reiber (2006) kompletterade sedermera Øroms indelning med den upplevelseförmedlande 
identiteten, där användarnas upplevelser och medieförsörjning är i fokus. 
 
I Olofs Sundins (2005) nämnda studie om högskolebibliotekens användarundervis-
ning via webben framträder andra typer av professionella förhållningssätt som också 
kan förstås som åtminstone aspekter av yrkesidentiteter. Med grund i olika synsätt på 
lärande och därtill kopplade val av undervisningsinnehåll framträder fyra olika peda-
gogiska roller i Sundins studie: ett källorienterat förhållningssätt, ett beteendeorienterat för-
hållningssätt, ett processorienterat förhållningssätt, och slutligen det kommunikativt orienterade 
förhållningssätt som presenterats i föregående kapitel (Sundin 2005).    
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Många bibliotekarier skulle troligen kunna känna igen sig i en eller flera av de roller 
och förhållningssätt som Ørom, Schreiber och Sundin presenterar. Varje kategorise-
ring och försök till att ringa in bibliotekariers yrkesidentiteter kan dock alltid göras 
annorlunda. Sammantagna fyller den här typen av verklighetsbeskrivningar en viktig 
funktion, inte minst som en sorts barometer över de sociala och kulturella villkor 
som präglar den tid och de verksamheter där gruppen verkar. Studier av bibliotekarier 
vid olika bibliotekstyper skulle med stor sannolikhet ge skiftande resultat, och de ka-
raktäristiska förutsättningar som gällde då denna avhandlings materialinsamling ge-
nomfördes är inte desamma idag.  
 
Även inom detta område finns ett dokumenterat intresse från blivande bibliotekarier 
vid svenska B&I-utbildningar. Goda exempel på uppsatser som behandlat ämnet bib-
liotekariers yrkesidentiteter är Annette Carlssons och Sofia Nordells (2004) Biblioteka-
rie på 2000-talet. En studie av bibliotekariens förändrade yrkesroll och professionalism, och Ka-
rin Brunnegård och Carina Böhlmarks (2004) Skolbibliotekariers yrkesidentiteter: En dis-
kursanalys. 
 
 
3.3 Övergången mellan studier och yrkesliv 
 
Inom lärandeforskningen är det långt ifrån nytt att studera relationen mellan utbild-
ning och yrkesliv. Ofta handlar sådan forskning om just rörelsen från utbildning till 
yrkesliv, och ett vanligt förekommande fokus har varit den så kallade transferproblema-
tiken. Transfer syftar då på frågan om kunskapers överförbarhet från ett sammanhang 
till ett annat. När sammanhangen för utveckling och tillämpning av kunskap i väsent-
liga delar skiljer sig åt, finns det anledning att fråga sig huruvida kunskapen faktiskt 
kan generaliseras och göras meningsfull, från en praktik till en annan. Inte minst uti-
från ett sociokulturellt perspektivs betoning av lärandets kontextberoende eller situe-
rade karaktär framstår kunskapers möjliga överförbarhet som begränsad (jfr Pilerot & 
Hedman 2009)20.   
 
I den teoretiska diskussionen om praktikövergången finns intressanta bidrag i sam-
lingsvolymerna Between school and work: New perspectives on transfer and boundary-crossing 
(Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003) och Learning across sites: New tools, infrastructures 
and practices (Ludvigsen, Lund, Rasmussen & Säljö 2010). I ett av bidragen i den först-
nämnda volymen visar  lärandeforskaren King Beach på de ständigt gäckande frågor 
om kunskap och identitet som är förbundna med begreppet transfer. Beach är själv 
skeptisk till transferbegreppets traditionella innebörd, och sammanfattar den viktig-
aste samtida kritiken av transfer-begreppet i att det befunnits urvattnat och inte tillför 
                                                           
20 Jfr även det skolastiska paradigmet såsom det beskrivs av Moring & Hedman (2006). 
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något i förhållande till begreppet lärande, alternativt det motsatta – att det kommit att 
används alltför snävt och begränsande (Beach 2003). Transfer-begreppet har också 
kritiserats för att förstärka dikotomin mellan interna/mentala representationer och 
den externa omgivningen på ett sätt som inte synliggör relationen dem emellan, och 
därtill har sammanhangen för transfer sällan ens ingått i den process som implicerats 
i begreppet, utan de har snarare setts som störnings- eller förstärkningsmoment vid 
”överföringen” av kunskap21. Beach presenterar även ett alternativt begreppsliggö-
rande av vad lärande i övergången mellan utbildning och yrkesliv innebär: 

 
Transition […] is the concept we use to understand how knowledge is general-
ized, or propagated, across social space and time. A transition is consequential 
when it is consciously reflected on, struggled with, and shifts the individual’s 
sense of self or social position. Thus, consequential transitions link identity 
with knowledge propagation. (Beach 2003, s. 42) 

 
Uttrycket transfer slopas härmed till förmån för transition, vilket på svenska motsvarar 
en ersättning av överföring med övergång. Termerna kan förefalla närliggande, men en 
principiellt viktig skillnad ligger i att betoningen läggs på den lärandes aktiva hand-
lande, snarare än en passiv överföring av kunskapsinnehåll.  
 
Kristina Johansson (2007) undersöker i sin avhandling Broad entrance - vague exit: the 
trajectory of political science students through higher education into worklife just övergången mel-
lan högre utbildning och yrkesliv ur i första hand studenters/yrkesverksammas inom 
statsvetenskap perspektiv. Jämförelser görs också med andra grupper (psykologistu-
derande och ingenjörsstudenter) samt mellan statsvetare i olika länder. Avhandlingens 
titel åsyftar den kända problematiken med akademiska, forskningsnära utbildningar, 
och svårigheten att i en yrkespraktik rekontextualisera den typen av kunskaper som 
utvecklas i utbildningen (jfr Barnett 2004). Tillsammans med kollegorna Abrandt 
Dahlgren, Hult, Dahlgren, Hård af Segerstad (2006) presenterar Johansson i avhand-
lingen begreppen kontinuitet, diskontinuitet och rekontextualisering för att beskriva över-
gången mellan utbildnings- och yrkespraktiken, begrepp som även används i förelig-
gande studie.   
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har ett antal studier publicerats med 
ett uttalat intresse för lärande i och mellan utbildnings- och yrkespraktik. Olof 
Sundins (2004) Användarundervisning för informationssökning i yrkeslivet: en kunskapsöversikt 
fokuserar särskilt på yrkesgrupperna sjuksköterskor och bibliotekarier, och skrevs 

                                                           
21 Utifrån en B&I-horisont är det lätt att se likheter mellan transfermodellen och Shannons och Weavers  väl-
kända kommunikationsmodell från mitten av förra seklet där kontextuella faktorer behandlas som ”brus”. 
Modellen finns t.ex. återgiven i Case (2006, s. 46f.). 
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inför BIKT-programmets22 uppstart vid Högskolan i Borås. Även gruppen grund-
skollärare har studerats av Anna Lundh inom ramarna för samma forskningsprogram, 
med avseende på informationssökning och informationskompetens i utbildning och 
yrkesliv (se Lundh & Sundin, 2006). En jämförande analys av de tre grupperna biblio-
tekarier, sjuksköterskor och lärare, där deras respektive villkor och former för lärande 
av informationssökning inför yrkeslivet accentueras, presenteras också av Hedman, 
Lundh och Sundin (2009).  
 
I Camilla Morings (2009) studie av nyanställda försäljningsassistenter vid danska järn-
vägsbolaget DSB visas, med utgångspunkt i Wengers situerade lärteori, hur individers 
lärande ständigt sker i relation till de praktikgemenskaper i vilka de är inbegripna. 
Samtidigt synliggörs att individernas så kallade deltagarbanor (eng learning trajectories) 
tenderar att löpa tvärs igenom de praktikgemenskaper mellan vilka de blivande och 
nyblivna säljassistenterna rör sig (Moring, 2009, s. 176ff). I relation till föreliggande 
studie finns det alltså anledning att tro att yrkesidentiteter kan delas av människor 
såväl inom som mellan utbildnings- och yrkespraktiken. Diskussionen om kunskapers 
eventuella överförbarhet från en praktik till en annan, förankras ytterligare i en B&I-
kontext av Ola Pilerot och mig själv, i ett kapitel i samlingsvolymen Pedagogiskt arbete i 
teori och praktik (Pilerot & Hedman, 2009). Föremålet för lärande är även där  
informationssökning, men mer specifikt handlar det om en jämförelse mellan olika 
teoretiska synsätt på lärande och dessas konsekvenser för bibliotekariers undervisning 
för informationskompetens.  
 
Återigen kan ett par belysande magisteruppsatser lyftas fram, närmare bestämt Nino 
Dawods och Maria Gottbergs (2005) Akademiker bland bokhyllorna: Biblioteks- och in-
formationsvetares upplevelser av övergången från studier till yrkesliv och Elin Halls och Jenny 
Lövenius (2007) Övergången mellan studier och yrkesliv – 94 biblioteks- och informationsvetares 
retrospektiva upplevelser.  
 
 
3.4 Sammanfattning 
 
I kapitlet har inledningsvis presenterats exempel på tidigare studier om informations-
sökning i olika kontexter. Litteraturen om informationssökning är generellt rik och 
flera forskningsöversikter finns att tillgå (t.ex. Case 2012; Fisher, Erdelez & Mc-
Kechnie 2005). Bredvid dem lyfts här fram ett antal studier som konkret behandlar 
studenters (företrädesvis B&I-studenter) och professionellas (främst bibliotekariers) 
informationssökning. Fokus ligger också på sådana studier som ligger teoretiskt nära 
                                                           
22  Forskningsgrammet BIKT (Bibliotek, IKT och Lärande 2004-2009) vid Högskolan i Borås, finansierat av 
KK-stiftelsen via organisationen LearnIT (Lärande och IT) vid Göteborgs universitet. 
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denna avhandling, varför det sociokulturella perspektivet är tongivande i genom-
gången. Informationssökning och identitetsformande analyseras där som situerade 
företeelser, drivna av mänsklig interaktion inom ramarna för olika sociala praktiker. 
Detsamma gäller för studierna om blivande och verksamma bibliotekariers yrkesiden-
titeter. Vad gäller aktuella studier i svensk kontext kan konstateras att det finns behov 
av mer forskning, inte minst mot bakgrund av den utveckling som skett och sker på 
biblioteksfältet och det omgivande samhället. Bibliotekariers yrkesidentitet har för-
visso åtnjutit visst forskningsintresse över tid, men inte med det fokus på identitets-
begreppet och just formandet av identitet som återfinns i denna undersökning.  I ka-
pitlet presenteras även tidigare forskning som berör relationen mellan utbildnings-
praktik och yrkespraktik. Den har tidigare studerats inom både lärandeforskning och 
arbetslivsforskning. Här finns starka inflöden från andra discipliner, främst då läran-
deforskningen, men även inom B&I återfinns vissa studier som undersöker relation-
en (t.ex. Moring 2009; Pilerot & Hedman 2009). Beträffande de specifika förutsätt-
ningarna för studenter och yrkesverksamma på biblioteks- och informationsområdet 
finns färre kunskapsbidrag att konsultera bredvid en relativt rik produktion av små-
skaliga studier i studentuppsatser. Hittills har ingen mer omfattande studie gjorts 
som, liksom den föreliggande, utgår från svenska förhållanden och högskolebibliotek.  
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4.  ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV PÅ   
     INFORMATIONSSÖKNING OCH YRKESIDENTITET  
 
 
 
I detta kapitel beskrivs det sociokulturella perspektiv på informationssökning och 
formande av yrkesidentitet som huvudsakligen väglett undersökningen. Inledningsvis 
presenteras ett antal grundläggande antaganden och centrala begrepp med ursprung i 
lärandeforskning. Därefter beskrivs hur just informationssökning och formandet av 
yrkesidentitet – i en biblioteks- och informationsvetenskaplig kontext – förstås uti-
från detta teoretiska perspektiv. Även relationen mellan utbildnings- och yrkesprakti-
ken belyses teoretiskt. Avslutningsvis kopplas de olika begreppen samman i ett teore-
tiskt ramverk som bidrar till att avhandlingens syfte kan uppfyllas. 
 
 
4.1 Teoretiskt avstamp – centrala utgångspunkter och begrepp 

 
Analysen i denna studie bygger huvudsakligen på sociokulturell teoribildning. Det 
finns flera perspektiv som kan rubriceras som sociokulturella eller sociokulturellt ori-
enterade; benämningen får närmast betraktas som en sorts idéparaply för vissa social-
konstruktionistiskt grundade teorier om lärande. Det perspektiv som anläggs i av-
handlingen är primärt influerat av Lev Vygotskys senare uttolkare, såsom Roger Säljö 
(t.ex. 2000, 2005), James Wertsch (1998), och Etienne Wenger (1998), alla verksamma 
och tongivande forskare inom lärande- och organisationsforskning.  
 
Den sociokulturella teoribildningen kring lärande etablerades inom pedagogisk forsk-
ning under 1900-talets sista decennier (Säljö 2000). En grundläggande tanke med ett 
sociokulturellt perspektiv är att de företeelser och aktiviteter som analyseras bör för-
stås i relation till sina sociala och kulturella sammanhang. Över tid har flera skiftande 
uttolkningar gjorts av det idégods som ursprungligen formulerades av psykologen 
Lev Vygotsky (t.ex. 1986). I föreliggande undersökning kompletteras det teoretiska 
perspektivet med inslag av mer specifik biblioteks- och informationsvetenskaplig 
samt kunskapsfilosofisk art, såsom Steen Wackerhausens (2002) resonemang om pro-
fessionell kunskap och yrkesidentitet. I det här arbetet handlar det om att människors 
handlingar (även språkliga) och förhållningssätt förstås som kontigenta, ömsesidigt 
formade i relation till sin sociala och kulturella kontext (t.ex. Tuominen, Talja & Sa-
volainen 2005). 
 
Med ett sociokulturellt perspektiv framstår lärande som en gränslös process, ständigt 
pågående i de situationer där människor möts och interagerar (Säljö 2000, s. 13).  
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Lärande beskrivs som en integrerad del av allehanda mänskliga mellanhavanden, nära 
knutet till de sociala praktiker inom vilka det äger rum. En praktik omfattar i sin tur, 
med avhandlingens perspektiv, ett specifikt historiskt och socialt sammanhang där 
människor interagerar på för dem meningsfulla sätt, utifrån någon typ av gemensam 
drivkraft och intresse (efter Wenger 1998, s. 47). Där flera praktik-orienterade teo-
retiker lägger tonvikten på den sociala praktikens rutinbaserade och reproducerande 
karaktär, utmärker sig Wenger genom en betoning av praktikers samlande och identi-
tetsskapande funktion (se Cox 2012, s. 181), något som ter sig särskilt relevant i stu-
diet av (blivande) medlemmar av en yrkesgrupp. Vad som ter sig meningsfullt i ett 
sammanhang är dock inte självklart meningsfullt i ett annat, vilket också uppmärk-
sammas med det sociokulturella synsättet. Vår förståelse och vårt kunnande är tids-
mässigt, kulturellt och socialt situerade storheter.  
 
För att ge ett B&I-anknutet exempel kan nämnas hur relevansbedömning av inform-
ationskällor skiljer sig åt mellan olika akademiska discipliner och över tid (Nolin & 
Åström 2010). Olika litteraturgenrer som monografier och vetenskapliga artiklar har 
traditionellt tillskrivits olika vikt och bedömts som olika ”gångbara” inom humanve-
tenskaperna jämfört med teknisk och naturvetenskaplig forskning. Därigenom kom-
mer också bibliotekens resurser att framstå som i olika grad relevanta för forskare 
och studenter inom dessa discipliner. Den historiska utvecklingen av olika medier 
över tid, såsom vetenskapliga tidskrifter i pappers- respektive digitalt format har 
också konsekvenser för relevansbedömningen (jfr Francke 2008). I sociokulturellt 
orienterade analyser eftersträvas därför i regel en fördjupad förståelse av individers 
aktiviteter i relation till kollektiv (såsom dessa akademiska grupperingar) och den vi-
dare kontexten (t.ex. högre utbildning eller forskning) (Wenger 1998). Genom att 
lärandet och dess förutsättningar placeras in i en social, kommunikativ process fram-
träder också, som en konsekvens, en bild av vad lärande inte är. Exempelvis förstås 
lärande med sociokulturella förtecken inte som någon renodlat individuell eller cere-
bral process. Lärandet är heller inte alltid intentionellt eller målstyrt, och det är defini-
tivt inte knutet exklusivt till formella utbildningssammanhang.  
 
Tillsammans med Jean Lave lanserade Wenger (1991) begreppet praktikgemenskap som 
en beteckning för den meningsskapande och sammanhållande kraften inom en social 
praktik (se även t.ex. Davenport 2002) Att delta i en praktikgemenskap, med dess 
karaktäristiskt delade normer och målsättning, är inget den enskilde kan göra efter 
eget gottfinnande – snarare innebär inträdet i en sådan gemenskap en gradvis utveck-
ling där individen närmar sig den aktuella praktiken som novis för att sedan succesivt 
inlemmas i praktikens gemenskap och med tiden lära sig att agera där som fullvärdig 
deltagare (Lave & Wenger 1991; Wenger 1998). Det gradvisa inträdet i en profession-
ellt betingad praktikgemenskap betraktas alltså med det sociokulturella perspektivet 
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som en lärandeprocess som kan utmynna i ett succesivt mer kompetent och kvalifice-
rat sätt att agera i praktikens aktiviteter. I generella ordalag kan man tala om den som 
ett lärande som börjar på en imitativ nivå men som sedan kan röra sig från det grund-
läggande bemästrandet av ett stoff, till en gradvis fördjupad, internaliserad kunskap. 
Detta fördjupade lärande kallas appropriering och kan i enkelt uttryckas som att man 
införlivar kunskaper som ”sina egna” (se Wertsch 1998, s. 53). Sådant stoff som ak-
tualiseras i en professionell praktik kan omfatta allt från specifika fackkunskaper till 
etiska koder och normer i yrkespraktiken.  Genom att lära sig att agera och kommu-
nicera utifrån den sociala praktikens normer och konventioner (Säljö 2000, s. 233) 
bidrar deltagarna till att praktiken upprätthålls, men genom att agera inom den och 
aktivt förhålla sig till (och kanske utmana) dess normer och ramar är det också möj-
ligt att påverka den (Säljö 2000, s. 82ff).  
 
Ett särskilt intresse riktas inom den sociokulturella teoribildningen mot hur männi-
skor lär sig att agera i världen med hjälp av olika redskap (Säljö 2000). Med redskap 
menas de resurser, ”som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår 
omvärld och agerar i den” (Säljö 2000, s. 20). Redskap av både intellektuell och fysisk 
art omtalas inom det sociokulturella perspektivet ofta som artefakter, det vill säga 
”resurser skapade av människor för att handla och lösa problem” (Säljö 2005, s. 26). I 
den empiriska undersökningen avses med redskap exempelvis B&I-studenternas och 
högskolebibliotekariernas olika redskap för informationssökning i studierna respek-
tive yrkesutövningen. Det kan handla om diverse IKT-verktyg, databaser och biblio-
tekskataloger som tillhör studie- och arbetsplatsernas utrustning. Andra artefakter 
som aktualiseras i sammanhanget är själva föremålen för informationssökning, nämli-
gen de informationskällor och medier som kan konsulteras både för egen användning 
och för andra studenters eller biblioteksanvändares räkning. Redskap av intellektuell 
art avser här exempelvis olika söktekniska logiker och strategier, eller teoretiska mo-
deller över informationssökning. Här bör tilläggas att de intellektuella och fysiska 
kvaliteterna hos ett redskap inte är av essentiell art eller utesluter varandra. Snarare 
kan de genom redskapets användning framträda eller betonas i skiftande grad. 
 
De redskap människor förfogar över utgör alltså dels viktiga instrument för lärande, 
men de kan också sägas forma eller mediera vår förståelse av verkligheten i en mer 
omfattande mening (Säljö 2000, s. 80ff; Wertsch 1998). Mer exakt vad som medieras 
beror då på vilka redskap som föredras och används, eftersom det i dem finns in-
byggt kunskaper, värderingar och normer som representerar de specifika artefakter-
nas historiska och kulturella kontexter. ”Mediering innebär att vårt tänkande och våra 
föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess 
intellektuella och fysiska redskap” (Säljö 2000, s. 81). Härmed också sagt att de red-
skap som används inte är att betrakta som neutrala eller naturgivna företeelser, de är 
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produkter av de sociala kontexter inom vilka de utformats, och har i sin tur inflytande 
över de människor som hanterar dem i sin vardag. De ger alltså förutsättning för, och 
bidrar till att forma våra handlingar, samtidigt som de – och vi genom att utveckla 
och använda dem – bidrar till att forma världen. 
  
Redskapens medierande funktion är intressant med avseende på vilka handlingar och 
förhållningssätt som uppfattas som rimliga respektive orimliga i ett givet samman-
hang. Ett exempel kan vara när ett klassifikationssystem ger uttryck för och förmed-
lar en viss syn på världen (se Hansson 1999) och därmed utesluter sådana synsätt och 
principer som i ett annat kulturellt eller historiskt sammanhang hade kunnat te sig 
som givna. Ett annat exempel är de olika läsarter som idag erbjuds genom e-
böckernas textstruktur, jämfört med den tryckta bokens (t.ex. Hillesund 2007). I båda 
exemplen framträder såväl vissa verktygsspecifika möjligheter som vissa begränsning-
ar (eng affordances) (jfr t.ex. Huvila 2009). Den huvudsakliga poängen med att betona 
den här typen av kontingens är att de redskap som används och omtalas av B&I-
studenter och bibliotekarier i deras respektive praktiker, just ska förstås som kulturellt 
och socialt formade. Som sådana kommer de också att fungera som projiceringsytor 
för försanthållanden, normer och värderingar.  
 
Det redskap som inom den sociokulturella teoribildningen brukar betraktas som det 
mest framstående är det mänskliga språket. Språket kan förvisso komma till materi-
ella uttryck, men i synnerhet är det att betrakta som ett avancerat redskap av intellek-
tuell art (Säljö 2000, s. 82ff). När människor tillägnar sig ett språk menar Wertsch att 
“producing utterences inherently involves a process of appropriating the words of 
others and making them, at least in part, one’s own” (Wertsch 1998, s. 54). För att 
kunna agera kompetent inom en given praktik, är det alltså väsentligt att lära sig att 
kommunicera genom tal och skrift i enlighet med rådande normer och konventioner 
(Säljö 2000, s. 188ff). I avhandlingen aktualiseras språkets komplexa funktion på olika 
sätt. Förutom att det utgör forskarens egen nyckel till deltagarnas erfarenheter, upp-
fattningar och förväntningar, så är det – framför allt – deltagarnas redskap för me-
ningsskapande och identitetsformande inom ramarna för de praktiker där de deltar.  
 
 
4.2 Situerad informationssökning 
 

Information är inom B&I-forskningen ett omstritt och svårfångat begrepp. Därför 
blir det extra angeläget att i varje enskild studie precisera hur uttrycket används. I 
denna avhandling behandlas begreppet som dynamiskt och kontextspecifikt (jfr Bates 
2009), vilket innebär att det inte kan ges en fixerad definition. Istället kommer ut-
trycket information att fyllas med olika innebörd och mening i de praktiker där den 
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omtalas. För att ändå göra en funktionell avgränsning i överensstämmelse med av-
handlingens syfte, fokuseras studie- och yrkesrelaterad information. Med stöd hos Michael 
Buckland (1991) anläggs i avhandlingen ett synsätt på studie- och yrkesrelaterad in-
formation som omfattar såväl dess materiella former, såsom tidskriftsartiklar och 
webbsidor (information-as-thing), som dess innehåll, i form av exempelvis faktaupplys-
ningar och kunskap (information-as-knowledge), samt de informativa processer där män-
niskor sprider och tar del av information (information-as-process). Såväl skriftlig som 
muntlig information inkluderas i undersökningen, vanligen i termer av formella respek-
tive informella källor (jfr Höglund & Persson 1985, s. 45ff).  
 
Av sådana olika informationsprocesser som Buckland åsyftar är informationssökning en 
av de mest utforskade inom B&I-ämnet. Liksom information är informationssökning 
ett flertydigt begrepp som både kan förstås som en specifik, avgränsad aktivitet eller 
en uppsättning av aktiviteter (jfr Wilson 1999), som ett teoretiskt begrepp eller som 
en benämning på ett helt forskningsområde (Case 2012). I avhandlingen används 
uttrycket informationssökning följaktligen som en övergripande och inkluderande 
benämning på aktiviteter som att söka, efterfråga, återvinna, erhålla, hitta, bedöma och sprida 
information relaterad till studie- respektive yrkespraktiken. Bland annat innebär detta att även 
vissa typer av användning av information innefattas i definitionen, eftersom det knapp-
ast är fruktbart eller ens möjligt att – i ett praktikorienterat studium av mänskliga 
handlingar och utsagor – analytiskt separera handlingar som blir meningsfulla i relat-
ion till varandra. Informationssökning innefattar i denna undersökning heller inte 
uteslutande intentionell, aktiv sökning och användning av information, utan även mer 
reaktiva förhållningssätt såsom att vara mottaglig för tips och slumpmässiga fynd (Ba-
tes 2002; McKenzie 2003). Även om utsagor i det empiriska materialet ibland kretsar 
kring informationssökning på ”mikronivå”, det vill säga i strikt söktekniska och 
systemnära termer (jfr eng information searching, Wilson 2000), faller aktiviteter med 
den detaljeringsgraden utanför avhandlingens egentliga intresseområde.  
 
I avhandlingen betraktas informationssökning alltså som en betydelsefull del av män-
niskors agerande inom ramarna för olika sociala praktiker. Synsättet som idag är rela-
tivt vanligt förekommande inom delar av B&I-fältet (se t.ex. Sundin & Johannisson 
2005b; Moring 2006; Savolainen 2007; Hedman & Lundh 2009; Cox 2012) kan be-
traktas som ett uttryck för det samhällsvetenskapliga fokusskifte som ibland kallats 
”the practice turn” (se Schatzki, Knorr-Cetina & von Savigny 2001), en forsknings-
linje som främst samlar sociokulturella, diskursanalytiska och etnografiska ansatser.  
 
Att studera aktiviteter och utsagor kring informationssökning, sett som deltagande i 
en social praktik, innebär bland annat att fenomenet inte betraktas som isolerbart 
eller som en generisk företeelse som ser likartad ut eller följer samma logik i alla 
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produkter av de sociala kontexter inom vilka de utformats, och har i sin tur inflytande 
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sammanhang (jfr Lundh & Lindberg 2012). Vad gäller de studenter och bibliotekarier 
som står i centrum för den empiriska undersökningen, kan sägas att förutsättningarna 
för deras förhållande till informationssökning dels präglas av den vidare akademiska 
kontexten, och dels av en mer avgränsad praktik knuten till högre studier i B&I re-
spektive högskolebibliotekens verksamhet. Vad gäller informationssökning finns det 
alltså anledning att förvänta sig såväl likheter som skillnader mellan studenternas och 
de nya högskolebibliotekariernas förhållningssätt.  
 
Det är viktigt att understryka att den begreppsanvändning som presenterats i detta 
avsnitt handlar om avhandlingens teoretiska perspektiv på informationssökning, eller 
kanske rättare sagt, forskarens perspektiv. Det har utformats för att kunna identifiera 
och synliggöra den mängd aktiviteter och förhållningssätt studiens deltagare beskriver 
och ger uttryck för i undersökningen. Märk väl att deltagarnas sätt att förstå och tala 
om de aktiviteter som ryms i benämningen i informationssökning ofta skiljer sig från 
varandras, och även ofta ifrån mitt.  
 

 
4.3 Formandet av yrkesidentitet   
 
Begreppet yrkesidentitet kan, på en grundläggande nivå, sägas förena människors 
identitet med deras yrke eller position på arbetsmarknaden (Pingel & Robertsson 
1998). Utöver detta grundläggande konstaterande förekommer flera olika synsätt på 
hur yrkesidentitet bäst kan förstås och studeras; som en avgränsad del av den person-
liga identiteten, som relaterad till olika livsvärldar, eller som en kollektiv identitet där 
vissa handlings- och interaktionsmönster och föreställningar delas av personer inom 
samma yrke (Sahlin-Andersson 1994). Med den senare förståelsen ses yrkesidentite-
terna som socialt konstruerade genom människors interaktion, vilket också är en av 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Undersökningen fokuserar på kollektiva 
identiteter, men utan att för den sakens skull åsidosätta de individuella erfarenheter-
na.  
 
Wenger (1998) beskriver identitetsformande som en aspekt av det komplexa lärandet 
i praktikgemenskaper, vilket bland annat handlar om utvecklande av tillhörighet i inter-
aktionen med praktikens övriga medlemmar: 

 
Developing a practice requires the formation of a community whose members 
can engage with one another and thus acknowledge each other as participants. 
As a consequence, practice entails the negotiation of ways of being a person in 
that context […] In this sense, the formation of a community of practice is al-
so the negotiation of identities. (Wenger 1998, s. 149) 
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Den enskildes föreställningar, erfarenheter och handlingar kan kopplas till en kollek-
tiv identitet och yrkeskultur, samtidigt som dessa grundläggs i yrkesgruppsmedlem-
marnas samlade erfarenheter. Wenger formulerar ett sociokulturellt identitetsbe-
grepps potential på den punkten enligt följande: 

 
The concept of identity serves as a pivot between the social and the individual, 
so that each can be talked about in terms of the other. It avoids a simplistic 
individual-social dichotomy without doing away the distinction. The resulting 
perspective is neither individualistic nor abstractly institutional or societal. It 
does justice to the lived experience of identity while recognizing its social 
character – it is the social, the cultural, the historical with a human face. 
(Wenger 1998, s. 145)  
 

Teoribildningen kring ett gradvis inlemmande i praktikgemenskaper (Lave och 
Wenger 1991; Wenger 1998) har kritiserats för en idealiserande betoning av gemen-
skap och människors samling kring specifika intressen (t.ex. Nicholini 2012, s. 88-89). 
Därför är det viktigt att framhålla att Wenger ändå diskusterar förekomsten av kon-
flikter och spänningar mellan den individuella och den kollektiva nivån (t.ex. Wenger 
1998, s. 147). Öppenheten för den typen av spänningar eller disharmonier, menar jag, 
bjuder in till en mer dynamisk förståelse av identiteters föränderlighet. Därför finns 
det också anledning att poängtera att den syn på yrkesidentiteter som präglar avhand-
lingen inte utgår från att yrkesidentiteter är stabila eller strängt knutna till enskilda 
individer. Snarare är de föremål för skiftande – ibland motstridiga – förhållningssätt 
till olika fenomen (jfr McCarthy 1996). Sådana fenomen kan utgöras av centrala akti-
viteter i arbetslivet, och Sundin har exempelvis visat hur vitt skilda förhållningssätt till 
såväl den egna professionella expertisen som till andra människors informationssök-
ning kan förstås som uttryck för bibliotekariers yrkesidentitet (Sundin 2005). Det 
samband mellan yrkesidentitet och informationssökning som Sundin beskriver, gäller 
för övrigt inte enbart bibliotekarier. I hans avhandling (2003a) visas hur sjuksköters-
kors användning av fackinformation är nära kopplad till olika förekommande yrkesi-
dentiteter. Därmed understryks att det förekommer flera möjliga och föränderliga 
identiteter inom en och samma yrkesgrupp (jfr t.ex. Thunborg 1999; Irisdotter 2006).  
 
I avhandlingen undersöks (högskole)bibliotekariers yrkesidentiteter utifrån förförstå-
elsen att dessa identiteter dels formas inom studie- och yrkespraktikerna, men också 
genom deltagargruppernas sätt att förhålla sig till respektive praktik. Utifrån den so-
ciokulturella grundpremissen att lärande ständigt pågår genom människlig kommuni-
kation, ägnas inget egentligt intresse åt att utforska vid vilken tidpunkt lärandet av 
yrkesidentitet tar sin början eller eventuella slut. Det väsentliga är snarare att forman-
det av yrkesidentitet pågår över tid och – inte minst intressant – över praktikgränser.  
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Som redan nämnts utgör språket ett centralt redskap för kommunikation och delta-
gande i sociala praktiker. Även de språkliga uttrycken förstås med det sociokulturella 
perspektivet som meningsskapande och identitetsformande handlingar. Det är också, 
till stor del, på den diskursiva nivån som yrkesidentitet manifesteras och studeras i 
avhandlingen. Olika sätt att uppfatta sig själv inom det framtida eller aktuella yrket 
kommer till uttryck i olika sätt att tala om sig själv och professionen. Väl förenligt 
med det sociokulturella perspektivet på lärandet av yrkesidentitet finner jag även kun-
skapsfilosofen Steen Wackerhausens (2004, 2009) resonemang kring diskursivt och 
narrativt identitetsformande. Wackerhausen framhåller tre centrala komponenter som 
han anser bidra till utvecklingen av yrkesidentitet, nämligen en yrkesgrupps frågekultur, 
språkkultur och nyckelberättelser (min översättning från danskans spørgekultur, sprogkultur 
och nøglefortællinger).  
 
Frågekulturen inbegriper de bedömningar och den ”blick” för olika situationer som 
yrkespersoner tenderar att utveckla för att kunna förhålla sig till och hantera profess-
ionella problem (2004, s. 16ff). Häri ligger också företrädet att avgöra vilka frågor 
som ska tas upp på den professionella agendan, och dessa frågor baseras i sin tur på 
vissa etablerade grundantaganden och värderingar. Det är enligt Wackerhausen möj-
ligt att tillägna sig en frågekultur genom deltagande i såväl utbildningens som yrkesli-
vets respektive gemenskaper, där responsen från omgivningen bidrar till deltagarnas 
förståelse av vilka frågor som är legitima. Språkkulturen hänger tätt ihop med fråge-
kulturen och innefattar sätt att tala och uttrycka sig samt skapa förklaringar inom en 
yrkesgrupp, vilket bland annat inkluderar användningen av fackterminologi (ibid., s. 
20). Nyckelberättelserna, slutligen, omfattar de historier och myter som finns och 
odlas inom så gott som alla typer av gemenskaper. Dessa berättelser, eller narrativer, 
fungerar både inkluderande och exkluderande för de individer som ingår eller kanske 
skulle vilja ingå i gemenskapen. De kan också bidra till att etablera en ”vi-känsla” som 
förstärker skillnaden mellan ”oss” och ”dem” (ibid., s. 20f.). Wackerhausens modell 
av yrkesidentiteters kollektiva dimension tillförs undersökningens analytiska verktyg 
för att fördjupa analysen av hur identitet till stor del konstitueras diskursivt, genom 
språket. I undersökningen läggs fokus på den frågekultur och de nyckelberättelser 
som bidrar till förståelsen av formandet av yrkesidentiteter, i synnerhet i de fall där 
informationssökningens roll framträder. En motsvarande analys av (blivande) biblio-
tekairers språkkultur torde omfångsmässigt kräva en separat studie. 
 
 
4.4 Relationen mellan utbildnings- och yrkespraktikerna  
 
Att kunna delta i en given praktik innebär inte enbart att kunna agera och utföra upp-
gifter på de sätt konventionerna bjuder i ett visst sammanhang, utan även – och inte 
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minst – att tillägna sig sätt att tala om dessa aktiviteter och tillskriva dem mening. 
Trots att såväl B&I-studenternas som högskolebibliotekariernas sociala praktik kan 
sägas inrymmas i en övergripande akademisk kontext, så är de ändå i väsentliga delar 
olika. Deltagarnas aktiviteter, redskap och förhållningssätt kan förmodas skilja sig åt, 
bland annat vad gäller informationssökning. Vad som hålls för giltiga metoder och 
relevanta kunskaper i den ena praktiken kan förefalla irrelevanta i den andra. Följakt-
ligen är det också så att en person som framstår som särskilt förtjänstfull i studieprak-
tiken, inte med någon automatik kommer att vara lika framgångsrik i yrkespraktiken 
(jfr Hedman, Lundh & Sundin 2009, s. 153ff). Det handlar, kort sagt om två skilda 
verksamheter, präglade av delvis åtskilda sociokulturella villkor. Principiellt intressant 
för avhandlingens syfte är då att den identitetsformande process som undersökning-
ens deltagare är inbegripna i utmanas och intensifieras i gränslandet mellan utbildning 
och yrkesliv (se t.ex. Säljö 2003).   
 
Forskning om utbildning och lärande har länge behandlat frågor som rör just relat-
ionen mellan utbildnings- och yrkesliv, bland annat i termer av övergång (från utbildning 
till yrkesliv) (eng. transition, se t.ex. Tuomi-Gröhn & Engeström 2003). Inom avhand-
lingens ramar studeras nu inte enskilda deltagares övergång mellan utbildningsprakti-
ken och yrkespraktiken, även om de nyanställda bibliotekarierna förvisso kan blicka 
tillbaks och berätta om hur resan tett sig ur deras perspektiv. Fokus ligger här istället 
på hur deltagare i de båda praktikerna förhåller sig till dels den andra praktiken, och 
dels till relationen mellan de båda praktikerna. Med Wenger kan vi urskilja en särskild 
problematik vad gäller identitetsformandet, sett som en del av att lära sig att agera 
och kommunicera i en särskild praktik. Så gott som samtliga deltagare i undersök-
ningen har själva uttryckt målsättningen att ”bli bibliotekarie”, medan resan dit med 
nödvändighet går via en utbildningspraktik utmärkt av sina specifika aktiviteter, red-
skap och relationer. Säljö påminner om betydelsen av att se och närma sig detta po-
tentiella problem på ett medvetet och icke-normativt sätt. Inte minst är han kritisk till 
delar av den tidigare forskningen på området:  

 
[S]chools are described as divorced from the ’real world’ contexts, a metaphor 
that I find very problematic […]. Any complex society, that is, a society with a 
high division of labour and advanced social and physical technologies, must 
have an activity system where learning opportunities are provided. (Säljö 2003, 
s. 316) 

 
Argumentationen förs här huvudsakligen på en samhällelig nivå, men den har också 
teoretiska implikationer. Snarare än att beskriva relationen mellan utbildning och yr-
kesliv som eftersträvat friktionsfri och utjämnad, påtalar Säljö behovet av att åstad-
komma formaliserade förutsättningar för lärande i samband med det gränsöverskri-
dande (boundary-crossing) mellan sociala praktiker, som av nödvändighet behöver ske i 
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Som redan nämnts utgör språket ett centralt redskap för kommunikation och delta-
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Frågekulturen inbegriper de bedömningar och den ”blick” för olika situationer som 
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som bidrar till förståelsen av formandet av yrkesidentiteter, i synnerhet i de fall där 
informationssökningens roll framträder. En motsvarande analys av (blivande) biblio-
tekairers språkkultur torde omfångsmässigt kräva en separat studie. 
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övergången mellan utbildning och yrkesliv. För att på ett fruktbart sätt kunna hantera 
skillnaderna mellan dessa specifika praktiker framhåller Säljö vikten av att ”foster the 
ability to learn contructively and to progressively recontextualise knowledge, skills and 
attitudes” (Säljö 2003, s. 318, min kursiv.). 
 
Marianne Abrandt Dahlgren presenterar tillsammans med Hult, Dahlgren, Hård af 
Segerstad & Johansson (2006) en enkel men tydlig begreppslig treklöver som kan 
användas för att problematisera och diskutera nyanställda akademikers övergång till 
yrkespraktiken. Exemplen i Abrandt Dahlgrens och kollegors studie utgörs av nyut-
bildade statsvetare, psykologer och ingenjörer, vilka alla kan sägas dela bibliotekariers 
förutsättningar i så måtto att de genomgått en lång, relativt generell och teoretisk 
högskoleutbildning för att sedan inträda i ett specialiserat och kunskapsintensivt ar-
betsliv. De begrepp som används för att beskriva identitetsformande och lärande i 
relation till utbildnings- och utbildningspraktiken är kontinuitet, diskontinuitet och trans-
formering (Abrandt Dahlgren et al. 2006, s. 583, min övers.) 
 
Med kontinuitet avses att innehållet i yrket i stort sett upplevs likna eller direkt bygga 
på de högre studierna innehåll. Den motsatta uppfattningen betecknas som en diskon-
tinuitet mellan de båda praktikerna. Det innebär att endast få, om några, likheter eller 
beröringspunkter identifieras mellan utbildningen och yrkesverksamheten. Som en 
tredje möjlighet kan relationen erfaras i termer av en transformering eller rekontextua-
lisering av kunskaper, vilket bygger på en mer komplex förståelse av lärande för och i 
yrkeslivet (jfr Säljö 2003). En rekontextualisering – det uttryck som föredras i av-
handlingen – förutsätter exempelvis en acceptans av kunskapers och aktiviteters situ-
erade natur, och därmed det orimliga i en föreställd rak kunskapsöverföring mellan 
två sociala praktiker (jfr Moring 2009; se även Pilerot & Hedman 2009).   
 
 
4.5 Ett teoretiskt ramverk  
 
I detta kapitel har avhandlingens sociokulturella perspektiv presenterats och med det 
en rad teoretiska begrepp. Dessa begrepp utgör undersökningens analytiska arsenal.  I 
det följande beskrivs sammanfattningsvis hur de centrala begreppen kopplas samman 
i ett teoretiskt ramverk som bidrar till att avhandlingens syfte kan uppfyllas och 
forskningsfrågorna besvaras.  
 
Deltagarnas erfarenheter, uppfattningar och förväntningar på informationssökning 
står i fokus för första delen av analysen (forskningsfrågorna 1, 2, 3) och deras utsagor 
om informationssökning utgör också en väsentlig del av underlaget för analysen av 
hur yrkesidentiteter formas i utbildnings- och yrkespraktikerna (forskningsfråga 4). 

53 
 

 
Avhandlingens tre mest centrala begrepp är sålunda informationssökning, formande av 
yrkesidentitet och utbildnings- respektive yrkespraktik. Såväl utbildningspraktiken som 
yrkespraktiken har i det här fallet en koppling till högskolans kontext. Den akade-
miska hemvisten får alltså sägas utgöra en gemensam nämnare för de aktuella utbild-
nings- och biblioteksinstitutionerna, även om den relationen inte utforskas närmare i 
avhandlingen.  
 
Utbildningspraktiken och yrkespraktiken belyses separat i avhandlingens två delstu-
dier med avseende på hur informationssökning förstås och lärs där. Mer specifikt 
undersöks informationssökningens redskap, aktiviteter, relationer och kognitiva auk-
toriteter. Ytterligare begrepp har tillförts för analysens andra, diskursiva steg, nämli-
gen frågekultur och nyckelberättelser.  
 
I avhandlingen betraktas deltagarnas formande av yrkesidentiteter som en pågående 
lärprocess utan bestämd tidsmässigt avgränsning. Formandet av yrkesidentiteter är 
därmed inte heller begränsat till en enskild praktik utan förmodas pågå både i och 
mellan utbildnings- och yrkespraktikerna. I de båda delstudierna undersöks därför 
också deltagarnas erfarenheter, uppfattningar och förväntningar knutna till ”den 
andra” praktiken. Uttrycken kontinuitet, diskontinuitet och rekontextualisering används för 
att begreppsliggöra deltagarnas erfarenheter av och uppfattningar om övergången 
från utbildning till yrkesliv. 
 
Som en konsekvens av den teoretiskt motiverade uppdelningen mellan utbildning 
och yrkesliv, ger undersökningen inte svar på frågor om enskilda individers övergång 
mellan den ena praktiken och den andra, men väl ges en sammantagen bild av delta-
garnas erfarenheter och förväntningar knutna till relationen mellan utbildningen och 
yrkeslivet.  
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5.  UNDERSÖKNINGENS UTFORMNING OCH  
     GENOMFÖRANDE 
 
 
 
I det här kapitlet beskrivs uppläggningen och genomförandet av avhandlingens empi-
riska undersökning, inklusive utformningen av det empiriska materialet. Avhandling-
ens forskningsfrågor och sociokulturella perspektiv kräver ett angreppssätt som 
fångar samspelet mellan individ och kollektiv, och som gör det möjligt att urskilja 
studenters och nyanställda bibliotekariers centrala aktiviteter, redskap och relationer 
inom utbildnings- och yrkespraktiken.  Betoningen av språket som verkningsfullt 
redskap i formandet av yrkesidentiteter innebär också att en del av analysen fokuserar 
särskilt på diskursiva formationer.  
 
Inledningsvis beskrivs den delstudie som handlar om B&I-studenters informations-
sökning såsom denna framträder i deltagarnas utsagor om uppfattningar, erfarenheter 
och förväntningar kring informationssökning i utbildning och yrkesliv. I korthet be-
skrivs även den pilotstudie som utförts inför fokusgruppsdiskussionerna. Därefter 
presenteras den delstudie där nyanställda högskolebibliotekariers informationssök-
ning undersöks, med avseende på uppfattningar, erfarenheter och förväntningar kring 
informationssökning i yrkesliv och utbildning. Ett särskilt avsnitt ägnas åt analysme-
tod och resultatframställning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för forskningse-
tiska överväganden som aktualiserats inför och under avhandlingsarbetes gång. 
 
Den empiriska undersökning som ligger till grund för avhandlingen består av två 
delstudier. I den första har fokusgruppsdiskussioner genomförts med B&I-studenter 
och i den andra har nyanställda högskolebibliotekarier intervjuats enskilt. För en 
översikt med aktuella tidsangivelser för studien, hänvisas till Bilaga I.  
 
5.1 Delstudie 1 – Fokusgrupper med studenter i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap 
 
Fokusgrupper har använts som metod i samhällsvetenskaplig forskning sedan 1920-
talet. Efter en nedgång under 50-, 60- och 70-talen togs fokusgrupperna åter till he-
ders, främst i studier med inriktning mot frågor om hur kunskap, attityder och sociala 
praktiker formar vårt handlande, bland annat inom cultural studies (Morgan 1997). 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har metoden tidigare använts relativt 
sparsamt (Case 2002, s. 92ff.), men ett exempel som även ämnesmässigt ligger relativt 
nära denna undersökning är Elizabeth Hartmanns (2001) studie av hur australiensiska 
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universitetsstuderandes uppfattningar om informationskompetens formas och för-
ändras över tid. 
 
Det avgörande motivet för metodvalet i den här undersökningen var en erfarenhets-
mässigt och teoretiskt grundad övertygelse om att fokusgruppsdiskussioner skulle 
kunna ge en inblick i unika, identitetsskapande diskurser inom studentkollektivet – 
”sätt att tala om och förstå (delar av) världen”23 – som knappast skulle låta sig fångas 
i ett mer isolerat sammanhang. Fokusgrupper är ingen entydig term; gränsdragningen 
gentemot gruppintervjuer är till exempel inte helt klar. Vid en jämförelse kan dock 
konstateras att där gruppintervjuer typiskt väljs för att spara tid och pengar, väljs fo-
kusgruppen snarare för att fånga den kollektiva mening som skapas genom gruppens 
dynamik (Morgan 1997, s. 10-13). Fokusgruppens främsta potential ligger i att den 
låter en mångfald av synsätt och uppfattningar komma till uttryck, vilket också inne-
bär att metoden är särskilt lämpad för studier av komplexa fenomen (Bryman 2002, s. 
328). Diskussionen i gruppen uppehåller sig i regel vid ett genomgående tema och 
deltagarna väljs ut på grund av sin erfarenhet av en situation eller företeelse, samt en 
förmodad förmåga att bidra med uppfattningar och synpunkter kring densamma.  
 
Metodlitteraturen erbjuder rikligt med kriterier för effektiva fokusgruppsdiskussioner. 
Samtalet bör exempelvis täcka in ett koncentrerat urval av relevanta ämnen, och dis-
kussionen ska syfta till att ge så specifika uppgifter som möjligt. Vidare bör interakt-
ionen främjas i så hög grad som möjligt, för att man som forskare ska kunna nå för-
ståelse om deltagarnas olika uppfattningar. Det är också väsentligt att ta hänsyn till 
det sammanhang som deltagarnas befinner sig i (Merton 1990). Det poängteras ofta 
att självmedvetna studier och nogsamma överväganden, så att säga, förädlar metoden. 
Med Mertons kriterier som utgångspunkt fattades inför studien bland annat beslut 
om att urvalet av deltagare skulle göras på ett sätt som kunde främja samtalsklimatet i 
grupperna. Min ambition att lägga en förtroendefull grund och skapa god dynamik i 
grupperna ledde bland annat till ett ändamålsenligt urval, istället för exempelvis ett 
slumpmässigt (Morgan 1997, s. 35). Beslutet togs också att hålla diskussionerna relativt 
strukturerade, med utgångspunkt i ett begränsat antal aspekter på informations-
sökning, formulerade utifrån forskningsfrågorna (Bilaga IV). Utrymme gavs även för 
vissa följdfrågor. Alla fokusgrupper inleddes med en kort presentationsrunda där 
samtliga deltagare fick komma till tals, och stor vikt lades då också av mig som mode-
rator, vid att välkomna olika och eventuellt avvikande uppfattningar. Därmed kan 
också sägas att rollen som moderator var förhållandevis aktiv. Diskussionerna doku-
menterades med hjälp av ljudupptagning med diktafon samt stödanteckningar. Ett 

                                                           
23 Denna definition av termen diskurs härrör från Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 7-9). 
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5.  UNDERSÖKNINGENS UTFORMNING OCH  
     GENOMFÖRANDE 
 
 
 
I det här kapitlet beskrivs uppläggningen och genomförandet av avhandlingens empi-
riska undersökning, inklusive utformningen av det empiriska materialet. Avhandling-
ens forskningsfrågor och sociokulturella perspektiv kräver ett angreppssätt som 
fångar samspelet mellan individ och kollektiv, och som gör det möjligt att urskilja 
studenters och nyanställda bibliotekariers centrala aktiviteter, redskap och relationer 
inom utbildnings- och yrkespraktiken.  Betoningen av språket som verkningsfullt 
redskap i formandet av yrkesidentiteter innebär också att en del av analysen fokuserar 
särskilt på diskursiva formationer.  
 
Inledningsvis beskrivs den delstudie som handlar om B&I-studenters informations-
sökning såsom denna framträder i deltagarnas utsagor om uppfattningar, erfarenheter 
och förväntningar kring informationssökning i utbildning och yrkesliv. I korthet be-
skrivs även den pilotstudie som utförts inför fokusgruppsdiskussionerna. Därefter 
presenteras den delstudie där nyanställda högskolebibliotekariers informationssök-
ning undersöks, med avseende på uppfattningar, erfarenheter och förväntningar kring 
informationssökning i yrkesliv och utbildning. Ett särskilt avsnitt ägnas åt analysme-
tod och resultatframställning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för forskningse-
tiska överväganden som aktualiserats inför och under avhandlingsarbetes gång. 
 
Den empiriska undersökning som ligger till grund för avhandlingen består av två 
delstudier. I den första har fokusgruppsdiskussioner genomförts med B&I-studenter 
och i den andra har nyanställda högskolebibliotekarier intervjuats enskilt. För en 
översikt med aktuella tidsangivelser för studien, hänvisas till Bilaga I.  
 
5.1 Delstudie 1 – Fokusgrupper med studenter i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap 
 
Fokusgrupper har använts som metod i samhällsvetenskaplig forskning sedan 1920-
talet. Efter en nedgång under 50-, 60- och 70-talen togs fokusgrupperna åter till he-
ders, främst i studier med inriktning mot frågor om hur kunskap, attityder och sociala 
praktiker formar vårt handlande, bland annat inom cultural studies (Morgan 1997). 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har metoden tidigare använts relativt 
sparsamt (Case 2002, s. 92ff.), men ett exempel som även ämnesmässigt ligger relativt 
nära denna undersökning är Elizabeth Hartmanns (2001) studie av hur australiensiska 
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universitetsstuderandes uppfattningar om informationskompetens formas och för-
ändras över tid. 
 
Det avgörande motivet för metodvalet i den här undersökningen var en erfarenhets-
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ståelse om deltagarnas olika uppfattningar. Det är också väsentligt att ta hänsyn till 
det sammanhang som deltagarnas befinner sig i (Merton 1990). Det poängteras ofta 
att självmedvetna studier och nogsamma överväganden, så att säga, förädlar metoden. 
Med Mertons kriterier som utgångspunkt fattades inför studien bland annat beslut 
om att urvalet av deltagare skulle göras på ett sätt som kunde främja samtalsklimatet i 
grupperna. Min ambition att lägga en förtroendefull grund och skapa god dynamik i 
grupperna ledde bland annat till ett ändamålsenligt urval, istället för exempelvis ett 
slumpmässigt (Morgan 1997, s. 35). Beslutet togs också att hålla diskussionerna relativt 
strukturerade, med utgångspunkt i ett begränsat antal aspekter på informations-
sökning, formulerade utifrån forskningsfrågorna (Bilaga IV). Utrymme gavs även för 
vissa följdfrågor. Alla fokusgrupper inleddes med en kort presentationsrunda där 
samtliga deltagare fick komma till tals, och stor vikt lades då också av mig som mode-
rator, vid att välkomna olika och eventuellt avvikande uppfattningar. Därmed kan 
också sägas att rollen som moderator var förhållandevis aktiv. Diskussionerna doku-
menterades med hjälp av ljudupptagning med diktafon samt stödanteckningar. Ett 

                                                           
23 Denna definition av termen diskurs härrör från Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 7-9). 
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tänkbart alternativ som filmning valdes dock bort för att inte riskera en onödigt 
hämmande inverkan på samtalet. 
 
5.1.1 Pilotstudie med fokusgrupp  
 
Under våren 2005 genomfördes en pilotstudie i form av en diskussion i fokusgrupp. 
Syftet med studien var i första hand att pröva fokusgruppmetoden med dess särskilda 
former för kommunikation och dokumentation men också, mer specifikt, att testa 
den för fokusgrupperna framtagna diskussionsguiden (Bilaga IV). En förhoppning 
hade funnits, redan på planeringsstadiet, om att materialet från diskussionen skulle 
kunna ingå i studiens samlade empiriska material, vilket sedermera blev fallet. Inter-
vjuguiden från fokusgruppen befanns, med smärre justeringar, användbar även för 
den fortsatta studien. Vid pilotstudien uppenbarades en del svårigheter med transkri-
beringen av det livfulla och understundom lite ”röriga” intervjumaterialet. Detta för-
anledde en viktig förstärkning vid de fokusgrupper som följde senare. Förstärkningen 
bestod i att en doktorandkollega24 engagerades som observatör i fokusgrupperna. 
Hennes primära uppgift bestod i att göra noteringar om talarordningen i gruppen, 
och vissa anteckningar gjordes även ifråga om gruppdynamik (såsom kroppsspråk 
och antydda instämmanden respektive avståndstaganden, tonfall, skratt, avbrott mm).  
 
5.1.2 Urval och empiriskt material  
 
Fokus på kollektivt och interaktivt formade praktiker och identiteter stödjer valet att 
låta olika individer ingå i de båda delstudierna. Det är, kort sagt, inte en analys av ut-
veckling på individnivå som genomförs, även om kollektiva identiteter samtidigt om-
fattas och artikuleras av enskilda personer. Förutom epistemologiskt och teoretiskt 
grundade motiv ser jag även en praktisk fördel i valet av olika deltagare i de båda stu-
dierna. Även om jag till fokusgrupperna sökte studenter med intresse för, eller med 
avsikt att arbeta vid, högskolebibliotek, var det svårt att förutsäga om och var delta-
garna skulle komma att anställas. Om jag tidigt i arbetet hade bestämt mig för att följa 
enskildas deltagares inträde i yrkeslivet skulle det alltså kunna ha orsakat problem 
längre fram, om deltagarna från fokusgrupperna aldrig hade nått den typ av arbets-
platser som fokuseras i den andra delstudien. Under hösten 2005 kontaktades samt-
liga sistaårsstudenter vid B&I-utbildningarna i Uppsala och Lund med en skriftlig 
inbjudan om att delta i fokusgrupp och diskutera utbildningsinnehåll och framtids-
drömmar (se Bilaga II), och under våren 2006 kontaktades samtliga studenter i Växjö 
och Borås. Sistaårsstudenter valdes på grund av att de befann sig i en fas av utbild-
ningen där medvetenheten om, och intresset för, ett kommande yrkesliv kan förmo-
das vara särskilt närvarande.  Innan studenterna kontaktades hade en första kontakt 
                                                           
24   Anna Hampson Lundh. 
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tagits med föreståndare/prefekter vid respektive lärosäte för att presentera mig och 
informera om arbetet med studien. Genom en spridning av grupperna över lärosä-
tena samt även en viss spridning ifråga om utbildningsprofil25 eftersträvandes en så 
hög grad av variation som möjligt i deltagarnas utsagor. Olika utbildningsprofiler och 
mer eller mindre lokala diskurser har alltså präglat samtalen i de olika grupperna.  
 
Efter fem genomförda fokusgruppdiskussioner befanns det empiriska materialet rikt 
och mättat (Saumure & Given 2008), vilket bland annat fick till följd att varken 
Umeås eller Linköpings utbildningar kom att engageras i studien. Det hade förvisso 
inte varit ogörligt att involvera dem, men det tedde sig å andra sidan inte heller nöd-
vändigt. Avhandlingen presenterar ingen totalundersökning. Ett angeläget påpekande 
i sammanhanget är att undersökningen heller inte syftar till någon utvärdering av de 
olika B&I-utbildningarna. Dock har det blivit tydligt under arbetet med det empiriska 
materialet, att deltagarna haft mycket att berätta om utbildningarnas uppläggning. 
Detta framträder också ofrånkomligen i presentationen av materialet, då studenternas 
upplevelser är nära förbundna med beskrivningarna av utbildningens kunskapsinne-
håll och informationsrelaterade aktiviteter. 
 
Som framgår av inbjudan eftersträvades en representativ könsfördelning i förhållande 
till den totala studentgruppen (det vill säga ca 4/5 kvinnor och 1/5 män). Av Bilaga 
III framgår att könsrepresentativiten i det totala antalet fokusgruppdeltagare är åt-
minstone hygglig. Deltagarnas ålder var vid tiden för studien mellan 22 och 40 år, 
medianåldern 27 år. 
 
Antalet studenter som ingick i grupperna varierade mellan tre och sju, totalt deltog 25 
personer från nämnda 4 lärosäten (Bilaga III). Hur många som deltog vid de olika 
intervjutillfällena avgjordes av tillgång på intresserade studenter. I vissa fall var det 
svårt att få gensvar genom den typ av relativt opersonliga upprop som utgjordes av 
den skriftliga inbjudan. I dessa fall hände det att lärare vid respektive institution 
hjälpte till genom att ”puffa för” möjligheten att delta i studien. Därmed finns en viss 
risk att framför allt studenter som ville framstå i god dager hos lärarna valde att an-
mäla sig, vilket skulle kunna ge en viss slagsida i urvalet åt ”duktiga studenter”. Dock, 
menar jag, finns det alltid en sådan inbyggd risk när deltagande bygger på frivillighet. 
De studenter som är särskilt intresserade och framåt, alternativt särskilt missnöjda, 
väljer att delta och framföra sin uppfattning. Då andra former för deltagande än det 
frivilliga föreföll otänkbara, så hanteras den potentiella problematiken bäst genom en 
medvetenhet om urvalsprincipens begränsningar i tolkningsprocessen. Det bör dock 

                                                           
25 Med ämnesprofilering avses här såväl de olika ämnesperspektiv som strukturerade B&I-utbildningen i Borås 
vid tiden, som lärosätens olika sätt att komponera sina respektive utbildningsprogram. 
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tänkbart alternativ som filmning valdes dock bort för att inte riskera en onödigt 
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kunna ingå i studiens samlade empiriska material, vilket sedermera blev fallet. Inter-
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anledde en viktig förstärkning vid de fokusgrupper som följde senare. Förstärkningen 
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till den totala studentgruppen (det vill säga ca 4/5 kvinnor och 1/5 män). Av Bilaga 
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medianåldern 27 år. 
 
Antalet studenter som ingick i grupperna varierade mellan tre och sju, totalt deltog 25 
personer från nämnda 4 lärosäten (Bilaga III). Hur många som deltog vid de olika 
intervjutillfällena avgjordes av tillgång på intresserade studenter. I vissa fall var det 
svårt att få gensvar genom den typ av relativt opersonliga upprop som utgjordes av 
den skriftliga inbjudan. I dessa fall hände det att lärare vid respektive institution 
hjälpte till genom att ”puffa för” möjligheten att delta i studien. Därmed finns en viss 
risk att framför allt studenter som ville framstå i god dager hos lärarna valde att an-
mäla sig, vilket skulle kunna ge en viss slagsida i urvalet åt ”duktiga studenter”. Dock, 
menar jag, finns det alltid en sådan inbyggd risk när deltagande bygger på frivillighet. 
De studenter som är särskilt intresserade och framåt, alternativt särskilt missnöjda, 
väljer att delta och framföra sin uppfattning. Då andra former för deltagande än det 
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understrykas att ett starkt studentengagemang och klart uttryckta åsikter framstått 
som en styrka i det empiriska materialet. 
 
Fokusgruppintervjuerna ägde rum i lärosalar eller grupprum vid studenternas arbets-
platser, det vill säga vid de institutioner till vilka de var knutna. Diskussionerna som 
varade mellan en knapp timme och drygt 1,5 timme dokumenterades både genom en 
digital ljudupptagning och i ett manuellt protokoll. Totalt har de fem fokusgrupperna 
genererat ljudupptagningar på ca 7,5 timmar. All transkribering har gjorts av mig. 
 
 
5.2 Delstudie 2 – Intervjuer med nyanställda högskolebibliotekarier 
 
För den andra delstudien togs beslutet att göra enskilda djupintervjuer med nyan-
ställda högskolebibliotekarier. Intervjuer får hållas som den vanligaste och mest be-
prövade metoden för insamling av kvalitativt empiriskt material. Intervjuerna kan i 
det här fallet betraktas som semistrukturerade, i det att en relativt utförlig manual 
eller guide (Bilaga VI) användes, men utan att för den sakens skull följas slaviskt. 
Guiden användes inte konsekvent som någon checklista, utan intervjuerna böljade 
ofta som samtal, med glidningar mellan frågeställningarna. Som intervjuare försökte 
jag vara lyhörd och att inta en bekräftande hållning gentemot deltagarna. Min för-
hoppning är att samtliga intervjudeltagare kunde känna sig som experter i förhållande 
till mig, ifråga om erfarenheter från högskolebibliotekens yrkespraktik.  
 
5.2.1 Urval och empiriskt material 
 
Under vintern 2006–2007 togs brevkontakt (se Bilaga V) med chefer för högskole-
biblioteken inom områden som geografiskt kan relateras till de lärosäten som varit 
aktuella i den första delstudien. En grov indelning gjordes i östra, västra och södra 
delarna av landet, områden som här kodats med siffrorna 1-3 (se Bilaga VII). I brevet 
till bibliotekscheferna efterfrågades dels deras samtycke till att låta ”deras” bibliotek 
ingå i studien, och dels huruvida de kunde bistå mig i att identifiera potentiella delta-
gare i personalen.  
 
Ett grundläggande urvalskriterium för intervjudeltagarna var att de skulle ha tagit en 
kandidat- eller magisterexamen i B&I vid ett svenskt lärosäte, i den utbildningsform 
som varit aktuell under senare delen av 90-talet och fram till 2007. Ett andra krav var 
att deltagarna skulle vara relativt nyanställda vid svenska högskolebibliotek, varför 
urvalskriterierna angavs till 6-24 månader i yrket. I realiteten visade sig att tidsspannet 
blev något snävare, närmare bestämt 7-20 månader, med ett genomsnitt på ca 11 må-
nader. Anledningen till att engagera just nyanställda är att andra yrkeserfarenheter inte 
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skulle riskera att, så att säga, stå emellan utbildningen i B&I och den påbörjade yrkes-
verksamheten som bibliotekarie. Övergången från utbildning till yrkesliv fick inte te 
sig alltför avlägsen för deltagarna. Samtidigt var det enligt min bedömning ändå 
önskvärt att deltagarna skulle ha varit anställda inom yrket under en tid. Tidigare stu-
dier tyder på att en anpassning till rådande rutiner och värdesystem på en arbetsplats 
ofta går ganska fort, och reflektioner kring den typen av ”acklimatisering” bland del-
tagarna förutsågs som en potentiell del av studiens resultat. Ett femtontal intervjudel-
tagare var idén vid planeringen av studien (jfr Kvale 1997, s. 97ff.)  Responsen från 
bibliotekscheferna var genomgående god, och de flesta hörde omgående av sig med 
besked och i flera fall även med tips på deltagare. Därefter skrev jag något mindre 
formella e-brev till de berörda bibliotekarierna. Efter att på så sätt ha kontaktat samt-
liga föreslagna personer, befann jag mig slutligen i en situation med totalt 17 intresse-
rade deltagare, och valde att bereda samtliga plats i studien.  
 
På samma sätt som i första delstudien eftersträvades här en någorlunda representativ 
könsfördelning bland deltagarna. Könsfördelningen i den totala mängden högskole-
bibliotekarier ser dock annorlunda ut än i studentgruppen, så representativitet skulle i 
det här fallet idealt innebära 3/4 kvinnor och 1/4 män. Bland deltagarna var köns-
fördelningen dock cirka 4/5 kvinnor och 1/5 män. Jag fann dock för gott att låta mig 
nöja med det utfallet, eftersom tillgången till motiverade deltagare var av större värde 
för undersökningen än att nå en ideal könsfördelning.  
 
Vid en andra kontakt med deltagarna under våren 2007 avtalades tider för intervju. 
Intervjuerna genomfördes under mars och april månad. Intervjuerna som varade mel-
lan ca 50 och 100 minuter ägde samtliga rum i omedelbar eller nära anslutning till 
deltagarnas arbetsplats. Även här gjordes digitala ljudupptagningar samt fördes (av 
mig) vissa stödanteckningar. Totalt omfattar ljudupptagningarna drygt 20 timmar. Vid 
erbjudande om att få ta del av den transkriberade intervjun för eventuell komplette-
ring eller justering tackade endast tre deltagare ja i ett första skede, och ytterligare en i 
efterhand. I dessa fyra fall har kortfattade skriftliga kompletteringar av materialet 
gjorts och infogats (markerade) i transkriberingsdokumenten.  
 
Den genomsnittliga tid som förflutit mellan examen och den första anställningen som 
högskolebibliotekarie är bland deltagarna ca 1,5 år. Individuella skillnader förekom-
mer dock. Några av deltagarna påbörjade sin yrkesbana omedelbart efter utbildningen 
– någon redan innan avslutad utbildning – medan andra har lagt upp till två år på att 
söka olika tjänster, vikariat och praktikplatser. De nyanställda bibliotekarierna i stu-
dien är från 24 till 50 år, medianåldern 29 år. 
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5.3 En förståelseinriktad analys 
 
Det empiriska material som skapats genom fokusgruppsdiskussioner och enskilda 
intervjuer har analyserats löpande, med början under transkriberingsarbetet. Resulta-
tet av analysen har vuxit fram i en tolkande process, där transkriberingen, läsningen 
och det nära umgänget med texterna har lett vidare till både empiriskt och teoretiskt 
grundande tematiseringar av innehållet. Typiskt för den här typen av kvalitativ, tol-
kande studie är att den kan sägas vara förståelseinriktad, snarare än att göra anspråk på 
förklaring eller förutsägelser av tillstånd och skeenden. I stället för att försöka fast-
ställa ”den sanna bilden” av deltagarnas informationssökning och identitetsformande, 
eftersträvas att belysa det som av deltagarna själva hålls för, och omtalas som, sant 
och relevant, samt att visa på både det karaktäristiska och det dynamiska i deras prak-
tiker.  
 
Den analys som hittills endast beskrivits i övergripande, principiella ordalag kräver en 
precisering. Analyser kan ju bedrivas med olika fokus och på olika nivåer, där nivån 
kan sägas indikera graden av konkretion respektive abstraktion (Jfr Alvesson & 
Sköldberg 1994, s. 286). Ambitionen i föreliggande studie är att läsa och förstå delta-
garnas utsagor både på en någorlunda rättfram och konkret nivå och på en mer ab-
strakt nivå, där teorin bidrar till att driva tolkningen av det empiriska materialet vi-
dare. På denna mer analytiska nivå behandlas bl.a. det diskursiva meningsskapande 
som spelar en viktig roll i utbildnings- och yrkespraktikernas identitetsformande. Med 
hänvisning till senare års B&I-forskning, kan undersökningen åtminstone delvis rela-
teras till den typ av studier som utgår från antagandet att sociala praktiker och dess 
aktörer konstitueras diskursivt (Talja & McKenzie 2007, s. 98f.).  
 
Efter att tidigare ha arbetet diskursanalytiskt ser jag både möjligheter och begräns-
ningar i sådan teori och metod. Möjligheter främst ifråga om textanalys utifrån her-
meneutiska principer för dekonstruktion och rekonstruktion av text och menings-
sammanhang. Det innebär en typ av tolkning som ger forskaren möjlighet att frilägga 
texters underliggande försanthållanden och ideologier på ett sätt som förutsätter en 
relativt distanserad och kritisk hållning.  I mitt åtagande att försöka förstå studenters 
och bibliotekariers uppfattningar, erfarenheter och förväntningar, har jag dock sett ett 
behov också av att arbeta utifrån ett mer lyssnande, empirinära förhållningssätt i ana-
lysen. Jag är exempelvis övertygad om att deltagarnas utsagor har mycket att säga om 
hur deras informationssökning faktiskt går till, och jag ser heller inga skäl att ifråga-
sätta deltagarnas egna erfarenheter och uppfattningar. För en beskrivande nivå i ana-
lysen väljer jag därför bl.a. att arbeta mer etnografiskt inspirerat – med fylliga, empiri-
nära återgivningar från intervjumaterialet, rikligt med citat et cetera. Denna konkreta, 
beskrivande nivå har jag valt att kalla deskriptiv. Den rör alltså relativt robusta sakför-
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hållanden, men där ryms även empirinära redogörelser för deltagarnas subjektiva re-
flektioner och uppfattningar. I analysen på den mer abstrakta nivån, som jag i det 
följande kallar analytisk, förhåller jag mig mer tolkande till materialet, och lyfter även 
in fler teoretiska begrepp för att fördjupa diskussionen kring informationssökning 
och identitetsformande, relaterat till förhållandet mellan utbildnings- och yrkesprakti-
ken. Tolkning bedrivs alltså på båda dessa två nivåer, med olika abstraktionsgrad.  
 
Tolkningen på den deskriptiva och den analytiska nivån har krävt något olika förhåll-
ningssätt till materialet. Det handlar då inte enbart om en cerebral omställning mellan 
konkret och abstrakt tänkande. Förhållningssätten har också viss bäring på det jag 
tidigare har beskrivit som deltagar- respektive forskarperspektiv, och skillnaden mel-
lan dessa sätt att närma sig materialet låter sig bäst beskrivas i termer närhet och di-
stans (Repstad 1999). Under förutsättning att förhållningssätten används medvetet 
och redovisas, menar jag att de sammantagna lägger grunden för en nyanserad och 
”levande” analys. 
 
5.3.1 Analysens gång och resultatens framställning 
 
En drivkraft i avhandlingsarbetet har varit viljan att berätta om den undersökning 
som företagits, och att göra det på ett tillgängligt och begripligt sätt för tänkta läsare. 
Analysen presenteras löpande, och där varvas citat med diskuterande avsnitt, ofta 
med referenser till annan forskning. Här bör dock nämnas att den version av analysen 
som föreligger idag, i stora delar är en kronologisk efterkonstruktion. Kvalitativa ana-
lysprocesser har rykte om sig att kunna vara något kaotiska eller, på engelska, 
”messy” (t.ex. Bryman & Burgess 1994, s. 2) och även i detta fall kan konstateras att 
tolkningsarbetet varit komplext, fylld av loopar, återvändsgränder och omprövningar. 
Detta utesluter förstås inte i sig en metodiskt medveten analys.  
 
Redan transkriberingsarbetet med de val som där gjordes ifråga om hur utsagor skulle 
återges och struktureras innebar en sorts första råtolkning (jfr Alvesson & Sköldberg 
1994, s. 333), och med den följande närläsningen av texterna gick tolkningen in i en 
mer koncentrerad fas. Upprepade läsningar har gjorts av transkriptionerna, med 
forskningsfrågorna som utgångspunkt men med olika fokus. Mönster och samman-
hang har sökts i texten för att kunna tematisera materialet på ett överskådligt och 
meningsfullt sätt. Motsägelser och liknande ”spretigheter” har inte behandlats som 
anomalier inom de innehållsliga temana, utan som förekommande och välkomna va-
riationer.  
 
Även om kapitelindelningen antyder att analysen utförts i två steg, från den deskrip-
tiva till den analytiska nivån, så har tolkningsprocessen i själva verket varit en annan, 
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mer dynamisk. Läsningen har löpt i pendlande rörelse, mellan empirinärhet och teo-
retisk distans; mellan delar och helhet. För varje citat eller grupp av utsagor som kun-
nat lyftas fram som intressant, har nya följdfrågor gjort sig gällande: - Vad betyder 
detta på en mer analytiska nivå? Detta innebär alltså att det inte enbart är teoretiska 
”mallar” som styrt tolkningen och tematiseringen av det empiriska materialet, utan att 
empiriska fynd även har utmanat de teoretiska antagandena. Analysförfarandet som 
kan beskrivas som en abduktivt influerad metod har alltså inneburit att de empiriska 
och analytiska insikterna stimulerat varandra och bidragit till att föra analysen framåt i 
en kontinuerlig växelverkan. Materialet från de två delstudierna har både behandlats 
separat (kap 6-7) och tillsammans i (kap 7-8), och enligt samma principer.  
 
I kapitel 8 presenteras också en typ av diskursiv metaanalys, som gäller deltagarnas 
språkbruk och olika sätt att artikulera expertis och identitet. Upprinnelsen till den 
delen av analysen – som sedermera kom att bli en av de mest engagerande – var en 
iakttagelse av narrativa mönster som framträdde i det empiriska materialet som hel-
het. Det handlar sålunda om berättelser och andra språkliga uttryck som genom sin 
kollektiva förankring och ikoniska karaktär fått en vidgad innebörd som överstiger de 
enskilda utsagornas konkreta innehåll. Denna del av analysen skiljer sig egentligen 
inte stort från arbetet i övrigt, sånär som på att processen så tydligt tog sin början i 
materialet som helhet. Den typ av nyckelberättelser som utkristalliserades i läsningen 
hade inte gått att identifiera som sådana vid en mer fragmentarisk läsning.  
 
Som stöd för analysen har enbart använts förhållandevis enkla redskap som stöd för 
minne och struktur. Arbetet med att skapa och samla teman och kategorier har be-
drivits i såväl digitala dokument som på papper. Färgmarkeringar har använts i olika 
omgångar för att komma svårfångade företeelser som exempelvis olika yrkesidentite-
ter på spåren. Olikfärgade, flyttbara anteckningslappar har varit till ovärderlig hjälp. 
Däremot har inga mer avancerade mjukvaror än ordbehandlingsprogrammet Word 
använts. Inledningsvis övervägdes och testades även ATLAS.ti, ett program som är 
utformat för att stödja kvalitativa analyser. Personligen fann jag det dock otillfreds-
ställande att på det sättet förlora överblicken på de fysiska arbetsdokumenten, och 
valet föll på att återgå till ett mer manuellt arbetssätt.  
 
 
5.4 Forskningsetiska överväganden 
 
Den empiriska studien har rest ett antal forskningsetiskt brännbara frågor. Vissa 
ställningstaganden har varit enkla att göra, såsom att garantera studiens alla deltagare 
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konfidentialitet26. Enskilda deltagare i de två delstudierna ska inte kunna identifieras 
genom de publikationer undersökningen mynnar ut i. Hur andra, mer analytiskt be-
skaffade utmaningar skulle hanteras, var vid avhandlingsprojektets början inte lika 
uppenbart. 
 
5.4.1 Närhet och distans  
 
Ibland stöter man på åsikten att yrkespersoner inte bör forska om fenomen med nära 
anknytning till den egna professionen. Detta med hänvisning till att det finns en risk 
att yrket då framställs som mer positivt än om någon annan skulle ha utfört studien. 
Som underliggande motiv nämns t.ex. avsikten att höja professionens anseende och 
status (Forsman 2002, s. 20f.). En sådan synpunkt grundas möjligen i att många fors-
kare kan uppfattas som hårt knutna till sina egna ideologiskt sammanhållna subkul-
turer, där det kan vara svårt att förmå gå utanför sitt eget på förhand givna perspektiv 
(Ibid. s. 171ff.). I mitt empiriska arbete har jag i något hänseende befunnit mig erfa-
renhetsmässigt nära studiens deltagare. Jag delar i och för sig inte deras yrke, men 
däremot en ämneskunskap och -tillhörighet, och jag har själv både varit B&I-student 
och skaffat mig viss erfarenhet av att arbeta på bibliotek. Detta faktum har ställt rela-
tivt höga krav på reflexivitet i arbetet. Det är viktigt i sammanhanget att poängtera att 
den här sortens ämnesmässig närhet mellan forskare och deltagare inte enbart ska 
förstås som problematisk. Relationen rymmer också en unik positiv potential (jfr 
även Nolin 2008). I undersökningen har jag haft synnerligen goda möjlighet att 
komma i kontakt med deltagare och få tillträde till deras arbetsplatser, delvis genom 
min förtrogenhet med och relativa närhet till biblioteksfältet. För mig, som yrkes-
verksam i både utbildning och forskning på B&I-området, har kontaktvägarna varit 
lätta att finna och använda. Intervjuerna har också kunnat effektiviseras och fördju-
pas genom min förförståelse gällande både utbildningarna i B&I och om högskolan 
som organisation och arbetsplats.   
 
5.4.2 Deltagarperspektiv och forskarperspektiv 
 
En avhandling utgör ofrånkomligen en forskningsprodukt, skriven av en forskare, 
utifrån dennas perspektiv. Med detta sagt vill jag kort återanknyta till min tidigare 
deklarerade strävan att särskilt föra fram deltagarnas perspektiv i undersökningen. 
Man kan fråga sig i vilken mån det alls är möjligt att bedriva forskning ur en annan 

                                                           
26 Med konfidentialitet avses i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att ”uppgifter om alla i 
en undersökning ingående personer skall […] förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. 
Vidare sägs att ”personuppgifter inte får lämnas ut till utomstående och att avrapportering skall ske i former 
som omöjliggör identifiering av enskilda” (Vetenskapsrådet 2002, s 12ff). 
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5.4 Forskningsetiska överväganden 
 
Den empiriska studien har rest ett antal forskningsetiskt brännbara frågor. Vissa 
ställningstaganden har varit enkla att göra, såsom att garantera studiens alla deltagare 
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människas, eller grupper av människors, perspektiv27. I min undersökning har jag 
vägletts av en strävan efter att låta deltagarna i studien komma till tals, och att själv 
sörja för att deras röster framträder i avhandlingen. I så måtto – genom att explicit 
efterfråga och sedan presentera deltagarnas uppfattningar, erfarenheter och förvänt-
ningar – menar jag att det är fullt möjligt att anlägga ett deltagarperspektiv i under-
sökningen. Min ambition är också att deltagarnas utsagor ska framställas på ett sätt 
som i deras ögon inte innebär någon förvanskning eller manipulation. På så vis har 
jag eftersträvat det som Alvesson och Sköldberg närmast poetiskt benämner ”pietet 
gentemot forskningsföremålet” (1994, s. 15). Detta gäller särskilt den förhållandevis 
empirinära tematisering av deltagarnas utsagor som sker i kapitel 6 och 7. I den mer 
teoretiserande delen av analysen i kapitel 8 förskjuts tyngdpunkten så att mina egna 
resonemang blir mer tongivande. Framställningens form syftar främst till att presen-
tera min tolkning på ett för läsaren genomskinligt sätt. 
 
Ur deltagarnas perspektiv inser jag att min roll som forskande B&I-företrädare och, i 
enstaka fall som igenkänd föreläsare från grundutbildningen, skulle kunna uppfattas 
som en sorts ”kontrollant” i akademins tjänst. I varje enskild intervjusituation har jag 
därför försökt göra mitt ärende så klart som möjligt för de inblandade; nämligen en 
önskan om att få ta del av de intervjuades egna uppfattningar, erfarenheter och för-
väntningar. Mina frågor har syftat till att nå kunskap av ett slag som jag inte skulle 
kunna nå på egen hand eller genom att konsultera andra källor än de valda. Såväl fo-
kusgrupper som enskilda intervjuer har i görligaste mån ägt rum på vad som kan kal-
las deltagarnas hemmaplan, närmare bestämt på eller nära studenternas och bibliote-
kariernas arbetsplatser. Detta sammantaget har bidragit till att deltagarna givits en typ 
av expertroll medan jag själv har strävat efter att anta rollen som aktiv lyssnare och 
samtalspartner. I den första delstudien med B&I-studenterna lades därför särskild 
vikt vid att utgå från de naturliga grupperingar som lärosätestillhörigheten erbjöd. 
Deltagarna var bekanta med varandra sedan tidigare vilket bedömdes som gynnsamt 
för dynamiken och tryggheten i samtalen. Att studenterna var i klar majoritetet och 
hade stor del av initiativet i diskussionerna var också väsentligt eftersom min roll som 
forskare inte blev lika framträdande. I relation till bibliotekarierna framstod enskilda 
intervjuer som en mer gynnsam form. Relationen får betraktas som mer jämbördig, 
mellan två yrkespersoner, och min bedömning är att materialet från den delstudien 
möjligen hade blivit annorlunda genom ett fokusgruppförfarande, men knappast 
bättre. Här gavs istället möjligheten att diskutera ingående, på varje deltagares egna 
villkor. Genom att besöka deltagarna på deras arbetsplatser fick jag dels en viss in-

                                                           
27 För en utveckling av den principiellt intressanta problematiken kring att – som det brukar kallas i B&I-
sammanhang – ”anlägga ett användarperspektiv” kan med fördel studera historiken kring användarstudier 
såsom den tecknats av t.ex. Tom Wilson (1990; 2008) och Sanna Talja & Jenna Hartel (2007). 
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blick i förutsättningarna för deras yrkesutövande, och dels uppfattar jag att det skap-
ade en relativt prestigelös inramning på våra möten. 
 
Det är förvisso rimligt att förmoda att en annan intervjuare hade fått delvis andra 
svar på samma frågor, men en kvalitativ studie kan heller inte förväntas fungera som 
ett kontrollerat experiment. Med ett socialkonstruktionistiskt synsätt betonas att ve-
tenskaplig (såväl som andra former av) kunskap formas genom människors samspel 
och överenskommelser i olika sammanhang, vilket får konsekvenser för synen på 
forskningsprocessens olika delar, exempelvis det som ofta kallas datainsamling eller 
materialinsamling. I avhandlingen beskrivs den delen av arbetet hellre som en gemen-
sam produktion av empiriskt material – ett samarbete mellan mig som forskare och 
deltagarna i undersökningen.   
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6.  B&I-STUDENTER OM INFORMATIONSSÖKNING I  
     UTBILDNINGEN OCH BIBLIOTEKARIEYRKET 
 
 
 
I detta kapitel presenteras resultat från den första delstudien. Resultaten baseras på en 
analys av deltagarnas utsagor om olika kunskaper, aktiviteter, redskap, och relationer 
kopplade till informationssökning. Kapitlet syftar till att besvara den första forsk-
ningsfrågan: Vilka uppfattningar, erfarenheter och förväntningar ger studenter i biblioteks- och 
informationsvetenskap uttryck för i fråga om informationssökning i utbildningspraktiken, relaterat 
till en framtida yrkespraktik? Kapitlets tematiska struktur har stöd i såväl studiens teore-
tiska utgångspunkter som i det empiriska materialet. Förekommande citat från de fem 
fokusgrupperna är märkta med gruppnummer, enligt principen Grupp 1-Grupp 5. 
Angivelser av lärosätenas namn har avsiktligt slopats i kapiteltexten. I de fall modera-
torn (M) citeras, markeras det med fet stil. 
 
 
6.1 Informationssökning som föremål för lärande  
 
I fokusgruppernas samtal böljar diskussionen, och flera olika aspekter på informat-
ionssökning diskuteras om varandra. Deltagarnas intressen rör sig mellan utbildning-
ens aktiviteter och kunskaper och det annalkande yrkeslivet. Detta avsnitt ägnas åt 
deltagarnas syn på dels de kunskaper om och i informationssökning som utvecklas i 
utbildningspraktiken, och dels de kunskaper som studenterna förväntar sig behöva i 
arbetslivet. Här behandlas även deltagarnas uppfattningar om hur lärande av inform-
ationssökning kan ske, kopplat till deras egna erfarenheter i utbildningspraktiken. 
 
6.1.1 Vad avses med ”att kunna söka information”? 
 
Ett tema som sprungit fram med kraft ur studenternas egna diskussioner gäller för-
hållandet mellan kunskap om informationssökning, och kunskap i informationssök-
ning. Distinktionen kopplas av deltagarna vanligtvis till uttrycken ”teori/praktik” och 
”praktisk” respektive ”teoretisk kunskap”; en indelning som i fokusgruppdiskussion-
en kan vara effektiv, men som analytiskt är mindre lyckad. Följaktligen anammas här 
hellre begreppsparet att veta (veta vad) och att kunna (veta hur) för att fånga in diskuss-
ionen om utvecklingen av olika former av kunskap (jfr t.ex. Lloyd 2006: Säljö 2014). 
Verben att kunna och att veta låter sig också väl omsättas i substantiven kunnande och 
vetande som även implicerar aktivitet eller handlingsberedskap (jfr Budd 2001; Or-
likowski 2002). Uttrycken används alltså i analysen av det empiriska materialet, me-
dan deltagarnas uttryck ”teori/praktik” ofta används i citaten.  
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I de delar av det empiriska materialet som gäller studierelaterade uppgifter som upp-
satsskrivande, en aktivitet situerad i den akademiska utbildningspraktiken, beskrivs 
informationssökningen i regel som metodisk sökning av formella vetenskapliga käl-
lor. Uppsatsskrivande försiggår som många uppgifter på högskolan enskilt eller par-
vis, och informationssökningen (om än föranledd av en ålagd uppgift) syftar därmed i 
första hand till egen informationsanvändning för att lösa uppgiften. De kunskaper 
som beskrivs av studenterna som användbara i den typen av aktiviteter handlar dels 
om att vara söktekniskt skicklig och effektiv, dels om att ha en kännedom om och 
kunna kombinera olika informationsresurser, och – inte minst – om att ha en grund-
läggande förståelse kring hur dessa informationsresurser är uppbyggda:  

 
-[…] Om inte annat så att om man teoretiskt ska kunna, som jag tycker att man 
har lärt sig mest här […], det är ju hur det är uppbyggt liksom. Hur information 
är organiserad och vilka fält som söks. Jag tycker att det var en jättebra övning 
vi gjorde så byggde vi nån liten jätteenkel databas liksom, och den har ju un-
derlättat mitt sökande oerhört, för där blev det tydligt vad som händer bakom 
det här AND:et och NOT:et liksom. (Grupp 3) 
 

På så vis framställs kunskapen i informationssökning ofta som andra sidan av det 
mynt som med B&I-vokabulär kallas kunskapsorganisationen. Att kunna söka in-
formation på ett kompetent sätt förutsätter, med denna logik, att man vet hur in-
formation av olika slag är organiserad och var den kan nås. Studenternas egna upp-
fattningar om huruvida detta är kunskaper som de faktiskt behärskar går vitt isär, dels 
mellan grupperna, men också inom de enskilda grupperna. Där citatet ovan signalerar 
en viss trygghet med de kunskapsorganisatoriska redskapen för att ordna och åter-
vinna information, förekommer även motsatta uppfattningar hos andra deltagare: 

 
- [E]ftersom jag inte har nån form av biblioteksjobb och aldrig har haft, så vet 
jag ju inte om jag kan nånting. Eller om man då ska tala om sin framtid – att 
man ska jobba och sånt nån gång – så känner jag mig extremt osäker på min 
egen roll. Det känns som om jag inte kan nånting. Eller såhär, hur ska jag 
kunna säga att ’Jag har gått den här utbildningen och jag kan minsann det här’? 
Jag har trunkerat en gång… eller så [skratt]. 
(Grupp 1) 
 

Deltagaren som säger sig ha ”trunkerat en gång” uttrycker i frustration över att tillfälle 
aldrig ges för att på allvar få pröva sin förmåga ifråga om informationssökning. Då 
kurskamraterna nämner att möjligheter till att träna har funnits under arbetet med 
magisteruppsatsen, blir det uppenbart att det inte är informationssökning i den me-
ningen studenten avser. Fokus ligger istället på det söktekniskt finstilta.  
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I de delar av det empiriska materialet som gäller studierelaterade uppgifter som upp-
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- [E]ftersom jag inte har nån form av biblioteksjobb och aldrig har haft, så vet 
jag ju inte om jag kan nånting. Eller om man då ska tala om sin framtid – att 
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egen roll. Det känns som om jag inte kan nånting. Eller såhär, hur ska jag 
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(Grupp 1) 
 

Deltagaren som säger sig ha ”trunkerat en gång” uttrycker i frustration över att tillfälle 
aldrig ges för att på allvar få pröva sin förmåga ifråga om informationssökning. Då 
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Ett mönster i det empiriska materialet är att de deltagare som i sin utbildning arbetar 
utifrån så kallat problembaserat lärande (PBL) har en annan uppfattning om sin in-
formationssökning. Möjligen handlar det främst om att informationssökning inom 
PBL-pedagogiken lyfts fram som en betydelsefull del i lärprocessen, och därmed är 
dessa studenters medvetenhet om den egna informationssökningen högre än andras.  
Utmärkande är att de själva har ett ansvar för att identifiera och skaffa relevant kurs-
litteratur genom utbildningen, något som både tycks innebära mängdträning och en 
vana att värdera texter.  

 
- Alltså jag… just det här att jag är mycket duktigare på att faktiskt söka i kata-
loger, och att veta att jag ska söka både på [högskolan] och i [grannkommu-
nen] och kolla på Libris och liksom… Ja, under studier tidigare fanns ju kurslis-
tan, litteraturlistan som sa att man skulle ha läst de här böckerna, och det är 
tillräckligt att ha tid liksom under den kursen så att man ska hinna med att 
göra det. Det fanns inte utrymme ens att försöka leta själv, vilket har gjort att 
jag blivit mycket duktigare på det. Jag känner mig så nöjd när jag har gjort det 
att böckerna [skratt] de ligger i drivor hemma. (Grupp 3)  
 

Bland de studenter som däremot inte arbetar efter den metoden framställs ibland 
sådan inbäddad informationssökning, där man söker litteratur för olika kursuppgifter, 
inte som ”riktig” informationssökning över huvud taget.  

 
- Och sen känns det som att… ja, jag vet inte om man kan lära sig informat-
ionssökning, eller om idén här är att man ska lära sig den själv, men det känns 
som att vi aldrig har fått… ta del av nån information eller nåt egentligen i stort 
hur man ska göra informationssökningar, utan bara ’nu får ni söka lite’, mer el-
ler mindre. Jag menar visst har vi fått lite så, men det har inte varit nåt stort 
vad jag tycker, utan bara ’nu söker ni lite’, så jag känner mig extremt osäker. 
(Grupp 1) 

 
Dessa diametralt skilda uppfattningar om de egna förmågorna att självständigt söka 
information för studierna förekommer alltså parallellt i materialet.  
 
En påtaglig fokusglidning uppstår ofta när ett tänkt framtida bibliotekariearbete 
kommer på tal i grupperna. Studenternas informationssökning för eget bruk, utifrån 
väl definierade kursmål och uppgifter, hamnar i skymundan. 

 
M: Hur tror ni, om man utgår från informationssökning, att relationen 
ser ut mellan att ha gjort detta i en utbildning och att sedan jobba i 
verksamheten? 
- En enorm skillnad tror jag att det är. Det är inte längre man själv, utan här är 
det berömda referenssamtalet. Man måste liksom gå in i nån annan och förstå 
först och främst vad den vill, och försöka gå ut från sig själv och bortse från 
alla referensramar och allt man har av förutfattade meningar. Så det är nog inte 
jättelätt. (Grupp 5) 
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Här blir det tydligt att informationssökning i den föreställda yrkespraktiken i hög grad 
förmodas handla om att söka information för andra. I några fall nämns även an-
vändarundervisning i informationssökning som en förväntad informationsrelaterad 
aktivitet i yrkeslivet. Båda dessa sätt att ägna sig åt informationssökning riktas mot 
bibliotekens användare och deras behov och önskemål. Som framgår av det represen-
tativa citatet framtonar uppgiften att söka information för andra som en reell utma-
ning.  Att tankarna om informationssökningens roll i yrkeslivet primärt kretsar kring 
den egna förmågan att utföra, och eventuellt utveckla, olika typer av tjänster för 
bibliotekens användare överraskar knappast. Det kan närmast förstås som en för-
längning av tanken på informationssökning som specifik ämneskunskap och under-
visningsinnehåll i utbildningen. Med utgångspunkt i undersökningens vidare syn på 
informationssökning har dock samtliga grupper även fått frågan om hur de ser på sin 
framtida informationssökning för eget professionellt bruk, såsom exempelvis à jour-
hållning och kompetensutveckling. I vissa grupper framkommer det att detta är ett 
ovant sätt att tänka kring informationssökning: 

 
- Nej…  Vi har aldrig kommit in på det förut.  
- Jag har aldrig tänkt på det faktiskt [litet skratt]. 
- Det är väldigt sällan som det talas om ett framtida yrkesliv i utbildningen. 
Det är på nåt sätt så anknyter… inte det här framåt. (Grupp 1)   

 
I materialet framgår att detta är en aspekt av yrkesrelaterad informationssökning som 
flera av sistaårsstudenterna i biblioteks- och informationsvetenskap 2006 vare sig 
själva ägnat en tanke, eller upplevde ha aktualiserats under studierna.  Bland dessa 
studenter skönjs också ett mer generellt separerande synsätt på utbildningens och 
yrkeslivets aktiviteter. Andra deltagare ger dock uttryck för ett jämförelsevis integre-
rande synsätt på den egna kunskapsutveckling, oavsett utbildningsrelaterad eller yr-
kesrelaterad informationssökning. Exempelvis anknyter dessa deltagares resonemang 
till diskurser om att hänga med i utvecklingen och ett livslångt lärande, som i följande 
citat. 

 
- Och det är ju så stor skillnad också – som vi pratar mycket om – det pedago-
giska tankesättet idag, om det livslånga lärandet och att det finns nån sån dis-
kurs kring detta att man ska vidareutbilda sig för man måste hela tiden hålla sig 
à jour med utvecklingen som ju sker rätt snabbt.  (Grupp 3) 
 

Detta förhållningssätt är mest framträdande bland deltagare som själva har erfarenhet 
av att aktivt och självständigt arbeta med informationssökning för studierna. För dem 
framstår utbildningens informationssökning inte som väsensskild från yrkeslivets, 
utan informationssökning och kontinuerligt lärande framstår snarare som ett förhåll-
ningssätt över praktikgränserna.  
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En iakttagelse av studenters sätt att diskutera informationssökning som à jour-
hållning i yrkeslivet är att det bland visionerna om stimulerande kunskapsfördjupning 
också märks en oro över hur möjligheterna till förkovran konkret kan komma att se 
ut på arbetsplatsen. Följande utdrag visar både på farhågor och förhoppningar: 

 
-Ja, jag menar att om alla de där struntar i det som händer, så kanske jag också 
gör det så småningom. Men om alla, eller om några, tycker det är intressant att 
veta vad som är nytt, vad finns att utveckla och tar del av olika bibliotekstid-
skrifter – eller gud vet vad - så då kanske man kan hänga med enklare.  
-Ja, jag tror att det är mycket lättare att man rycks med om man är flera som 
tycker att det är intressant och tvärtom. Om det inte är nån som orkar så tän-
ker man ’näää.’ Eller, jag kan tänka mig att det lätt blir så.  
(Grupp 1) 
 

I citatet beskrivs den här typen av informationssökning först som en del av arbets-
platsens kultur, men sedan också mer som ett personlighetsdrag. I en annan grupp 
uttrycker en av deltagarna att ”Jag har alltid varit en sån som gör det automatiskt för 
jag är den typen av människa” och i en tredje grupp diskuteras livfullt vikten av att 
den här typen av aktiv förkovran just inte ska behöva betraktas som någonting som 
görs ”extra”, utan det ska behandlas som en strategisk fråga på organisations- och 
professionsnivå:  

 
-[D]å ser du ju också att det är integrerat i dina arbetsuppgifter att det kanske 
faller sig mer naturligt,  också bland dem som inte är de här eldsjälarna eller 
inte är de som törstar efter kunskap, att de gör detta också just för att man ser 
att det finns en positiv konsekvens. (Grupp 3) 

  
Sammantaget visar studenternas utsagor på en oklarhet om var ansvaret ligger för den 
här typen av informationssökning och kunskapsfördjupning i yrkespraktiken.  

 
6.1.2 Studenternas syn på hur informationssökning lärs under utbildningen  
 
Hittills har vi uppehållit oss vid hur studiens deltagare själva beskriver vad det inne-
bär att kunna söka information och vilka aspekter av informationssökning som fram-
står som relevanta inför yrkeslivet. Följande avsnitt behandlar studenternas erfaren-
heter och uppfattningar av att lära sig söka information i utbildningspraktiken.  
 
Att lära informationssökning genom forskningsresultat 
 
Nästan varje gång ämnet lärande av eller, i vissa fall, undervisningen i informations-
sökning kommit på tal, så har samtalen i fokusgrupperna ofta dragit mot en polarise-
rad diskussion kring ”teori och praktik”. Dels har inom detta tema diskuterats vilka 
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inslag av ”praktisk” och mer ”teoretisk” art som förekommer i B&I-utbildningen på 
grundnivå, och dels har det handlat om jämförelser mellan utbildningspraktiken och 
den föreställda yrkespraktiken. Studenterna talar ibland om B&I-utbildningarnas 
forskningsgrundade innehåll i termer av ”flygande molnteorier” och ”de stora orden” 
medan yrkespraktiken ibland omtalas som ”att komma ut i verkligheten”. I nedanstå-
ende citat illustreras den upplevelse flera studenter delar, av att utbildningen inte er-
bjudit möjligheter att utveckla sådan kunskap som innebär en tydlig handlingsbered-
skap i ett framtida yrkesliv.  

 
- Och det är alltså som jag upplever att många känner den här bristen på prak-
tik då… att man behöver ju båda delarna. Både det här att lära sig om och lära 
sig teoretiska sätt att tänka och redskap och verktyg, men också att faktiskt se 
att det fungerar i praktiken. /Ja, absolut/ För nu blir det annars att nu får man 
vänta tills att man kommer ut i verkligheten och då pröva det. Men då har 
man gått kanske då och funderat ’jamen, jag kan ingenting, jag kan ingenting’ 
och känt en väldigt stark osäkerhet under lång tid. Men hade man då under 
varje kurs fått praktisera de här verktygen och sett att ’Ah, det där funkar, det 
där funkar inte, ok’, jag tror att det hade skapat en sorts säkerhet också. 
- Absolut! Då hade man varit mycket säkrare på sin roll, och man hade känt att 
man kunde nånting. Eller, för nu blir det sådär att ’Jaa, jag kan skriva en massa 
saker, men jag vet inte om jag kan göra det. Men skriva om det, det kan jag ab-
solut.’  
(Grupp 1) 

 
Undervisningen som exempelvis utgår från B&I-områden som INSU-forskning och 
kunskapsorganisation uppfattas av dessa studenter snarare som en källa för vetande 
än kunnande.  I citatet diskuteras också utbildningens teoretiska inriktning som något 
av en enbent konstruktion där förankring saknas i den verklighet som förknippas 
med biblioteksarbete. 
 
Att lära informationssökning genom biblioteksarbete 
 
Flera av de studenter som har erfarenhet av att arbeta eller praktisera på bibliotek talar ofta 
om vilken betydelse det haft för lärandet: 
 

- Ja, utbildningsinnehållet konkretiserades ju då. Jag hade ju inga erfarenheter 
heller av att va på bibliotek förut. Därför blev ju min praktik ganska väsentlig 
för mig.  
- Alltså jag tycker det är en total väsentlighet i den här utbildningen att vi har 
praktik.[…] 
- Ja, jag tycker dessutom att det borde vara [fler tillfällen]. Och att man behö-
ver mer, för det är verkligen nu som det känns som att allt jag har lärt mig, det 
är på praktiken. Det är inte alla fina ord från… som utbildningen har gett.  
- Nej. Det är alltså verkligen i princip bara praktiken.  
- Ja, det är där som är allt. Precis – jamen det går inte att lära sig på teorin lik-
som. Det går inte.  
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-[D]å ser du ju också att det är integrerat i dina arbetsuppgifter att det kanske 
faller sig mer naturligt,  också bland dem som inte är de här eldsjälarna eller 
inte är de som törstar efter kunskap, att de gör detta också just för att man ser 
att det finns en positiv konsekvens. (Grupp 3) 
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inslag av ”praktisk” och mer ”teoretisk” art som förekommer i B&I-utbildningen på 
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ende citat illustreras den upplevelse flera studenter delar, av att utbildningen inte er-
bjudit möjligheter att utveckla sådan kunskap som innebär en tydlig handlingsbered-
skap i ett framtida yrkesliv.  
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att det fungerar i praktiken. /Ja, absolut/ För nu blir det annars att nu får man 
vänta tills att man kommer ut i verkligheten och då pröva det. Men då har 
man gått kanske då och funderat ’jamen, jag kan ingenting, jag kan ingenting’ 
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(Grupp 1) 

 
Undervisningen som exempelvis utgår från B&I-områden som INSU-forskning och 
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Att lära informationssökning genom biblioteksarbete 
 
Flera av de studenter som har erfarenhet av att arbeta eller praktisera på bibliotek talar ofta 
om vilken betydelse det haft för lärandet: 
 

- Ja, utbildningsinnehållet konkretiserades ju då. Jag hade ju inga erfarenheter 
heller av att va på bibliotek förut. Därför blev ju min praktik ganska väsentlig 
för mig.  
- Alltså jag tycker det är en total väsentlighet i den här utbildningen att vi har 
praktik.[…] 
- Ja, jag tycker dessutom att det borde vara [fler tillfällen]. Och att man behö-
ver mer, för det är verkligen nu som det känns som att allt jag har lärt mig, det 
är på praktiken. Det är inte alla fina ord från… som utbildningen har gett.  
- Nej. Det är alltså verkligen i princip bara praktiken.  
- Ja, det är där som är allt. Precis – jamen det går inte att lära sig på teorin lik-
som. Det går inte.  
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- Alltså det går att lära sig. Jag säger så här, det skulle gå om man förankrade 
den bättre, men den här utbildningen har noll förankring i yrket. Noll!  
(Grupp 2) 

 
Även i den här frågan finns dock kontrasterande och nyanserande synsätt. I en annan 
grupp ges exempelvis inte uttryck för någon saknad av ”praktiska” inslag i utbild-
ningen. En av deltagarna formulerar istället följande fråga till en annan deltagare, 
apropå huruvida det alls vore möjligt att lära sig ”informationssökning på forsknings-
bibliotek” som ett kunskapsinnehåll i grundutbildningen:  

 
- Men hur hade du velat lära dig det? Det är ju väldigt mycket… det känns mer 
som en ämnes… att man kanske jobbar på medicinska biblioteket och får koll 
på den forskningen och olika… alltså, om nån forskare publicerar nånting är 
det ju väldigt svårt att fånga upp en kunskap kring det – en ’allmän kunskap’. 
Det är ju snarare en kunskap som kommer med tiden som man arbetar… 
(Grupp 3)  
 

Sättet på vilket denna student själv tenderar att besvara den ställda frågan, vittnar om 
ett synsätt på lärandet av specifikt yrkeskunnande som situerat i den praktik där det 
tillämpas. Just det handfasta kunnande som avses i frågan betraktas alltså som synner-
ligen svårt att utveckla någon annanstans än just på forskningsbiblioteket ifråga, och 
då genom att i handling bedriva informationssökning.  
 
Att lära informationssökning genom särskilda övningsuppgifter 
 
En del studenter efterlyser eller lovordar särskilda systemnära övningar där informat-
ionssystem och/eller sökstrategier gås igenom och kopplas till särskilda övningsupp-
gifter. I undervisningssituationer där studenters prestationer bedöms och examineras, 
kan det framstå som mer påtagligt vad som hålls för ett korrekt och systematiskt sök-
sätt. Nedan diskuteras behovet av och förtjänsterna med den här typen av kontroller-
bara och relativt entydiga övningar: 

 
- Det är inga klara riktlinjer på nåt sätt. Man vet inte om man gjort rätt eller fel. 
- Nä, och på det sättet tycker jag att det känns som om jag inte vet om jag har 
lärt mig nånting mer när jag har gått här eller om jag var likadan innan. Antag-
ligen har jag såklart lärt mig nånting, men det känns inte som att jag är säker på 
att jag har lärt mig, om ni förstår vad jag menar. 
- Det var ju det [en annan deltagare] sa, när den där […]-kursen kom liksom, 
och vi fick lära oss att såhär - punkt! Hur man gör… att ’först letar du där, och 
sen där och sen där’. 
- Och då, alla bara, ’Aaa, varför kom inte det här först liksom?’ För då hade 
man kunna börjat med att lära sig hur man gör och sen fortsätta och göra det i 
ett och ett halvt år i stället för att göra det så här hej vilt, och sen liksom… få 
en checklista! (Grupp 1) 
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Där studenter ger uttryck för en lättnad över mycket precisa instruktioner, vore det 
lätt att tolka det som ett uttryck för en okritisk auktoritetsbundenhet eller en väl snäv 
syn på hur informationssökning i en högskolekontext fungerar. Här, menar jag, bör 
dock beaktas att flera deltagare upplever att de befinner sig i en utbildningssituation 
som inte fullt ut motsvarar deras ursprungliga förväntningar. Detta medför i sin tur 
en osäkerhet28 kring hur lärandet av det som hålls för central kunskap ska gå till, och 
vad den kunskapens egentliga innehåll är. Det ligger uppenbarligen en sorts nåbar 
tillfredsställelse i att överblicka och bemästra vissa metoder och procedurer för sys-
tematisk sökning och sovring av information. Andra studier (t.ex. Limberg & Folkes-
son 2006, s 52ff; Sundin 2005) visar att betoningen av informationssöknings söktek-
niska och proceduriella aspekter ofta lyfts fram av bibliotekarier i undervisningssam-
manhang, vilket möjligen kan vara en bidragande orsak att just blivande bibliotekarier 
uppfattar detta som relevanta och eftersträvansvärda kunskaper. Om vissa studenter 
uppskattar entydigheten i den här typen av övningar, med fokus på strategier och 
redskap för informationssökning, så finns det samtidigt andra som finner dem 
mindre relevanta: 

 
- Den enda övningen vi har gjort där man ska söka information, om vi tänker 
på den grejen, så var det vi fick alltså frågor och så fanns det facit - exakt hur 
man skulle göra för att göra rätt, för att hitta det där. Alltså, jag har aldrig fått 
göra nån kreativ informationssökning egentligen, där allting är ok för att 
komma till nåt slags mål. ’Nåt liknande det här borta… på en väg du själv väl-
jer’. Det finns inte riktigt.[…] 
- Men vad var det för facit? 
- Vi fick bara nån slags övningsuppgift i typ LISA och så där… 
- Ja, ok. Så det var inte facit direkt… det var mera att det finns ett rätt sätt att 
söka på? 
- Ja, och ett exakt rätt svar: sex träffar. 
(Grupp 4) 

 
Diskussionen i gruppen förs vidare kring det här sättet att bedriva informations-
sökning. Någon säger att ”jag vet hur jag ska söka, men var? När man inte har byggt 
upp det här stora nätet av ställen för att söka information som är bra, som jag önskar 
att jag hade… Men det har ju inte funnits tid under utbildningen att bygga upp såna”. 
Detta kan möjligen tolkas som att det som saknas och efterlyses delvis är en vidare 
erfarenhet och förståelse av informationssökning, om vart man kan vända sig för 
olika syften och om vilka olika vägar man kan gå för att nå ett mål. Kort sagt, en sorts 
kontextualisering av de söktekniska färdigheterna.  

 
 

                                                           
28 Osäkerhet beskrivs av bl.a. Carol Kuhlthau (1993) som en normalt förekommande del i informationssök-
ningsprocessen. Den beskrivs då inte som direkt hämmande utan kan även utgöra en konstruktiv kraft.  
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Att lära informationssökning genom ett annat intresse inom utbildningen 
 
I nedanstående exempel diskuterar en av grupperna en pedagogiskt inriktad kurs som 
de uppfattar borde ha rymt moment av informationssökning.  

 
M: Berör de kurserna på nåt sätt informationssökning? På vad sätt i så 
fall?  
- I teorin. Pedagogik. 
- Man skulle göra en användarundervisning. […] 
- Då skulle man skriva nåt litet arbete, och så skulle man söka lite, och så 
skulle man… det vanliga.  
- Ja, och sen var det [den andra kursen] och då valde man också ett arbete.  
- Precis samma sak. Och sen var det [den tredje kursen] och där sökte man 
igen. […]  
- Det håller jag med om.  
- Ja, fast den tyckte jag var intressant eftersom man då verkligen skulle försöka 
undervisa andra i informationssökning, verkligen att tänka kring ’hur ska jag 
lära ut informationssökning till andra då?’  
(Grupp 1) 
 

I deltagarnas resonemang nämns ytterligare ett antal olika kurser i utbildningen som 
uttryckligen kräver självständig informationssökning. Det ska ”sökas lite” och det ska 
”skrivas nåt litet arbete”, men samtidigt menar deltagarna att informationssökning inte 
berörs i kurserna mer än teoretiskt. På det här viset görs en åtskillnad mellan den 
egna kursrelaterade informationssökningen och sådant undervisningsstoff som rör 
andra användares (lärande av) informationssökning. Tidigare i kapitlet har också 
nämnts att de studenter som arbetar utifrån PBL-pedagogik ger uttryck för en annan 
inställning till den här typen av inbäddad informationssökning. Den kan illustreras av 
följande citat: 

 
M: Men var och hur lär man sig då? När är det man ska lära sig detta? 
- När man gör det! Ja, det var kanske lite fel sagt. För egentligen har vi haft 
väldigt mycket sånt i och med att vi haft problembaserat lärande, så har vi ju 
kastat oss in i det. Men vi har inte haft det i själva utbildningen […] men vi har 
ju haft ett annat upplägg. Så där funkar ju inte det där traditionella. 
- Det är ju så där ’learning by doing’. Vi har haft PBL och så har vi gått ut och 
hittat informationen själva. 
(Grupp 5) 
 

Med detta PBL-influerade synsätt beskrivs lärandet av informationssökning alltså 
som ett en integrerad process i lärandet av annat undervisningsstoff.  
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Att lära informationssökning på fritiden 
 
I flera diskussioner gör deltagarna kopplingar mellan informationssökning i utbild-
ningen och på fritiden. I citatet som följer diskuterar studenterna hur kunnande i in-
formationssökning så att säga spiller över mellan olika praktiker. Inledningsvis näm-
ner en deltagare att hen har med sig invanda tillvägagångssätt från privat informat-
ionssökning till studierna. Uppfattningarna om hur de olika praktikerna påverkar, 
eller kanske snarare kommunicerar med varandra går isär, men det eventuella orsaks-
sambandet är heller inte det centrala här. Det väsentliga är att inte bara yrkesprakti-
ken utan även fritidspraktiken uppenbarligen griper in och spelar en viss roll i läran-
det av informationssökning inom utbildningens praktik.  
 

- Man har ett begrepp eller en sak man vill veta mer om, så går man ju tillväga 
på ett visst sätt när man gör det, och då är det nån sorts mönster man får för 
hur man ska hitta det, och sen när man ska plugga nånting och ta reda på det 
där så blir det ju typ samma man söker på… 
- Jag tycker nog snarare att det är tvärtom. Att man tar… att det som kommer 
från skolan kommer in i det vardagslivet. Man får kunskapen härifrån och så 
tar man med sig den hem. Mer åt det hållet. […] 
- Det tycker nog jag med. Jag märker liksom om min man ska söka nånting på 
Internet att ‘Gör du såå?’ liksom? … men det är ju mycket enklare!’ [skratt] 
Man märker då att man faktiskt har lärt sig.  
(Grupp 5) 
 

Flera deltagare nämner också ett specifikt drag i fritidspraktikens informationsrelate-
rade aktiviteter som påverkar förutsättningarna för lärande. Det handlar om vilka 
intressen som driver aktiviteterna, och det aktualiseras främst när diskussionerna 
handlar om innehållet i informationssökningen, snarare än dess former (jfr Limberg, 
Alexandersson, Lantz-Andersson & Folkesson 2008). I följande diskussionsutdrag 
beskriver deltagarna hur ett starkt personligt intresse kan verka motiverande för in-
formationssökningen.    
 

- Ja. Men då har man ju sökt mer om vad man är intresserad av och då är det 
ju lättare att… vad ska man säga… om det är nåt jag verkligen vill veta så 
kommer jag också att jobba mer med att få fram det, vilket gör att jag kommer 
att dra min gräns längre än när jag söker i skolan. […]  
- Men då tror jag också att det är så att då vet man att man måste vara specifik 
med vad det är man letar efter. Alltså du vet ju exakt vad det är du vill ha. […] 
- Då är det mycket lättare att avgränsa sig. När man får en uppgift pålagd av 
nån annan så vet man ju inte, alltså man har ju inte den personens tankar i hu-
vudet.  
(Grupp 2) 
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Att lära informationssökning på fritiden 
 
I flera diskussioner gör deltagarna kopplingar mellan informationssökning i utbild-
ningen och på fritiden. I citatet som följer diskuterar studenterna hur kunnande i in-
formationssökning så att säga spiller över mellan olika praktiker. Inledningsvis näm-
ner en deltagare att hen har med sig invanda tillvägagångssätt från privat informat-
ionssökning till studierna. Uppfattningarna om hur de olika praktikerna påverkar, 
eller kanske snarare kommunicerar med varandra går isär, men det eventuella orsaks-
sambandet är heller inte det centrala här. Det väsentliga är att inte bara yrkesprakti-
ken utan även fritidspraktiken uppenbarligen griper in och spelar en viss roll i läran-
det av informationssökning inom utbildningens praktik.  
 

- Man har ett begrepp eller en sak man vill veta mer om, så går man ju tillväga 
på ett visst sätt när man gör det, och då är det nån sorts mönster man får för 
hur man ska hitta det, och sen när man ska plugga nånting och ta reda på det 
där så blir det ju typ samma man söker på… 
- Jag tycker nog snarare att det är tvärtom. Att man tar… att det som kommer 
från skolan kommer in i det vardagslivet. Man får kunskapen härifrån och så 
tar man med sig den hem. Mer åt det hållet. […] 
- Det tycker nog jag med. Jag märker liksom om min man ska söka nånting på 
Internet att ‘Gör du såå?’ liksom? … men det är ju mycket enklare!’ [skratt] 
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(Grupp 5) 
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Resonemanget om hur ett stort engagemang också stimulerar till att arbeta mer aktivt 
med sökfrågor och ämnesavgränsningar är intressant, inte minst i detta sammanhang 
där flera deltagare får förmodas hysa ett särskilt intresse även för informationssök-
ningen som fenomen och innehåll. 
 
I detta avsnitt som uttryckligen handlar om B&I-studenters olika sätt att se på och 
förhålla sig till lärande av informationssökning, kan det möjligen förvåna att det i så 
liten utsträckning handlar om sådan undervisning som högskolebiblioteken bedriver 
för sina studenter. Stor del av förklaringen till detta är att lärandet av informations-
sökning här behandlas som en empirisk fråga snarare än en pedagogisk/didaktisk. 
 
 
6.2 Informationssökning i utbildningspraktiken  
 
I det följande beskrivs B&I-studenternas erfarenheter, uppfattningar och förvänt-
ningar kopplade till informationssökning inom ramarna för utbildningspraktiken med 
dess särskilda normer och konventioner. Även förväntningar och förekommande 
erfarenheter och uppfattningar om yrkespraktiken redovisas.  
 
6.2.1 Informationssökning för uppsatsskrivande  
 
Med undersökningens teoretiska perspektiv kan vi utgå från att B&I-studenters in-
formationssökning – liksom andra användargruppers – fungerar instrumentellt,  vil-
ket innebär att information sällan söks som ett självändmål (jfr Sundin & Johannisson 
2005a). I mötet med dessa studenter befinner de sig i en speciell fas av utbildningen, 
närmare bestämt i uppsatsarbetet som är förlagt till sista terminen. De exempel på 
informationssökningsaktiviteter som anförs i fokusgruppdiskussionerna handlar där-
med i flera fall om just litteratursökning i anslutning till uppsatsskrivande. Relativt 
detaljerade beskrivningar av olika informationsresurser och sökstrategier ger en bild 
av hur studenterna tar sig an uppgiften litteratursökning i detta särskilda samman-
hang. 

 
- Och sen, det beror ju på vad det är man vill ha fram för material vad man 
söker. Vill man ha vetenskapligt då måste det ju vara en databas där det finns 
vetenskapliga artiklar, eller om det ska vara nån bok om läsfrämjande eller så, 
då söker man ju i den vanliga bibliotekskatalogen kanske /Mm/ man kanske 
söker i Libris och, ja. Det beror ju på vad det är man vill ha egentligen. Rent 
allmänt vet jag inte, men sen kan man ju söka på Google också för man kan ju 
få fram saker där också /Mm/, så kan man gå vidare och hitta… Sen så tittar 
man ju ofta i referenslistor på böcker som man tycker är användbara eller ar-
tiklar. Det är ju så mycket… Det är ingen sån där standardväg som man går 
utan det beror lite på vad det är man vill ha fram. 
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- M: Vad säger ni andra? Är det nåt ni känner igen eller? 
- Google är nästan alltid där man börjar [skratt]. Det är hemskt att säga, men 
det är nästan alltid där man börjar och hitta begreppen liksom … Och därifrån 
kan man sen gå vidare till databaser och bibliotekskatalog. Först och främst 
bibliotekskatalog och sen därefter har man ännu mer begrepp på vad man kan 
söka och så. (Grupp 5) 

 
Citatet ger en bild av informationssökningen som en process där det ena steget leder 
till det andra, och där olika källor kan komplettera varandra. Här framträder en reper-
toar av olika informationsresurser, och i citatet betonas också att syftet med sökning-
en avgör tillvägagångssättet. Det finns alltså ett antagande om att olika uppgifter och 
sammanhang ställer olika krav på informationssökningen; att det inte finns någon 
”standardväg”. Studenternas utsagor pekar dock mot att det i ett vetenskapligt sam-
manhang som uppsatsskrivandet handlar om att på ett eller annat sätt närma sig den 
typ av formella källor som högskolebiblioteken brukar tillhandahålla. Man talar om 
Libris, bibliotekskatalogen, databaser, om att identifiera begrepp och dokument som 
fackböcker och vetenskapliga artiklar. Den här typen av redogörelser av komplex och 
differentierad informationssökning är återkommande i materialet, men det förekom-
mer också variationer i utsagorna, exempelvis ifråga om medieformat. I några fokus-
grupper betonas särskilt användningen av digitala informationsresurser i uppsatsar-
betet. 
 

- Men nånting däremot som jag nästan aldrig använder mig av, det är ju liksom 
att gå till referensavdelningen på UB och börja leta i bibliografier eller nånting 
sånt. Det är ju…/Nej./ aldrig.  
- Jo, men jag går oftast till… jag går ju direkt till de webbaserade resurserna el-
ler de elektroniska. Det är väldigt, väldigt sällan jag går och slår i böcker. Man 
gör sig en uppfattning av vad det finns först och sen i sista ledet så går man ut 
och letar reda på nåt fysiskt nånstans,  /Ja ja/ eller så… 
- Jag har ändrat mig ganska mycket också. För ett par år sen var det verkligen 
så att jag läste en bok eller så, kollade referenslistan, gick därigenom och hit-
tade annan litteratur. Men sen när jag hamnade här så då har det varit mer fo-
kus på de elektroniska resurserna, och de har också utvecklats ganska mycket 
sen jag pluggade sist. Det finns mer tidskrifter som är tillgängliga och så vi-
dare. Så nu är det mycket lättare att använda dem. (Grupp 3) 
  

Att stor vikt läggs vid det ”elektroniska” formatet kan möjligen ses som något av en 
tidsmarkör i det empiriska materialet. I och med att sökteknik och kännedom om 
olika informationssystem ofta framhålls i studenternas utsagor, är det också följdrik-
tigt att den tekniska utvecklingen av nya resurser och medier blir intressant. Genom 
att tala om att man själv behärskar de aktuella redskapen för informationssökning 
visar man också att man är en avancerad och kompetent användare. Gällande de digi-
tala medierna märks även viss skillnad mellan de olika studentgrupperna. Betoningen 
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i ”när jag hamnade här” refererar inte självklart enbart till utbildningen i B&I, utan 
troligen lika mycket till utbildningens profilering vid det specifika lärosätet.  
 
6.2.2 Informationssökningens ”rätt och fel”  
 
Att vissa redskapsval och söksätt framställs som eftersträvansvärda kan förstås inte 
bara som ett uttryck för en önskan att optimera sin sökteknik, utan också som ett sätt 
att agera i enlighet med den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildnings-
praktikens normer och konventioner. I nedanstående citat framgår att exempelvis 
vissa specifika databaser och typer av informationsresurser av studenterna närmast 
uppfattas som obligatoriska i utbildningssammanhanget. I Grupp 4:s diskussion be-
skriver studenterna hur de går tillväga i sin informationssökning, i uppsatsarbetet, 
men också mer generellt inom utbildningens ramar.   
 

- Sen går man ju till Libris och LISA och alla de här som vi har lärt oss att an-
vända. Det som var ganska, som verkade uppenbart, var att som student här 
så ska man veta hur man söker information rätt… (Grupp 4) 
 
- [D]et enda jag är lite dålig på är just forskningsdatabaser, där jag kanske skip-
par… lite grand. För nu går jag in där när jag behöver det mer, men jag borde 
göra det mer – gå in i forskningsdatabaser. (Grupp 4) 

 
Den uttryckta uppfattningen att man som B&I-student bör ”gå in i forskningsdataba-
ser” – utan hänvisning till någon specifik uppgift – visar hur  dessa informationsre-
surser framhålls som principiellt värdefulla i utbildningssammanhanget. Vare sig man 
upplever att man agerar i enlighet med normen eller ej (som i de två utdragen), så 
signaleras i dessa utsagor en medvetenhet om B&I-praktikens konventioner. För 
B&I-studenterna kan informationssökningen förstås som en potentiellt prestigefylld 
aktivitet, där det finns möjlighet att framstå som mer eller mindre avancerad i förhål-
lande till andra informationsanvändare eller eventuellt i jämförelse med varandra. Det 
är därför föga förvånande att fokusgruppdeltagarna, när de ombeds att berätta om 
hur de söker information för sina studier, uttrycker att frågan är stor och i viss mån 
pressande. Den vidrör ett kunskapsområde som deltagarna genom sin utbildning i 
B&I uppfattar som omfattande,  och den förpliktigar.  Eftersom diskussionsämnet 
behandlar sådant stoff som också är föremål för examination i utbildningen är det 
heller inte konstigt att det i studenternas redogörelser märks att informationssökning-
en, så att säga, är impregnerad av olika normer och förväntningar. Fokusgrupperna 
visar, enligt föregående citat, på relativ samstämmighet ifråga om vad det innebär att 
som B&I-student söka studierelaterad information på de sätt praktiken bjuder.  
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Som en andra sida av samma mynt, markeras också tydligt vad som uppfattas som 
mindre önsvärda tillvägagångssätt och redskap för informationssökning. När några av 
deltagarna berättar om sina olika sätt att söka och nå information sker det bitvis i en 
lätt urskuldande ton, i synnerhet när det handlar om allmänna och relativt lättillgäng-
liga informationsvägar, såsom sökmotorn Google. Ett vanligt mönster i samtalen är 
att omnämnanden av Google ofta följs av resonemang om andra, tydligare biblio-
teksanknutna resurser eller sökvägar, det vill säga de vägar deltagarna uppfattar att de 
förväntas behärska och föredra. I följande textutdrag bekräftas uppfattningen att 
Google-sökningar ligger långt ifrån idealet, i synnerhet när det gäller informations-
sökning direkt relaterad till utbildningen.   

 
- Men hur vet man vad man ska göra? För att när jag får ett ämne så blir jag 
oftast ganska… ja, det är ju lätt att man går till Google, men det känns som att 
det gör ju alla. Jag ska ju va’ jättespecialist på det här! Ska jag verkligen bara gå 
till Google? (Grupp 4) 
 

Ytterligare ett citat är hämtat ur ett sammanhang där en student förklarar för en an-
nan hur hennes informationssökning förändrats under utbildningens gång, både i 
hennes studentroll och privat: 

 
- Blir du inte lika nöjd med svaren om du får googla […], som du blir nöjd om 
du går in i den fina databasen? Alltså förstår du, blir inte känslan samma? 
- Nej, jag känner mig såhär professionell och duktig typ [flerstämmigt skratt]… 
såhär NE och Libris istället. (Grupp 1) 

 
Strävan att framstå som ”professionell” i sin informationssökning omtalas här i en 
lite skämtsam ton, men utdraget visar ändå hur vissa redskap för informationssök-
ning framställs som förenliga med bilden av en ”professionell” informationssökare. 
Att informationssökning tjänar som instrument för mer än uppenbar, rationell pro-
blemlösning blir på så sätt tydligt. Sätten på vilka information söks, sprids och an-
vänds fungerar också symboliskt genom att signalera expertis och trovärdighet (Jfr 
Sundin 2003b). Det är svårt, och knappast det mest intressanta, att göra tydliga di-
stinktioner mellan dessa olika sätt att skapa mening i uppsatsskrivandets informat-
ionssökningsaktiviteter. Dock är det tydligt att specifika sätt att söka, och använda 
information kan tjäna flera syften samtidigt.  
 
Det bör sägas att den lätt urskuldande och avfärdande ton som märks i de givna ex-
emplen, inte dominerar det empiriska materialet helt. Flera studenter nyanserar om-
dömena med tillägg om att det inte är problematiskt att använda Google per se, så 
länge det sker med urskiljning och ett källkritiskt förhållningssätt. En sådan mer re-
flekterande, självständig och uttalat fördomsfri hållning signalerar i sin tur en annan 
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Som en andra sida av samma mynt, markeras också tydligt vad som uppfattas som 
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lätt urskuldande ton, i synnerhet när det handlar om allmänna och relativt lättillgäng-
liga informationsvägar, såsom sökmotorn Google. Ett vanligt mönster i samtalen är 
att omnämnanden av Google ofta följs av resonemang om andra, tydligare biblio-
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akademisk norm än det mycket formella och strikta.  I följande utdrag från Grupp 3 
blir synsättet på Google en diskussion i diskussionen. 
 

- Men jag håller med dig om att man absolut inte ska underskatta Google hel-
ler. För att, alltså, det är väldigt väldigt användbart på många sätt. 
- Just för att hitta namn, hitta uppslag, tycker jag det är...  för jag tycker att sen 
om man hittar en bra artikel och hittar en referens, då är det klart att det är en 
klockren väg att gå, liksom. Men det är schysst att kunna hitta… Ja, nej, jag vet 
inte. Just det här att hitta saker som inte handlar om saker som är i tryck. Jag 
tycker att i den här utbildningen har jag tillskansat mig ganska mycket inform-
ation… alltså det är ju tryckt på nåt sätt också, men jag har ju snarare varit 
inne mycket mer såhär på konferensers hemsidor och såna grejer, som jag ald-
rig har pysslat med i nån tidigare utbildning. 
- Jag menade inte att förringa Google. 
- Nej det var inte det jag menade heller. Jag ville bara… en annan sak vi har 
pratat mycket om; det är en annan sorts källa än artiklar och tidskrifter.  
(Grupp 3) 

 
Frånsett de skiftande förhållningssätten kan konstateras att googlande i princip aldrig 
förekommer okommenterat i det empiriska materialet. Flera deltagare associerar 
också Google till fritidens informella, intressedrivna informationssökning. Därmed 
betonas skillnaden mellan den egeninitierade informationssökningen för privat bruk 
och den studierelaterade informationssökningen; fritidens informella aktiviteter utgör 
inte sällan en fond mot vilken utbildningspraktikens formella konturer blir särskilt 
tydliga.  
 
 
6.2.3 Studenternas kognitiva auktoriteter ifråga om informationssökning  
 
Att tillerkänna någon eller något ett mått av kognitiv auktoritet innebär att denna per-
son, institution eller artefakt ges ett visst inflytande över ens sätt att tänka och reso-
nera (Wilson 1983). Vad gäller deltagarna i studien handlar det om att exempelvis 
vissa redskap eller personer uppfattas som särskilt betydelsefulla ifråga om hur man 
förhåller sig till och bedriver informationssökning (jfr t.ex. Limberg 1998; Sundin 
2003a).  
 
I inledningen av detta kapitel har framgått hur deltagarna konsekvent har navigerat 
mot de vetenskapliga och biblioteksnära källorna i sina studier, och de redskap som 
nog allra tydligast förenar och materialiserar de ideal som råder kring informations-
sökning i utbildningspraktiken är de vetenskapliga databaserna. I synnerhet nämns 
den biblioteks- och informationsvetenskapligt nischade databasen LISA29 som en 
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självklar referenspunkt i flertalet av samtalen. Utan att ha konsulterat LISA kan ingen 
B&I-student 2006 påstå att informationssökningen för uppsatsarbetet varit ordentligt 
genomförd. Här märks en strävan efter att lära sig bemästra och göra redskapet med 
dess kvalitetskonnotationer till ens eget. Man kan beskriva det som att LISA medierar 
en tongivande bild av hur kunskapen på B&I-fältet låter sig ordnas och kvalitetsbe-
stämmas. Om forskningsdatabaserna kan sägas utgöra det mest framhållna redskapet 
för informationssökning i utbildningen, så följer den nationella bibliotekskatalogen 
Libris nära efter.  Framför allt uppfattas Libris som en användbar resurs inte bara i 
den akademiska utbildningen utan Libris är naturligtvis också ett förekommande red-
skap i bibliotekssammanhang. Såtillvida har det dubbel relevans för B&I-studenterna 
som både nyttjar bibliotek i sin studierelaterade informationssökning och siktar på att 
bekanta sig med bibliotekariers arbetsredskap. En tredje artefakt som särskilt fram-
hålls i en av fokusgrupperna är det svenska klassifikationssystemet SAB30-systemet.  
 
Från årtionden av omfattande forskning inom INSU-området vet vi att människor 
oftast förderar att vända sig till just andra människor som informationskällor. Det 
kan exempelvis bero på att de finnas nära till hands, är förhållandevis enkla och ef-
fektiva att kommunicera med, samt åtnjuter viss trovärdighet (se t.ex. Case 2012). 
Bland B&I-studenterna nämns inte den här vägen till studierelaterad information 
självklart spontant, men den är långt ifrån främmande när frågan ställs. Då mänskliga 
informationskällor faktiskt förs på tal i fokusgrupperna blir det uppenbart att även 
B&I-studenter når information via olika personer i sin omgivning, även för sina stu-
dier. Grupp 2 diskuterar hur olika personer kan fylla en funktion i litteratursökning-
arna för uppsatsarbetet:   
 

- Alltså, just nu har inte vi kommit igång med handledning och så, men sen 
frågar… jag tror att jag kör med interpersonell kommunikation jättemycket, 
alltså frågar människor.  
- Ja, verkligen.  
- Alltså, den vägen är jätteviktig för mig, att fråga andra som vet. Och gärna 
ringa upp folk också och fråga. Det är så svårt att avgränsa det, information 
finns det ju mängder av. Att avgränsa vad som är viktigt är det svåra. Och då 
tycker jag att biblioteken oftast inte är speciellt bra när man står där med 
29 000 hyllmeter liksom och bara… ’Va!?’ [skratt] För mig så känns inte det 
där liksom… så lätt. Där tycker jag det är mycket svårare än på Internet där 
man har hjälp av liksom sökverktyg som kan sålla åt en lite.  
- Man brukar prata lite med sina kursare och så också. Det är alltid någon som 
har hört talas om nånting… 
- Av handledaren.  
(Grupp 2) 

                                                           
30 Åttonde och troligen sista upplagan av Klassifikationssystem för svenska bibliotek kom 2006. Vid tiden för studien 
var SAB-systemet fortfarande det vanligaste vid svenska bibliotek, framför allt med stark koppling till folk-
bibliotekens verksamhet. 
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I citatet betonas att andra människors vägledning kan vara särskilt betydelsefull när 
det gäller att värdera källor och sovra i stora informationsmängder. Här nämns dels 
kurskamrater men framför allt handledarens roll. I föregående citat framställs det 
också som att kurskamraters upplysningar så att säga ”lånar kraft” av handledarens 
auktoritet. Det finns åtskilliga utsagor som stödjer tolkningen att handledares och 
andra lärares kompetens sätts högt i materialet. Grupp 3 som ägnat mycket uppmärk-
samhet åt digitala informationsresurser förklarar vilket inflytande en enskild lärare 
haft i deras fall: ”Betoningen har ju nånstans legat på just [lärarens] jättebra undervis-
ning. Man blir alldeles matt, just som du säger, för man tänker ‘Shit, det här ska jag 
egentligen ha koll på liksom’.” Även följande utdrag illustrerar den kognitiva auktori-
tet som ofta tillerkänns utbildningsinstitutionen: 
 

- Och om det då finns människor som jag litar på – vars kunskap jag litar på – 
så är det ju jättebra om jag kan ta hjälp av dem. Faktiskt. Och jag tycker väldigt 
mycket om den här högskolan med människorna som jobbar här så jag kan 
absolut tänka mig att vända mig hit igen.  
(Grupp 4) 

 
Deltagarna ger också exempel på att representanter från biblioteksfältet tydligt inspi-
rerat deras sätt att tänka kring informationsanvändning ur ett professionellt perspek-
tiv. Det handlar exempelvis om en namnkunnig bibliotekschef som varit gästförelä-
sare på temat strategiskt arbete och kompetensutveckling. 
 
Apropå den kognitiva auktoritet som av vissa tillerkänns enskilda lärare eller lärosä-
ten, bör nog poängteras att den är långt ifrån självskriven eller allmän. Inte sällan 
rymmer diskussionerna också en rejäl dos kritik mot säväl utbildningen i dess helhet 
som mot lärarstaben.  Förtroendet för utbildningens representanter är sålunda inte 
villkorslöst utan relateras bland studenterna till exempelvis lärarnas särskilda kompe-
tensområden, pedagogisk förmåga och även erfarenheter av biblioteksarbete. Här 
märks avsevärda variationer i materalet då vissa studenter värderar pedagogiska eller 
akademiska meriter högst medan andra efterlyser just biblotekserfarenhet. 
 
Beträffande vilken vikt som läggs vid just biblioteksförankring kan man fråga sig om 
högskolebiblioteket som sådant, eller dess anställda, fungerar som kognitiva auktori-
teter för de aspirerande bibliotekarierna i studien. Tidigare forskning om synen på 
bibliotekarier i olika utbildningskontexter vittnar nämligen om att förväntningarna på 
bibliotekariens kapacitet och förmåga att bistå med kvalificerad hjälp är lågt ställda (se 
kap 2). Med utgångspunkt i diskussionerna om hur informationssökning i samband 
med arbetet med magisteruppsatsen gått till, görs följande reflektioner: 
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- Det som jag kom på nu som man har missat lite grand, som ni sa nu, är att 
man går till bibliotekarien. [spridda skratt] Det har jag inte haft en tanke på… 
att det skulle man kanske göra. 
- Det känns ju lite pinsamt. Vi som redan är bibliotekarier [sic!], vi vågade inte 
ens be om nåt. Ändå har vi fått så ytterst lite informationssökning i vår utbild-
ning då… (Grupp 5) 
 

I utdraget framkommer att även för flera B&I-studenter är tanken på att vända sig till 
högskolebibliotekarierna ibland avlägsen. De angivna skälen till det varierar dock, och 
är förmodligen mer sammansatta än bland andra användargrupper. Citatet visar å ena 
sidan att åtminstone någon av studenterna hävdar att hen aldrig ens kom på tanken 
att vända sig till högskolans bibliotekarier för vägledning i informationssökning. Sam-
tidigt visar det på en uppfattning om att man faktiskt inte borde behöva konsultera 
bibliotekarien när man snart genomgått sin B&I-utbildning; som om bibliotekariernas 
hjälp skulle innebära en oegentlig genväg till information – en sorts fusk. Detta trots 
att man faktiskt inte tycker sig ha ägnat särskilt mycket tid åt informationssökning i 
utbildningen.   
 
I andra fokusgrupper beskrivs bibliotekarier å andra sidan som goda kommunikat-
ionspartners, väl införstådda i studenternas situation och uppgifter. 
 

- Jag har ju haft jättestor nytta av bibliotekarierna här under uppsatsskrivandet. 
De har varit väldigt vänliga och hjälpt mig att hitta dokument som inte finns i 
Sverige och sådär. Så stort tack till dem.  
M: Känner ni andra igen det? Har ni haft… 
[…] Det är faktiskt bara nån vecka sen jag kom på att jag kan… jag har vetat 
att jag kan beställa fjärrlån… eller inte fjärrlån, men att jag kan beställa böcker 
från dem, men jag har inte insett hur praktiskt det är, för att de har alla böcker. 
Jag går till mitt universitetsbibliotek i [bostadsorten] där de inte är speciali-
serade på mitt ämne, så det var ganska bakvänt. […] 
- Och jag är ganska självständig när jag söker information, så att jag går till en 
bibliotekarie som en sista utväg mer. När jag känner att jag inte hittar nånting, 
då går jag dit. Det är nästan som en sport att hitta… [fnissningar]  
(Grupp 4)  
 

Samtalets sista inpass bekräftar dock att det för vissa B&I-student känns angeläget att 
inte blanda/bjuda in bibliotekarier i sin informationssökningsprocess i första taget, 
utom möjligtvis som en räddningsplanka i nöden. Förhållanden mellan studenterna i 
studien och yrkesverksamma bibliotekarier är uppenbarligen inte helt okomplicerat. 
En stor majoritet av studenterna i studien vittnar om att de själva och deras kurskam-
rater avser att arbeta som bibliotekarier inom en inte alltför avlägsen framtid och de 
har strävat i år efter att kvalificera sig för det. Samtidigt befinner de sig i en utbild-
ningspraktik starkt präglad av den akademisering som ägt rum, med ett tydligare fo-
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- Det som jag kom på nu som man har missat lite grand, som ni sa nu, är att 
man går till bibliotekarien. [spridda skratt] Det har jag inte haft en tanke på… 
att det skulle man kanske göra. 
- Det känns ju lite pinsamt. Vi som redan är bibliotekarier [sic!], vi vågade inte 
ens be om nåt. Ändå har vi fått så ytterst lite informationssökning i vår utbild-
ning då… (Grupp 5) 
 

I utdraget framkommer att även för flera B&I-studenter är tanken på att vända sig till 
högskolebibliotekarierna ibland avlägsen. De angivna skälen till det varierar dock, och 
är förmodligen mer sammansatta än bland andra användargrupper. Citatet visar å ena 
sidan att åtminstone någon av studenterna hävdar att hen aldrig ens kom på tanken 
att vända sig till högskolans bibliotekarier för vägledning i informationssökning. Sam-
tidigt visar det på en uppfattning om att man faktiskt inte borde behöva konsultera 
bibliotekarien när man snart genomgått sin B&I-utbildning; som om bibliotekariernas 
hjälp skulle innebära en oegentlig genväg till information – en sorts fusk. Detta trots 
att man faktiskt inte tycker sig ha ägnat särskilt mycket tid åt informationssökning i 
utbildningen.   
 
I andra fokusgrupper beskrivs bibliotekarier å andra sidan som goda kommunikat-
ionspartners, väl införstådda i studenternas situation och uppgifter. 
 

- Jag har ju haft jättestor nytta av bibliotekarierna här under uppsatsskrivandet. 
De har varit väldigt vänliga och hjälpt mig att hitta dokument som inte finns i 
Sverige och sådär. Så stort tack till dem.  
M: Känner ni andra igen det? Har ni haft… 
[…] Det är faktiskt bara nån vecka sen jag kom på att jag kan… jag har vetat 
att jag kan beställa fjärrlån… eller inte fjärrlån, men att jag kan beställa böcker 
från dem, men jag har inte insett hur praktiskt det är, för att de har alla böcker. 
Jag går till mitt universitetsbibliotek i [bostadsorten] där de inte är speciali-
serade på mitt ämne, så det var ganska bakvänt. […] 
- Och jag är ganska självständig när jag söker information, så att jag går till en 
bibliotekarie som en sista utväg mer. När jag känner att jag inte hittar nånting, 
då går jag dit. Det är nästan som en sport att hitta… [fnissningar]  
(Grupp 4)  
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har strävat i år efter att kvalificera sig för det. Samtidigt befinner de sig i en utbild-
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kus på det renodlat akademiska arbetet än på biblioteksarbete. Kanske spelar den 
dubbelheten in i relationen till högskolans bibliotekarier. 
 
 
6.3 Med siktet inställt på yrkeslivet  
 
I det följande behandlas B&I-studenternas uppfattningar och förväntningar på hur 
yrkeslivet kan komma att te sig. Fokus ligger på förväntningar knutna till just inform-
ationssökning och närliggande uppgifter, men här förs även vissa resonemang om 
förväntningar kring arbetets karaktär vid olika bibliotekstyper och om hur man som 
student uppfattar medarbetares och biblioteksanvändares förväntningar på en själv 
som framtida bibliotekarie. 
 
Avhandlingens inriktning mot högskolebibliotekarier genomsyrar av naturliga skäl 
inte denna första delstudie i lika hög grad som övriga delar av undersökningen, i och 
med att deltagarnas framtida yrkesbana här fortfarande var en öppen fråga. Dock är 
det intressant att se hur deltagarna framställer just högskolebibliotek i relation till 
andra bibliotekstyper. Såväl företagsbibliotek som skolbibliotek omnämns då och då i 
diskussionerna, men framför allt framträder i det empiriska materialet högskolebiblio-
tek och folkbibliotek som två huvudalternativ. De ställs ibland mot varandra i reso-
nemang om principiella skillnader. Dessa skillnader, såsom de diskuteras direkt eller i 
bisatser, gäller bland annat arbetets förmodade innehåll och svårighetsgrad, samt ar-
betsplatsernas orientering mot forskning och utveckling. I studenternas resonemang 
framträder bilden av folkbibliotek som ideologiska, rutinstyrda och inte särskilt för-
ändringsbenägna institutioner med orientering mot förmedling av (skön)litteratur och 
låntagarservice. Arbetsuppgifterna framställs – åtminstone i jämförelserna med hög-
skolebiblioteken – som relativt okomplicerade. Som framgår av nedanstående citat 
från två av grupperna framförs också uppfattningen att den akademiska kompetens 
som högskolestudierna ger, knappast är att betrakta som relevant i ett folkbiblioteks-
sammanhang. 
 

- Inte i ett folkbibliotek, tror jag. En kritisk hållning tror jag inte värdesätts på 
nåt plan, faktiskt. [fniss]  
- Och att vetenskapligt kunna studera nånting och att vetenskapligt kunna 
skriva texter, har jag ingen användning av. Tror inte jag. […] 
- Alltså, ett kritiskt förhållningssätt, eller ett reflekterande förhållningssätt är 
kanske också nåt som är svårt att ta fasta på, hur man ska applicera i ett folk-
biblioteksarbete och sådär. (Grupp 1) 
 

Förutom att folkbiblioteksarbete – som här – ofta framställs som mindre kvalificerat, 
beskrivs det ibland som ett lämpligt första steg på karriärtrappan, ett steg mot ett 
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högre mål. Högskolebiblioteken omtalas i sin tur genomgående som mer forsknings-
orienterade, och då inte enbart i sitt forskningsförmedlande uppdrag utan även i sitt 
sätt att bedriva kompetensutveckling för personalen. Arbetsuppgifterna framställs 
som mer kvalificerade och krävande än vid folkbiblioteken, bland annat orienterade 
mot avancerad informationssökning och pedagogiskt arbete. Bland studiens samtliga 
25 deltagare anger cirka hälften att de överväger högskolebibliotek som framtida ar-
betsplats, men flera av dem tvivlar på att det vore rimligt att få anställning där som 
nyexaminerad, vilket framgår av följande utdrag: 

M: Är det någon som har övervägt, eller har några tankar kring, [att 
söka sig till] ett akademiskt bibliotek? 
- Jag känner nog att jag skulle behöva lite mer kött på benen först. Mer erfa-
renhet för att kunna klara av… att känna att jag skulle klara av det. 
- Om det kommer en kärnfysiker och ska ha nånting [skratt], en artikel, 
ja…näe! 
- Men om man får ett sånt jobb så tackar man ju inte nej. [Samtliga instämmer]  
M: Jag fattar det lite grand som att man drar sig för att söka ett sånt 
jobb på ett högskolebibliotek. 
- Ja, jag skulle nog inte göra det. 
- Jag skulle inte göra det. 
- Det är som du säger. Jag skulle vilja ha arbetslivserfarenhet minst några år, 
känns det som. Just nu skulle jag bara känna mig hämmad och rädd. 
 (Grupp 5) 

 
I en fokusgrupp blev det tydligt att anledningarna till att högskolebibliotek inte ses 
om ett alternativ var direkt kopplade till den dåvarande organiseringen av utbildning-
en, med dess olika inriktningar, som uppfattades som en begränsning av valmöjlig-
heterna. De studenter som hade valt en utbildnings- och ämnesinriktning mot kun-
skapsorganisation ansågs där vara de enda kvalificerade för arbete vid högskolebiblio-
tek, med motiveringen att de ”får databaserna, liksom”. Det är också intressant att 
samtliga studenter i en annan grupp såg högskolebibliotek som en intressant potenti-
ell arbetsplats efter avslutad magisteruppsats. Dessa mönster kan tolkas som ett ut-
tryck för hur lokala diskurser och profileringen av de olika utbildningarna starkt bi-
drar till att forma kollektiva uppfattningar om kompetens och utsikter för yrkeslivet. I 
sammanhanget finns det anledning att påminna om att studiens samtliga deltagare 
står inför att exameneras på magisternivå i ämnet B&I. Såtillvida existerar inga for-
mella skillnader eller principiella begränsningar i deras förutsättningar att söka sig till 
olika typer av biblioteksarbete.  
 
Ibland kan mötet med professionen också framstå som konfliktfyllt. I studenternas 
diskussioner refereras ofta till både tänkta och upplevda kontakter med yrkesverk-
samma på biblioteksfältet. I följande utdrag ventilerar en deltagare sina erfarenheter 
från en intervjustudie under uppsatsarbetet: 
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- Ja, men om man skulle komma ut på bibliotek, så tänker man att de antar att 
jag kan jättemycket som jag aldrig har gjort.  
- Ja, fast det gör de ju inte. När vi var ute och intervjuade så hade de ju en 
ganska nedlåtande attityd, att ’Ja, ja, ni som läser nu, ni lär er ingenting. Ni är 
helt värdelösa när ni kommer, så vi får lägga en dag på att lära er det liksom’.  
- Var det bibliotekarier? Som sa… 
- Ja, och det är ju rätt jobbigt att mötas av den attityden att ’vår utbildning är 
värdelös, vi har inte lärt oss nånting av vikt. Det vi egentligen behöver lära oss 
tar en dag’. […]  
- Fast å andra sidan så säger de så här att ’du måste kunna det här bibliotekssy-
stemet liksom, för att få jobb’. Och det lär man sig på en dag, tänker jag då. 
(Grupp 1) 
 

I utdraget pendlar samtalet mellan oron över att inte leva upp till de förväntningar 
som möter på en framtida arbetsplats, och en uttalad övertygelse om att det konkreta 
biblioteksarbetet delvis är ganska simpelt i förhållande till de egna kvalifikationerna. 
Liknande diskussioner förs i flera av de andra fokusgrupperna, med den gemen-
samma nämnaren att många studenter ger uttryck för – ibland befarar – att det yrkes-
liv som väntar kan komma att vara avsevärt mer inriktat mot servicearbete och en 
sorts allt-i-allo-roll än vad deras högskoleutbildning rustat dem för.   

 
- Jo, det är en ganska tung roll att axla tycker jag. Eh… alltså, den innefattar så 
mycket och det märktes tycker jag under praktiken att det finns en uppfattning 
om att jag ska kunna hjälpa dem med allt. På ett sätt som inte är möjligt, och 
ett sätt som jag inte riktigt vill… vill leva upp till heller. Att det är en omöjlig 
roll. 
M: Kan du utveckla det lite? 
- Eh, jo men att man kan få alla frågor från, liksom, ‘-Den där gröna boken 
som handlar om kärlek’ till liksom tågtider, ‘-Jag ska åka till Hudiksvall, kan du 
hjälpa mig med det?’ Som är så här… ja, men det är en omöjlighet. Det ligger 
utanför, men det finns en uppfattning om att jag har all kunskap dels om alla 
böcker och dels om all annan information också. Och speciellt det som man 
söker på nätet, att ‘jag ska’, annars blir de besvikna om jag inte kan… kan upp-
fylla det. Och det tycker jag är lite sådär lite märklig roll liksom. Det är väldigt 
mycket service… serviceroll. Serva hej vilt, allt mellan himmel och jord. 
(Grupp 2)  

 
Utöver den här typen av resonemang kring en sorts universell serviceroll med inrikt-
ning på information framträder i materialet ytterligare en handfull relativt definierade 
arbetsområden som omtalas och emotses med varierande känslor: litteraturoriente-
rade uppgifter; strategiskt arbete och ledningsfrågor; pedagogiskt arbete inklusive 
informations-/referenstjänst och användarundervisning; samt tekniskt inriktade ar-
betsuppgifter med fokus på datorer och digitala informationsresurser. I synnerhet 
avhandlas de förmodade förväntningarna kring god litteraturkännedom i flera delar 
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av materialet.  I Grupp 4 talas det bland annat om att ”folk förväntar sig att man ska 
ha läst mycket böcker för det är definitionen av en bibliotekarie”.  
I studenternas framställning ventileras en lång rad förhoppningar och drömmar, med 
tydliga eller lösligare konturer. Det handlar bland annat om att få stimulerande och 
utmanande arbetsuppgifter, att kunna bidra till biblioteksanvändarnas lärande, eller 
att verka för förbättrad tillgång till information eller samverkan mellan olika yrkes-
grupper. Dock betonas bland studenterna funderingarna och det mått av osäkerhet 
som finns kring hur det faktiskt ska gå.  I ytterligare ett exempel beskrivs oron över 
att ens professionella ambitioner inte riktigt ska få gehör, och att drömmen om att 
kunna använda B&I-forskning i utvecklingen av biblioteksverksamheter bara mynnar 
ut i att man ”står och sparkar i ett hörn”:  

 
- Jag är så himla rädd att man kommer till en arbetsplats där man försöker ett 
litet tag, men jag tror inte man… jag tror inte nån människa orkar stå och 
sparka i väggen. Till slut så kommer man med bullarna på fredag […] och 
that’s it. Och sen så jobbar man där resten av livet. Det känns jävligt skräm-
mande. Alltså, om man inte är nöjd med det - det kanske blir det bästa av det 
bästa liksom - men ändå, jag hoppas oerhört mycket att man ska komma till en 
miljö där man blir uppmuntrad att gå vidare och att folk är intresserade av en. 
(Grupp 3) 

 
6.3.1 Informationssökningsexpert – för vem? 
 
I det föregående har framgått att studenter i slutfasen av sin utbildning i B&I ofta 
upplever en  osäkerhet både kring vilket kunnande man egentligen har utvecklat under 
studietiden och kring hur man tror att detta kunnande kommer att värderas i yrkesli-
vet.  
 
Att forma en yrkesidentitet handlar till stor del om att bli någon i relation till andra 
människor, såväl inom som utanför den egna yrkesgruppen (Wenger 1998). Inom 
gruppen kretsar identitetsformandet till stor del kring centrala gemensamma intressen 
som prioriterade professionella problem, kunskaper, arbetssätt och språk. Som tidi-
gare nämnts finns sällan några garantier för total harmonisering inom yrkesgruppen. 
Där centrala kunskaper och förhållningssätt värderas olika, kan det förstås som ut-
tryck för olika förekommande yrkesidentiteter, och de skiftande förhållningssätt som 
förekommer bland B&I-studenterna i denna studie förstås också som olika identi-
tetsmarkörer.   
 
I fokusgruppsamtalen har studenterna i många fall med sig uppfattningar och erfa-
renheter som formats i interaktionen med olika aktörer i yrkespraktiken eller, i vissa 
fall, fritidspraktiken. Exempelvis tillmäts erfarenheter från VFU, studiebesök och 
extraarbete på bibliotek stor betydelse när studenterna värderar och resonerar om sitt 
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eget kunnande. Även i fritidspraktikens relationer till närstående har situationer 
ibland uppstått där studenterna fått tillfälle att förhandla sin expertis på informations-
sökningsområdet. Omvärldens förväntningar på de blivande bibliotekarierna spelar 
sammantaget stor roll för hur man ser både på sina kunskaper och på hela sin yrkesi-
dentitet: 
 

- [D]et är mycket snack om det idag, om att ‘Ja, jag går bibliotekarieutbildning 
men jag blir informationsexpert’. Men ‘Vad kan jag egentligen?’ Alltså, man vill 
ju ge ett intryck av… både för sin egen skull att det ska vara en utmaning, och 
för att man verkligen vill känna att man kan nånting. (Grupp 3) 

 
Ovanstående citat kapslar väl in en spridd uppfattning om utbildningspraktikens 
normativa diskurs kring att bli ”informationsexpert” eller ”informationsspecialist”. 
Det visar också på den osäkerhet som infinner sig i gränslandet mellan utbildningen 
och den annalkande framtiden som yrkesverksam. Osäkerheten handlar i det här cita-
tet både om hur man uppfattar sitt eget kunnande och om vad man upplever att man 
borde kunna. Den expertroll som åsyftas här och på många andra ställen i materialet, 
upplevs av en del studenter som en retorisk, strategisk konstruktion, som förvisso 
fått starkt genomslag vid B&I-institutionerna, men som man inte nödvändigtvis kän-
ner sig hemma i: 
 

- [K]ommer inte den tendensen jättemycket härifrån, att man har lärt sig här att 
vi måste slåss för vår status? […] - Jo, men det har man ju fått lära sig här att 
man måste prata upp sin kompetens, och prata upp sitt yrke. (Grupp 1) 

 
I samtliga fokusgrupper hänvisas till hur den aktuella forskningsbaserade utbildning-
en marknadsförs som inriktad mot informationsarbete i vidare mening än biblioteks-
verksamhet. Bibliotekstjänster utgör ibland exempel i undervisningen, men de ges 
inget självklart företräde bland olika typer av informationsresurser och system. 
Blockcitatet beskriver därmed vad som för studenterna blir en svårhantering krock 
mellan utbildningspraktikens och yrkespraktikens normer och förmodade förvänt-
ningar.  
 
Diskursen om att vara en expert på olika former av informationstjänster – att ordna, 
söka, tillgängliggöra etcetera – uppfattas alltså ibland av deltagarna som mer knuten 
till utbildningen än till det övriga biblioteksfältet eller en vidare omvärld. Osäkerheten 
kring vilken genklang den nya expertrollen faktiskt fått, och vad den kan innebära i 
yrkespraktiken, märks också i resonemangen om de förväntningar som möter i olika 
situationer. Det framgår exempelvis i studenternas redogörelser för erfarenheter från 
VFU, från extraarbete på biliotek, eller i jämförelsen med privata bekanta. I vissa fall 
skattas det egna kunnandet relativt högt, och då finns det närmast en risk att omvärl-
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dens förväntningar upplevs som alltför låga. En av deltagarna beskriver hur hennes 
extrajobb på ett medicinskt bibliotek knappast reser några överkrav beträffande in-
formationssökning:  
 

- Jag jobbar ju just på ett medicinskt bibliotek, och vi har ju fått såhär liksom 
undervisning i Svenska Mesh och i PubMed och PsycInfo och Cinahl, bara för 
att … Där är det verkligen motsatt så, att ‘Ni svarar på det ni kan svara på. Sen 
så vidarebefordrar ni frågan om ni inte kan. Det är ingen som förväntar sig 
från er att ni kan de databaserna, och det är ingen som förväntar sig att ni ska 
klara av att plocka fram artiklar i Elsevier.’ Men då blir man nästan lite för-
bannad – men det är klart att jag kan plocka fram en artikel i Elsevier, liksom!  
(Grupp 3) 

 
Något som redan framgått tydligt är att egna erfarenheter från biblioteksfältet värde-
ras högt, både av de studenter som har det och av dem som inte har det. Ett framträ-
dande mönster är att den typ av erfarenhet som rapporteras i citatet ovan ofta inne-
bär en ökad säkerhet beträffande det egna kunnandet. Utan att vara djupt speciali-
serad på det medicinska området, beskriver den här studenten den konkreta uppgif-
ten att med hjälp av bibliotekets redskap ”plocka fram artiklar” som en lindrig utma-
ning. I följande citat utvecklas diskussionen inom gruppen på temat hur pass kvalifi-
cerat det specifika arbetet med informationssökning egentligen är i praktiken:  
 

- Vi hade ju en intressant diskussion när vi hade nån middag här igår. [Namn-
given student] i klassen sa […] att hon hade åsikten att det vi kommer att 
kunna är inte en unik spetskompetens utan att det är bara en tjänst som vi gör 
åt andra som inte orkar göra det. Att det är liksom så som att man går ut och 
äter för att man inte orkar laga maten själv liksom. 
- Ja, det är ganska tråkigt, men det är nog ganska mycket så.  
- Ja, det kändes ju lite såhär: ‘Jaha’. Då känns det… jag vet inte om jag håller 
med fullt ut för att det … 
- Fast då […] då lägger man ju fokus på informationssökningen alltså. Jag tän-
ker ju att yrket är större än så, det är ju bara en del av… Alltså spetskompeten-
sen kanske ligger där, men den kanske också ligger nån annanstans. […] Jag 
var med en gång om att en kille kom fram till mig och sa så här: ’Ska jag börja 
leta eller ska jag skicka ut dig direkt?’ [skratt] Okej, det var lite såhär bara: ’Ja, 
du kan börja leta själv’, för jag blev så jävla irriterad, ’…eller ska jag skicka ut 
dig direkt?!’ Det var apropå det bara att man servar nån annan. (Grupp 3) 

 

Bland de relativt bibliotekserfarna studenterna i Grupp 3 märks tydligt att mindre 
kvalificerade serviceuppuppgifter både verkar oinspirerande och ibland rent provoce-
rande. Synen på den egna förmågan och det akademiska självförtroendet medför 
andra förväntningar på det framtida arbetet. Vi ska då erinra oss ett tidigare exempel 
från grupp 5, där en mindre bibliotekserfaren student uttryckte det orimliga i att hen 
skulle kunna tillgodose en kärnfysikers informationsbehov på bibliotek. I det exemp-
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let förstärktes osäkerheten av att vara nybörjare också av att ett främmande och 
avancerat ämne fördes in i diskussionen – kärnfysik. 
 
Bredvid temat om yrkeserfarenhetens roll, är just mötet med olika ämnesspecialiteter 
ett återkommande diskussionsämne i materialet. Det är i de ”skarpa lägena” informat-
ionssökningsexpertisen anses bli satt på störst prov. Vissa akademiskt orienterade 
studenter i undersökningen framhåller sin egen ämnesspecialisering inom B&I samt 
intellektuella redskap som en tillgång i mötet med exempelvis andra studenter och 
forskare, men fler tenderar att fokusera på bemästrandet av bibliografiska och sök-
tekniska redskap: 

 
- [N]är min pojkvän skrev uppsats så förhörde jag honom typ på hur han hit-
tade information, och jag ville så gärna såhär lära honom. Eller att jag skulle 
kunna säga grejer och ge tips, men han hade ju redan gjort allt det som jag kan. 
Jag kunde ju inte tillföra nånting, och han som ju å andra sidan är civilekonom 
kan ju… det är bara grekiska för mig. Jag kan ju liksom inte sätta mig in i det 
han kan, som han har lärt sig på fyra år. Det kändes som ’Nämen vad kan jag?’  
-Vad vi glömmer är att SAB-systemet är grekiska för många. (Grupp 1) 
 

Citatet anknyter inledningsvis till grupp 3:s diskussion om att tillgången till och an-
vändingen av olika informationsresurser idag knappast kan ses som en unik bibliote-
kariekompetens. Här framhålls dock den särskilda kunskap som kan kopplas till de 
bakomliggande kunskapsorganisatoriska systemen. SAB-systemet är som framgått ett 
arbetsredskap med högt symbolvärde bland flera av studenterna, och framför allt är 
det ett redskap nära associerat till konkret biblioteksarbete. Flera biblioteksoriente-
rade studenter argumenterar alltså för sitt kunnande genom den typen av materiell 
professionsförankring, medan andra, de mer akademiskt orienterade studenter, i 
högre grad hänvisar till sin konceptuellt förankrade B&I-kompetens (jfr Thórste-
insdóttir 2005, s. 227ff).    
 
 
6.4 Slutsatser 
 
I detta kapitel har resultaten från den empiriska studien av fokusgrupper med B&I-
studenter presenterats, i syfte att besvara avhandlingens första forskningsfråga: Vilka 
uppfattningar, erfarenheter och förväntningar ger studenter i biblioteks- och informationsvetenskap 
uttryck för ifråga om informationssökning i utbildningspraktiken, relaterat till en framtida yrkes-
praktik?  De centrala slutsatser som kan dras är följande: 
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Avancerade redskap och formella källor i utbildningspraktiken 
 
B&I-studenterna befinner sig i en utbildningspraktik där det är normalt att prestat-
ioner bedöms; en situation som lätt ger upphov till en önskan att göra det förväntade 
och ”rätta”. För studenterna gäller detta inte minst informationssökning. I deras ut-
sagor om hur de går tillväga, särskilt under det pågående uppsatsarbetet, framhålls 
betydelsen av textuella, vetenskapliga källor. Det handlar alltså om källor som väl sva-
rar mot utbildningspraktikens krav på forskningsanknytning och källkritik. Bland de 
procedurer och strategier för informationssökning som beskrivs märks betoningen av 
söktekniska insikter och exempelvis boolesk logik som ett intellektuellt redskap för 
systematisk sökning. Bland de fysiska redskapen tillmäts olika informationsresurser 
olika värde. Ämnesspecifika forskningsdatabaser kontrasteras mot mer lättillgängliga 
webbredskap med Google som främsta exempel. I jämförelsen är det typiskt sådana 
informationsresurser som normalt tillhandahålls av högskolebibliotek som sätts 
främst. Den mindre kvalitetssäkrande söktjänsten Google beskrivs som en förekom-
mande sökväg men nästan alltid omgärdad av reservationer och förbehåll. Sätten att 
tala om och förhålla sig till olika redskap för informationssökning visar på de normer 
och värderingar som omgärdar informationssökning i utbildningspraktiken. Här 
framträder bland studenterna en övergripande bild av hög medvetenhet kring den 
skiftande status som kopplas till informationssökningens olika redskap i utbildnings-
praktiken. Informella, eller mänskliga, källor nämns aldrig först i studenternas redo-
görelser för informationssökningsaktiviteterna i utbildningen. Deras samlade, dekla-
rerade uppfattning av vad som faktiskt avses med informationssökning i utbildnings-
praktiken framstår härmed som relativt specifik och snäv, med fokus på formella ve-
tenskapliga källor. I den meningen kan studenternas beskrivningar av informations-
sökning i utbildningspraktiken närmast beskrivas med den engelska termen information 
searching, snarare än information seeking (jfr Wilson 2000). Det utesluter dock inte att 
mänskliga källor faktiskt spelat en stor roll för den totala informationsförsörjningen 
under uppsatsarbetet.  
 
Informationssökning för eget bruk eller andras? 
 
När B&I-studenterna diskuterar utbildningspraktikens informationssökning generellt, 
inbegrips i regel antingen sådana aktiviteter som syftar till att lösa uppgifter i utbild-
ningen eller informationssökning för biblioteksanvändares räkning i en föreställd yr-
kespraktik. I båda fallen handlar det om fall av informationssökning där syftet är att 
tillgodose behov som direkt eller indirekt formulerats av någon annan – lärare eller 
biblioteksanvändare. Det finns alltså en tendens att tolka informationssökning som 
ett instrument för att lösa just ålagda uppgifter. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan 
man förvisso argumentera för att informationssökning alltid blir meningsfylld först i 
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let förstärktes osäkerheten av att vara nybörjare också av att ett främmande och 
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6.4 Slutsatser 
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sitt kommunikativa och kollektiva sammanhang, och att en indelning i egeninitierad 
och ålagd informationssökning därmed inte är relevant. I studien menar jag dock att 
bilden av deltagarnas informationssökning blir mer facetterad genom distinktion mel-
lan informationssökning motiverad av yttre faktorer och informationssökning som 
uppstår och drivs av självupplevt intresse (jfr Gross 2001; Kuhlthau 2004). Tanken 
på att i ett framtida yrkesliv söka information för professionell förkovran och kompe-
tensfördjupning är för vissa studenter ny eller perifer; i vart fall överskuggad av ett 
skarpt fokus på informationssökning för biblioteksanvändares räkning. Detta anting-
en genom referensarbetet eller i form av undervisning för informationskompetens. 
Informationssökning för egen professionell kunskapsutveckling i yrkeslivet framstår 
också för flera av deltagarna som ett obekant undervisningsinnehåll i utbildningen. 
Här märks dock avsevärda skillnader mellan studenterna, ifråga om vad som faktiskt 
betraktas (eller inte betraktas) som ”informationssökning som utbildningsinnehåll”. 
Där vissa studenter upplever sig vara relativt väl förberedda för egen à jour-hållning i 
yrkeslivet genom att ha tränat på exempelvis källkritiskt tänkande och strategier för 
informationssökning under uppsatsskrivandet, finns det andra som inte associerar 
den typen av forskningsnära informationssökning till det tänkta yrkeslivet över huvud 
taget (jfr Hedman, Lundh & Sundin 2009). För den senare gruppen skiljer sig för-
väntningarna på yrkeslivets informationsaktiviteter påtagligt från de erfarenheter man 
har av att söka information i utbildningspraktiken. En konsekvens av dessa skiftande 
synsätt är att studenter som faktiskt gått samma utbildning ändå gör olika bedöm-
ningar i frågan om huruvida egeninitierad informationssökning för en kommande 
yrkespraktik alls förekommit som utbildningsinnehåll.  
 
Yrkes- och fritidspraktikerna griper in  
 
Ovanstående resultat som innebär att informationssökning i B&I-studenters utbild-
ningspraktik i hög grad associeras till bemästrande av avancerade redskap för inform-
ationssökning, användning av formella informationskällor, samt ålagda uppgifter tol-
kas här som att många av deltagarna identifierar sig som blivande bibliotekarier sna-
rare än som magisterstudenter i B&I. De har, så att säga, siktet inställt på att kunna 
söka information så som man tänker sig att en bibliotekarie skulle göra.  Studenternas 
föreställning om att deras kunskaper och färdigheter i informationssökning i förläng-
ningen syftar till att tillgodose användarnas behov och önskemål är starkt förankrad. 
Detta utesluter naturligtvis inte ett forskningsintresse på B&I-området eller en öns-
kan om förkovran i yrkeslivet, men det ger ett klart besked om var de flesta deltagar-
na lägger tyngdpunkten. Samtidigt som de i sina studier är direkt sysselsatta med att 
tillägna sig B&I-utbildningens akademiska sätt att arbeta och kommunicera, blickar 
många av dem stadigt mot det framtida yrkeslivets utamningar.  
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I studenternas utsagor om sin informationssökning i utbildningen görs då och då 
jämförelser för att visa på det typiska. I utbildningssammanhanget söker och värderar 
man exempelvis ofta andra informationskällor än på fritiden. Man använder också till 
stor del andra redskap för informationssökning än på fritiden, och när skillnaden 
ibland luckras upp och informationssökningen antar en mindre formell karaktär tycks 
man balansera på gränsen till en illegitim ”lättnad”.  Samtidigt framhålls ibland även 
hur såväl den privata informationssökningen som den studierelaterade informations-
sökningen kan befrukta den andra, exempelvis genom utvecklingen av vissa översätt-
ningsbara sökfärdigheter eller ett växande intresse för informationssökning generellt. 
Detta kan förstås som en sorts överspill av kunskaper och intressen över praktikgrän-
serna (jfr Elliott & Kling 1997). Ytterligare ett uttryck för detta är de kognitiva aukto-
riteter studenterna hänvisar till i sina samtal. Liksom i andra frågor finns här variat-
ioner både inom och mellan fokusgrupperna. Där vissa studenter framhåller lärosä-
tets lärare, så pekar andra bestämt mot inspirerande representanter för biblioteksfäl-
tet, exempelvis chefer som de mött i föreläsningssammanhang.  Även om delstudiens 
fokus till stor del har legat på utbildningspraktikens särskilda förutsättningar, med 
utblickar mot yrkespraktiken, är det påfallande att dessa tre praktiker faktiskt kom-
municerar ifråga om B&I-studenternas informationssökning och identitetsformande. 
 
Mellan osäkerhet och expertis 
 
Som framgått finns det alltså skillnader i studenternas uppfattningar om vad inform-
ationssökning faktiskt är, och dessa skillnader accentueras ofta i diskussionerna om 
vad det innebär att kunna söka information som student och blivande bibliotekarie. 
Uppfattningarna går isär både ifråga om vad sådant kunnande består av och hur det 
kan eller bör utvecklas. Samtidigt finns vissa beröringspunkter där studenternas erfa-
renheter och uppfattningar är mer samstämmiga.  

 
Studiens mest entydiga resultat är den osäkerhet som uttrycks i talet om de egna kun-
skaperna i informationssökning relativt de förväntningar studenterna uppfattar som 
närvarande i utbildningspraktiken. Flera studenter hänvisar till en allmän diskurs om 
att det var ”informationsspecialist” eller ”expert på informationssökning” man för-
väntades bli genom den utbildning som var aktuell och marknadsförd vid tiden. I 
utbildningsinformationen hade framhållits att magisterexamen i B&I inte var att be-
trakta som en bibliotekarieutbildning utan en ämnesutbildning med flera tänkbara 
utgångar (jfr Johansson 2007).  Detta anslag har uppenbarligen både attraherat och 
oroat sökanden med olika målsättningar.  Medvetenheten om utbildningens ”teore-
tiska lyft” finns också närvarande i fokusgruppernas diskussioner, och med studen-
ternas ordval rör sig samtalen ofta kring figuren ”teori kontra praktik”.  
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Framför allt görs ofta distinktionen mellan att utveckla färdigheter i informations-
sökning – att kunna – och att på mer begreppslig nivå tillägna sig kunskaper om in-
formationssökning – att veta. Vetandet är den sorts kunskap som studenterna ofta 
förknippar med utbildningspraktiken och den akademiska kontexten, medan kun-
nandet förknippas med den typ av förmågor och färdigheter som man förväntar sig 
kommer att äga företräde i yrkespraktiken. Uppfattningen om att teorierna från ut-
bildningen så att säga ska falla på plats i yrkeslivet och att det ”riktiga” lärandet där-
med skjutits på framtiden, är spridd. Frustration och oro över upplevd bristande 
praktisk förankring av utbildningens stoff (dels ifråga om sökteknik, men även beträf-
fande pedagogiskt orienterade delar av biblioteksarbete som användarundervisning 
och referensarbete) hanteras av studenterna på olika sätt; från ett allmänt uttryckt 
missnöje till olika strategier för att på eget initiativ tillgodose intresset och det upp-
levda behovet, ofta genom extraarbete på bibliotek.  
 
Dessa olika förhållningssätt kan också kopplas till studenternas förväntningar inför 
yrkeslivet i stort, där synen på de egna kunskaperna hänger ihop med graden av själv-
förtroende. Detta kommer också till uttryck i diskussionerna om vilken typ av tjänster 
som kan bli möjliga att söka och erhålla efter examen. Att exempelvis möta biblio-
teksanvändare med djupa ämneskunskaper på högskolebibliotek är något som fram-
ställs som klart utmanande för många av studiens deltagare. En spridd uppfattning är 
också att en tjänst vid högskolebibliotek inte är nåbar med mindre än med flerårig 
erfarenhet från folkbibliotek i bagaget. Utbildningarnas skiftande profileringar och 
lokala diskurser tycks ha stort genomslag för studenternas hållning i den här frågan.  
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7.  HÖGSKOLEBIBLIOTEKARIER OM INFORMATIONS- 
     SÖKNING I UTBILDNINGEN OCH YRKET 

 
 
I detta kapitel presenteras resultat från den andra delstudien. Resultaten baseras på en 
analys av deltagarnas utsagor om olika tillvägagångssätt, redskap, kunskaper och relat-
ioner kopplade till informationssökning. Sammantaget ger kapitlet svar på forsknings-
frågorna 2 och 3: Vilka uppfattningar, erfarenheter och förväntningar ger nyanställda högskole-
bibliotekarier uttryck för angående informationssökning i yrkespraktiken, relaterat till den tidigare 
utbildningspraktiken? och Vilka väsentliga likheter och skillnader kan urskiljas mellan studen-
ternas och de nyanställdas uppfattningar, erfarenheter och förväntningar ifråga om studie- och yrkes-
relaterad informationssökning?   
 
Kapitlet inleds med en empiriskt grundad introduktion om tiden som nyutbildad och 
nyanställd bibliotekarie på högskolebibliotek. Därefter presenteras deltagarnas erfa-
renheter, uppfattningar och – i någon mån – förväntningar kring informationssök-
ning i yrkespraktiken, samt kring högskolebibliotekens pedagogiska arbete med an-
knytning till informationssökning. Vidare presenteras deltagarnas reflektioner kring 
den egna utbildningen och dess relevans för yrkespraktiken. Studien har informerats 
av resultaten från den föregående delstudien med B&I-studenter, och löpande jämfö-
relser görs också mellan de två grupperna. Förekommande citat från intervjuerna är 
märkta med deltagarnas fiktiva namn. I de fall intervjuaren (I) citeras, markeras det 
med fet stil. 
 
 
7.1 Nyanställd på högskolebibliotek  
 
Endast tre av studiens deltagare har medvetet, med början under utbildningstiden, 
sökt sig till just högskolebibliotek och dessutom har ett par deltagare fått tidigare assi-
stenttjänster konverterade till bibliotekarietjänster efter avlagd magisterexamen. Ge-
mensamt för dessa personer är att de tidigt ”haft en fot inne” på en viss arbetsplats. 
Ytterligare någon har rekryterats från en annan arbetsplats genom ett headhunting-
förfarande, för en tjänst med specialiserad inriktning. De flesta anger dock att vägen 
till den aktuella arbetsplatsen varit mer slumpartad än så. Den tuffa arbetsmarknaden 
är omvittnad, och det är inte ovanligt att anställningen vid tiden för studien är utfor-
mad som ett tidsbegränsat vikariat.  De flesta av deltagarna har sökt flera tjänster in-
nan de fått någon typ av anställning och vissa har periodvis arbetat oavlönat på prak-
tikplatser. Ingens resa är den andres helt lik.  
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sökning – att kunna – och att på mer begreppslig nivå tillägna sig kunskaper om in-
formationssökning – att veta. Vetandet är den sorts kunskap som studenterna ofta 
förknippar med utbildningspraktiken och den akademiska kontexten, medan kun-
nandet förknippas med den typ av förmågor och färdigheter som man förväntar sig 
kommer att äga företräde i yrkespraktiken. Uppfattningen om att teorierna från ut-
bildningen så att säga ska falla på plats i yrkeslivet och att det ”riktiga” lärandet där-
med skjutits på framtiden, är spridd. Frustration och oro över upplevd bristande 
praktisk förankring av utbildningens stoff (dels ifråga om sökteknik, men även beträf-
fande pedagogiskt orienterade delar av biblioteksarbete som användarundervisning 
och referensarbete) hanteras av studenterna på olika sätt; från ett allmänt uttryckt 
missnöje till olika strategier för att på eget initiativ tillgodose intresset och det upp-
levda behovet, ofta genom extraarbete på bibliotek.  
 
Dessa olika förhållningssätt kan också kopplas till studenternas förväntningar inför 
yrkeslivet i stort, där synen på de egna kunskaperna hänger ihop med graden av själv-
förtroende. Detta kommer också till uttryck i diskussionerna om vilken typ av tjänster 
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7.  HÖGSKOLEBIBLIOTEKARIER OM INFORMATIONS- 
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Att vara ny på en arbetsplats innebär inte sällan att höra till de yngsta. I studien ingår 
bibliotekarier i åldrarna 24 till 50 år, men majoriteten är under 30 år. Ingen av de in-
tervjuade har nämnt några direkta tillkortakommanden eller någon misskreditering 
som kan relateras till positionen som ny i yrket och/eller ringa ålder. Någon nämner 
att det gentemot användarna någon gång har upplevts som svårt att inta en profess-
ionell roll när det är uppenbart att man är yngre. Problemet beskrivs dock inte som 
stort, och flera deltagare lyfter fram åldersrelaterade fördelar, särskilt kopplat till da-
torvana och ibland genom ett mått av identifikation med den största användargrup-
pen, det vill säga högskolans studenter.  
 
Mot bakgrund av den osäkerhet inför yrkeslivet som uttrycktes av studenterna i den 
första delstudien, är det påfallande att deltagarna i den andra delstudien efter sina 
månader i yrket står relativt trygga. Arbetsklimatet uppfattas ofta som tillåtande och 
uppmuntrande. Nedanstående utdrag från intervjun med Vega får representera en 
erfarenhet som flera deltagare beskrivit, nämligen att mötet med medarbetare och 
kollegor bidragit till att avdramatisera nybörjarens situation. 

 
Vega: Det var ju en osäkerhet i och med, som jag sa, att man inte riktigt visste 
[om man valt rätt yrke utan att ha arbetat på bibliotek tidigare]. Men, ja, det 
var bara positivt. Det är det fortfarande – allting liksom! Vår chef här säger till 
exempel: ’Det är ingen fara om det blir fel, det är ingen operationssal. Man kan 
alltid rätta till det.’ Det är jätteskönt!  

 
Som nya på arbetsplatsen har det varit angeläget för deltagarna att snabbt sätta sig in i 
arbetsplatsernas organisation, funktioner och konkreta arbetsuppgifter. De har van-
ligtvis erbjudits olika typer av utbildningstillfällen, de har frågat sig fram och de har 
deltagit uppmärksamt i verksamheterna. Flera bibliotekarier berättar om hur de under 
den första tiden koncentrerat sig på att lära sig utföra de uppgifter och hantera de 
redskap som hör arbetet till, såsom att genomföra sina första pass i informations-
disken och kunna använda lokala kataloger, forskningsdatabaser och andra informat-
ionssystem. Det är tydligt att de tidiga erfarenheterna i yrket till stor del handlar om 
att lära sig hur man faktiskt gör när man är bibliotekarie på en viss arbetsplats. Ingen 
av dem talar, efter den allra första tiden i yrket, om några egentliga problem med att 
klara av det konkreta arbetet. Vad några deltagare ändå omtalar som tidskrävande – 
ibland initialt svårt – är att få tillträde till de sociala nätverken och att skapa sig en 
överblick på den organisation där arbetsplatsen utgör en mindre del. Det kan bland 
annat handla om att lära känna sina arbetskamrater och att förstå hur beslutsgångarna 
fungerar. Även om detta är aspekter av nybörjarskapet som kan framstå som perifera 
i förhållande till avhandlingens fokus, är det ändå sådant som påverkar förutsättning-
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arna för att känna tillhörighet och få tillgång till arbetsplatsens formella och infor-
mella informationsvägar.  
 
I den första delstudien märktes en spridd osäkerhet ifråga om de egna kunskapernas 
giltighet och relevans för yrkeslivet. I synnerhet gällde det de studenter som under 
utbildningstiden inte hade någon egen erfarenhet av att arbeta på bibliotek. Även 
bland bibliotekarierna märks en skillnad mellan de som hade viss erfarenhet av biblio-
teksarbete redan vid anställningsintervjun, och de som saknade motsvarande erfaren-
het. För dem som saknade erfarenhet av biblioteksarbete var det inledningsvis svårare 
att själv sätta ord på vad man ville och kunde arbeta med. I några fall var tjänstens 
innehåll relativt ospecificerat eller på annat sätt oklart. Då var det inte bara möjligt 
utan helt nödvändigt för den enskilda att själv identifiera och forma sina arbetsupp-
gifter. Ett stort mått av egen initiativförmåga krävdes exempelvis av Selma som ge-
nom sitt vikariat fick ansvar för ett filialbibliotek: 
 

Selma: Sen när jag väl fick det här och tänkte att jag skulle sköta alla delarna 
av ett bibliotek, så trodde jag inte att jag skulle… [skratt], jag tänkte att jag har 
inte lärt mig sånt på utbildningen som gör att jag skulle klara det, så att jag kan 
göra det. Alltså både med inköp, katalogisering… ja, vara min egen chef lik-
som, planera undervisning – allting! Det trodde jag inte att jag skulle klara. 
Men så fick jag gå bredvid hon som jag vikarierar för, typ tre dagar. Hon vi-
sade mig allt och hade skrivit jättefina lappar om allt. Och sen så första dan så 
var här jättemånga [besökare]. Men jag kom in i det på nån vecka.  

 

Det är ganska vanligt att den första tiden på arbetsplatsen har uppfattats som något 
av en flygande start, där de nyanställda uppmuntrats av ledning och kollegor att aktivt 
sätta sig in i verksamheten och att i största möjliga utsträckning ta del av de organise-
rade lärtillfällen som erbjuds. För Sigge som arbetar på ett mellanstort bibliotek och 
har en handfull andra bibliotekarier som sina närmaste medarbetare, är situationen 
annorlunda än Selmas: 
 

Sigge: Man får va med på alla möten […] Och också det med utbildning, att 
med en gång så ’Gå på allt du kan liksom! Tveka inte, vi kan alltid täcka tim-
marna och fylla passen och så.’ […] När man istället blir inbjuden direkt då 
känns det ju såhär att de förväntar sig att jag kan nånting och kan jag inte det 
så… och så känner man en styrka där liksom i att ’Ok, du får ha hand om 
fjärrlån’ och då är det bara att ’Jahaja.’ […] Det kändes ju jättebra att ansvara 
för nånting direkt.  
 

När Selma och Sigge får frågan om sina möjligheter till påverkan och inflytande på de 
respektive arbetsplatserna råder ingen tvekan om svaret. I Selmas fall bygger hela den 
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löpande verksamheten på hennes aktiva arbetsinsatser. Den relativa ensamheten tycks 
fungera både som en sporre och en begränsning. Arbetet lägger hon i stort sett upp 
som hon vill, men samtidigt utgör hon som bibliotekarie en numerär minoritet i för-
hållande till ledningen för den utbildningsinstitution som hennes bibliotek stödjer, 
och det är inte alltid som ledningens och hennes uppfattningar om bibliotekets ideala 
funktion sammanfaller. Sigge däremot har möjligheten att själv avgöra i vilken takt 
det kan vara lämpligt att formulera och driva egna idéer inom en organisation där 
bibliotekarierna tillsammans utgör en sorts kritisk massa med kollektiva påverkans-
möjligheter visavi moderorganisationen.  
 
Den bild som framtonade i fokusgruppdiskussionerna, där vissa studenter uttryckte 
oro inför mötet med förmodat konservativa äldre bibliotekariekollegor, överens-
stämmer inte med hur de nyanställda deltagarna beskriver sin första tid på arbets-
platsen. Därmed inte sagt att relationen till äldre kollegor med andra kunskaper, erfa-
renheter och uppfattningar ska förstås som helt konfliktfri. Dock tycks det vara så att 
den spridda erfarenheten av att bli respektfullt mottagen på arbetsplatsen medfört ett 
stärkt självförtroende för de nyanställda, vilket i sin tur kan innebära att olikheter i 
synsätt medarbetarna emellan ter sig mindre problematiska. Sammanfattningsvis kan 
sägas att de nya bibliotekarierna befinner sig i en situation där krafter för anpassning 
och följsamhet respektive egna initiativ är verksamma samtidigt. Hur detta balanseras 
får, tillsammans med individuella intressen och ambitioner, konsekvenser för deras 
inflytande på arbetsplatsen. Susanne som sedan studietiden haft ett stort intresse för 
referensarbete och användarundervisning – ett intresse som också fördjupades i ma-
gisteruppsatsen – har många uppslag för hur just dessa delar av verksamheten skulle 
kunna utformas på hennes nuvarande arbetsplats. Samtidigt resonerar hon om den 
lyhördhet och ödmjukhet som krävs för att kunna bedriva ett konstruktivt utveckl-
ingsarbete i en miljö med etablerade traditioner:  

 
I: Det är klart att det tar ett tag att lära känna [bibliotekets användare]? 
Susanne: Ja, och att lära känna kulturen här också. Hur har man av tradition 
genomfört de här sakerna? Alltså här kommer ju det liksom, men man kan ju 
inte ställa sig som en revolutionär och ’Nu ska vi göra såhär! Det är så jag 
tycker att man ska göra det.’ Utan där är det ju ett väldigt inkännande, tycker 
jag, i början. Man får förstå att ’Såhär har det sett ut här innan’ liksom. Hur jag 
gör det utifrån det, det får jag ju avgöra utifrån de parametrarna.  

 
Susanne har alltså redan, genom sina specifika ämneskunskaper, en ganska klar mål-
sättning för sig själv och verksamheten. På motsvarande sätt kan man i intervju-
materialet se att det fåtal deltagare som fått tillfälle att konkret använda sig av sina 
särskilda kunskaper från arbetet med magisteruppsatsen, tidigt har kunnat bidra till 
idé- och utvecklingsarbetet på arbetsplatserna. Att få gehör och omedelbar använd-
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ning för de kunskaper man utvecklat under självständigt och intressedrivet arbete i 
utbildningen, tycks ha ingjutit en särskild säkerhet och kreativitet hos dessa deltagare.  
 
 
7.2 Informationssökning i yrkespraktiken  
 
Det är uppenbart att inträdet i arbetsplatsernas specifika och skiftande gemenskaper 
har skapat nya förutsättningar för deltagarnas informationssökning. Även om arbets-
platserna varierar i storlek och personalsammansättning, delar de ett professionellt 
uppdrag i att ordna och tillgängliggöra – ibland utveckla – informationsresurser i 
högskolekontexten. Verksamheternas inriktning mot stödjande, tillgängliggörande 
och förmedling visavi huvudman och användare tycks ofta sammanfalla med ett in-
tresse av att sprida och dela med sig av information internt. Frågan om informations-
sökning för professionell kunskapsfördjupning associeras av de nyanställda bibliote-
karierna ofta till kollektiv kompetensutveckling och omvärldsbevakning på arbets-
platsen. Kompetensutvecklingen bedrivs, enligt flera deltagare, aktivt och systema-
tiskt i den utpräglade utbildningsmiljö som högskolan och dess bibliotek utgör. I det 
empiriska materialet är det också tydligt att den organiserade kompetensutveckling 
som erbjuds och äger rum, vanligtvis riktas direkt mot de arbetsuppgifter som ryms i 
deltagarnas aktuella tjänster. Det gäller en lång rad olika funktioner och områden 
inom vilka både extern fortbildning och interna inspirations- och utbildningsinsatser 
erbjuds med inriktning mot exempelvis katalogisering, fjärrlåneverksamhet, pedago-
gisk verksamhet, utveckling av system och informationstjänster. Så långt som kompe-
tensutvecklingen ligger tydligt i linje med den aktuella verksamheten på arbetsplatsen 
åtföljs normalt ledningens uppmuntran av tillhandahållna resurser i form av tid. Om-
världsbevakning nämns av flera deltagare i delstudien som en viktig del av arbetet, 
men här märks också en lägre grad av formalisering.   
 
7.2.1 Informationssökning för eget bruk 
 
Vi kan konstatera att högskolebibliotekariers förutsättningar för egeninitierad inform-
ationssökning i tjänsten är närmast unik, i och med tillgången på informationsresurser 
vid arbetsplatsen. I förhållande till jämförbara yrkesgrupper31  kan de sägas ha särskilt 
gynnsamma förutsättningar (jfr Hedman, Lundh & Sundin 2009). Högskolebibliote-
karierna är sällan schemabundna i samma utsträckning som andra yrkesgrupper, och 
över huvud taget kan de sägas verka i en miljö där läsning och kunskapsutveckling 
värderas högt. Även om goda förutsättningar alltså finns för egeninitierad informat-
ionssökning, uppger flera deltagare i studien att de inte har någon särskild tid avsatt 
                                                           
31 Med jämförbara avses i detta sammanhang sådana grupper som också genomgått en professionaliseringspro-
cess, såsom sjuksköterskor, lärare, socionomer m.fl.  
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löpande verksamheten på hennes aktiva arbetsinsatser. Den relativa ensamheten tycks 
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platsen. Därmed inte sagt att relationen till äldre kollegor med andra kunskaper, erfa-
renheter och uppfattningar ska förstås som helt konfliktfri. Dock tycks det vara så att 
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inte ställa sig som en revolutionär och ’Nu ska vi göra såhär! Det är så jag 
tycker att man ska göra det.’ Utan där är det ju ett väldigt inkännande, tycker 
jag, i början. Man får förstå att ’Såhär har det sett ut här innan’ liksom. Hur jag 
gör det utifrån det, det får jag ju avgöra utifrån de parametrarna.  

 
Susanne har alltså redan, genom sina specifika ämneskunskaper, en ganska klar mål-
sättning för sig själv och verksamheten. På motsvarande sätt kan man i intervju-
materialet se att det fåtal deltagare som fått tillfälle att konkret använda sig av sina 
särskilda kunskaper från arbetet med magisteruppsatsen, tidigt har kunnat bidra till 
idé- och utvecklingsarbetet på arbetsplatserna. Att få gehör och omedelbar använd-
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ning för de kunskaper man utvecklat under självständigt och intressedrivet arbete i 
utbildningen, tycks ha ingjutit en särskild säkerhet och kreativitet hos dessa deltagare.  
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erbjuds med inriktning mot exempelvis katalogisering, fjärrlåneverksamhet, pedago-
gisk verksamhet, utveckling av system och informationstjänster. Så långt som kompe-
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vid arbetsplatsen. I förhållande till jämförbara yrkesgrupper31  kan de sägas ha särskilt 
gynnsamma förutsättningar (jfr Hedman, Lundh & Sundin 2009). Högskolebibliote-
karierna är sällan schemabundna i samma utsträckning som andra yrkesgrupper, och 
över huvud taget kan de sägas verka i en miljö där läsning och kunskapsutveckling 
värderas högt. Även om goda förutsättningar alltså finns för egeninitierad informat-
ionssökning, uppger flera deltagare i studien att de inte har någon särskild tid avsatt 
                                                           
31 Med jämförbara avses i detta sammanhang sådana grupper som också genomgått en professionaliseringspro-
cess, såsom sjuksköterskor, lärare, socionomer m.fl.  
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för ändamålet. Informationssökning för eget bruk får i hög grad betraktas som en 
integrerad del i högskolebibliotekariernas yrkespraktik, och därmed är den inte alltid 
urskiljbar, och ganska sällan reflekterad över som en separat aktivitet. 
 
I följande citat ger Stefan exempel på hur den egeninitierade informationssökningen 
ligger nära, och som regel kuggar i de behov som uppstår i relation till specifika akti-
viteter och intressen på arbetsplatsen. 

 
I: Har du nåt sånt stort professionellt intresse själv som gör att du söker 
information mer för dig själv i ditt jobb?  
Stefan: Ja, det gör jag ju hela tiden. Det är svårt att dra gränsen för vad jag gör 
för mig själv och vad jag gör för att det är en del av mina arbetsuppgifter, för 
det ingår ju att hålla sig à jour med [det specifika intresset] och vetenskaplig 
publicering, så där söker jag mycket information och läser hela tiden mycket 
för att hålla mig à jour.  
I: Vilka vägar går du då?  
Stefan: Alla möjliga. Dels har vi ju ett så bra informellt nätverk här där vi tip-
sar varandra om intressanta artiklar […] och jag är med på ett antal olika mejl-
listor där man får se vad som diskuteras. Jag hittar en del ibland när jag söker i 
vårt system och kollar om det kommit in nån ny artikel i [den lokala biblio-
teksdatabasen]. 

 
En mångfald av redskap 
 
Till skillnad mot utbildningspraktikens relativt strikta orientering mot vetenskapliga, 
formella källor kan sägas att högskolebibliotekarier i yrkespraktiken ofta använder sig 
av en mångfald av källor av såväl formell som informell karaktär, i synnerhet när det 
gäller egeninitierad informationssökning. Upplevda informationsbehov uppstår stän-
digt i olika arbetssituationer, och som yrkesverksamma tar bibliotekarierna i det 
närmast automatiskt reda på det de behöver genom de resurser som står till buds. 
Följande citat av Vega illustrerar detta: 

 
Vega: […] Om det gäller databaser till exempel så förändras det ju hela tiden. 
Jag vet inte, på nåt sätt så är man ju där i alla fall och kollar upp informationen 
och så. 
I: Var? 
Vega: Ja… databasernas egna sidor så att säga. Och i diskussionen med andra 
då. Sen finns det ju olika, typ Internetbrus, ett man… jag vet inte. Man vänder 
sig till rätt kanaler i alla fall. Man gör det automatiskt. Man söker inte det, ’nu 
ska jag lära mig, nu ska jag förbättra det’, utan det bara händer av sig självt. 
[…] Det har blivit en del av jobbet. 

 
Det exempel Vega ger handlar specifikt om hur kunskapen om arbetsredskap som 
databaser hålls aktuell i yrket. Citatet fångar också upp ett synligt mönster i intervju-
materialet vad gäller informationskanaler, nämligen högskolebibliotekariernas fre-
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kventa blogganvändning. Flera deltagare hänvisar till just biblioteksbloggar, och bland 
dem som ofta nämns återfinns exempelvis Internetbrus och Feltänkt? Bloggarna tycks 
fungera som en aktuell, lättillgänglig och inbjudande informationskanal. Med sin in-
formella karaktär fångar den lätt upp intressen som också kan röra sig i gränslandet 
mellan yrkesliv och fritid (jfr Kjellberg 2010). För den som upplever att tiden är 
knapp, kan biblioteksbloggarna också fylla en väsentlig funktion i att sovra, granska 
och rekommendera olika källor. Och det är knappast någon slump att just biblioteka-
rier ofta både producerar och konsumerar bloggar (jfr Ekstrand 2006). 
 
När de nyanställda bibliotekarierna i undersökningen beskriver sina sätt att söka och 
använda information i arbetet beskrivs och kommenteras ofta specifika källor och 
vägar till information. I deras egeninitierade sökning av information märks att de 
formella kraven på vetenskaplighet är lägre och variationen bland de konsulterade 
källorna större än i utbildningspraktiken. Här ryms exempelvis personliga nätverk, e-
postlistor, branschtidningar, konferenser och bloggar. De flesta resurser som tas upp 
i intervjuerna betraktas typiskt som tillgängliga, tillförlitliga och användbara i den ak-
tuella yrkespraktiken, men andra nämns också med den skepsis som förefaller angelä-
gen att markera ur ett bibliotekarieperspektiv. Både bland de nyanställda och B&I-
studenterna märks tendensen att medvetet förhålla sig till de redskap för informat-
ionssökning som inte fullt ut svarar mot praktikens normer. Det gäller i regel resurser 
som uppfattas som tveksamma eller problematiska i relation till den professionella 
praktiken men som ändå, genom sin påtaglighet i informationslandskapet, uppfattas 
som nödvändiga att kommentera. I följande citat handlar det återigen om den webba-
serade söktjänsten Google – här nämnt tillsammans med uppslagsverket Wikipedia – 
och dess ständiga närvaro i såväl den egna yrkespraktiken som i biblioteksanvändar-
nas informationssökning. Vilma beskriver hur hon i sin pedagogiska roll har att för-
hålla sig till dessa redskap: 
 

Vilma: jag tänker inte hindra nån från att använda Google. Alltså Google är 
ett fantastiskt redskap – hur kan man inte använda det? [skratt] Men då brukar 
jag ju tala om för [studenterna] att ‘Tänk nu källkritiskt! Ta reda på vem som 
skrivit det här! Är det pålitlig information?’ Det räcker med att jag har fått dem 
uppmärksamma på detta. Samma sak gäller ju Wikipedia. Det är också fantas-
tiskt bra i vissa avseenden, så länge man kontrollerar det med andra källor. Ska 
man bara ha nån information snabbt så är det jättebra. Det gör man ju själv 
med, men det får man ju inte säga som bibliotekarie. [skratt] 

 
Att göra medveten urskiljning bland informationskällor och därmed visa sig källkri-
tisk är förstås angeläget för varje ambitiös yrkesperson, och i extra hög grad inom en 
grupp som ofta har att behandla källkritiken som undervisningsinnehåll. En annan 
informationskanal som de nyanställda högskolebibliotekarierna ibland diskuterar är e-
postlistan som av många läses med omvittnad ”hat-kärlek”. Listan omtalades inte av 
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B&I-studenterna i första delstudien; den tycks vara nära kopplad till yrkespraktikens 
institutioner och dess mer informella struktur, där vissa röster är mer tongivande än 
andra. Ett mått av försiktighet präglar de nya bibliotekariernas utsagor – ingen av 
dem uppger exempelvis att de själva kommunicerar via listan även om de är följare. 
Mellan raderna antyder deras utsagor att Biblist uppfattas som en arena för mer eta-
blerade och röststarka individer på biblioteksfältet.  
 
Fritidspraktikens informationsvanor 
 
Flera internet- och webbaserade resurser som Google, Wikipedia, e-postlistor och 
bloggar utgör informationsresurser som inte självklart associeras till högskolebiblio-
tekens utåtriktade arbete. Däremot omnämns de relativt frekvent i de nyanställda bib-
liotekariernas beskrivningar av egen yrkesrelaterad informationssökning, inklusive 
mer lågaktiv bevakning av olika kanaler. I flera fall kan användningen av den typen av 
lättillgängliga, snabba och ”mindre akademiska” redskap härledas till medievanor 
sprungna ur vardagens och fritidens informationspraktiker. I analysens teoretiska ut-
gångspunkter ligger ett antagande om att yrkesidentiteter formas över tid och genom 
interaktionen i olika praktiker, men då främst med avseende på utbildningspraktik 
och yrkespraktik. Därför är det särskilt intressant att notera fritidspraktikens influen-
ser i materialet, ifråga om informationssökning och identitetsformande. Motsvarande 
iakttagelse gjordes även i delstudien med B&I-studenter, och liknande resultat har 
också tidigare presenterats i B&I-studier (t.ex. Hartel 2011). Beträffande resultaten 
från första delstudien kan sägas att de jämförelser som flera av studenterna där gjorde 
mellan sin egen informationssökning och andras (t.ex. makars och vänners), också är 
tydliga tecken på fritidspraktikens betydelse för hur utbildningspraktiken förstås av 
dess deltagare. Delar av det som kan betraktas som centralt kunnande i vissa bibliote-
karietjänster visar sig i flera fall bestå av en sorts ”kunskaps-överspillningar” från fri-
tidspraktiken (jfr t.ex. Elliot & Kling 1997). Sofia menar exempelvis att hon haft nytta 
av både sin egen och sambons datorvana och intresse för olika programvaror, bland 
annat vid anställningsintervjun: 

 
Sofia: […] Sen så fick jag ju den tjänsten, och det var nog mycket […] min 
datavana, att jag inte är rädd för att hantera datorn. Och det är ju inte heller di-
rekt nåt jag har lärt mig på utbildningen utan det beror ju framför allt på att 
min sambo är systemutvecklare och halva min bekantskapskrets är folk som 
har läst datavetenskap […].  

 
I ett annat fall, nämligen Oves, gällde det istället att särskild kompetens gällande olika 
webbfenomen, förvärvad ”på kammaren”, snabbt fångades upp och gjordes till före-
läsnings- och workshopsinnehåll på arbetsplatsen. I Sagas fall handlade det, i sin tur, 
om hennes metod för att hålla sig yrkesmässigt uppdaterad inom den informations-
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tekniska utvecklingen. Det sker ofta med hjälp av hennes privata ”scrapbook” som 
vid tiden för intervjun rymde allt från klädannonser och personliga anteckningar till 
notiser om den senaste läsplattan. När Saga utvecklar sina tankar om vikten av att 
hålla sig uppdaterad ifråga om olika IKT-redskap och informationstjänster märks ett 
mått av rastlöshet inför arbetets institutionellt betingade tröghet; från sin personliga 
horisont tycker hon att biblioteken är alltför långsamma aktörer på den stora inform-
ationsmarknaden: 
  

Saga: Nu är jag ganska ung, jag är hyfsat duktig liksom på tekniska informat-
ionstjänster, och jag är ändå ganska dålig i relation till mina kompisars yngre 
syskon som är helt grymma liksom. Och det glappet tror jag inte man ska un-
derskatta. Det måste bli det biblioteket står för, att liksom ligga och ha koll på 
det här nya och kunna förhålla sig till det innan man presenterar [det] för dem 
som brukar biblioteket. 
 

Med Sagas resonemang blir det tydligt att den datorvana och de webbkunskaper som 
många nyutbildade bibliotekarier har med sig ”gratis” hemifrån, kan komma till pass i 
biblioteksverksamheter som strävar efter att ligga väl framme i utvecklingen av digi-
tala biblioteks- och informationstjänster. Detta är tydliga exempel på hur fritidsprak-
tiken griper in i yrkespraktiken, och även framhävs av de nyanställda bibliotekarierna 
som förutsättningar att bedriva och utveckla arbetsplatsens tjänster.  
 
À jour-hållning inom forskningen – ett personligt intresse  
 
Den egeninitierade informationssökningen kan rymma allt från konkret problemlös-
ning i stunden till mer löpande bevakning av särskilda kunskapsområden. Det handlar 
om att, som god bibliotekarie, på personligt initiativ hålla sig à jour med kunskapsut-
vecklingen på det egna arbetsområdet. I intervjuerna nämns både behovet av att hålla 
sig uppdaterad ifråga om den tekniska utvecklingen av arbetsredskapen, och mer ge-
nerell ämnesfördjupning inom B&I eller andra relevanta ämnen.  
 
Det är intressant att konstatera att bibliotekarierna ibland uttrycker att det på arbets-
platsen finns en relativt informell uppmuntran att söka yrkesrelaterad information, 
exempelvis i form av forskningsrapporter och artiklar. Detta dock utan formella krav 
eller incitament. Att följa kunskapsproduktionen inom det biblioteks- och informat-
ionsvetenskapliga forskningsfältet ter sig dock inte lika angeläget och intressant för 
alla deltagare, ibland beroende på att det anses svårt att få tiden att räcka till. Vendela, 
bland andra, talar också om att detta är något man ”borde” ägna sig åt i högre ut-
sträckning än man faktiskt gör.  
 

Vendela: Ja, det är alltså [material] från [institutionen där V är kontaktbiblio-
tekarie ] och det ser man ju att det är mycket där man borde kolla upp va. Det 
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B&I-studenterna i första delstudien; den tycks vara nära kopplad till yrkespraktikens 
institutioner och dess mer informella struktur, där vissa röster är mer tongivande än 
andra. Ett mått av försiktighet präglar de nya bibliotekariernas utsagor – ingen av 
dem uppger exempelvis att de själva kommunicerar via listan även om de är följare. 
Mellan raderna antyder deras utsagor att Biblist uppfattas som en arena för mer eta-
blerade och röststarka individer på biblioteksfältet.  
 
Fritidspraktikens informationsvanor 
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iakttagelse gjordes även i delstudien med B&I-studenter, och liknande resultat har 
också tidigare presenterats i B&I-studier (t.ex. Hartel 2011). Beträffande resultaten 
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av både sin egen och sambons datorvana och intresse för olika programvaror, bland 
annat vid anställningsintervjun: 

 
Sofia: […] Sen så fick jag ju den tjänsten, och det var nog mycket […] min 
datavana, att jag inte är rädd för att hantera datorn. Och det är ju inte heller di-
rekt nåt jag har lärt mig på utbildningen utan det beror ju framför allt på att 
min sambo är systemutvecklare och halva min bekantskapskrets är folk som 
har läst datavetenskap […].  

 
I ett annat fall, nämligen Oves, gällde det istället att särskild kompetens gällande olika 
webbfenomen, förvärvad ”på kammaren”, snabbt fångades upp och gjordes till före-
läsnings- och workshopsinnehåll på arbetsplatsen. I Sagas fall handlade det, i sin tur, 
om hennes metod för att hålla sig yrkesmässigt uppdaterad inom den informations-
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tekniska utvecklingen. Det sker ofta med hjälp av hennes privata ”scrapbook” som 
vid tiden för intervjun rymde allt från klädannonser och personliga anteckningar till 
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ationsmarknaden: 
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tekarie ] och det ser man ju att det är mycket där man borde kolla upp va. Det 
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finns många databaser då man tänker att där skulle jag vilja söka lite grand – 
vad finns det för material där? Och det hinner man inte. Man kan vissa data-
baser, men sen hinner man liksom inte. Det finns så otroligt många [uppgivet]. 
Man blir ju alldeles matt egentligen. Och på nåt vis så måste man ju se sina be-
gränsningar också va. 
 

Som tidigare nämnts upplever bibliotekarier, i sin ocean av informationsresurser, pre-
cis som många andra grupper att tiden sällan räcker till för mycket mer än de mest 
akuta frågorna. Flera av deltagarna i studien ger på liknande vis uttryck för vad som 
skulle kunna kallas informationssökningens dåliga samvete. Samtidigt som den egeni-
nitierade informationssökning omtalas som svår att hinna med, betonas flera gånger 
att sådana aktiviteter just sker på frivillig och intressedriven basis. Oves berättelse 
illustrerar detta: 
 

Ove: Jo, men det frågade jag faktiskt om, med min chef senast, och det sa hon 
att det är verkligen viktigt att vi tar oss den tiden. Speciellt ifall vi är intresserade 
liksom. Men jag har ju inte nån särskild tid varje vecka när jag sitter och håller 
på med sånt. 
 

När Oda talar om detta förstärks ändå bilden ytterligare av att det finns normer och 
förväntningar kring dessa aktiviteter och det intresse som förmodas styra dem. Det 
dåliga samvetet kan uppenbarligen gälla både svårigheten att hinna med och ett bris-
tande intresse inför uppgiften: 

 
Oda: Det tror jag nog att… Det märker man ju liksom i biblioteken att man 
läser inte nya uppsatser, det som kommer från B&I. Och det borde man ju vara 
mer intresserad av egentligen. Man vet nog inte riktigt att det produceras väl-
digt bra saker som man har nytta av. Eller man har väl inte tid att liksom… 
Det märks mer på universitetsbiblioteket att man diskuterar ju aldrig nya upp-
satser eller nånting, fast det handlar ju om deras yrkesroll och deras… Det 
finns inte riktigt, det där. 
 

Motivet för kontinuerlig kunskapsfördjupning i tjänsten uppfattas inte sällan som 
personligt intressegrundat och därmed närmast som en samvetsfråga. Däremot upp-
fattar flera deltagare att det inte finns några uttalade krav eller formella incitament för 
den enskilde att ägna sig åt detta. I Sagas utsaga uttrycks att kompetensutveckling är 
något man ägnar sig åt för sin egen skull, men samtidigt betonas att det bör vara ar-
betsgivarens ansvar att tillhandahålla resurser för personalens kunskapsutveckling.  
 

Saga: [Ä]ven om det är för min egen skull jag kompetensutvecklar mig, så gör 
jag ju inte såna saker gratis liksom, om jag inte skulle snubbla på nåt. […] [J]ag 
tror att ju mer formella vägar för sånt som finns inarbetat i jobbet ju bättre är 
det. För det är klart att man måste kompetensutveckla sig. 
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Min tolkning är att Saga uppfattar det som oprofessionellt att ta sin fritid i anspråk 
för något som bör betraktas som en viktig uppgift inom ramarna för tjänsten. Så till-
vida involveras inte bara arbetsgivaren och den anställda utan även hela bibliotekarie-
kollektivet indirekt i resonemanget. Sagas hållning i frågan utmärker sig genom att 
ansvaret placeras hos arbetsgivaren istället för hos den enskilda bibliotekarien.  
 
7.2.2 Informationssökning för användare 
 
Som tidigare nämnts har uttrycket informationssökning en speciell komplexitet och 
laddning för deltagarna i undersökningen. Deltagarna har under sin B&I-utbildning (i 
varierande utsträckning) fått stifta bekantskap med information och informations-
sökning som teoretiska begrepp, och de har tagit del av vetenskapliga studier som 
empiriskt behandlar informationssökning bland olika användargrupper, i skiftande 
kontexter. Denna förförståelse bredvid den nyvunna erfarenheten av att arbeta med 
att ordna och söka information i tjänsten samt, i flera fall, att arbeta med informat-
ionssökning som undervisningsinnehåll, utgör viktiga förutsättningar för hur delta-
garna går in i intervjusituationen. De nyanställda högskolebibliotekarierna har fått 
frågan om i vilken mån de själva menar att informationssökning är en viktig del i de-
ras nuvarande arbete. Begreppet informationssökning har i frågan avsiktligt lämnats 
öppet för tolkning, och i svaren blir det uppenbart att uttrycket informationssökning 
ges olika betydelser av deltagarna. I följande citat framträder Sofias syn på vad det 
innebär att arbeta med informationssökning eller ej. 

 
Sofia: Ja, jag har ju informationspass. […] Det är ju mestadels studenter som 
kommer, och en del forskare… men framför allt studenter. Den disken […] är 
bemannad fyra timmar om dan, och det är mer att de frågar efter nån bok som 
de inte hittar på hyllan, så man får gå och hjälpa dem leta reda på den. Det är 
liksom inga ingående referensfrågor, utan då har vi en annan informationsdisk 
nere på bottenplan där de kommer in. […] Jag svarar ju mer på ’Ja, jag hittar 
inte den här boken nu, men jag skulle ha en bok som hette så här – var står 
den nånstans?’ […] 
I: Skulle du vilja säga att informationssökning är en viktig del av ditt 
jobb? 
Sofia: Nej, det skulle jag inte säga. Det är inte särskilt viktigt för mitt jobb.   
 

Sofia som ofta möter studenter i disken på ett stort universitetsbibliotek hävdar alltså 
spontant att informationssökning inte är någon viktig del av hennes jobb, även om 
hon arbetar i informationsdisken med att exempelvis identifiera och ta fram efterfrå-
gat material. Stefan som, å sin sida, utvecklar och underhåller ett digitalt institutionellt 
arkiv menar att informationssökning är helt centralt i hans arbete: 

 
Stefan: Men nånstans så blir det ju alltid slutanvändaren man utgår från ändå, 
för bibliotekarierna har ju ett uppdrag mot sina användare och mycket av det 
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finns många databaser då man tänker att där skulle jag vilja söka lite grand – 
vad finns det för material där? Och det hinner man inte. Man kan vissa data-
baser, men sen hinner man liksom inte. Det finns så otroligt många [uppgivet]. 
Man blir ju alldeles matt egentligen. Och på nåt vis så måste man ju se sina be-
gränsningar också va. 
 

Som tidigare nämnts upplever bibliotekarier, i sin ocean av informationsresurser, pre-
cis som många andra grupper att tiden sällan räcker till för mycket mer än de mest 
akuta frågorna. Flera av deltagarna i studien ger på liknande vis uttryck för vad som 
skulle kunna kallas informationssökningens dåliga samvete. Samtidigt som den egeni-
nitierade informationssökning omtalas som svår att hinna med, betonas flera gånger 
att sådana aktiviteter just sker på frivillig och intressedriven basis. Oves berättelse 
illustrerar detta: 
 

Ove: Jo, men det frågade jag faktiskt om, med min chef senast, och det sa hon 
att det är verkligen viktigt att vi tar oss den tiden. Speciellt ifall vi är intresserade 
liksom. Men jag har ju inte nån särskild tid varje vecka när jag sitter och håller 
på med sånt. 
 

När Oda talar om detta förstärks ändå bilden ytterligare av att det finns normer och 
förväntningar kring dessa aktiviteter och det intresse som förmodas styra dem. Det 
dåliga samvetet kan uppenbarligen gälla både svårigheten att hinna med och ett bris-
tande intresse inför uppgiften: 

 
Oda: Det tror jag nog att… Det märker man ju liksom i biblioteken att man 
läser inte nya uppsatser, det som kommer från B&I. Och det borde man ju vara 
mer intresserad av egentligen. Man vet nog inte riktigt att det produceras väl-
digt bra saker som man har nytta av. Eller man har väl inte tid att liksom… 
Det märks mer på universitetsbiblioteket att man diskuterar ju aldrig nya upp-
satser eller nånting, fast det handlar ju om deras yrkesroll och deras… Det 
finns inte riktigt, det där. 
 

Motivet för kontinuerlig kunskapsfördjupning i tjänsten uppfattas inte sällan som 
personligt intressegrundat och därmed närmast som en samvetsfråga. Däremot upp-
fattar flera deltagare att det inte finns några uttalade krav eller formella incitament för 
den enskilde att ägna sig åt detta. I Sagas utsaga uttrycks att kompetensutveckling är 
något man ägnar sig åt för sin egen skull, men samtidigt betonas att det bör vara ar-
betsgivarens ansvar att tillhandahålla resurser för personalens kunskapsutveckling.  
 

Saga: [Ä]ven om det är för min egen skull jag kompetensutvecklar mig, så gör 
jag ju inte såna saker gratis liksom, om jag inte skulle snubbla på nåt. […] [J]ag 
tror att ju mer formella vägar för sånt som finns inarbetat i jobbet ju bättre är 
det. För det är klart att man måste kompetensutveckla sig. 

 

105 
 

Min tolkning är att Saga uppfattar det som oprofessionellt att ta sin fritid i anspråk 
för något som bör betraktas som en viktig uppgift inom ramarna för tjänsten. Så till-
vida involveras inte bara arbetsgivaren och den anställda utan även hela bibliotekarie-
kollektivet indirekt i resonemanget. Sagas hållning i frågan utmärker sig genom att 
ansvaret placeras hos arbetsgivaren istället för hos den enskilda bibliotekarien.  
 
7.2.2 Informationssökning för användare 
 
Som tidigare nämnts har uttrycket informationssökning en speciell komplexitet och 
laddning för deltagarna i undersökningen. Deltagarna har under sin B&I-utbildning (i 
varierande utsträckning) fått stifta bekantskap med information och informations-
sökning som teoretiska begrepp, och de har tagit del av vetenskapliga studier som 
empiriskt behandlar informationssökning bland olika användargrupper, i skiftande 
kontexter. Denna förförståelse bredvid den nyvunna erfarenheten av att arbeta med 
att ordna och söka information i tjänsten samt, i flera fall, att arbeta med informat-
ionssökning som undervisningsinnehåll, utgör viktiga förutsättningar för hur delta-
garna går in i intervjusituationen. De nyanställda högskolebibliotekarierna har fått 
frågan om i vilken mån de själva menar att informationssökning är en viktig del i de-
ras nuvarande arbete. Begreppet informationssökning har i frågan avsiktligt lämnats 
öppet för tolkning, och i svaren blir det uppenbart att uttrycket informationssökning 
ges olika betydelser av deltagarna. I följande citat framträder Sofias syn på vad det 
innebär att arbeta med informationssökning eller ej. 

 
Sofia: Ja, jag har ju informationspass. […] Det är ju mestadels studenter som 
kommer, och en del forskare… men framför allt studenter. Den disken […] är 
bemannad fyra timmar om dan, och det är mer att de frågar efter nån bok som 
de inte hittar på hyllan, så man får gå och hjälpa dem leta reda på den. Det är 
liksom inga ingående referensfrågor, utan då har vi en annan informationsdisk 
nere på bottenplan där de kommer in. […] Jag svarar ju mer på ’Ja, jag hittar 
inte den här boken nu, men jag skulle ha en bok som hette så här – var står 
den nånstans?’ […] 
I: Skulle du vilja säga att informationssökning är en viktig del av ditt 
jobb? 
Sofia: Nej, det skulle jag inte säga. Det är inte särskilt viktigt för mitt jobb.   
 

Sofia som ofta möter studenter i disken på ett stort universitetsbibliotek hävdar alltså 
spontant att informationssökning inte är någon viktig del av hennes jobb, även om 
hon arbetar i informationsdisken med att exempelvis identifiera och ta fram efterfrå-
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jag gör också, som har med informationssökning att göra är ju att jag under-
håller det nya institutionella arkivet, […] att bygga upp ett system för informat-
ionssökning, och då får man ju hela tiden tänka på vad som är logiskt för en 
användare, ’Vad är intuitivt?’ och ’Hur ska man enklast förstå?’ 
I: Så informationssökning är ändå en viktig del i ditt arbete? 
Stefan: Ja, absolut. Det kretsar kring det hela tiden. 

 
Min tolkning av varför deltagarna svarar såpass olika på frågan, är att de förutom att 
deras arbetsuppgifter ser olika ut, även har olika uppfattningar om vad som faktiskt 
ryms i begreppet informationssökning. I Sofias fall tycks informationssökning defi-
nieras relativt snävt (jfr även B&I-studenterna) , och av hennes sätt att utveckla sitt 
resonemang i intervjun framgår att hon med informationssökning i biblioteksarbetet i 
första hand avser avancerade sökningar, företrädesvis med utgångspunkt i komplexa 
referensfrågor. Hennes egna insatser som normalt består i att vägleda bibliotekets 
besökare i samlingarna, ofta genom att lokalisera litteratur på hyllorna, faller inte 
inom dessa ramar. Stefan, å andra sidan, talar om informationssökning i vidare be-
märkelse, som en central biblioteksfunktion som självklart berör och beaktas i arbetet 
med att tillgängliggöra vetenskapligt material för användarna via det arkiv han utveck-
lar. Den här typen av variationer i begreppsanvändning har i analysen bidragit till 
identifieringen av olika yrkesidentiteter i det empiriska materialet (se kap 8.2.1 – 
8.2.4).  
 
Fokus på användarna 
 
Resultaten av den första delstudien var samstämmiga såtillvida att B&I-studenterna 
generellt talade om informationssökning i en kommande yrkespraktik som aktiviteter 
riktade mot att tillgodose biblioteksanvändarnas behov och önskemål – för att inte 
säga krav. Främst diskuterades då referensarbete och olika situationer som kunde 
tänkas uppstå i anslutning till det. I intervjuerna med de nyanställda högskolebibliote-
karierna vidgas och nyanseras bilden av de olika sätt på vilka informationssökning 
beskrivs och förekommer i arbetet, men generellt ligger fokus fast på att erbjuda 
biblioteksanvändarna stöd och/eller service med informationssökning.  
 
Utöver arbetsgivare och kollegor finns ytterligare en stor grupp vars förväntningar är 
centrala för bibliotekarierna, och det är bibliotekens användare. Ambitionsnivån 
ifråga om att kunna analysera och tillgodose deras behov är som regel hög hos studi-
ens deltagare. Som framgått i kapitel 2 kan relationen mellan bibliotekarie och använ-
dare beskrivas som både föränderlig och komplicerad. Samtliga deltagare i studien 
framhåller en kommunikativ kompetens kopplad till ett intresse för att möta använ-
darnas behov, när de beskriver en högskolebibliotekaries viktigaste kompetens. Där-
med är det knappast någon överdrift att påstå att relationen till användarna uppfattas 
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som central både för hur bibliotekens tjänster utformas och för bibliotekariers for-
mande av yrkesidentiteter. I relationen till användarna definieras, eller snarare för-
handlas, till stor del bibliotekariens yrkesmässiga kunnande och roll. Därför är det 
heller inte förvånande att användarnas förväntningar på högskolebibliotekarierna – så 
som studiens deltagare själva erfar och beskriver dem – i flera fall är en källa till 
ganska starka reaktioner. I de fall då användarnas förväntningar visar sig gå stick i 
stäv med bibliotekariens egna ideal och uppfattningar om hur interaktionen bör gå 
till, utmanas själva yrkesidentiteten. Susannes utsaga nedan får ses som ett uttryck för 
detta: 
 

Susanne: Jag funderar ofta på det där om jag arbetar i ett serviceyrke eller 
inte. Och nej, det gör jag inte på det sättet alltså. Ibland så kommer det folk 
och säger att ’Ah, kan du fixa detta?’ Det finns ingenting som provocerar mig 
så mycket! […] Det handlar ju också om, […] att bibliotekariens och biblio-
tekets roll i högskolan inte heller är definierad. Varken för dem som jobbar där 
eller för de som studerar där. För många är det en serviceorganisation, så – du 
vet – ’ta du dina små taxben och kila iväg och hämta den här boken åt mig!’ 
 

Enligt min tolkning är bibliotekariernas reflekterande och understundom känslomäss-
igt engagerade uttalanden om bibliotekens användare till stor del ett uttryck för hur 
väsentlig relationen till dem är. Frustrationen över att den egna kompetensen inte 
riktigt når fram till användarna märks också i exempelvis Olivias konstaterande av att 
”när [forskarna] kommer in hit är det fortfarande oerhört stort fokus på materialet. 
Alltså vi är ju liksom materialförsörjare för dem, och även för studenterna. Fortfa-
rande!” Det är även intressant att notera skillnaderna mellan olika deltagares sätt att 
uppfatta och tala om sina kunskaper och sin professionella roll: 

 
Vilma: [D]en här klassikern - ’Du, jag vill gärna ställa mig i kö på den här 
boken’. Så står man där bara. [drar efter andan] ’Hur går det till rent praktisk? 
Hur ska jag klicka mig fram till detta? Hur ser jag, hur ska jag läsa ut den här 
bilden som jag har framför mig?’ […] Där kommer ju studenter, de har sin 
rast, de har avgränsad tid, kön blir bara längre, och så tycker de liksom ’Vadå? 
Vad håller hon på med? Är hon inte bibliotekarie?’ 
 

Vilmas ”panik”, som hon själv beskriver det, inför att inte vara hemmastadd i det 
fysiska biblioteket och att inte behärska dess system till fullo gjorde sig främst gäl-
lande i de allra första mötena med användarna. Hennes utsaga vittnar också om en 
annan grundsyn på rollfördelningen mellan bibliotekarier och bibliotekens användare 
än vad Olivia och Susanne gör. Där Vilma ger uttryck för upplevd otillräcklighet, be-
skriver de två andra upplevelsen av att vara undervärderad i förhållande till sin kom-
petens. Erfarenheten av att känna sig otillräcklig inför de egna arbetsredskapen och 
inför användarna kan i det här sammanhanget sägas vila på dubbla bottnar. Att vara 
ovan vid både systemets gränssnitt och den aktuella situationen i mötet med använ-
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jag gör också, som har med informationssökning att göra är ju att jag under-
håller det nya institutionella arkivet, […] att bygga upp ett system för informat-
ionssökning, och då får man ju hela tiden tänka på vad som är logiskt för en 
användare, ’Vad är intuitivt?’ och ’Hur ska man enklast förstå?’ 
I: Så informationssökning är ändå en viktig del i ditt arbete? 
Stefan: Ja, absolut. Det kretsar kring det hela tiden. 

 
Min tolkning av varför deltagarna svarar såpass olika på frågan, är att de förutom att 
deras arbetsuppgifter ser olika ut, även har olika uppfattningar om vad som faktiskt 
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första hand avser avancerade sökningar, företrädesvis med utgångspunkt i komplexa 
referensfrågor. Hennes egna insatser som normalt består i att vägleda bibliotekets 
besökare i samlingarna, ofta genom att lokalisera litteratur på hyllorna, faller inte 
inom dessa ramar. Stefan, å andra sidan, talar om informationssökning i vidare be-
märkelse, som en central biblioteksfunktion som självklart berör och beaktas i arbetet 
med att tillgängliggöra vetenskapligt material för användarna via det arkiv han utveck-
lar. Den här typen av variationer i begreppsanvändning har i analysen bidragit till 
identifieringen av olika yrkesidentiteter i det empiriska materialet (se kap 8.2.1 – 
8.2.4).  
 
Fokus på användarna 
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beskrivs och förekommer i arbetet, men generellt ligger fokus fast på att erbjuda 
biblioteksanvändarna stöd och/eller service med informationssökning.  
 
Utöver arbetsgivare och kollegor finns ytterligare en stor grupp vars förväntningar är 
centrala för bibliotekarierna, och det är bibliotekens användare. Ambitionsnivån 
ifråga om att kunna analysera och tillgodose deras behov är som regel hög hos studi-
ens deltagare. Som framgått i kapitel 2 kan relationen mellan bibliotekarie och använ-
dare beskrivas som både föränderlig och komplicerad. Samtliga deltagare i studien 
framhåller en kommunikativ kompetens kopplad till ett intresse för att möta använ-
darnas behov, när de beskriver en högskolebibliotekaries viktigaste kompetens. Där-
med är det knappast någon överdrift att påstå att relationen till användarna uppfattas 
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igt engagerade uttalanden om bibliotekens användare till stor del ett uttryck för hur 
väsentlig relationen till dem är. Frustrationen över att den egna kompetensen inte 
riktigt når fram till användarna märks också i exempelvis Olivias konstaterande av att 
”när [forskarna] kommer in hit är det fortfarande oerhört stort fokus på materialet. 
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darna bidrar förstås till osäkerheten och den upplevda oförmågan att arbeta effektivt. 
Dessutom är det påtagligt att Vilma är en av få deltagare i studien som ger klart ut-
tryck för en tekniskt orienterad yrkesidentitet vilket bland annat innebär en betoning 
av att som bibliotekarie behärska de redskap som används för att ordna, söka och 
återvinna information. Hur pass väl en bibliotekarie förmår utföra sitt arbete bestäms 
med detta synsätt i hög grad av hur pass snabbt och uttömmande hon kan svara på 
studenternas frågor och tillgodose deras önskemål med hjälp av sina arbetsredskap. 
De förväntningar hon i citatet säger sig möta hos biblioteksanvändarna handlar kon-
kret om hennes förmåga att administrera reservationslistan via sin dator, men med 
hennes synsätt blir osäkerheten inför det datorburna systemets gränssnitt liktydigt 
med en otillräcklighet i yrkesrollen som sådan – ”Är hon inte bibliotekarie?”.  
 
I tidigare forskning framkommer en påfallande diskrepans mellan bibliotekariers egna 
uppfattningar om sin kompetens och omvärldens – inte minst användarnas – för-
väntningar på deras kunskaper och möjligheter att ge kvalificerad hjälp. Skillnaden 
kan beskrivas som att förväntningarna inte bara är olika, utan också lägre ställda från 
användarhåll än från bibliotekarierna själva (t.ex. Hessler 2003; Kuhlthau 2004; 
Seldén 1999). Även i det dokumenterat komplicerade samarbetet med lärare på olika 
nivåer i utbildningssystemet är det ofta så att bibliotekarier upplever att de un-
derskattas och/eller missförstås (t.ex. Christiansen et al. 2004; Julien & Given 2003; 
Kotter 1999; Limberg & Folkesson 2006). Att just Olivia, som är en av studiens tyd-
ligast akademiskt orienterade deltagare, både uttrycker en uppfattning som samman-
faller med dessa kända biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsresultat 
och tillskriver det egna ”akademiska kapitalet” (jfr Seldén 1999) ett högt värde, för-
vånar inte. Vilmas osäkerhet, å andra sidan, grundas i en situation där hon uttrycklig-
en upplevt det som svårt att utföra en konkret uppgift, i kombination med hennes 
övertygelse om de tekniska färdigheternas särskilda värde. 
 
Expertis under förhandling 
 
I de delar av högskolebibliotekens arbete som bedrivs för och i interaktion med an-
vändarna, tenderar frågan om bibliotekariens professionella roll och unika yrkeskun-
skaper att spetsas till (jfr t.ex. Wilson 1983). Mötet med användarna kan förstås som 
en typ av förhandling av den professionella expertisen (jfr Stover 2004), och ur denna 
infallsvinkel blir det intressant att uppehålla sig något vid frågan om hur de nyan-
ställda bibliotekarierna i undersökningen beskriver och reflekterar kring sin roll och 
sin eventuella expertis. Som redan visats förekommer bland bibliotekarierna olika 
erfarenheter av mötet med användarna, liksom i synen på de egna kvalifikationerna i 
förhållande till användarnas förmodade förväntningar. Det är knappast någon själv-
klarhet att som nyanställd bibliotekarie med begränsade ämneskunskaper inom an-
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vändarnas olika ämnesområden, uppfatta sig själv som kapabel att bistå med kompe-
tent stöd för utbildning och forskning. Olika uppfattningar och beskrivningar av den 
egna ämnes- eller expertkunskapen, får också konsekvenser för vilka yrkesroller och 
identiteter som framstår som tillgängliga och legitima för deltagarna.   
 
Om utgångspunkten exempelvis är att kvaliteten på användarundervisning bestäms 
av bibliotekariens kunskapsnivå inom användargruppens särskilda ämnesområden 
(såsom kunskaper i fysik eller matematik i mötet med ingenjörsstudenter), verkar det 
ofrånkomligt att många högskolebibliotekarier skulle uppleva ett mått av otillräcklig-
het i sin yrkesutövning. Tidigare forskning visar att uppfattningen om bibliotekariers 
begränsning ifråga om att vägleda ämnesexperter omfattas av både användare (se t.ex. 
Seldén 1999) och bibliotekarierna själva (jfr Wilson 1983). En annan förekommande 
utgångspunkt är att bibliotekariers expertis primärt handlar om att ordna och på ett 
effektivt sätt söka, återvinna och leverera dokument till bibliotekens användare; en 
sorts grundläggande generalistkompetens med egentlig expertis i själva hantverket 
kring att ordna och återvinna information. I det empiriska materialet kommer detta 
synsätt främst till uttryck bland de deltagare som sätter informationssökningens tek-
niska och/eller servicerelaterade aspekter i centrum. Logiken kan, applicerad på ex-
emplet med användarundervisning för ingenjörsstudenter, sägas leda till att kvaliteten 
på användarundervisning avgörs av bibliotekariens kunskap inom de delar av B&I-
ämnet som behandlar kunskapsorganisation och informationsåtervinning. Ytterligare 
en tänkbar utgångspunkt är att högskolebibliotekariers expertis utgörs av det pedago-
giska kunnande som i hög grad närs och marknadsförs vid högskolebiblioteken, med 
förankring i B&I-ämnets utforskande av relationen mellan informationssökning och 
lärande. Om den mer traditionella modellen av användarundervisning kan sägas vara 
snarlikt utformad för olika användargrupper så kan den pedagogiska expertisen sna-
rare förstås som situerad och nära förbunden med metakunskaper kring produktion-
en och användningen av vetenskaplig kunskap inom specifika ämnen (jfr Sundin 
2005; Pilerot 2009). Nyttan av att orientera sig i ett ämnes strukturer genom att ex-
empelvis lära sig dess terminologi beskrivs av Susanne, samtidigt som hon betonar 
det orimliga i att vara ämnesexpert inom varje enskilt område. 

 
Susanne: Jag tror inte att man behöver vara ämnesexpert på ett högskolebib-
liotek, men jag tror inte att det är en nackdel att man hela tiden försöker kom-
petensutveckla sig inom sitt ämne [avser institutionens inriktning] bara för att 
få lite, lite bättre koll på begrepp och så. […] För man… ja, jag ska inte leka att 
jag är ämnesexpert liksom. Så att jag tror att dels är det kunskaper om syste-
met, en förståelse eller en vag insikt i ämnet då i förhållande till olika saker, 
och sen är det framför allt det här att man vågar bjuda lite på sig själv och att 
man inte liksom… att man inte sätter sig på den där höga hästen. 
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darna bidrar förstås till osäkerheten och den upplevda oförmågan att arbeta effektivt. 
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Med de kontrasterande synsätten på undervisande högskolebibliotekariers expertkun-
skaper framträder olika bilder av vad som egentligen krävs för att göra ett gott jobb. 
Är det djupa specialistkunskaper inom användarnas ämnesområden som avgör; är det 
graden av sökteknisk skicklighet, nivån på det serviceinriktade bemötandet eller en 
särskild kombination av pedagogiska och kunskapssociologiska insikter som är det 
mest centrala och unika? I denna flertydighet framstår relevansen i de kunskaper som 
kunnat utvecklas under B&I-utbildningen som skiftande. Bland de bibliotekarier som 
ger uttryck för uppfattningen att (generisk) sökteknisk skicklighet och service är de 
mest framträdande och centrala kunskaperna framstår förmodligen det akademiska 
ämnet som mindre betydelsefullt än för de som är av uppfattningen att teoribildning 
och forskning om (situerat) lärande och informationssökning är källan till 2000-talets 
bibliotekarieexpertis.  
 
Diskussionen om högskolebibliotekariers generalist- respektive specialist-kompetens 
går långt tillbaks i tiden (jfr kap 2) och ibland aktualiseras den på nytt. Generalist är, 
med den terminologin, den bibliotekarie som själv inte har djupa kunskaper inom 
biblioteksanvändarnas forskningsområden eller akademiska ämnen. Generalistens 
kunskaper är per definition av ett ytligare slag än specialistens, och upplevs ofta sakna 
professionellt signalvärde. Det är anmärkningsvärt att det i det empiriska materialet är 
få deltagare som talar om de egna B&I-kunskaperna som  just ämneskunskaper. Att 
så gott som samtliga bibliotekarier som utexaminerades vid tiden för studien faktiskt 
har en ämnesspecialisering på magisternivå i B&I nämns sällan, vare sig bland studi-
ens deltagare eller i biblioteksdebatten. Flera deltagare i undersökningen uttryckte att 
B&I-ämnet främst betraktas som ett retoriskt redskap för att ”prata upp” yrket och 
dess status (se även kap 6), samtidigt som man i utbildningen saknat vägledning i hur 
dessa B&I-kunskaper skulle omsättas och utvecklas i den kommande yrkespraktiken. 
Att yrkespraktiken sedan i så pass hög grad domineras av uppgiften att understödja 
andra gruppers ämnesspecifika verksamheter bidrar möjligen också till att det egna 
ämnet B&I underordnas och blir mindre synligt i praktiken.  
 
 
7.3 Informationssökning som föremål för undervisning  
 
Under våren 2007 befann sig den pedagogiska verksamheten vid landets högskolebib-
liotek i ett dynamiskt och expansivt skede, något som naturligtvis var märkbart för 
deltagarna i studien. En särskild motor i detta förnyelse- och utvecklingsarbete var 
vid tiden den pågående Bologna-processen, en reform med omvälvande effekt för 
alla institutioner med koppling till högre utbildning. Några av studiens deltagare 
drogs direkt in i utvecklingen av nya eller omformade bibliotekstjänster med pedago-
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giska förtecken. Följande två citat illustrerar det starka incitament processen utgjort 
för högskolebibliotekens verksamheter: 

 
Sigge: Jag tror att med Bolognaprocessen och förändringar i och med det så 
kommer våra arbetsuppgifter att gå mer åt utbildning i informationssökning. 
De kommer att behöva det, för det är mer med källkritik, och att det kommer 
att ställas krav på att man ska hämta källor utanför kurslistan, sådär.  
 
Susanne: [N]u är vi precis i startgroparna och har satt igång med användar-
undervisning. Det har inte funnits över huvud taget. Så att i liten skala har vi 
det och nu till hösten ska det explodera, hade vi tänkt oss. 

 
I det empiriska materialet blir det tydligt att det pågående utvecklingsarbete som bed-
rivs vid högskolebiblioteken också överbryggar tidigare gränser mellan vad som be-
traktats som pedagogisk arbete och inte. Några av deltagarna talar exempelvis ut-
tryckligen om användarundervisning och referensarbete som ”två sidor av samma 
mynt” (jfr t.ex. Elmborg 2002) och i några fall uttrycks ambitionen att låta ett peda-
gogiskt tänkande genomsyra alla delar av biblioteksverksamheten. Följande citat illu-
strerar hur flera biblioteks pedagogiska fokus snabbt vidgades vid tiden för under-
sökningen: 

 
Ove: [J]ag försöker tänka på diskpassen som en del av den pedagogiska verk-
samheten egentligen. Att man ska lära människor att söka där. Nu har vi ju 
undervisning, men man får inte se undervisningen som begränsad till en viss 
situation. Det fortsätter där ute. Man vill ju se det som en… vi har ju ganska 
nära till arbetsplatser där folk sitter och använder datorerna själva. Man kan ju 
nästan se det som en pågående workshop där ute. 
 

Även Siri talar om en liknande strävan på sin arbetsplats; om vikten av att skapa en 
”medvetenhet kring informationsdisken […] så att man inte är kontraproduktiv i dis-
ken mot när man står och säger en sak i utbildningssalarna, utan att det går hand i 
hand.” Att man vid högskolebiblioteken arbetat med att utveckla och satsa på olika 
former av pedagogiska tjänster och arbetssätt innebär inte att alla arbetsplatser ut-
vecklats i samma riktning. I vissa fall hölls fast vid tydligare avgränsad undervisnings-
verksamhet med fokus på söktekniska färdigheter samt problemlösning i övnings-
uppgifter tillhandahållna av biblioteket (jfr t.ex. Limberg et al. 2002, s. 96-99).  
 
Förutsättningarna för att hålla sig informerad och uppdaterad kring det pedagogiska 
arbetet skiljer sig ofta från andra delar av biblioteksverksamheten. Inte minst på så vis 
att det är vanligare att konsultera B&I-forskningen på det området än på många 
andra. Sonja beskriver sina ambitioner att bevaka det pedagogiska området.  
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Sonja: […] Jag har tänkt att jag ska även gå in och göra en sökning, så kan 
man ju lägga upp nån form av alerts från LISA bland annat, och kanske kika i 
vissa tidskrifter. Jag har tänkt att jag ska göra det just för att hålla mig lite upp-
daterad och så. Men, ja, det är nånting som jag jobbar på. […] Bland annat 
läste jag den här artikeln nu av… Sundin och Anna Lundh, som handlar just 
om lärares informationssökning, dels från studietiden till yrkespraktiken, och 
den kändes ju särskilt relevant för mig. […] Så att nog finns det. 
I: Hur hittade du den till exempel? 
Sonja: Hur hittade jag den… Det var faktiskt i (skratt), i en blogg jag hittade 
den. I - vad heter den - Feltänkt? som är från Svensk biblioteksförening, under 
specialgruppen… om det är bibliotekspedagogik eller… där hittade jag visst 
den artikeln. 
 

I Sonjas berättelse beskriver hon en strävan efter att identifiera användbara forsk-
ningsartiklar om pedagogiskt biblioteksarbete genom kontinuerlig bevakning, samt 
hur exempelvis Svensk Biblioteksförenings blogg fungerat som en länk till en aktuell 
B&I-artikel. I flera intervjuer nämner deltagarna även att deras arbetsplatser vid hög-
skolebiblioteken generellt präglas av en gynnsam kultur beträffande diskussioner och 
spridning av information och tips.  
 
7.3.1 Tidskriftsklubbar – en infrastruktur för professionellt lärande  
 
Utöver många spontana, intressedrivna initiativ och informella tips på arbetsplatsen, 
omnämns i intervjuerna också ofta högskolebibliotekets centrala organisering av det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. En omfattande utveckling av nya arbetssätt och 
tjänster ställer också krav på ett mer systematiskt kollektivt lärande i yrkespraktiken. 
Hur förutsättningarna för det skapas varierar mellan olika organisationer, men ett 
koncept som går igen på flera ställen är det som ofta kallas Journal Clubs eller, på 
svenska, tidskriftsklubbar (se t.ex. Herron & Haglund 2005). Vanligen finns en sär-
skild anställd på högskolebiblioteket som ansvarar för att bevaka forskningen på det 
pedagogiska området och löpande arrangerar sammankomster för undervisande per-
sonal. Syftet med tidskriftsklubbarna är huvudsakligen att forskningsgrunda yrkes-
praktiken genom metodisk läsning och diskussion av vetenskapliga artiklar inom äm-
net/n med bäring på verksamheten. Formen påminner alltså om en studiecirkel. 
Normalt är proceduren den att den/de som ansvarar för det pedagogiska arbetet 
inom organisationen väljer ut en artikel för gemensam läsning till varje tillfälle, och att 
denna kritiska läsning sedan åtföljs av gruppdiskussioner i syfte att bedöma artikelns 
vetenskapliga halt och resultatens relevans och applicerbarhet i den egna verksamhet-
en. Metoden kopplas inte sällan till den rörelse inom biblioteksfältet som går under 
benämningen evidensbaserat biblioteksarbete (på engelska Evidence based librarianship - 

113 
 

EBL)32. Bland studiens deltagare berättar flera om hur det pedagogiska arbetet kom-
mit att utformas efter mönstret för tidskriftsklubbar, även om det ofta är den eng-
elska benämningen som används.   
 
Även om det är svårt att se något principiellt hinder för att denna typ av forsknings-
förankring skulle vara nåbar inom allehanda aspekter av biblioteksarbetet, så är det 
just inom området informationssökning och lärande, eller pedagogiskt arbete vid 
bibliotek, som metoden verkligen har fått fäste. Pedagogikområdet står därmed ut 
genom att forskningsförankringen här initierats och stärks inifrån biblioteksfältet. 
Den professionaliseringssträvan som kan kopplas till den akademiska B&I-
utbildningen och forskningen på B&I-området tycks så att säga bottna här. 

 
Ottilia: Mycket har jag inte haft nytta av som jag har känt, men nja, vissa såna 
där grejer som den där Olof Sundins [artikel] om webbundervisningen, den 
läste ju vi på utbildningen och den hade de här på Journal Club också, efter att 
jag hade börjat. Men den har jag faktiskt läst efteråt också, eller jag kollade 
igenom och kollade igenom mina anteckningar. Och sen så, jag vet inte, när 
man pluggar så tycker man en massa saker [skratt] och sen när man har börjat 
arbeta så, ja då är det svårt att… Men absolut att jag tycker att en sån text är 
användbar.  
 

I relation till vad som tidigare sagts om kognitiva auktoriteter i yrkespraktiken är ex-
emplet med tidskriftsklubbar särskilt intressant. Det faktum att de arrangeras vid ar-
betsplatsen medför i sig en särskild legitimitet, och dessutom görs urvalet av de texter 
som diskuteras i klubbarna med utgångspunkt i vetenskaplig halt och relevans för 
bibliotekens professionella verksamhet. Givetvis möts inte alla texter som läses inom 
ramarna för tidskriftsklubbarna av gillande, men i studien märks att forskarna bakom 
dessa texter ofta är välkända i bibliotekariekollektivet, och den handfull namn som 
omnämns relativt frekvent tycks åtnjuta ett mått av kognitiv auktoritet. Dessa perso-
ner och deras rön anses alltså vara värda att fästa vikt vid, som någon/några att lyssna 
till och dra nytta av i yrkesutövningen.  Det är också intressant att notera hur den 
eller de på arbetsplatsen som ansvarar för urvalet av texter som läses i tidskriftsklub-
barna ofta fungerar som en typ av gatekeepers. Med det avses personer som är väl in-
lästa på det aktuella området, har goda omvärldskontakter, är drivande och aktiva 
spridare av information på arbetsplatsen (jfr Baldwin & Rice 1997). Flera deltagare i 
                                                           
32 För en närmare presentation av EBL-konceptet (Evidence-based librarianship), se Booth och Rice (2004) och 
Connor (2007). Idealet att arbeta ”evidensbaserat” har funnits länge framför allt på det medicinska området, 
och bland flera av de yrkesgrupper som på senare tid utvecklat intellektuella redskap i form av forskningsgrun-
dad kunskap, märks ambitionen att anamma liknande arbetssätt. Kritik har dock riktats mot ”importen” av en 
kvantitativt orienterad metodik inom ett område av kvalitativt inriktad forskning (Sundin 2004, Pilerot 2007; 
Hjørland 2011). Med tiden tycks i alla fall en delvis anpassning ha skett till forskningsområdets mer kvalitativa 
karaktär.  
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karaktär.  
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studien framhåller dessa pedagogiska gatekeepers, och det framgår att även de kan 
fungerar som kognitiva auktoriteter, i och med det reella inflytandet över medarbe-
tarnas sätt att tolka och förhålla sig till det pedagogiska arbetet. Även välkända biblio-
teksinstitutioner som bedrivit pionjärarbete på det pedagogiska området, samt deras 
chefer, omtalas som kognitiva auktoriteter av de nyanställda. 
 
Arbetssituationen för högskolebibliotekarierna innebär generellt att man ibland deltar 
i olika typer av kollektiva kompetensutvecklingsaktiviteter som erbjuds centralt på 
arbetsplatsen. Somliga tillfällen beskrivs av deltagarna som mer eller mindre obligato-
riska för att hålla sig uppdaterad och/eller utveckla sina kunskaper inom områden 
som är tydligt knutna till förekommande arbetsuppgifter. Den stora majoriteten av 
deltagarna i studien arbetar som sagt, om än i varierande grad, med bibliotekens utåt-
riktade arbete i form av referensarbete och undervisning av bibliotekens användare; 
kort sagt sådana funktioner och tjänster som primärt berörts av de senaste årens pe-
dagogiska ambitioner och satsningar. Den pedagogiska medvetenheten gör sig också 
gällande i den särskilda strukturen för hur det pedagogiska arbetet bedrivs och närs 
på arbetsplatserna.  
 
 
7.4 Utbildningen i backspegeln 
 
I första delstudien framkom att flera av B&I-studenterna hyste osäkerhet ifråga om 
sina egna kunskaper från utbildningen och hur dessa skulle kunna omsättas i yrkes-
praktiken. I denna andra delsstudie kan nyanställda högskolebibliotekarier alltså 
blicka tillbaks på utbildningen i B&I. De berättar om sina erfarenheter av och upp-
fattningar om utbildningens struktur, innehåll och arbetsformer, samt hur de ser på 
dess relevans i förhållande till biblioteksarbetet. Flera av dem konstaterar också att de 
efter viss tid i yrket haft anledning att ompröva sin uppfattning om utbildningen. De 
kunskaper och erfarenheter från B&I-utbildningarna som nämns i intervjuerna spän-
ner sammantagna över ett brett spektrum, omfattande allt från kunskaper av oriente-
rande karaktär (t.ex. ”kultur- och informationspolitik”, ”överblick på biblioteksvä-
sendet” ), principiella sätt att tänka kring B&I-fenomen (t.ex. ”grunderna för hur in-
formation kan struktureras”, ”att anlägga ett användarperspektiv”), specificerade teo-
rier inom B&I-ämnet (t.ex. ”klassifikationsteori”, ”informationssökningsprocessen”), 
kunskapsfördjupningen och det vetenskapliga arbetssättet kring uppsatsen, samt de 
kontaker som inom utbildningens ramar knutits mellan studenterna samt (i  före-
kommande fall) mellan studenterna och potentiella arbetsplatser. Variationerna i det 
empiriska materialet är stora. Deltagarna har värderat olika inslag i utbildningarna 
mycket olika, de har bedrivit sina studier vid olika lärosäten, i olika former (distans 
respektive närutbildning) och med olika innehållsliga inriktningar. Vad som lyfts fram 
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som positiva resultat av utbildningen av den ena är inte sällan sådant som kritiseras av 
den andra. Man kan även tala om skiftande kulturer och diskurser vid de olika lärosä-
tena. Utöver sådana strukturella och kulturella skillnader tillkommer även individuella 
variationer, som exempelvis uttrycks i skiftande omdömen om ”nivån” på utbild-
ningarna, där studenternas tidigare erfarenhet av högre studier vid utbildningarnas 
start spelat en väsentlig roll. 
 
Majoriteten av deltagarna ser primärt positivt på studierna och de kunskaper de har 
med sig från utbildningen, och många röster i materialet talar också om att erfaren-
heterna av att inleda sitt bibliotekariearbete inneburit att utbildningens innehåll ställts 
i nytt ljus. I det följande sätts fokus på utbildingens behandling av informationssök-
ning och pedagogisk verksamhet som undervisningsstoff. Som nämnts inledningsvis i 
kapitlet delar många av de nyanställda bibliotekarierna erfarenheten att inträdet i ar-
betslivet, och mötet med kollegorna på arbetsplatsen, har inneburit att mycket av 
ovisshet och osäkerhet från utbildningstiden har skingrats. I intervjuerna framkom-
mer över huvud taget mycket sällan någon direkt tvekan inför den egna förmågan i 
relation till arbetsplatsens krav. Vad det däremot ofta råder viss osäkerhet om är när 
och i vilket sammanhang man faktiskt lärt sig sådant som uppfattats som relevant 
kunskap under den första tiden som högskolebibliotekarie. Vissa deltagare funderar 
över om deras insikter är sprungna ur fritidens intressen, tidigare utbildning (lärarut-
bildning, journalistik, media, litteratur, filosofi etc) eller tidigare yrkeserfarenheter 
(kassörska, guide, bokhandelsbiträde, biblioteksassistent etc). Flera högskolebibliote-
karier talar också om den behållning man tycker att man har av andra tidigare studier, 
där man menar att grunden lagts för ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I 
intervjumaterialet framkommer också att vissa av deltagarna är klart kritiska till den 
genomgångna utbildningen. I dessa fall uppges att kritiken har grundlagts under ut-
bildningstiden och sedan kvarstått eller förstärkts genom de tidiga erfarenheterna av 
yrkeslivet. Vissa bibliotekarier betonar å andra sidan att studierna i B&I utgjort en 
höjdpunkt i deras utbildningsbana; även det en övertygelse från studietiden som i 
vissa fall bestått och/eller förstärkts under den första tiden i yrket.  
 
7.4.1 Utbildningen i och om informationssökning och pedagogik  
 
Högskolebibliotekariernas erfarenheter av hur informationssökning behandlats i ut-
bildningen påminner till stor del om de beskrivningar B&I-studenterna gav i den 
första delstudien. Forskning och teorier om informationssökning har presenterats och 
diskuterats i de olika B&I-utbildningarna, och därtill beskriver deltagarna att det före-
kommit en del övningar i informationssökning. Delvis har det handlat om mer eller 
mindre konstruerade systemnära sökövningar inom ramarna för olika kursuppgifter, 
som i följande utdrag ur intervjun med Vanja: 
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Vanja: [D]et var att det inte var förankrat för mig i utbildningen när vi höll på 
med Dialog. […] det var vedervärdiga lektioner för att det var ju inte riktigt… 
och jag minns ju hur det var att sitta där och göra konstgjorda sökningar. Men 
när man själv ville ha information – oj vad jag tog reda på! Man tänker på ett 
annat sätt va. Vi går ju genom oss själva som vi alla gör, och det är ju inte sä-
kert att alla fungerar så men jag tror ganska många är som jag, att man är 
mycket mycket mer motiverad när man ser ett reellt behov.  
 

Att den låga graden av autenticitet i undervisningens övningsuppgifter utgjort ett 
problem för Vanja framkommer här med tydlighet. Det är intressant att jämföra hen-
nes kritik med de synpunkter som framfördes av studenterna i första delstudien, där 
många efterlyste just den typ av systemnära träning som Vanja genomgått. Sådana 
övningar som ofta ger entydiga besked om korrekta respektive felaktiga svar, framstår 
för hennes del som meningslösa och oförankrade i såväl utbildnings- som yrkesprak-
tiken, då de bygger på en strävan mot optimal systemanvändning snarare än på stu-
denternas självupplevda behov och intressen. Stefan berättar också om erfarenheter 
från undervisning om informationssökning i databaser, där mindre vikt tycks ha lagts 
vid detaljerna i de enskilda baserna och mer vid den övergripande förståelsen.  

 
Stefan: [V]i fick ju prova på att söka i många system. Vi fick nån sorts finger-
visning om hur man strukturerar information och hur informationssystem är 
uppbyggda. Hur de funkar liksom. Man förstod vad det är som händer när jag 
skriver in ett sökord i Google. Det är ju inte bara magiskt att det poppar upp 
en massa resultat utan det finns ju ett sätt som det här fungerar på. Och det 
gjorde väl att man blev bättre på att söka information.  
 

Stefans erfarenhet av undervisning i informationssökning kontrasterar alltså mot 
Vanjas såtillvida att den översiktiga kännedomen om olika resurser gav en möjlighet 
att identifiera mönster och principer för hur informationssystem fungerar. Bredvid de 
särskilda övningarna i informationssökning framhålls ofta de delar av utbildningen 
som på ett mer integrerat sätt rymt moment av sökning och användning av informat-
ion. De uppfattas av flera av de intervjuade bibliotekarierna som starkt bidragande till 
relevanta kunskaper även för yrkespraktiken, i synnerhet de deltagare som likt Vanja 
upplever en ökad motivation vid mer autentisk problemlösning. En av deltagarna 
som under studietiden arbetat i PBL-form nämner också att kraven på att själv finna 
lämplig litteratur inneburit en särskild kontinuerlig övning i informationssökning, 
även om schemalagda praktiska övningar inte förekom.  Detta resonemang känns väl 
igen från B&I-studenternas diskussioner. 
 
En distinkt skillnad i studenternas respektive bibliotekariernas uppfattningar om 
huruvida B&I-utbildningarna alls rustat dem inför yrkeslivets informationssökning är, 
att osäkerheten inför de egna kunskaperna reducerats radikalt efter  en tid i yrket. 
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Som framgår i citaten ovan levererar även bibliotekarierna viss kritik gällande utbild-
ningarnas uppläggning av undervisningen på området, men ett mått av säkerhet har 
alltså etablerats. Ett par deltagare nämner uttryckligen att en tidigare skepsis inför den 
teoretiskt grundade undervisningen om informationssökning vänts till uppskattning:  
 

Olivia: Ja, alltså det man använder sig av det är ju till stor del… alltså nu vet 
man ju också. Jag har ju trots allt en ganska färsk utbildning […] så vissa saker 
kan man ju använda sig av. Framför allt har jag haft jättemycket användning av 
[…] hela den här informations- och INSU-forskningen, informationsbehov 
och den biten av teoretiska saker som vi läste, det kan jag liksom känna att 
man kan plocka fram i sitt arbete på ett sätt som man inte förstod när man 
läste det. 
 

Det meningsfulla sammanhang som krävdes för att undervisningsinnehållet skulle 
framstå som relevant tycks för Olivia ha infunnit sig först i yrkespraktiken. För de 
deltagare som uppfattat magisteruppsatsen och dess innehåll som genuint menings-
fulla i sig, blir också övningen i informationssökning autentisk och relevant på mot-
svarande sätt. 
 
Under utbildningen i B&I är den egna kunskaps- och intressefördjupande informat-
ionssökningen, enligt både nuvarande och före detta studenter, inte något som be-
handlas explicit i undervisningen annat än i ytterst  marginell utsträckning. De flesta 
deltagare tycks ha uppfattat företeelsen som en icke-fråga i utbildningen, en erfaren-
het som också känns igen från vissa utsagor i den första delstudien. Några deltagare 
beskriver att det långsiktiga syftet med den användarundervisning de bedriver vid 
högskolan är att studenter ska utveckla en informationskompetens som rustar dem 
för fortsatt lärande i yrkeslivet. Inte minst mot den bakgrunden är det intressant att 
motsvarande undervisning – med siktet inställt på att rusta B&I-studenter för ett 
kommande yrkesliv – inte är något som studiens deltagare själva kommit i kontakt 
med under utbildningstiden. Nämnas bör förstås den positiva effekt av PBL som 
flera B&I-studenter framhöll i första delstudien, men därutöver verkar det närmast 
paradoxalt att just dessa specialintresserade studenter tycks ha kommit kontakt med 
motsvarande undervisning i försvinnande låg grad. I regel har det varit adjunkter och 
lektorer vid institutionerna, och mer sällan bibliotekarier, som stått för undervisnings-
insatserna (jfr Sundin, 2004). Fokus i blivande bibliotekariers formella undervisning i 
och om informationssökning kan sägas ligga, å ena sidan, på informationssökning i 
utbildningspraktiken och, å andra sidan, på informationssökning för användares räk-
ning i yrkespraktiken. Vi kan också konkludera att studiens deltagare inte uppfattat att 
deras egen (framtida) yrkesrelaterade informationssökning stått på dagordningen vare 
sig inom ramarna för B&I-utbildningarnas eller i högskolebibliotekens verksamheter.  
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De nyanställda bibliotekarierna berör ofta vikten av att arbeta pedagogiskt i yrket och 
många av dem är, som framgått, djupt engagerade i den pedagogiska utvecklingen av 
undervisning, referensarbete och därtill hörande tjänster på arbetsplatserna. På frågan 
om huruvida de genom utbildningen i B&I har beretts tillfälle att rusta sig för det 
pedagogiska arbete som bedrivs vid deras nuvarande arbetsplatser går svaren dock 
isär. Någon menar sig ha utvecklat djup kunskap om pedagogik ur biblioteksperspek-
tiv under utbildningstiden, men då främst genom att intresset väckts i ett tidigt skede 
för pedagogiska arbetsmetoder på bibliotek, och att en medveten specialisering sedan 
skett mer eller mindre på eget initiativ, i synnerhet genom arbetet med magisterupp-
satsen. Flera deltagare är dock mer skeptiska till utbildningen på den här punkten och 
pekar på en upplevd diskrepans mellan hur det under utbildningen talades om vikten 
av pedagogisk kompetens, medan undervisnigen inte erbjöd motsvarande stoff och 
lärtillfällen: 

 
Vendela: Och jag har väl känt också när jag började här, att det var inte det 
här jag förbereddes på heller, den här pedagogiska rollen. Att man faktiskt ska 
stå och undervisa och så, salsundervisning. För så är det ju faktiskt. Det var jag 
nog inte riktigt förberedd på, eller faktiskt nästan inte alls förberedd på. […]  
Det pratades kanske lite om undervisning, det gjorde det nog, men vilken sorts 
undervisning det handlade om det, det tycker jag inte kom fram. 

 
Vendela hör till de deltagare som påpekar att de känt sig oförberedda för den under-
visande roll de kommit att axla i bibliotekarieyrket och flera betonar att det är ett in-
slag som de tycker borde stärkas i B&I-utbildningarna. Det finns också deltagare som 
under utbildningstiden valt bort (eller känt sig nödgade att välja bort) den typen av 
inriktning mot pedagogik som erbjudits inom utbildningens ram. Vid tiden för 
undersökningen förelåg stora skillnader i de olika utbildningarnas sätt att föra in pe-
dagogik på schemat. Där en utbildning exempelvis presenterade de pedagogiskt ori-
enterade kurserna som till stor del frivilliga (valbara), valde man vid ett annat lärosäte 
att marknadsföra hela B&I-utbildningen med en särskild pedagogisk profil. 
 
En summering av de uppfattningar som uttrycks i studien ger en relativt tydlig bild av 
vad de nyanställda högskolebibliotekarierna skulle önskat sig av utbildningen ifråga 
om pedagogik som utbildningsinnehåll, nämligen att det skulle givits fler inblickar i 
konkret pedagogisk biblioteksarbete för att ta idén om pedagogiskt utformade biblio-
tekstjänster på allvar. Som blivande bibliotekarie är det, mot bakgrund av vad studi-
ens deltagare ger uttryck för, naturligt att ställa frågan: ”En pedagogisk utformning – 
av vad?” Denna upplevda avsaknad av stoff och konkretion inom det undervisnings-
område som förenar informationssökning med lärande har av vissa deltagare upplevts 
som olycklig. Sandra vars arbete till stor del kretsar kring pedagogiska tjänster på ar-
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betsplatsen, överväger i följande citat att själv kontakta sin tidigare institution för ett 
återkoppla sina erfarenheter från yrkespraktiken. 

 
Sandra: Jag har tänkt lite grand på att man kanske skulle – i och med att vi 
hade så lite undervisning i informationssökning på [institutionen] – så att man 
kanske skulle kunna berätta om hur vi jobbar på det på [den nuvarande ar-
betsplatsen]. Det var så lite pedagogik i utbildningen att man kanske skulle 
kunna kanske ha nån föreläsning om hur det går till på en arbetsplats. Det är 
bara sånt som jag har tänkt… 
 

Åter andra deltagare – om än en minoritet – uppfattar det pedagogiska arbetet som 
mindre utmanande och intressant, och uttrycker snarare att ett förmedlande eller pe-
dagogiskt uppdrag inte kräver någon specifik kunskap utöver sådan erfarenhet som 
kan förvärvas i andra typer av guidning eller instruktionsuppdrag, oavsett område. 
Dessa deltagare intar ståndpunkten att undervisning kan betraktas och utformas rela-
tivt kontextoberoende, men betonar samtidigt ofta vikten av att som bibliotekarie 
vara väl förtrogen med undervisningsinnehållet. I dessa fall åsyftas kunskaper om 
redskap och system för informationsåtervinning.  
 
Med dessa skiftande uppfattningar om utbildningen i informationssökning och peda-
gogiskt arbete redovisade, finns det anledning att lyfta fram ett par särskilt tydliga 
resultat, beträffande vad de nyanställda framhåller som viktig kunskap från utbild-
ningen i B&I. Även om materialet är mycket varierat så framträder dessa aspekter 
med stor dominans. I det följande presenteras de två inslag i utbildningen – en typ av 
principiella förhållningssätt och kompetenser – som deltagarna framhållit som mest 
relevanta i relation till yrkespraktiken. 
 
7.4.2 Användarperspektiv och uppsatsarbete  
 
En majoritet av deltagarna i studien framhåller att förmågan att anlägga ett användar-
perspektiv i biblioteks- och informationsverksamheter är den kunskap de värderar 
högst från tiden i utbildningen. Användarperspektivet kan fungera som ett riktmärke 
i högskolebibliotekets verksamhet, inte minst i det pedagogiska arbetet. Förhållnings-
sättet preciseras ibland till att man som bibliotekarie är lyhörd för användarnas be-
hov, ibland till att man bör tillmötesgå deras önskemål, att man måste respektera de-
ras fackkunskaper eller, mer generellt, att biblioteket ska fungera som ett stöd för 
högskolans studenter och anställda. Sammantaget beskrivs användarperspektivet i 
undersökningen både som ett analytiskt stöd för tanken och som en praktisk vägled-
ning i utformandet av bibliotekets tjänster och aktiviteter. Följande två korta inter-
vjuutdrag visar hur deltagarna själva reflekterar kring hur de kunnat föra med sig per-
spektivet från utbildningen och in i biblioteksarbetet.   
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Ove: Men till exempel det här användarperspektivet, det tycker jag faktiskt var 
väldigt bra. Det fick mig liksom att börja tänka på ett annat sätt när jag job-
bade i lånedisken. 
 
Sigge: [S]jälva det användarperspektivet kommer in mer och mer. Och det 
tror jag faktiskt, för vi pratade lite om det innan, att det är lite en effekt av 
unga och nya anställda faktiskt, som har det med sig på ett annat sätt än den så 
traditionella bibliotekarien.  
 

En tankeväckande iakttagelse är att de deltagare i studien som normalt arbetar i pro-
jektgrupper eller andra arbetslag sammansatta av olika yrkeskategorier (exempelvis 
tekniker och systemutvecklare) ofta särskilt betonar det egna uppdraget att som bibli-
otekarie föra fram användarnas perspektiv. Oda är en av dem som arbetar med 
systemutveckling och som därför sällan möter användarna direkt i informationsdis-
ken eller i undervisningssituationer. När hon berättar om vad som enligt hennes me-
ning är en bibliotekaries väsentliga förmågor, och vad hon därför värdesatt i utbild-
ningen, formulerar hon det såhär: 

 
Oda: Jag vill nog gå tillbaks till det här med användare på nåt vis. Att man ald-
rig förlorar blicken för det, för det är det man är till för. […] Det måste ju bli 
det som är viktigast för mig, när man inte träffar dem heller, att det blir ännu 
viktigare. Man har inget annat perspektiv.  

 
Det andra utbildningsinslaget som frekvent framhålls av de nya högskolebibliotekari-
erna är arbetet med magisteruppsatsen i B&I. Förvisso är det så att arbetet tillskrivs 
olika vikt bland deltagarna, inte minst beroende på  vilket gensvar den färdiga texten 
har fått. Dock uppehåller sig så gott som alla deltagare vid det principiellt värdefulla i 
att ha genomgått en forskningsprocess med godkänt resultat. Dels handlar det om att 
utveckla ett akademiskt och kritiskt tänkande, men det gäller också mer konkreta fär-
digheter som behövs för att kunna ge biblioteksanvändare kvalificerat stöd i deras 
arbete:  

 
Sigge: Det händer ju att vi får frågor om hur man skriver noter och hur man 
gör referenslistor och så, och det känner jag ju också att jag har koll på liksom. 
Och det hade jag ju inte fått om jag inte hade gått en utbildning med en D-
uppsats som avslutning. 
 

I studien är det fler deltagare än Sigge som just framhåller värdet av att nyligen ha 
genom gått samma arbetsprocess som flera av ”deras” användare är inbegripna i. Det 
gör det lättare för de nyanställda bibliotekarierna att förstå studenternas situation och 
utmaningar, och därmed har de också möjlighet att utforma sina arbetsinsatser på 
välriktade sätt. Susanne betonar att det är viktigt att uppsatsarbetet också varit av viss 
omfattning, det vill säga en fördjupning under en hel termin, för ”det är då man sätter 
alla tankarna i det området man har valt på plats. Och det inkapslar ju ofta de flesta 
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delarna av utbildningen”. Som Susanne beskriver det framstår alltså uppsatsarbetet 
som en värdefull konklusion av utbildningen i B&I.  
 
I det samlade materialet finns många intäkter för att B&I-studenters uppsatsarbete 
anses gynna såväl de enskilda författarna som, i förlängningen, högskolebibliotekens 
användare. Dock är det påtagligt att det kanske tyngsta incitamentet för att skriva en 
uppsats på den här nivån ofta är kopplat till arbetsmarknadens krav. Att arbetsgivare 
kräver avlagd magisterexamen i B&I är vid tiden för undersökningen en realitet. Utö-
ver detta faktum, att magisteruppsatser förväntas vara skrivna och examinerade, blir 
det i deltagarnas berättelser tydligt att arbetsgivarnas skiftande intresse för uppsatser-
nas innehåll och eventuella betydelse skiljer sig mycket åt. Som arbetssökande säger 
sig högskolebibliotekarierna generellt ha förstått att arbetsgivarna lade stor vikt vid att 
examen var komplett, men vilka egentliga kunskaper som utvecklats under det omfat-
tande uppsatsarbetet har sällan efterfrågats.  
 

Sandra: Det låter hårt. Det är likadant med min uppsats som jag skrev, den 
skrev jag under en hel termin. Det är ingen som har frågat nånting om den på 
den här arbetsplatsen […] 
I: De frågade efter din examen men inte vad du hade skrivit om? 
Sandra: Ja, det ansågs som självklart. Det var inte ens nån som frågade om jag 
var färdig med uppsatsen. […] De förutsatte det.  
 

Enligt Sandras exempel var det magisteruppsatsens formella och möjligen mer sym-
boliska värde som räknades, snarare än den ämneskunskap som kunde vara frukten 
av arbetet. Trots att det finns ett antal positiva undantag i materialet, där chefer och 
medarbetare ändå visat intresse för de nyexaminerade deltagarnas uppsatsämnen, 
delar Sandra sin erfarenhet med majoriteten av studiens deltagare. 
 
I de fall magisteruppsatserna faktiskt rönt uppmärksamhet kan det alltså dels handla 
om att chefer och medarbetare intresserat sig, och dels har intresset varit större från 
biblioteksfältet i vidare mening. I ett par fall handlar det om att deltagarnas uppsatser 
blivit prisbelönta och att författarna därmed fått tillfälle att publicera artiklar eller 
hålla föredrag. Olivia berättar: 
 

Olivia: Jag hade ju turen då att jag trots allt vann det här priset för min upp-
sats. […] Och det gjorde ju liksom att det har hänt en massa roliga saker efter 
det för mig. Alltså jag har fått åka ut och föreläsa [i tre namngivna samman-
hang]. Jag blev liksom upplockad av andra människor där som var mycket 
mycket mer intresserade av det jag skrev om, än de på min utbildning […] 
Och det mötte jag ute sen på ett helt annat sätt, och där människor fak-
tisk…[…] Ja, men då kändes det som att då hade man ändå gjort nånting på 
utbildningen som kändes som att ’okej då, slutprodukten blev väl hyfsat bra då 
i alla fall’, det gav mig nånting. 
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delarna av utbildningen”. Som Susanne beskriver det framstår alltså uppsatsarbetet 
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Olivia: Jag hade ju turen då att jag trots allt vann det här priset för min upp-
sats. […] Och det gjorde ju liksom att det har hänt en massa roliga saker efter 
det för mig. Alltså jag har fått åka ut och föreläsa [i tre namngivna samman-
hang]. Jag blev liksom upplockad av andra människor där som var mycket 
mycket mer intresserade av det jag skrev om, än de på min utbildning […] 
Och det mötte jag ute sen på ett helt annat sätt, och där människor fak-
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På så sätt har uppsatsskrivandet för vissa deltagare också gett en typ av positiva 
spinoff-effekter utöver högskolepoängen och de kunskaper som utvecklats under 
arbetets gång. I något fall fungerade magisteruppsatsen också tydligt som en dörr-
öppnare till arbetsmarknaden, där författaren erbjöds anställning på grund av de spe-
cialkunskaper hen utvecklat under arbetet med magisteruppsatsen. Den erfarenheten 
är dock unik i sammanhanget. 
 
7.5 Slutsatser 
 
Detta kapitels syfte har varit att besvara avhandlingens andra och tredje forsknings-
fråga: -Vilka uppfattningar, erfarenheter och förväntningar ger nyanställda högskolebibliotekarier 
uttryck för angående informationssökning i yrkespraktiken, relaterat till den tidigare utbildnings-
praktiken? -Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan studenternas och de nyanställda 
uppfattningar, erfarenheter och förväntningar ifråga om yrkesrelaterad informationssökning?  
Efter resultatgenomgången kan följande slutsatser dras:  
 
Arbetsplatsen och fritidspraktiken – förutsättningar för egeninitierad informa-
tionssökning 
 
Som helt nyanställd uppger flera av deltagarna att det varit mycket att sätta sig in i, 
särskilt beträffande arbetsplatsens organisation, beslutsgångar och informationsvägar. 
Många deltagare beskriver möjligheten att fråga sig fram bland kollegor som värdefull 
för att sätta sig in i arbetssätt och uppgifter på den specifika arbetsplatsen. Arbets-
platsernas skiftande förutsättningar, exempelvis i fråga om storlek, ämnesinriktning 
och samarbetskultur medför variationer i det empiriska materialet, men det övergri-
pande mönstret är att den första tiden i yrket är en intensiv tid av lärande och an-
passning till den rådande yrkespraktiken, inte minst med avseende på arbetets sociala 
dimensioner. Olika typer av informationsbehov hanteras i det löpande arbetet, allt 
från konkret problemlösning till mer komplext utvecklingsarbete, och de källor och 
redskap som konsulteras anpassas därefter. Utgångspunkten för den yrkesrelaterade 
informationssökningen är delvis arbetsplatsen eget utbud av redskap och vägar för 
informationsspridning, men här kan även spåras ett tydligt inflytande av fritidsprakti-
ken. Såväl bibliotekarier som B&I-studenter hänvisar i det empiriska materialet till 
fritidens informationsvanor och intressen. Bland studenterna blir det tydligast i jäm-
förelserna av de egna kunskaperna i informationssökning med vänners och bekantas 
skicklighet, och bland de nyanställda bibliotekarierna handlar det främst om att dra 
nytta av den datorvana och förtrogenhet med olika webbtjänster som ofta grundlagts 
på fritiden. Det tar sig bland annat uttryck i flitig användning av bloggar i arbetet. 
Som relativt ung på arbetsplatsen upplever flera bibliotekarier en fördel ifråga om att 
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vara förtrogen med de IKT-redskap som förknippas med en progressiv och utveckl-
ingsinriktad yrkespraktik.  
 
Fokus på mötet med högskolebibliotekens användare 
 
Yrkesrelaterad informationssökning är för de nyanställda högskolebibliotekarierna, 
liksom för B&I-studenterna, en företeelse som i regel är starkt förknippad med det så 
kallade yttre arbetet och mötet med bibliotekets användare. Förståelsen av vad in-
formationssökning innebär i den relationen är också snävare än när de intervjuade 
bibliotekarierna talar om den egeninitierade informationssökningen i yrkespraktiken. 
I mötet med användarna ligger fokus främst på bibliotekets resurser och redskap – att 
erbjuda service eller undervisning kopplat till utbudet – även om det digitala biblio-
tekets gränser börjat tänjas. I undersökningens samlade empiriska material förekom-
mer olika synsätt på högskolebibliotekariers eftersträvade expertis i mötet med an-
vändarna. Där några deltagare (i viss mån) betonar betydelsen av ämneskunskaper 
inom användarnas ämnesområden, betonar andra graden av mer sökteknisk skicklig-
het och förtrogenheten med bibliotekets resurser. Åter andra framhåller den avgö-
rande betydelsen av ett serviceinriktat bemötande medan en relativt stor grupp föror-
dar en kombination av pedagogisk kompetens och en mer strukturell förståelse av 
användarnas ämnesområde.  
 
Informationssökning för egen à jourhållning – ett personligt intresse  
 
Informationssökning syftande till egen yrkesrelaterad kunskapsfördjupning genom 
exempelvis à jour-hållning och omvärldsbevakning diskuteras frekvent i materialet. 
Mot bakgrund av vad som framkommit om den ofta gynnsamma arbetsplatskulturen 
ifråga om att dela och sprida information internt, är det intressant att ändå notera att 
egeninitierad informationssökning för yrkesrelaterad kunskapsutveckling delvis för-
stås och beskrivs som ett personligt intressedrivet projekt – förvisso legitimt och 
uppmuntrat på arbetsplatsen, men bara så länge andra sysslor inte behöver stå till-
baks. Deltagarnas informationssökningspraktik präglas sålunda i hög grad av arbets-
platsernas och bibliotekariekollektivets fokus på användarnas behov. I synnerhet gäl-
ler detta den komplexa frågan om à jour-hållning inom B&I-forskningen. Många av 
de nyanställda framhåller att sådan informationssökning borde ägnas mer tid, men att 
det är svårt att hinna med. Inte sällan förekommer uppmuntran från arbetsgivaren, 
men generellt sett förekommer inte sådana krav på orientering inom forskningen som 
det exempelvis gör inom medicin och omvårdnadsfältet. Det innebär att bibliotekari-
ernas professionella projekt, som delvis handlar om att åstadkomma en forsknings-
grundad professionell praktik, många gånger underordnas andra intressen. Den ege-
ninitierade informationssökning som äger rum i tjänsten tycks oftare vara riktad mot 
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andra typer av källor och ämnesområden än mot B&I. Betoningen av att sökning och 
användning av forskningsresultat är frivillig och baserad på personligt intresse är in-
tressant också i jämförelse med den första delstudiens resultat. Där framkom att stu-
denterna i många fall uppfattade ”forskningsanvändning i yrkeslivet” som ett undan-
skymt eller osynligt innehåll i utbildningen. En positiv tolkning skulle kunna innebära 
att den uppfattade frivilligheten ger den enskilda anställda ett kreativt handlingsut-
rymme, medan en mer kritisk tolkning innebär att uppdraget ter sig godtyckligt och 
oförankrat i högskolebibliotekens yrkespraktik.  
 
Informationssökning för pedagogiskt arbete – ett professionellt intresse 
 
Ifråga om att söka och använda forskningsbaserad information i yrket märks dock en 
speciell trend beträffande pedagogisk kompetensutveckling. På det området har en 
särskild infrastruktur utvecklats för kollektiv forskningsinriktad informations-
användning genom högskolebibliotekens tidskriftsklubbar (olika benämningar före-
kommer). De flesta deltagare beskriver särskilda organisatoriska enheter för pedago-
giskt utvecklingsarbete, där ansvarig/a fungerar som gatekeeper främst gentemot 
forskningsfältet ”informationssökning och lärande”. B&I-forskningen bevakas i de 
nyanställdas praktik alltså till stor del via ombud och genom arrangerade kollektiva 
aktiviteter. Det är påfallande att tidskriftsklubbarna vid tiden utgjorde en väsentlig 
informationskanal i utvecklingsarbetet inför Bologna-reformen. Bland de forskare 
som lästes framhålls en knapp handfull som kognitiva auktoriteter med inflytande 
över det pedagogiska arbetet vid högskolebiblioteken. Just forskningen om informat-
ionssökning och lärande kan möjligen beskrivas som en kommunikativ brygga mellan 
utbildningspraktiken och yrkespraktiken. 
 
Kunskaper i nytt ljus  
 
Den omvittnade osäkerheten bland B&I-studenterna, ifråga om de egna kunskaper-
nas relevans och tillräcklighet i yrkespraktiken, har i den andra delstudien visat sig till 
stor del upphävd. Somligt som uppfattades som mindre intressant eller viktigt då 
framstår genom erfarenheten av biblioteksarbete som mer värdefullt, och vice versa. 
Flera deltagare framhåller att vissa teoretiska resonemang och principer – vetande – 
från utbildningen har visat sig möjliga att omsätta på meningsfulla sätt i yrkesprakti-
kens arbete – i ett kunnande. Här bör poängteras att variationerna är stora både ifråga 
om vilka kunskaper som hålls för väsentliga i yrkesutövningen och ifråga om vilket 
stoff och vilka arbetsformer från utbildningen som därmed uppfattas som använd-
bara. I denna mångtydighet är det ändå möjligt att urskilja vissa tydliga mönster. I 
reflektionerna kring kunskaper och förhållningssätt som utvecklats under utbildning-
en är det i första hand användarperspektivet som de flesta deltagare framhåller som rele-

125 
 

vant för yrkespraktiken. Genom att ha kunskap om, och medvetet prioritera använ-
darnas intressen, kan perspektivet omsättas i biblioteksarbetet. En majoritet av delta-
garna i studien ger, i skiftande ordalag, uttryck för betydelsen av att kunna möta an-
vändarna på en väl avpassad nivå och stödja deras arbete på ett lyhört och prestige-
löst sätt. När de nyanställda bibliotekarierna får frågan om vad som är den ideala 
högskolebibliotekariens mest väsentliga kvalitet skisseras vanligen just den typen av 
sammansatt kommunikativ kompetens. I andra hand nämns ofta arbetet med magis-
teruppsatsen som ett värdefullt och personligt utvecklande inslag i utbildningen. När 
deltagarna resonerar om på vilka sätt uppsatsarbetet varit givande, så handlar det 
främst om värdet av att ha tillägnat sig ett vetenskapligt arbetssätt och därigenom 
även ha skapat en beredskap för att vägleda studenter i uppsatsskrivande.  Därtill 
kommer tillfredsställelsen av att ha tagit ett större självständigt arbete i hamn, samti-
digt som slutförandet av uppsatsarbetet och utbildningen också utgjort ett formellt 
krav för anställning. I vissa fall beskrivs även de specifika ämneskunskaperna från 
uppsatsarbetet som väsentliga för yrkesutövningen, även om uppsatsämnet endast 
undantagsvis sägs ha uppmärksammats av arbetsgivaren. Den dokumenterade B&I-
kunskapen har, enligt deltagarna, oftast underordnats den formella examen i mötet 
med yrkespraktiken.  
 
I relation till vad deltagarna faktiskt säger sig ha med sig från utbildningen är det in-
tressant att konstatera att de handfasta söktekniska kunskaperna som efterlystes i den 
första delstudien inte tycks utgöra något problem för de bibliotekarier som arbetat en 
tid på högskolebibliotek. Flera deltagare beskriver också bibliotekens arbetsredskap 
som ett föremål för yrkeslivets lärande, med såväl organiserad kompetensutveckling 
som egeninitierad löpande uppdatering i handhavandet av bibliotekssystem och data-
baser. Däremot kan konstateras att pedagogik som undervisningsinnehåll i vissa fall 
anses ha berörts på alltför abstrakta eller ytliga sätt under den egna utbildningen, utan 
koppling till didaktik och konkret biblioteksverksamhet.  
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8.  IDENTITETSFORMANDE I UTBILDNINGS- OCH  
     YRKESPRAKTIKERNA 
 
 
 
Detta kapitel utgår från den fjärde forskningsfrågan: Hur kan B&I-studenters respektive 
nyanställda högskolebibliotekariers informationssökning förstås i relation till formandet av yrkesi-
dentiteter i utbildnings- och yrkespraktikerna? Resultaten från de två delstudierna i de två 
föregående kapitlen har tillsammans med det teoretiska perspektivet varit vägledande 
då den fjärde frågan brutits ned i följande delfrågor:  
 
4 a. Vilka diskursiva uttryck använder sig studiens deltagare av i sina utsagor om in-
formationssökning och om att bli/vara bibliotekarie? 
 
4 b. Vilka yrkesidentiteter framträder i studenternas respektive de nyanställdas utsa-
gor om informationssökning och vad karaktäriserar dessa identiteter?  
 
4 c. Hur kan relationen mellan utbildnings- och utbildningspraktiken förstås i termer 
av kontinuitet, diskontinuitet och rekontextualisering?  
 
Bredvid den delen av undersökningen som baseras på en relativt deskriptiv syntetise-
ring av deltagarnas utsagor, presenteras här en fortsatt tolkning av det empiriska 
materialet. I kapitlets första avsnitt görs en fördjupning ifråga om hur yrkesidentite-
terna formas på diskursiv nivå.  Denna del av analysen görs med hjälp av begreppen 
frågekultur och nyckelberättelser. Därefter presenteras de fyra yrkesidentiteter som 
framträtt i analysen. Vidare behandlas hur informationssökning i utbildningens re-
spektive yrkeslivets sociala praktiker samspelar med blivande och nyanställda biblio-
tekariers formande av yrkesidentitet över praktikgränserna.  
 
 
8.1 Yrkesidentiteternas diskursiva uttryck  
 
Steen Wackerhausens (2004) resonemang om hur yrkesidentitet formas och upprätt-
hålls genom deltagande i olika praktiker betonar lärandets situerade och kulturella 
dimensioner. Enligt Wackerhausens sociokulturellt influerade resonemang formas 
yrkesidentiteter främst i handling och aktivt deltagande i såväl utbildningens som yr-
keslivets praktikgemenskaper. De handlingar som bidrar till formandet och lärandet 
av yrkesidentitet är av både intellektuell, fysisk och språklig art. I detta avsnitt har jag 
valt att särskilt lyfta fram sådana språkliga uttryck som Wackerhausen beskriver som 
verksamma i identitetsformandet. Närmare bestämt gäller det i föreliggande under-
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sökning bibliotekarieyrkes frågekultur och nyckelberättelser. I sammanhanget bör 
tilläggas att den analys som presenteras här, i högre grad än Wackerhausens egen 
framställning, riktar uppmärksamheten mot de spänningsförhållanden som tycks råda 
mellan samtidigt förekommande yrkesidentiteter. Där Wackerhausen talar om utma-
ningar och rörelser inom en och samma identitet (hans exempel hämtas vanligtvis 
från vårdyrkena) utgår jag istället från att flera identiteter finns tillgängliga för en och 
samma yrkesgrupp (jfr t.ex Sundin 2003; Irisdotter 2007), även om de uppfattas som 
mer eller mindre legitima av de blivande och nyanställda bibliotekarierna i undersök-
ningen. Skillnaderna och spänningsförhållandet mellan identiteterna kommer till ut-
tryck i deltagarnas sätt att förstå och tala om olika företeelser i yrkespraktiken på ett 
sätt som skulle kunna beskrivas som en diskursiv kamp mellan olika normativa logi-
ker inom gruppen. Typiskt för dessa processer är att de i lika hög grad fungerar ex-
kluderande som inkluderande i relation till en viss identitet.  Den som inte lär sig att 
betrakta och tala om olika yrkesangelägenheter på ett legitimt sätt, lär svårligen in-
lemmas i yrkesgruppens gemenskap. 
 
8.1.1 Frågekultur  
 
Sådana centrala yrkesrelaterade frågeställningar som kommit till uttryck i såväl stu-
dentgruppen som bland högskolebibliotekarierna, handlar ytterst om principiella av-
vägningar mellan att arbeta utvecklande eller mer förvaltande, med proaktiva eller 
reaktiva arbetssätt, och om att anlägga ett system- eller användarperspektiv i arbetet. 
Dessa fundamentala frågor som aktualiserades på olika sätt i intervjusituationerna, 
kan också förstås som uttryck för olika yrkesidentiteter. Bland de nyanställda högsko-
lebibliotekarierna märks en ökad precision i samtalen kring yrkets kärnfrågor i jämfö-
relse med studenterna. Erfarenheten från arbetsplatsen tycks ha bidragit till att ge 
deltagarna en tydligare uppfattning om, och erfarenhet av, vilka frågor som är rele-
vanta inom yrkespraktiken och som står högt på professionens agenda. Inte sällan 
hänvisas i intervjuerna både till samtal och diskussioner på arbetsplatsnivå och till 
debatten på biblioteksfältet i stort. I det följande ges fyra olika exempel på sådana 
centrala områden som lyfts fram av deltagarna i undersökningen. Samtliga är formu-
lerade som polariserande begreppspar, i avsikt att illustrera deras bildliga funktion 
som vattendelare mellan olika förhållningssätt som framträtt i analysen. Undersök-
ningens deltagare kontrasterar ofta spontant dessa begrepp mot varandra, för att tyd-
liggöra sina ställningstaganden i berättelserna om sin yrkesrelaterade informations-
sökning. Att uttryckligen inta den ena eller andra ståndpunkten är, som sagt, ett ef-
fektivt sätt att både visa vad man står för och – inte minst – vad man inte står för 
(Wackerhausen 2004, s. 24). Ett första exempel utgår från frågan om huruvida ut-
bildningen, och i princip även biblioteksinstitutioner, bör inriktas mot ”läsning och 
böcker” eller mot ”information och datorer”. 
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Läsning & böcker kontra informationssökning & datorer 
 
Ett ideal i form av litteratur, läsning och boken som mediet par preference ställs här i 
kontrast mot digital informationshantering. Parallellen till ”den bokliga diskursen” 
respektive ”informationsdiskursen” som presenteras i Hedemarks (2009) avhandling 
är tydlig. Här komprimeras en problematik som stötts och blötts på biblioteksfältet i 
decennier (se t.ex. Lindberg 2012). I det empiriska materialet berörs frågan spora-
diskt, men den är väl värd att lyfta fram på grund av dess fundamentala karaktär. Ge-
nom det påtagliga engagemang med vilket frågan trots allt behandlas av vissa delta-
gare i studien kan den också beskrivas som starkt identitetsmarkerande. De tydligast 
deklarerade ståndpunkterna intas av den i frågan konservativt orienterade Vanja och 
den akademiskt orienterade Olivia – båda yrkesverksamma bibliotekarier som här 
berättar om sin utbildning: 

 
Vanja: [D]et var ju mycket det där att ’Du måste älska datorer. Kom inte hit 
och älska böcker!’ Det var ju det man visste bara [skratt]. Diskursen var sådan. 
Verkligen alltså! ’Älska datorer!’ Och det är klart, då kände jag mig också 
mycket tveksam, för det gör jag inte.  
 
Olivia: Alltså när jag började läsa tänkte jag nog att det skulle vara mer mot 
information. Jag hade nog en […] annan uppfattning om vad det skulle va. Jag 
tänkte att […] hela den här branschen hade kommit längre än den faktiskt hade.  
Det var oerhört nedslående de första veckorna att se att det var så många som 
hade sökt detta för att de älskade boken som artefakt och jag kände mig inte 
alls hemma där, och tänkte att ’hur ska det gå?’  
 

Som en markering av var tyngdpunkten ligger i gruppen nyanställda, ofta relativt unga 
högskolebibliotekarier, ska sägas att den skepsis mot datorer som Vanja ger uttryck 
för, är i minoritet. En sådan mer konservativ hållning kommer då och då till uttryck i 
deltagarnas utsagor, men allra oftast används den som en sorts fond eller motpol att 
profilera en annan inställning eller identitet emot. I dessa sammanhang används inte 
sällan uttryck med pejorativ anstrykning (se kursiv i följande stycke), exempelvis: ”[I] 
mångt och mycket tror jag att det är de här bokmalarna som jag kunde se i min egen 
utbildning som kommer ut, och de vill inte heller att biblioteken ska förändras för de 
vill ha det här gamla liksom.” (Olivia); ”Jag tänker mig hela tiden det skräckscenariot att 
jag hamnar på ett folkbibliotek, och så är det det här att ’Jag har läst en sån här bok’ - att 
de frågar till exempel om skönlitteratur - och jag bara ’Nej tyvärr, jag läser inte böck-
er’.”(Grupp 1); eller ”[N]är man har jobbat på ställen där medelåldern är ganska hög, då 
är det ju mer traditionellt liksom.” (Oda)  
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Service kontra pedagogisk expertis 
 
Den i särklass mest framträdande diskussionen bland de intervjuade bibliotekarierna 
gäller frågan om hur arbetet för och med användarna på biblioteken bäst ska utfor-
mas. Denna återkommande diskussion utgår från två övergripande principer som 
ofta ställs mot varandra, nämligen verksamhet i form av direkt hjälp och service till 
bibliotekens användare, eller metodiskt pedagogiska insatser från bibliotekariens sida, 
tänkta att fungera som en sorts ”hjälp till självhjälp” – ett uttryck som också ofta an-
vänds av studiens deltagare. Diskussionen och dess uppenbara laddning kan förstås i 
relation till fokuseringen på informationskompetens som professionellt objekt och 
dess konsekvens – att markera distans till det som uppfattas som mindre kvalificerade 
arbetssätt. Om ambitionen att bidra till användares utvecklande av informationskom-
petens genom både undervisningsinsatser och ett pedagogiskt förhållningssätt i in-
formationsdisken kännetecknar en hållning med professionella anspråk blir det sam-
tidigt viktigt att markera det icke önskvärda i ett annat, ”mindre ambitiöst” förhåll-
ningssätt. Flera deltagare som beskriver det utåtriktade arbetet på den egna arbets-
platsen hänvisar till hur denna diskussion gått varm både på arbetsplatsen, i biblio-
tekspress och i andra professionella fora. I Susannes utsagor blir det tydligt att tanken 
på att bedriva sin yrkesutövning på ett renodlat serviceinriktat sätt, genom att så att 
säga gå användarnas ärenden, provocerar (se kap 7). Olivia argumenterar på ett lik-
nande sätt och beskriver vidare att hon blivit tvungen att släppa sin tidigare ambition 
att nå alla potentiella användare genom bibliotekets utåtriktade tjänster. Det är enligt 
hennes bedömning orimligt, närmast förödmjukande, att anpassa sin arbetsinsats till 
den grad som skulle krävas för att nå det målet:  

 
Olivia: [I] början tänkte jag så här, när jag gick ut så hade jag en tanke om hur 
man skulle va mot alla människor, att alla som kom var liksom… man skulle 
va så oerhört serviceinriktad och ta alla för vad de är. Men man kan heller inte 
ta nån skit, för det orkar man inte med. Och vissa människor når man inte, det 
får man bara acceptera.  
 

Huruvida arbetsuppgifter som användarundervisning och referensarbete i informat-
ionsdisken faktiskt ställer krav på bibliotekarier att utveckla någon särskild profess-
ionell kunskap, diskuteras av de yrkesverksamma deltagarna. Vilma och Sofia, som 
båda betonar värdet av servicerollen, menar att deras egen kompetens grundlagts ut-
anför högskolans och högskolebibliotekens sfärer. Vilma som tidigare arbetat som 
guide säger till exempel att ”att guida till exempel är ju också väldigt mycket som att 
undervisa. Självklart måste man ju förstå användaren för att kunna hjälpa honom, 
men jag tror inte att man behöver ha en kurs om det [skratt].” Sofia beskriver, å sin 
sida, den viktiga erfarenhet hon menar att ett tidigare butiksjobb gett henne. 
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Sofia: Alltså jag tycker egentligen att jag har en himla hjälp av att jag har job-
bat i en butik innan, som är ett serviceyrke. Jag menar jag har suttit i kassan 
och jag har sprungit på golvet och plockat upp varor och man ska va liksom 
snäll och trevlig mot alla kunder och… alltså det är ju en himla hjälp och jag 
blir liksom inte stressad av att det står fem personer i kö, därför att jag har sut-
tit i kassan på julafton. 
 

Susanne närmar sig resonemanget från andra hållet och betonar att de tjänster biblio-
tekarier bör erbjuda handlar om att agera ”vägledare eller handledare” för biblio-
tekens användare. Fokus ligger på den pedagogiska utformningen av dessa tjänster.  

 
Susanne: [I]nnan jag började på bibliotekarieutbildningen så hade jag ingen 
koll på vad det var att vara bibliotekarie. Jag hade kanske själv den här bilden 
av att det var ett serviceyrke som vilket annat som helst, och med den här 
schablonbilden att ’Varför ska man läsa fyra år för att… när man lika väl kan 
sitta i kassan på ICA?’ liksom. Eller inte riktigt, för då hade jag väl inte sökt… 
Men vissa saker har ju uppenbarligen fångat mitt intresse, och jag har gjort det 
till det viktigaste, till det som jag ser som det viktigaste i min profession nu lik-
som – referensarbete och undervisning.  
 

Det är värt att uppmärksamma det faktum att Susanne uttrycker det som att det är 
hon själv som har gjort dessa områden till de viktigaste i sitt arbete; hon uppfattar det 
inte som någon given prioritering inom yrkespraktiken. Ändå råder det inget tvivel 
om att just retoriken kring ”hjälp till självhjälp” vunnit gehör på bred front. Diskur-
sen är stark och sätter i hög grad servicerollen på undantag. På en mer konkret nivå 
av yrkespraktiken kan det dock vara svårt att omsätta det pedagogiskt formulerade 
idealet i vardagens arbete. Avvägningen mellan att erbjuda kvalificerade pedagogiska 
tjänster och att snabbt leverera material till bibliotekens besökare är ibland svår att 
göra, särskilt för den som är ny på arbetsplatsen. Flera nyanställda uttrycker en ambi-
valens just i mötet med användarna vars förväntningar uppenbarligen anses ligga 
långt sig från det diskursiva idealet.  

 
Vega: [E]n sak som jag la märke till just i början var att jag ville springa iväg 
och hämta boken åt dem, och då var det en sån sak som många av mina ar-
betskamrater som sa att ’Nej, det är inte service så, utan det är mer att vi ska 
lära dem. Vi ska visa dem men sen ska de klara sig själva’ Men det tog ett tag 
innan jag släppte det där. Det sitter i att de inte ska behöva göra nånting själva. 
Här är det liksom att de ska lära sig, så det är en stor skillnad. […] Först visar 
man ju, ’ja okej du har databaser, du går så och så tillväga, tidskriftslistan’ och 
så vidare… Men om de verkar lite…[paus] ja [skratt]… så blir det ju så att, 
okej, då gör man det ju själv. 
 

Att ytterligheterna i argumentationen kring pedagogik kontra service ställs så tydligt 
mot varandra kan uppfattas som problematiskt. Genom att lyfta fram, och med citat 
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belysa den diskussion som fått en central position för deltagarna och deras yrkeskår, 
kan vi dock konstateras att själva polariseringen är en viktig del av diskussionen, som 
också visar hur frågan ges betydelse i formandet av yrkesidentiteter. Medan exempel-
vis Jansson (2010) i sin avhandling om bibliotekarieyrket framhåller service som pro-
fessionskriterium beskrivs service i den yrkesinterna diskursen i denna undersökning 
närmast som ett icke-professionellt förhållningssätt varmed kårens pedagogiska am-
bitioner riskerar att underordnas användarnas bekvämlighet. Man vill gärna vara an-
vändarna behjälplig men utan att hemfalla åt vad som kan uppfattas som alltför okva-
lificerade eller perifera göromål, såsom försäljning av kopieringskort. Service för-
knippas bland deltagarna, kort sagt, med en mindre kvalificerad form av biblioteksar-
bete.  
 
I det empiriska materialet framträder fler spänningsfält av den här typen än vad som 
kan ges utrymme i den diskussion som här förs med fokus på informationssökning 
och pedagogiskt inriktat arbete. En närliggande central diskussionsfråga, som inte 
utvecklas närmare men som ändå kan nämnas parentetiskt, är förhållandet mellan 
rutinbundna arbetsuppgifter och utvecklingsarbete. Rutiner och utvecklingsarbete 
ställs mot varandra i analogi med service och pedagogik. Enligt samma normerande 
logik som tillskriver service ett lägre värde än pedagogiskt arbete, har utvecklingsar-
bete högre status än rutinuppgifter av olika slag. Med dessa diskursiva grepp kan mer 
progressiva intressen på ett effektivt sätt profileras gentemot de förmodat konserva-
tiva krafterna i yrkespraktiken.  

 
”Sökteknisk torrsim” kontra stöd i forskningsprocessen 
 
En tredje kärnfråga är nära besläktad med den nämnda diskussionen om huruvida 
högskolebibliotekariens roll ska förstås som principiellt inriktad mot service eller pe-
dagogik. Ett liknande spänningsförhållande kan identifieras på den nivå där det peda-
gogiska uppdraget fylls med innehåll och operationaliseras. Det handlar alltså om hur 
man som bibliotekarie beskriver sina arbetsuppgifter och utifrån vilken uttalad mål-
sättning de genomförs. Här illustreras ytterligheterna av två lite längre citat från inter-
vjuer med högskolebibliotekarie. I det följande berättar Vilma om det pedagogiska 
arbetet på hennes arbetsplats: 
 

Vilma: [I användarundervisningen] är det då ren informationskompetens. Det 
är dels att besvara såna där kryssfrågor, alltså allmänna saker som de kan läsa 
sig till i vårt kursmaterial, och det handlar om allt möjligt. Det handlar om 
booleska operatorer, det handlar om osynliga webben, det handlar om olika 
databaser, vetenskaplig kommunikation, referensskrivning och så vidare.  Så 
då är det då bara såna kryssfrågor […] och sen så är det ’sökteknisk torrsim’, 
som vi kallar det. […] Det presenteras en fråga ‘Det här och det här letar du 
efter’, och så får de då fyra eller fem söksträngar, och så ska de då – ja, hur de 
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nu vill – egentligen ska de bara kunna se, de ska inte behöva söka, utan bara se 
på söksträngen rent söktekniskt vilken som bör ge flest relevanta träffar.  
 

Enligt Vilma rymmer undervisningen alltså bland annat komponenterna ”ren inform-
ationskompetens” och ”sökteknisk torrsim”. När hon konkretiserar och beskriver 
vad som läggs i dessa begrepp så handlar det i hög grad om de söktekniska och pro-
ceduriella aspekterna av informationssökning som Limberg med kollegor (2002) be-
skrivit. Deltagarna i undervisningen får å ena sidan arbeta med kryssfrågor mot kor-
rekta lösningar, och å andra sidan med logisk slutledning utifrån simulerade informat-
ionsbehov. Syftet med undervisningen i informationssökning framställs här i hög 
grad som att den enskilde kursdeltagaren ska förvärva kännedom om specifika in-
formationssystem och deras funktioner. Att både informationskompetens och sök-
teknik omtalas i en särskild ”ren” form är också karaktäristiskt i sammanhanget. 
Undervisningen beskrivs därigenom som utformad på ett sätt som eliminerar (eller 
bortser från) informationssökningens komplexitet. Med kunskap om det tekniska 
facit som ligger inbyggt de aktuella informationssystemens funktioner, ges biblioteka-
rien här mandat att bedöma informationssökningens ”rätt och fel”. 
 
I kontrast mot Vilmas beskrivning av användarundervisning på arbetsplatsen står 
Sagas berättelse om ett projektbaserat samarbete med högskolans forskare, där en 
webbportal skapats som en struktur för forskarnas informationsutbyte. Saga för själv 
ofta pedagogiskt genomsyrade resonemang kring fler delar av bibliotekets verksamhet 
och de informationsaktiviteter som pågår – eller skulle kunna pågå – där, och i det 
här fallet handlar det alltså inte om någon formaliserad kurs (som den Vilma talar 
om) utan snarare om en sorts förlängning av bibliotekets referenstjänst, utformad för 
att möta en viss användargrupps behov och informationsintressen.  

 
Saga: Det kan väl ses nånstans som att förebygga referensfrågor som perso-
nerna själva lätt skulle kunna hjälpa varandra med, eller att de faktiskt inte be-
höver oss som faktiska personer i stolen, så att säga. För det handlar ju nån-
stans om att bygga upp en kollektiv kunskapsbank där man tillvaratar en 
grupps ämnesspecifika kunskaper, så att säga, och där vi, folk från bibliotek 
och IT, snarare handleder i hur man använder referensprogram eller hur man 
använder […] en digital portal eller så på nätet. […] Och vi har arbetat även 
med tankekartor för att få igång det kreativa tänket bland forskarna, där de 
också kan bygga på varandras tankekartor. Det kan va alltifrån just konferen-
ser till relationer till varandra, och till databaser eller specifika ämnesord som 
man kan jobba med i olika databaser […] 
I: Så man monterar ner modellen av att ’du frågar och jag svarar’? 
Saga: Jo men precis.  
 

I deltagarnas beskrivningar av pedagogiskt arbete kring informationssökning kan ex-
emplen med ”sökteknisk torrsim” och forskarportalen betraktas som varandras mot-
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poler. Där Vilma fäster vikt vid det söktekniska innehållet i undervisningen och till-
handahåller ett förhandsgranskat innehåll för det pedagogiska tillfället, utgår Saga 
istället från att deltagarna utifrån sin ämneskompetens är förtrogna med relevanta 
källor och databaser, och snarare behöver hjälp med att finna nya arbetsformer som 
stödjer det huvudsakliga arbetet, det vill säga forskningen och kunskapsutvecklingen. 
Bibliotekarien beskrivs som en diskussions- och arbetspartner som kan föreslå och 
utforma en infrastruktur för den sorts informationsutbyte som gynnar forskningspro-
cessen (jfr t.ex. Stover 2004). Att söka, dela och använda information ses därmed 
som medel för andra syften snare än som ett undervisningsinnehåll av eget intresse. 
Frågan om ”rätt eller fel” sätt att söka information blir i det här sammanhanget 
mindre relevant. Snarare än ”ren”-odling av informationskompetens och sökteknik, 
betonas informationssökningens varierande och disciplinbundna förutsättningar.  
 
8.1.2 Nyckelberättelser  
 
I båda delstudierna förekommer exempel på den här typen av meta-narrativer, men 
oftare bland studenterna än bland bibliotekarierna. Fokusgruppen som metod för att 
skapa empiriskt material har visat sig särskilt gynnsam för kollektivt berättande och 
bekräftande. Till och från har olika deltagare antagit något av en gestaltad berättarroll, 
i en sorts ögonblickligt iscensatta små tablåer, för att förmedla märkvärda episoder ur 
livet som B&I-student. I det följande ges fyra exempel på förekommande nyckelbe-
rättelser, varav minst tre finns representerade bland både studenter och bibliotekarier 
i lätt skiftande versioner. För att en berättelse här ska lyftas fram som en nyckelberät-
telse har kriteriet varit att dess centrala tematik förekommer vid minst två tillfällen – 
normalt fler – och att den uttrycks av olika individer och vid olika tillfällen. Därtill 
har enbart den typ av historier lyfts fram, som i någon mån äger en generell poäng 
utöver sitt direkta upplysningsvärde. 
 
”Då hette det att det var inte bibliotekarie vi utbildar oss till”  
 
Studenter och bibliotekarier återkommer ofta till vad som skulle kunna beskrivas som 
den officiella versionen av syftet med utbildningen i B&I. Den här berättelsen har 
stor laddning eftersom den handlar om kollisionen mellan det budskap som ofta 
förmedlats av utbildningens representanter vid utbildningens start – att ”hos oss ut-
bildas man inte till bibliotekarie” – och det faktum att flertalet av studenterna avsett 
att utbilda sig till just bibliotekarie. Vendela beskriver sina erfarenheter från studieti-
den:  
 

Vendela: [J]ag hade velat ha lite mer verklighetsförankring. Det hette då när vi 
började ta upp det här att ’vi borde väl ändå ut på ett bibliotek?’ Ja, eller om 
inte praktik så åtminstone ut på nåt i alla fall. Men då hette det ju att ’det var 
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nerna själva lätt skulle kunna hjälpa varandra med, eller att de faktiskt inte be-
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I deltagarnas beskrivningar av pedagogiskt arbete kring informationssökning kan ex-
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poler. Där Vilma fäster vikt vid det söktekniska innehållet i undervisningen och till-
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8.1.2 Nyckelberättelser  
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livet som B&I-student. I det följande ges fyra exempel på förekommande nyckelbe-
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i lätt skiftande versioner. För att en berättelse här ska lyftas fram som en nyckelberät-
telse har kriteriet varit att dess centrala tematik förekommer vid minst två tillfällen – 
normalt fler – och att den uttrycks av olika individer och vid olika tillfällen. Därtill 
har enbart den typ av historier lyfts fram, som i någon mån äger en generell poäng 
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”Då hette det att det var inte bibliotekarie vi utbildar oss till”  
 
Studenter och bibliotekarier återkommer ofta till vad som skulle kunna beskrivas som 
den officiella versionen av syftet med utbildningen i B&I. Den här berättelsen har 
stor laddning eftersom den handlar om kollisionen mellan det budskap som ofta 
förmedlats av utbildningens representanter vid utbildningens start – att ”hos oss ut-
bildas man inte till bibliotekarie” – och det faktum att flertalet av studenterna avsett 
att utbilda sig till just bibliotekarie. Vendela beskriver sina erfarenheter från studieti-
den:  
 

Vendela: [J]ag hade velat ha lite mer verklighetsförankring. Det hette då när vi 
började ta upp det här att ’vi borde väl ändå ut på ett bibliotek?’ Ja, eller om 
inte praktik så åtminstone ut på nåt i alla fall. Men då hette det ju att ’det var 



134 
 

inte bibliotekarie vi utbildade oss till’. Och det är det ju kanske inte egentligen 
va, men […] då tror jag att man gör oss en björntjänst om man försöker göra 
oss till nåt annat än vad vi i praktiken är.  

 
Deklarationen från utbildningarnas sida, om att man inte utbildar bibliotekarier, hade 
förvisso en formell grund och en strategisk poäng, men retoriken fick även andra, 
kanske oförutsedda, effekter i form av studenters irritation och osäkerhet. Ur studen-
ternas perspektiv har vissa utbildningsrepresentanter på så vis samtidigt markerat 
B&I-ämnets primat och en demonstrativ distans gentemot biblioteksnära arbetsupp-
gifter som kan betraktas som rutinartade och/eller hantverksorienterade. Exempelvis 
återkommer deltagarna till utbildningsrepresentanternas beskrivningar av äldre tiders 
utbildning, där studenterna förväntades träna sig för vissa färdigheter. Särskilt fram-
hålls hur den äldre utbildningens inslag av i att fylla i katalogkort och fjärrlåneblan-
keter fungerat som en symbolisk historisk fond mot vilken den nya akademiskt orien-
terade utbildningen tecknades upp vid studiernas start. I grupp 3, som generellt kan 
beskrivas som en akademiskt orienterad grupp, formulerar någon den retoriska frå-
gan: ”Lär vi oss att fylla i fjärrlåneblanketter eller lär vi oss tänka i diskursanalytiska 
tankegångar?”, och i detta fall är det tydligt att diskursanalys förefaller mer attraktivt 
och relevant än fjärrlån. 
 
Det som för flera andra deltagare framstår som problematiskt i sammanhanget är 
knappast den medvetna teoretiseringen av utbildningsinnehållet i sig, utan snarare det 
upplevda avståndstagandet mot bibliotek, och dikotomiseringen av handens och 
hjärnans arbete. Denna särhållande logik går igen, exempelvis i Grupp 1:s resone-
mang om behovet av att ”prata upp sin kompetens” i kap 6, där yrkesgruppens pro-
fessionaliseringssträvanden och tänkbara nytta av ett akademiskt ämne, av studenter-
na mest omtalas som en språklig strategi. Att forskning och profession på allvar 
skulle kunna berika varandra tycks för flera studenter vara en avlägsen tanke efter två 
års B&I-studier. I Grupp 3:s diskussion visar sig även de akademiskt orienterade stu-
denterna tveksamma till huruvida en nyexaminerad biblioteks- och informationsve-
tare 2006 ska kunna passas in i bibliotekariekåren på ett konstruktivt sätt. En under-
liggande logik som präglar den här nyckelberättelsen bygger alltså på särhållandet mellan 
analytisk förmåga (ett veta) och praktisk färdighet (att kunna) som reproduceras bland lärare 
och studenter i utbildningspraktiken. 
 
”Ska jag verkligen bara gå till Google?” 
 
Kommentarerna om sökmotorn Google löper som en röd tråd genom B&I-
studenters och högskolebibliotekariers resonemang om den egna informationssök-
ningen. Google som vid tiden för undersökningen dominerat bland de webbaserade 
sökmotorerna i mer än ett årtionde, får betraktas som ett extremt populärt och lättak-
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tiverat redskap. Föga förvånande använder sig studiens deltagare av Google, särskilt i 
samband med informationssökning i fritidsspraktiken, men även i arbetet. Ur delta-
garperspektiv framstår användningen av Google uppenbarligen som en laddad före-
teelse. Som blivande och verksamma bibliotekarier är det lätt att uppleva förvänt-
ningar på att kunna använda mer sofistikerade informationskanaler och därtill kopp-
lade söksätt. Även om googlande inte ter sig problematiskt i den mån att man faktiskt 
avstår från att använda söktjänsten, eller väljer att avstå från att berätta om det, så 
passerar omnämnandet av Google nästan aldrig okommenterat. Det handlar i regel 
inte om några längre utläggningar, men samvetet talar i bisatser och ursäkter: ”…sen 
så kommer man på sig själv ibland med att ’varför sitter jag och googlar?’” (Sofia); ” - 
Jag ska vara helt ärlig om att man använder Stora G:et rätt ofta…” (Grupp 3). 
 
Den lite skämtsamma formuleringen om ”Stora G:et” antyder närmast en mild form 
av resignation inför en motståndare eller konkurrent33. Förhållningssätten till Google 
är dock långt ifrån samstämmigt urskuldande. Det är uppenbart att flertalet blivande 
och verksamma bibliotekarier gärna visar att de har en mer nyanserad bild av Goog-
les tjänster än så, inte minst inför mig som representant för B&I-forskningen. Under 
diskussionerna i grupp 3 modifieras hållningen till ”Stora G:et” exempelvis av utsagor 
om att man inte vill ”förringa Google” och dess potential. En student påpekar också 
att han börjat googla mer på sin fritid sedan han inledde sina B&I-studier. Bland bib-
liotekarierna handlar det exempelvis om att man säger sig acceptera användarnas bruk 
av det behändiga redskapet, men samtidigt gärna axlar ansvaret för att erbjuda alter-
nativ. Man påtalar att Google, kort sagt, inte är tillräckligt bra i alla situationer, och 
som representant för högskolebiblioteket är det vanligt att i det sammanhanget lyfta 
fram källkritiska problem med tjänsten (se t.ex. Vilmas citat i kap 7). Det mått av 
konkurrens som kan läsas in i de lättillgängliga tjänsterna och källorna på nätet, manar 
också i vissa fall till strategiska ställningstaganden. Sigge redogör för en diskussion 
som förts vid hans arbetsplats:  
 

Sigge: Men nu har man nog insett att man måste vara mer så användarvänlig, 
för att annars blir det ju konkurrenter. Google är ju en konkurrent till våra ka-
taloger och till våra databaser. […] [D]å tyckte jag att det är ju där vi måste 
ligga i framkant och ta ny mark inom andra områden som vi faktiskt har kom-
petens inom, och det är ju liksom informationssökning och… och den biten. 
[paus] Ja. För annars tror jag liksom att yrkesrollen kan försvinna, och det är 
det som man har velat bevara lite. Men om vi i stället tar ny mark och visar så 

                                                           
33 En liknande ironisk hållning inför fenomenet Google kan skönjas även i massmedierna. Under rubriken 
Fråga bibliotekarien (återkommande inslag i Dagens nyheter sedan hösten 2011) vidrör exempelvis biblioteka-
rie Jenny Lind ämnet i relation till professionell informationssökning – då i termer av ”fulgoogling”: ”Att ful-
googla innebär att bibliotekarien utför en blixtsnabb smygsökning av svaret på din fråga med diskret pekfinger-
vals medan blicken hålls stadigt fäst i fjärran, som om vi intensivt rådbråkade vår outtömliga kunskapsbank” 
(DN.se, 2011-10-10). Jämför även gärna med Littles (2011) artikel How I learned to stop worrying and love Google.  
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33 En liknande ironisk hållning inför fenomenet Google kan skönjas även i massmedierna. Under rubriken 
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googla innebär att bibliotekarien utför en blixtsnabb smygsökning av svaret på din fråga med diskret pekfinger-
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att, jamen kompetensen finns fortfarande, och ’ja, Google är bra, men du kan 
inte hitta allt’ och ’hur är det med informationen du hittar?’  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att betydelsen av att signalera ett medvetet förhållningssätt till 
Google, som användare och betraktare av dess kvaliteter och begränsningar, är det vä-
sentliga budskapet i denna nyckelberättelse.   
 
”Jag kan inte ens hela SAB!”  
 
I kapitel 6 framgår att flera studenter känner sig osäkra på sina kunskaper i informat-
ionssökning, och då särskilt ifråga om sådan informationssökning som de förväntas 
utföra i yrkeslivet. Undervisning om, och träning i att använda, olika redskap för in-
formationshantering på bibliotek är en återkommande efterlysning inom student-
gruppen. En av de vid tiden tydligaste symbolerna för det konkreta biblioteksarbetet 
torde vara SAB-systemet. I den argumentation som i synnerhet de tekniskt oriente-
rade deltagarna fört för ett mer redskapsinriktat utbildningssinnehåll, har just den 
upplevda saknaden av kunskaper i klassifikation och katalogisering åberopats. Det 
närmast ikoniska SAB-systemet har då åberopats för att både visa på det som uppfat-
tats som brister i utbildningen och för att förklara den egna osäkerheten i rollen som 
blivande bibliotekarie. Utsagan ”Jag kan inte ens hela SAB” är hämtad från fokus-
grupp 1, och  resonemang som på snarlikt sätt ringar in oron kring att inte behärska 
bibliotekarieprofessionens redskap redan under studietiden, är relativt frekventa 
bland studenterna: 

 
Grupp 1: Så frågan är då vad det är vi har lärt oss här på [den namngivna in-
stitutionen] som vi har nytta av när vi kommer ut och jobbar på ett folkbiblio-
tek. Förutom första halvan av SAB?/Mycket bra fråga./Jag hoppas att jag ska 
märka det när jag kommer ut i stället. /Ja, det är det jag hoppas med./För jag 
vet inte vad man gör på bibliotek. [flera pratar] Ja, men jag undrar vad de gör, 
jag vet egentligen inte helt och hållet vad man gör. /Nej, nej./ Det enda jag 
vet är att man katalogiserar på högskolebibliotek och då vet jag att där kan jag 
ju inte jobba då, eftersom jag inte har läst [vissa kurser] [skratt]. Det enda jag 
vet är att jag inte kan katalogisera. [flera mumlar roat] Jo, men det känns lite så, 
för det är det mest konkreta jag kan komma på.  

 
Denna nyckelberättelse är dock inte enbart knuten till utbildningspraktiken. Detta är 
snarare en nyckelberättelse som fungerar som identitetsmarkör för tekniskt och kon-
servativt orienterade deltagare, över praktikgränserna. Bland nyanställda högskolebib-
liotekarier förekommer undantagsvis liknande resonemang, såsom när Vanja berättar 
om den användarundervisning hon bedriver och där hon uppfattar att hon som bib-
liotekarie ”borde” ha mer kunskap om högskolebibliotekets egna informationsresur-

137 
 

ser: ”[D]å visar jag lite grand på trunkering och lite sånt. Sen kan ju jag inte alla data-
baser, och det är ju pinsamt ju.”  
 
Karaktäristiskt för denna berättelse är alltså betoningen av det otillfredsställande i att 
som blivande och verksam högskolebibliotekarie inte fullt ut bemästra biblioteksspe-
cifika redskap. Temat baseras på en underliggande logik som kopplar bemästrandet av 
praktikspecifika redskap för informationshantering till ett fullvärdigt deltagande i yrkespraktiken.  
 
”Vi är ju ändå universitetsbibliotekarier” 
 
Om föregående nyckelberättelse tenderade att uppehålla sig vid (företrädesvis studen-
ters) upplevelser av otillräcklighet ifråga om kunskap och skicklighet med redskap för 
informationssökning, så kan denna berättelse sägas utgöra en motvikt, där de nyan-
ställda högskolebibliotekarierna träder fram med gott självförtroende. Som en bak-
grund bör nämnas att trots att B&I-utbildningarna vid den aktuella tiden var utfor-
made på ett sätt som avsåg att utbilda för alla bibliotekstyper, utan formell eller inne-
hållslig skillnad (Seldén & Sjölin 2003), är det påtagligt att deltagarna i studien hyser 
starka föreställningar om olika bibliotekstypers särdrag och historiskt formade hie-
rarki. I studenternas diskussioner kring tänkbara karriärval blir det exempelvis tydligt 
att en tjänst vid högskolebibliotek ter sig mer svåruppnåelig än en tjänst vid ett folk-
bibliotek: 

 
Grupp 1: [S]en har jag också kommit lite in på högskolebibliotek och den ty-
pen, […] men jag skulle inte våga söka ett sånt jobb fast jag kanske skulle vilja. 
Eller jag tycker också att det verkar roligt just också mer för utmaningen, att 
det är lite svåra frågor, tänker jag mig. 

 
I Grupp 3 där deltagarna i högre grad ger uttryck för akademiska intressen och gott 
självförtroende, är det snarast så att föreställningen om högskolebibliotekens verk-
samheter som mer utmanande och utvecklingsinriktade beskrivs som ett gott motiv 
för att söka sig dit.  

 
Grupp 3: [J]ag tror att många av oss känner att man söker sig till högskolebib-
liotek som ger mer utveckling, eller större tänkande kring att det kan komma 
till nytta med kompetensutveckling. […] För att den bilden jag har av folk-
bibliotek är att det kan vara ganska så trögt…  

 
När det gäller studiens yrkesverksamma deltagare så görs då och då jämförelser mel-
lan den egna bibliotekstypen och andra. Den något klichébetonade bilden av folk-
bibliotekens verksamhet som traditionell och odynamisk, förstärker ytterligare bilden 
av den egna yrkesgruppen som mer kvalificerad.  
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”Jag kan inte ens hela SAB!”  
 
I kapitel 6 framgår att flera studenter känner sig osäkra på sina kunskaper i informat-
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formationshantering på bibliotek är en återkommande efterlysning inom student-
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ser: ”[D]å visar jag lite grand på trunkering och lite sånt. Sen kan ju jag inte alla data-
baser, och det är ju pinsamt ju.”  
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Vendela: Det är kanske en skillnad mot folkbiblioteken, att det är en viss nivå 
på studierna här – det är ju faktiskt högskolenivå här. 
 
Olivia: Men vi är ju mer, vi är trots allt universitetsbibliotekarier. Vi har trots 
allt på fötterna för att kunna hjälpa till med lite mer avancerade frågor.  
 
 

Den språkliga figuren kring ”att trots allt vara högskolebibliotekarie” används alltså 
ibland för att rikta uppmärksamheten mot det som uppfattas som unikt och avance-
rat i högskolebibliotekariers arbete och kompetens. I Vendelas ”faktiskt” och Olivias 
”trots allt” kan även anas en antydan om att omvärlden inte fullt ut ser och värdesät-
ter denna kompetens på ett rättvist sätt. Därmed finns det anledning för dem, i berät-
telsen om den egna kompetensen och identiteten, att upplysa om sakernas faktiska 
tillstånd.  Berättelsen bärs följaktligen av två samverkande logiker – dels en överord-
ningens logik och dels en upprättelsens logik. Det tydligaste budskapet i berättelsens fö-
rekommande variationer är, kort sagt, att inte fullt ut vara uppskattad efter förtjänst. Detta 
kan jämföras med tidigare forskningsresultat om bibliotekariers uppfattningar och 
sätt att tala om omvärldens förväntningar på deras arbete. Flera studier visar att bibli-
otekarier ofta upplever att omvärlden förväntningar ställs lägre än de borde, och att 
uppskattningen för utförda insatser inte svarar mot det kvalificerade arbetet som ut-
förs (t.ex. Julien & Given 2003).  
 
 
8.2 Fyra yrkesidentiteter 
 
De fyra yrkesidentiteter som presenteras i det följande bör, i enlighet med undersök-
ningens teoretiska utgångspunkter, förstås som kollektiva identiteter som artikuleras 
och påverkas av de enskilda deltagarna sammantagna. Varje identitet omfattar en rad 
förhållningssätt till centrala företeelser, såsom förståelsen av informationssökning, 
relationen till användarna, och förhållandet mellan utbildning och yrkesliv. Yrkesi-
dentiteterna är inte strikt knutna till individer i den bemärkelsen att studiens alla del-
tagare kan sägas ansluta sig till, eller kunna hänföras till, en specifik identitet av de 
fyra. Snarare är det så att de olika identiteterna fungerar som samlande klassificering 
av uppsättningar av sätt att tala, förhålla sig och agera. De bör därmed förstås som en 
sorts generaliserade karaktäristiker. Avsikten med analysen är inte att ”typbestämma” 
undersökningens deltagare på individbasis. Däremot visar de intervjuutdrag som pre-
senteras i avhandlingen, att deltagarna i varierande grad omfattar och använder sig av 
de olika identiteterna, genom sina utsagor och genom sina sätt att argumentera. Där-
med de använder sig också av de logiker som binder samman och ger legitimitet åt 
varje identitet. Det tål att upprepas att yrkesidentiteter inte är essentiella eller fixerade, 
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utan relativt dynamiska. Det förekommer ofta att enskilda deltagare argumenterar 
över de aktuella identiteternas gränser.  
 
I enlighet med detta görs heller ingen systematisk särskiljning eller kvantifiering av de 
fyra yrkesidentiteternas representation i empirin. Däremot kan vissa styrkeförhållan-
den skönjas dem emellan, där den kommunikativt orienterade yrkesidentiteten ofta 
betonas starkt och åtnjuter viss status i deltagarnas resonemang, i synnerhet bland 
nyanställda bibliotekarier. En renodlat akademiskt orientering är i mindre vanlig 
bland bibliotekarierna än bland studenterna i undersökning, men blir ändå förhållan-
devis tydlig genom ett mindre antal tongivande deltagare i delstudie 2. Även den tek-
niskt orienterade identiteten är något mer framträdande i studentgruppen än bland 
bibliotekarierna och den konservativt orienterade identiteten, slutligen, är relativt sett 
ganska undanskymd i materialet, något som både kan förstås i termer av ringa ut-
bredning och en viss försiktighet i deltagarnas utsagor. I ett utbildningssystem och ett 
arbetsliv där förändringsbenägenhet och flexibilitet premieras (jfr Bergviken Rens-
feldt 2010) – exempelvis kopplat till användningen av nya tekniska hjälpmedel – kan 
den traditionella orienteringen sägas bryta mot en diskursiv norm. 
 
8.2.1 Akademiskt orienterad identitet 
 
B&I-utbildningarna och högskolebiblioteken är knutna till samma typ av organisat-
ion, vilket innebär att såväl studenter som högskolebibliotekarier befinner sig och 
agerar i en akademisk kontext, om än i två olika praktiker. I deras gemensamma hem-
vist ligger dock ett fundamentalt norm- och värderingssystem som ger särskilda för-
utsättningar för deltagarnas sätt att värdera och interagera med information. I den 
akademiska kontexten framhålls vetenskaplighet som ideal, och därmed betonas 
också förmågor som att kunna söka, finna, värdera och använda vetenskaplig text. 
Inom utbildningspraktiken specifikt kan därtill läggas förmågan att utifrån ålagda 
uppgifter producera och presentera texter i enlighet med akademins konventioner 
beträffande genre, citerings- och referensförfarande etcetera. I högskolebibliotekens 
yrkespraktik ligger tyngdpunkten i högre grad på att ordna, tillgängliggöra och under-
visa om vanligtvis textburet vetenskaplig material. Samtliga dessa aktiviteter omfattas 
av högskolans akademiska diskurs; en diskurs som manifestateras i exempelvis 
undervisning och styrdokument för studenters examensarbeten och textproduktion 
(jfr Pilerot, 2009).  
 
En av de yrkesidentiteter som kunnat identifieras i undersökningens empiriska 
material benämns här som akademiskt orienterad. Denna identitet samklingar med den 
akademiska diskurs som kännetecknar åtminstone retoriken i högskolans olika verk-
samheter, och framstår därmed lätt som den kanske mest naturliga och tillgängliga för 
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i synnerhet B&I-studenterna. Dock framträder i det empiriska materialet en mer 
komplex bild av deltagarnas erfarenheter, synsätt och förväntningar än så. Det är ex-
empelvis inte så enkelt som att de bibliotekarier som utbildats i den (vid tiden nya) 
teoretiska utbildningen automatiskt får en mer analytisk eller akademisk inriktning i 
sina intressen och sin följande yrkesutövning, även om detta är kunskaper och för-
hållningssätt som premieras i utbildningen.  
 
Med utgångspunkt i vad som framkommit i kapitel 6 och 7 kan en akademiskt orien-
terad identitet sägas vila på uppfattningen om att teoretiskt, vetenskapligt grundade 
kunskaper (veta vad) är en (blivande) högskolebibliotekaries viktigaste tillgång. Äm-
neskunskaper av olika slag, bl.a. inom B&I-ämnet, hålls högt av i synnerhet studenter, 
men också i viss mån av högskolebibliotekarier själva. Underhållet, utmaningen och 
fördjupningen av dessa kunskaper genom kontinuerligt umgänge med forskningens 
resultat utgör ett viktigt inslag i yrkesutövningen. Att genom egeninitierad informat-
ionssökning hålla sig uppdaterad med biblioteksrelaterad forskning även som yrkes-
verksam bibliotekarie uppfattas som angeläget. På så vis kan yrkespraktiken ämnes-
förankras och akademins spelregler relateras till yrkesutövningen. För att spetsa till 
det något innebär det att det finns en underförstådd konsekvens i detta resonemang, 
om att bibliotekarieyrket bör utformas med utgångspunkt i B&I-forskningens resul-
tat. Detta är dock inte en uppfattning som explicit förs fram av studiens deltagare, 
men principen för i vilken riktning påverkan bör ske, baserat på ett utpräglat akade-
miskt synsätt, är denna.  
 
Det är intressant att konstatera att diskussionen om ”praktik”, och även andra erfa-
renheter av biblioteksarbete, generellt är starkt närvarande i det empiriska materialet. 
Detta gäller även de utsagor och förhållningssätt som karaktäriserar en akademisk 
identitet. I stort sett föreligger här en skepsis gentemot VFU i den form där studenter 
tillbringar en eller flera längre period/er vid en arbetsplats under utbildningstiden. 
Dock märks ett intresse av att som student ges tillfälle att knyta personliga kontakter 
med representanter för bibliotek och bibliotekarieyrket. Möjligen framträder det be-
hovet särskilt tydligt för dem som primärt närmat sig biblioteksarbete ur ett B&I-
perspektiv, inom lärosätets studentgemenskap. Bland de studenter som allra tydligast 
markerar en akademisk identitet, är det också vanligt att man på eget initiativ skaffat 
sig erfarenhet av biblioteksarbete under utbildningstiden. Även om den här typen av 
kontakter med biblioteksinstitutioner efterlyses och anses viktiga (i bemärkelsen an-
vändbara för att finna en väg in på arbetsmarknaden) är det ändå bland forskningens 
och undervisningens förgrundsgestalter, och dess mer prestigefyllda informationska-
naler/källor, som de kognitiva auktoriteterna återfinns.  
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Förekomsten av den akademiska yrkesidentiteten varierar mer mellan den första del-
studiens olika fokusgrupper än inom dessa. I två av fokusgrupperna med B&I-
studenter finns den närvarande, och i en av dessa är det den klart mest framträdande 
och förankrade identiteten. Studenterna där ger genomgående uttryck för sina ambit-
ioner som akademiker, med återkommande hänvisningar till såväl tidigare studier 
som till den aktuella fördjupningen i B&I genom arbetet med magisteruppsatsen. I 
gruppen diskuteras dessutom intensivt vikten av att även framgent i yrkeslivet behålla 
sin kritiska blick och att få/ges tillfälle att fortsätta den pågående kunskapsresan ge-
nom à jour-hållning med forskning inom såväl B&I som inom andra för yrkesutöv-
ningen relevanta kunskapsområden. Tanken på att fortsätta sina studier inom ramar-
na för en forskarutbildning är heller inte avlägsen för studenterna i de grupper där 
den akademiskt orienterade identiteten kommer till uttryck, även om det bara är en 
eller möjligen två av dem som säger sig aktivt överväga ett sådant val.   
 
Bland de nyanställda högskolebibliotekarierna i studien är den akademiska identiteten 
inte lika framträdande. Detta kan förstås delvis förklaras med att de studenter som 
valt att delta i studien haft ett särskilt engagemang i sin akademiska utbildning, men 
skillnaden mot de nyanställda ska också förstås mot bakgrund av att yrkespraktiken 
reser andra krav än utbildningspraktiken. I intervjuerna med bibliotekarierna har 
många samtal förts om nödvändigheten av ett vetenskapligt förhållningssätt, om att 
vara källkritisk och att konsultera forskningsresultat, men vanligtvis förs resone-
mangen kring bibliotekens användare snarare än den egeninitierade yrkesrelaterade 
informationssökningen. Det egna arbetet relateras i hög grad till biblioteksanvändar-
na, och för deras räkning – som studenteter eller forskare/lärare – är det för bibliote-
karierna vanligen självklart att uppmuntra och understödja det vetenskapliga arbets-
sätt som motsvarar akademins normer. Studenter och forskare vid högskolan ska 
stödjas i och utbildas för en forskande praktik, medan de nyanställdas utsagor om 
den egna sökningen och användningen av exempelvis forskningsbaserad facklitteratur 
är mindre entydiga. Deras egna informationsintressen står i regel tillbaks för använ-
darnas behov. 
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Förekomsten av den akademiska yrkesidentiteten varierar mer mellan den första del-
studiens olika fokusgrupper än inom dessa. I två av fokusgrupperna med B&I-
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informations-
sökning (IS) 
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-INSU-forskningens resultat, t.ex. teorier och modeller 
om IS 
-Forskningen den professionella kunskapens bas  
-Vetenskapliga källor och (B&I-) forskare utgör kognitiva 
auktoriteter 
Att lära IS genom forsk-
ningsresultat 

Undervisning om t.ex. forsk-
nings- och IS-process  

Relation till 
bibliotekens 
användare 

-Forskningsgrundad förståelse av användare  
-Användare med ”fel” krav  

Relationen mel-
lan utbildning 
och yrkesliv 

- Yrket bör formas med utgångspunkt i forskningen  
-Arbetserfarenhet behövs för att skapa kontakter  

Nyckel- 
berättelser  
Frågekultur 

-”Vi är ju ändå universitetsbibliotekarier” 
-”Ska jag verkligen bara gå till Google?” 
-Sökteknisk torrsim kontra stöd i forskningsprocessen 

 
Tabell 1. Akademiskt orienterad identitet 

8.2.2 Tekniskt orienterad identitet 
 
Med den tekniskt orienterade identiteten riktas stort intresse mot att behärska hand-
grepp och metodik (såsom användandet av boolesk logik) för informationssökning. 
Därutöver riktas stort intresse mot de redskap som används för att organisera och 
söka information via biblioteket, såsom klassifikationssystem och olika databaser. 
Med undersökningens fokus på informationssökning kommer uttrycket ”teknisk” att 
främst syfta på söktekniska färdigheter, skicklighet, effektivitet och handlag, kopplade 
till att organisera och söka information. För de yrkesverksamma deltagarna är god 
förtrogenhet med den egna arbetsplatsens samlingar och bestånd ytterligare en länk i 
den kedja som håller samman identiteten. Därmed inte sagt att den typen av kvalifi-
kationer och kunskapsområden är ovidkommande utifrån andra identiteters perspek-
tiv, men de placeras inte i förgrunden så som de gör här. Förvisso varierar arbetsupp-
gifter och kompetenser en hel del bland bibliotekarierna i studien, men det går inte 
att urskilja några mönster som visar att yrkesidentiteterna skulle vara knutna till speci-
fika uppgifter. De olika synsätt och värderingar som kopplas till identiteterna handlar 
snarare om att exempelvis olika kunskaper och arbetsuppgifter kan tolkas och utföras 
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på olika sätt, samtidigt som tyngdpunkten förskjuts mellan vad som hålls för centralt 
och specifikt i yrkesutövningen respektive vad som ges en mer underordnad roll eller 
tas för självklara rutiner. 
 
Den akademiska identiteten rymmer en strävan mot en ämnesförankring av yrket, 
medan den tekniskt orienterade identiteten snarare strävar mot att låta yrkesprakti-
kens redskap och arbetsmetoder genomsyra utbildningen. Bland studenterna i flera av 
fokusgrupperna – i synnerhet två av dem – finns en uttalad önskan om att i högre 
grad anpassa utbildningen till bibliotekarieyrket och de förmodade kompetenskrav 
som det reser, särskilt i fråga om det moderna hantverket vid dagens bibliotek. Även 
bibliotekarierna uttrycker uppfattningen att utbildningen i högre grad borde anpassas 
efter och, kanske främst, tydligare förbereda för biblioteksarbetets krav. Utifrån en 
tekniskt orienterad identitet ligger i detta resonemang en implicit uppfattning om att 
det arbetsliv som väntar efter utbildningen är mer inriktat mot informationssökning-
ens och kunskapsorganisationens ”praktiska” dimensioner än vad utbildningen är.  
 
En synlig distinktion i det empiriska materialet – också i metareflexiva redogörelser 
för den egna professionens interna diskussion kring yrkesrollen – är den mellan att 
som högskolebibliotekarie anta en serviceroll och att anta en pedagogisk roll. Den tekniskt 
orienterade identiteten är nära förknippad med uppfattningen om bibliotekariers ar-
bete som inriktat mot avancerad service. Användaren av bibliotekets tjänster framträ-
der då som en kund eller beställare, och bibliotekariens uppgift är att skapa tekniska 
och strukturella förutsättningar för och bidra till så effektiv informationsåtervinning 
som möjligt, både genom direkt dokumentleverans och genom användarundervisning 
med fokus på sökteknik.   
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het med redskap för IS  
-System och avancerade redskap för IS utgör kognitiva auk-
toriteter  
Att lära IS genom sär-
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Relation till 
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Relationen mel-
lan utbildning 
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-Utbildningen bör förbereda för o utformas efter yrkets krav 
-Arbetserfarenhet behövs för att utveckla skicklighet och 
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-Läsning & böcker kontra informationssökning & datorer 

 

Tabell 2. Tekniskt orienterad identitet 

 
8.2.3  Kommunikativt orienterad identitet  
 
Högskolebibliotekariers pedagogiska roll framhålls ofta av de blivande och, i än högre 
grad, av de nyanställda bibliotekarier som tydligt markerar en nyorientering av biblio-
tekariernas uppdrag. Det ”pedagogiska imperativet” har både uppstått och i hög ut-
sträckning hörsammats på högskolebiblioteken, och informationskompentensrörel-
sen kan beskrivas som dess starkaste uttryck. Att konstatera att det finns ett framträ-
dande pedagogiskt uppdrag för högskolebibliotekarier får därför närmast betraktas 
som att säga det uppenbara. Frågan är snarare vilken betydelse som läggs i detta kon-
staterande. I undersökningen framkommer att vad som räknas som pedagogiskt ar-
bete skiftar mellan arbetsplatserna och även med en relativt snäv definition, som fo-
kuserar på användarundervisning, blir det tydligt att innehållet i och utformningen av 
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den kan se väldigt olika ut och bedrivas utifrån vitt skilda synsätt på kunskap och lä-
rande (jfr även Sundin 2005). Hur det pedagogiska uppdraget tolkas och gestaltas i 
verksamheterna kan alltså variera stort.  
 
Detta innebär i sin tur att benämningen pedagogiskt orienterad yrkesidentitet är för 
oprecis för att bli meningsfull i sammanhanget. För flera deltagare går dock det peda-
gogiska uppdraget närmast som en nerv genom yrkesutövningen och identiteten. Det 
är deltagare som ofta ger uttryck för en inkluderande och utvecklingsinriktad (för att 
inte säga expansiv) syn på vilka av bibliotekens verksamheter som bör bedrivas med 
pedagogisk ansats och på hur det ska ske.  Den yrkesidentitet som deras utsagor bi-
drar till att forma kallas här för kommunikativt orienterad. Med denna identitet blir 
det interaktionen med, och kunskapen om användarna och deras förutsättningar, som 
hålls för centrala aspekter av yrkespraktiken – att veta vem. Den kommunikativa ori-
enteringen kommer också till uttryck i det fundamentala intresset för att arbeta för 
möten och nära dialog med bibliotekens användare. Dessutom är den kommunikativa 
orienteringen nära besläktad med sociokulturellt influerade synsätt på företeelser som 
information, kunskap och lärande som föremål för språkliga förhandlingar (jfr Sundin 
2005; Johannisson & Sundin 2007).  
 
Det finns flera tecken på att den kommunikativt orienterade yrkesidentiteten fått ett 
genomslag såväl bland studenter som vid bibliotek av olika slag på senare år. I mars 
2009 arrangerades till exempel konferensen Den kommunikativa bibliotekarien av den 
nationellt samordnade referenstjänsten Fråga Biblioteket. Även i det empiriska material 
som skapats i föreliggande undersökning ger flera av deltagarna exempel på hur in-
formationssökningens och informationsanvändningens sociala och kommunikativa 
aspekter börjat tas som utgångspunkt i utvecklingen av nya tjänster och arbetssätt 
bland högskolebibliotekarier. Som ett typiskt exempel kan nämnas den webbportal 
för forskare som en av de nyanställda bibliotekarierna (Saga) varit med om att ut-
veckla. Arbetet med portalen initierades genom ett uppmärksammat behov av att 
samla ämnesresurser och möjliggöra kommunikation mellan forskare med gemen-
samma eller närliggande intressen. Bibliotekets och bibliotekariens roll handlade i det 
här fallet inte om att förmedla lämpliga resurser, utan snarare om att utifrån viss kän-
nedom om ett specifikt forskningsområde skapa en struktur för forskarnas egen in-
formationsspridning och möjlighet att dela med sig av texter och annat material. 
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Utbildningspraktik Yrkespraktik 
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informations-
sökning (IS) 

-IS som skiftande och kontextberoende aktiviteter  
-IS som redskap och innehåll för  undervisning och à jour-
hållning  
-Olika redskap och källor i fokus i olika sammanhang 

Förståelse av 
kunskap i/om 
informations-
sökning (IS) 
 
 

Veta vem: 
-Forskningsbaserad kunskap om olika gruppers förutsätt-
ningar för IS och lärande 
-Användar- och disciplinkännedom central professionell kun-
skap 
-B&I-forskare och vissa kollegor (gate-keepers) utgör kogni-
tiva auktoriteter 

IS lärs via forskningsresul-
tat samt tillämpning i 
utbildningens olika upp-
gifter 

-Integrerad och differentierad 
undervisning; handledning 

Relation till 
bibliotekens 
användare 

-Användarnas intressen utgångspunkt i arbetet 
-Jämbördigt samarbete  

Relationen mel-
lan utbildning 
och yrkesliv  

-Utbildningen och yrket olika men kommunicerande system  
-Arbetserfarenhet behövs för förståelsen av olika typer av 
verksamheter 

Nyckel- 
berättelser  
 
Frågekultur 
 

”Ska jag verkligen bara gå till Google?” 
 
-Service kontra pedagogisk expertis 
-Sökteknisk torrsim kontra stöd i forskningsprocessen 

Tabell 3. Kommunikativt orienterad identitet 

 
8.2.4  Konservativt orienterad identitet  

 
Under det tidiga analysarbetet var det först de tre nämnda yrkesidentiteterna som 
framträdde i det empiriska materialet. I fokusgrupper och intervjuer gavs tydliga ut-
tryck för en eller flera sådana logiker eller förhållningssätt som karaktäriserar respek-
tive identitet. Efter ytterligare bearbetning av materialet urskiljdes en fjärde yrkesiden-
titet som stack av något från de övriga. Det är den yrkesidentitet som här kallas för 
konservativt orienterad.  Bland annat bör nämnas att de utsagor som faktiskt bidrar till 
att teckna konturerna av den här identiteten är relativt få. Endast ett fåtal deltagare 
ger i någon utsträckning uttryck för den här typen av förhållningssätt (främst Vanja 
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och Sofia). I övrigt används den konservativt orienterade identiteten som en refe-
renspunkt av övriga deltagare – som något att aktivt förhålla sig till. Därmed verkar 
det rimligt att anta att den konservativa orienteringen är behäftad med låg status i de 
aktuella deltagargrupperna. Ett illustrativt exempel på hur denna yrkesidentitet nor-
malt definieras utifrån, av andra än de som själva omfattar den, återfinns i Olivias 
beskrivning av olika intressen på hennes arbetsplats: 

 
Olivia: [D]et är ju en trupp som försöker utveckla och driva saker, medan 
andra nog är nöjda som det är, eller inte har det intresset helt enkelt. Alltså det 
här kanske är en fördom, men i mångt och mycket tror jag att det är de här 
bokmalarna som jag kunde se i min egen utbildning som kommer ut, och de 
vill inte heller att biblioteken ska förändras för de vill ha det här gamla liksom. 
Och då är det ju ’fine’, men de skulle ju aldrig passa här till exempel för det 
skulle inte gå […], liksom den typen av tankesätt är ju väldigt förankrat på 
folkbibliotek då sådär […] Du vet, det kommer bara att vara ’forever… and 
ever…’ [skratt]. 
 

Med utgångspunkt i Olivias och flera andras påtagligt värderande utsagor handlar det 
alltså om förhållningssätt som uppehåller sig vid och omhuldar traditionella – i be-
märkelsen lätt daterade – arbetssätt och medier. Det är förhållningssätt som, be-
skrivna utifrån, konnoterar förändringströghet och bristande dynamik. Vurmande för 
böcker och folkbiblioteksverksamhet anses höra till bilden. Att visionen av en utpräg-
lat traditionell eller konservativ orientering i biblioteksarbetet ter sig närmast mar-
drömslik för Olivia, illustreras av hennes avslutande alludering på spänningsfilm-
klassikern The Shining34.  
 
I den mån den konservativa orienteringen även beskrivs inifrån, karaktäriseras den av 
en relativt snäv definition av informationssökning. Att arbeta med informationssök-
ning förstås primärt som att ge god service genom ett effektivt och smidigt referens-
arbete för bibliotekets användare, företrädesvis med hjälp av bibliotekets sökredskap.  
Eftersom detta ses som en prioriterad uppgift framstår det också som en viktig akti-
vitet att förberedas för under utbildningstiden. Yrkespraktikens normer, krav och 
auktoriteter tas som ledstjärnor redan under utbildningstiden, medan B&I-
forskningens akademiska praktik närmast betraktas som det obligatorisk nålsögat på 
vägen mot ”verkligheten”. I argumentationen för yrkeserfarenhetens betydelse inför 
arbetslivet framhålls värdet av att få bekanta sig med biblioteksarbetets praktiska di-
mensioner, som att till exempel  hantera specifika bibliotekssystem som BookIT. Re-
lationen mellan utbildning och yrkesliv omtalas företrädesvis som en envägsrörelse – 
en lateral övergång (jfr Beach 2003). Teoretiska B&I-perspektiv som i viss mån fram-
                                                           
34 I The Shining (Kubrick 1980) gör den förbannelse som vilar över Overlook hotel och dess invånare att husets 
fasanfulla historia upprepas gång på gång; ”Forever… and ever… and ever”. För bl.a. detta citat, se 
http://www.imdb.com/title/tt0081505/quotes [2014-11-09] 
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står som relevanta är exempelvis kunskapsorganisatoriska principer (t.ex. klassifikat-
ion) och forskning för metodutveckling (t.ex. för referenssamtal). För att kunna be-
möta bibliotekens användare på ett önskvärt sätt framhålls också bestånds- och litte-
raturkännedom.  
 
 
 

 
Konservativt orienterad identitet 

 
Utbildningspraktik Yrkespraktik 

Förståelse av 
informations-
sökning (IS) 

-IS som effektivt referensarbete  
-IS som service till biblioteksanvändare  
-Biblioteks samlingar och resurser i fokus 

Förståelse av 
kunskap i/om 
informations-
sökning (IS) 
 
 

Veta hur: 
-Färdigheter i kunskapsorganisation och informationsåtervin-
ning, redskaps-kännedom  
-Service och bemötande centrala kompetenser i yrkesutöv-
ningen 
-Skickliga kollegor och chefer utgör kognitiva auktoriteter 

System och redskap för IS 
lärs genom övning, helst i 
biblioteksarbete 

Undervisning med utgångs-
punkt i bibliotekets bestånd 

Relation till 
bibliotekens 
användare 

Serviceperson - beställare  

Relationen 
mellan utbild-
ning 
 och yrkesliv  

-Utbildningen bör förbereda för yrkeslivet / ”verkligheten” 
-Arbetserfarenhet behövs för att få en rättvis bild av yrket och 
veta att man valt ”rätt” 

Nyckel- 
berättelser  
 
Frågekultur 
 

-”Då hette det att det var inte bibliotekarie vi utbildar oss till” 
 
-Läsning & böcker kontra informationssökning och datorer 
-Service kontra pedagogisk expertis 

Tabell 4. Konservativt orienterad identitet 

 
8.2.5 Jämförelse mellan yrkesidentiteterna 
 
Sammantaget kan sägas att sätten att förstå och uttrycka sig om informationssökning 
varierar. En akademiskt orienterad identitet ger företräde åt informationssökning för 
eget studie- respektive yrkesrelaterat bruk, i syfte att fördjupa ämneskunskaper samt 
analysera (i förlängningen utveckla) biblioteks- och informationsverksamheter. Med 
en tekniskt orienterad identitet läggs störst vikt vid att utveckla färdigheter och exper-
tis ifråga om formell, yrkesrelaterad informationssökning med fokus på att behärska 
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redskap och procedurer för effektiv informationsåtervinning. En kommunikativt ori-
enterad yrkesidentitet fokuserar i sin tur på den skiftande användningen av informat-
ion i olika sammanhang, såsom i det egna uppsatsskrivandet under utbildningen samt 
som undervisningsinnehåll och verktyg för biblioteksanvändarnas lärande, i arbetet. 
En konservativt orienterad yrkesidentitet, slutligen, påminner delvis om både den 
kommunikativt orienterade (med dess betoning av användarnas behov) och den tek-
niskt orienterade (med dess fokus på effektiva bibliotekstjänster), men med ett pri-
märt intresse av att kunna söka information på det sätt som krävs för att kunna er-
bjuda en hög servicenivå.  
 
Den typ av övergripande ”orientering” som väglett rubriceringen av yrkesidentiteter-
na, innebär också olika sätt att värdera informationskällor. Exempelvis framhålls olika 
kognitiva auktoriteter såsom namnkunniga B&I-forskare och den forskningsbaserade 
kunskapen som sådan (akademisk orientering); skickliga lärare respektive kollegor 
samt själva de kunskapsorganisatoriska redskapen och systemen (teknisk orientering); 
forskare med inriktning mot informationssökning och lärande samt forskningsorien-
terade kollegor/gatekeepers (kommunikativ orientering); kollegor och chefer med 
gedigen erfarenhet av biblioteksarbete (konservativ orientering). Synen på hur att 
söka, värdera och använda information får också genklang i uppfattningen och sättet 
att uttrycka sig om den pedagogiska verksamheten vid högskolebiblioteken. Med en 
akademisk orientering betonas särskilt värdet av att utifrån de egna ämneskunskaper-
na utforma användarundervisning som rustar för ett vetenskapligt förhållningssätt 
ifråga om exempelvis källkritik och processtänkande. En teknisk orientering å andra 
sidan tenderar att föra över tyngdpunkten i undervisningen till användningen av de 
tekniska resurserna för informationssökning. Utifrån en kommunikativ orientering 
framställs ofta formen för det pedagogiska arbetet som eftersträvat anpassad efter 
användarnas lärande/arbete. Uppfattningen att en pedagogisk ambition ska genom-
syra högskolebibliotekets samtliga funktioner och tjänster kan också kopplas hit. Med 
en konservativ orientering i dess renodlade form handlar den pedagogiska verksam-
heten primärt om introduktioner till bibliotekets samlingar och lokala resurser. 
 
Vad en högskolebibliotekarie bör kunna – här specifikt i fråga om informationssök-
ning – är en central fråga i en undersökning av gruppens yrkesidentitet. Utifrån de 
olika synsätt som är kopplade till respektive yrkesidentitet framhävs olika kunskaper 
och förhållningssätt. Generellt kan sägas att med den akademiska orienteringen följer 
ett fokus på att veta vad – en kunskapsform som också omtalats som vetande. Med det 
avses här främst ämneskunskaper i B&I men också i vissa fall andra ämnen, analytisk 
förmåga och metakunskaper om vetenskaplig kunskapsproduktion; kort sagt, att be-
härska en viss typ av teoretiskt kunskapsinnehåll och att vara förtrogen med akade-
miska arbetssätt. En kommunikativ orientering kan på samma generella nivå sägas 
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betona vikten av att veta vem. Det handlar exempelvis om att ha kunskap om biblio-
tekens olika användargrupper och de förutsättningar som råder inom deras respektive 
ämnesområden; detta i syfte att utforma bibliotekens verksamheter med hänsyn till 
användarnas skiftande uppgifter och akademiska hemvist. Såväl tekniskt som konser-
vativt orienterade identiteter tenderar att i högre grad än de andra prioritera att veta 
hur – tidigare också benämnt kunnande. Därmed kommer å ena sidan tekniska fär-
digheter och skicklighet ifråga om informationssökning att framhållas, och å andra 
sidan förmågan att bemöta användarna på ett serviceinriktat sätt där deras önskemål 
tillgodoses. Om ”service” är ett ledord för den konservativt orienterade identiteten så 
är snarare ”effektivitet” och ”expertis” ledorden för den tekniska. 
 
Med de olika yrkesidentiteterna följer också skilda sätt att förhålla sig till relationen 
mellan utbildning och yrkesliv. Där den akademiska och den kommunikativa oriente-
ringen betonar möjligheten för människor att röra sig, och lära, mellan dessa två prak-
tiker, så bygger den tekniskt respektive konservativt orienterade identiteten snarare på 
den skolastiska modell som rymmer ett antagande om att relationen mellan utbild-
ning och yrkesliv är enkelriktad; det lärande som äger rum förmodas ske genom att 
teoretisk kunskap exporteras till yrkespraktiken och därmed kommer till användning 
(jfr Moring & Hedman 2006). Synen på hur relationen mellan B&I-utbildningarna 
och yrkespraktiken idealt ska fungera skiljer sig radikalt mellan de olika yrkesidentite-
terna. Mycket schematiskt kan sägas att där en akademisk orientering fordrar en ut-
veckling av yrkespraktiken efter B&I-ämnets (och andra) forskningsrön, betonas med 
en teknisk eller traditionell orientering i stället vikten av att forma utbildningen efter 
yrkeslivets krav. På ett liknande sätt argumenteras utifrån en konservativ orientering 
för att lärandet i utbildningen på bästa sätt ska främja lärandet inför ”verklighetens” 
arbetsuppgifter. Den kommunikativa orienteringen avviker såtillvida att betoningen 
där som tydligast läggs på att skapa en kommunikation mellan de två praktikerna.  
 
Också i den mycket livaktiga diskussionen om VFU och betydelsen av att skaffa sig 
någon form av arbetslivserfarenhet under utbildningstiden, finns tydliga markörer för 
respektive identitet. Så gott som alla undersökningens deltagarna har angivit någon 
typ av argument för VFU eller extraarbete på bibliotek, i någon form. Den akade-
miska orienteringen ger exempelvis utrymme för att motivera VFU med det kontakt-
skapande som annars är svårt att åstadkomma på en högskoleförlagd utbildning. Den 
tekniska orienteringen har associerats till det argument som säger att VFU ger stu-
denter chansen att testa och lära sig ”hantverket”. Den kommunikativa orienteringen 
rymmer argument som handlar om att det är lärorikt att få inblick i ett flertal biblio-
teksverksamheter för att bättre förstå deras varierande villkor. Med en konservativ 
orientering, slutligen, kan argumenteras för att studenter genom att delta i biblioteks-
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arbete får en chans att stifta bekantskap med konkret yrket och därmed kan förvissa 
sig om att de valt ”rätt” utbildning (eller ej).  
 
Den bild som framträder av de centrala kunskaperna och förhållningssätten säger 
också mycket om hur förhållandet mellan bibliotekarie och användare uppfattas. En 
akademisk orientering för fokus till en forskningsgrundad kunskap om bibliotekens 
användare, men här markeras också i några fall viss skepsis eller distans till de faktiska 
och föreställda användare som möter vid informationsdisken. Med en kommunikativt 
orienterad identitet fokuseras mer intensivt på ökad kunskap om användarnas olika 
praktiker och möjligheten att höja relevansen i bibliotekets tjänster. Såväl den akade-
miska som den kommunikativa orienteringen kan således sägas stödja en proaktiv 
hållning gentemot biblioteksanvändarna; en strävan att genom främst forsknings-
grundade initiativ utveckla högskolebibliotekens arbete. En teknisk respektive tradit-
ionell orientering ska för den sakens skull inte betraktas som renodlat reaktiv, i syn-
nerhet inte i användarundervisningen. Dock kan exempelvis referensarbete ur dessa 
perspektiv betraktas som något essentiellt annat än den uttalat pedagogiska verksam-
heten, och de tänkta eller faktiska mötena med användarna i informationsdisken (eller 
på webben) beskrivs i hög grad enligt en traditionell modell av användaren som stäl-
ler frågor och bibliotekarien som levererar svar. 
 
 
8.3 Informationssökning och yrkesidentitet i och mellan sociala praktiker 
 
B&I-studenterna och de nyanställda högskolebibliotekarierna i undersökningen är alla 
inbegripna i formandet av yrkesidentitet i en pågående lärprocess. Identitetsforman-
det sker över tid och över praktikgränser, och kompliceras av detta lärande här för-
stås som situerat (jfr Ludvigsen et al. 2010, s. 7). Utbildnings- respektive yrkesprakti-
ken rymmer båda sina särskilda förutsättningar, normer och syften som beskrivits 
ovan. Undersökningens deltagare kan liknas vid resenärer i rörelse över de sociala 
praktikernas gränser (jfr Johansson 2007, s. 21ff), men hela tiden med sina unika mål 
i sikte. Frågan är då hur rörelsen formas och ser ut i övergången mellan dessa olika 
praktiker. 
 
Analysen har hittills visat att olika yrkesidentiteter framträder i skiftande utsträckning 
i utbildnings- respektive yrkespraktiken. Med de fyra olika identiteter som presente-
rats framgår också att det inte är så enkelt som att de bibliotekarier som utbildats i 
den aktuella, vetenskapligt baserade B&I-utbildningen automatiskt fått en mer aka-
demisk inriktning på sina intressen och sin yrkesutövning. De olika identiteterna 
tycks snarare finnas närvarande samtidigt, både i utbildningspraktiken och i yrkes-
praktiken. Då de två grupperna som ingår i studien till största delen består av olika 
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individer, går det dock inte att utläsa huruvida dessa yrkesidentiteter följt individer från 
utbildningen och in i yrkesarbetet, eller om förändringar i yrkesidentiteten skett över 
tid hos den enskilde deltagaren. Ett teoretiskt grundat antagande är att lokala diskur-
ser och organisationskulturer vid lärosäten och på arbetsplatser, gynnar eller hindrar 
olika identiteters etablering och spridning (t.ex. Wenger 1998; Moring 2009). De aka-
demiskt, kommunikativt, tekniskt och konservativt orienterade yrkesidentiteterna i 
föreliggande studie är representerade såväl i utbildningspraktiken som i yrkesprakti-
ken. I flera fall tar de sig också likartade uttryck i de båda sammanhangen, men bero-
ende på praktikernas olika villkor och verksamheter är det också ofta så att uttrycken 
och de konkreta exemplen skiljer sig åt (jfr Moring 2009; se Bilaga VIII).  
 
I B&I-studenternas fokusgrupper ventileras allehanda uppfattningar om, eventuella 
erfarenheter av och förväntningar på arbetet vid (högskole)bibliotek. Det faktum att 
många av studenterna ger uttryck för uppfattningen att B&I-utbildningarna medvetet 
fjärmat sig från det konkreta biblioteksarbetet, professionen och biblioteket som in-
stitution, påverkar förstås också deras förutsättningar att forma en yrkesidentitet. Den 
osäkerhet som normalt vidlåder föreställningen om en delvis obekant framtid (Bar-
nett 2004) har sannolikt komplicerats av den upplevt distanserade hållningen från 
institutionernas och utbildningsföreträdarnas sida. Olivia beskriver sin erfarenhet av 
nybörjarskap på arbetsplatsen:   

 
Olivia: [S]en så gick man ju utbildningen, och den var ju som den var, och sen 
så kom man ut. Och utbildningen formar ingen identitet och den formar ingen 
yrkesroll eller känsla av tillhörighet i ett skrå eller någon pir mot framtiden, 
utan man var väldigt lös i kanterna när man kom ut. När jag kom hit, så hade 
jag ju fan ingen aning. Jag visste ju knappt vad man gjorde på ett bibliotek. 
Alltså vad gör man? Hur arbetar man på ett bibliotek? Man kommer hit och så 
känner man sig som en prao. 
 

Den typ av osäkerhet som många studenter, och även bibliotekarien Olivia beskriver, 
delas också av studenter inom andra utbildningar där utvecklingen gått mot en allt 
högre grad av abstraktion och teoretiskt innehåll (Barnett 2004; Johansson 2007). I 
formandet av en yrkesidentitet kan studenterna dels utgå från de kunskaper, normer 
och värderingar som präglar utbildningens praktik med avseende på biblioteksarbete, 
och dels från sina egna uppfattningar, förväntningar och eventuella erfarenheter 
kopplade till yrket. Hur diskussionerna förs i studentkollektivet är förstås också av 
stor betydelse för hur föreställningen om den framtida yrkesrollen och -utövningen 
kommer att formas (jfr Moring & Hedman 2006). Vissa deltagare i undersökningen 
beskriver hur utbildningen i B&I till stor del handlat om att undersöka det akade-
miska ämnet, dess studieobjekt, teorier och olika forskningsansatser – enligt somliga i 
alltför hög grad. Denna beskrivning kan möjligen tolkas som att företrädarna för det 
relativt unga B&I-ämnet involverat ett antal studentkullar i formandet av själva ämnes-
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identiteten, medan studenternas sökande efter en yrkesidentitet samtidigt komplicerats en 
del. Flera av deltagarna har gett uttryck för att just det (meta)teoretiska utbildningsin-
nehållet varit väl dominerande, men samtidigt bör här ges utrymme för en annan iakt-
tagelse. Bland deltagarna (i synnerhet de yrkesverksamma) finns det flera personer 
som beskriver hur B&I-utbildningen genom just detta analytiskt explorativa drag bi-
dragit till att vidga deras förståelse av bibliotekarieyrkets dynamiska innehåll och 
tänkbara utveckling på ett intresseväckande sätt: 

 
Stefan: Jag trodde i vart fall inte att jag skulle arbeta på [den aktuella arbets-
platsen]! Och jag hade nog inte jättemycket vilja att göra det heller. Det kom 
mot slutet av utbildningen när jag började skriva min uppsats och jag liksom 
hittade den nischen med [ett specifikt ämnesinnehåll], för det tycker jag är 
skitspännande och jätteintressant. Och jättekul att jag har fått jobba med det 
sen också. Jag trodde nog att jag skulle jobba som folkbibliotekarie, och det 
framför allt innan jag började på utbildningen. Jag började väl som så många 
andra för att jag hade ett starkt litteraturintresse och liksom hela den vägen in i 
ett kulturintresse. […] Och där gjorde väl utbildningen nånting för det ändra-
des ju under utbildningens gång, att jag blev kanske mer intresserad av in-
formationen i sig än kulturförmedlingen. 
 

Även i mötet med lärare och kurskamrater har förståelsen av vad bibliotekarieyrket 
kan vara, i vissa fall utmanats och vidgats. Oda beskriver exempelvis att hon fick an-
ledning att ompröva sin lite schablonmässiga bild av bibliotekarieyrket under utbild-
ningen då hon träffande ”många människor som inte passade in i den […] tradition-
ella bilden av hur man ska vara”.  
 
Utifrån Stefans och Odas exempel vill jag belysa att det faktum att biblioteksinstitut-
ionen och den traditionella bibliotekarierollen tonades ner vid utbildningsinstitution-
erna vid tiden, inte enbart upplevts som ett problem av undersökningens deltagare. 
Det tycks även ha öppnat upp för nytänkande och inspiration. Utbildningspraktiken 
kan såtillvida sägas bidra till att forma studenternas syn på yrkespraktiken, både ge-
nom det innehåll som explicit behandlas och det som inte tas upp. I kapitel 7 konsta-
terades även att flera bibliotekarier upplevt att deras erfarenheter i yrkespraktiken 
kommit att förändra deras bild och värdering av utbildningen ”i backspegeln”. Såtill-
vida kan utbildnings- och yrkespraktikerna sägas bidra till ett ömsesidigt formande.  
 
Med Abrandt Dahlgren och kollegor (2006) beskrivs övergången mellan utbildning 
och yrkesliv i termer av kontinuitet, diskontinuitet och rekontextualisering. Liksom andra 
studier av grupper med liknande förutsättningar, visar denna undersökning av bli-
vande och nyanställda bibliotekarier att kontinuitet knappast är det mest känneteck-
nande draget i deltagarnas uppfattningar om relationen mellan den teoretiska ämnes-
utbildningen och upplevelsen av mötet med yrkeslivet. En betydligt vanligare upp-
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fattning som framkommit i det empiriska materialet både från fokusgrupperna och de 
enskilda intervjuerna är att övergången mellan de båda praktikerna präglas av diskon-
tinuitet. Det innebär att deltagarna generellt uppfattar att det finns få beröringspunk-
ter mellan utbildningen och yrkesverksamheten. I de båda delstudierna har ett stort 
antal exempel redovisats som visar på detta, kanske allra tydligast i fråga om studen-
ters osäkerhet kring de egna kunskaperna giltighet, utbildningsföreträdarnas upplevt 
demonstrativa avståndstagande till institutionen bibliotek, samt i deltagarnas efterlys-
ning av ”praktik” eller liknande former för kontaktskapande mellan utbildningen och 
de framtida arbetsplatserna på biblioteksfältet. Att, som en tredje variant, uppleva och 
beskriva övergången som en form av rekontextualisering av kunskaper tycks förut-
sätta både ett särskilt intresse för en dynamisk yrkesroll och en relativt komplex för-
ståelse av lärande för och i yrkeslivet (jfr Säljö 2003). På idéplanet vill jag hävda att 
den kompetens för rekontextualisering av kunskap och förmågor som utvecklas inom 
ramarna för den aktuella högskoleutbildningen, faktiskt är en förutsättning för att 
utbildningen ska te sig meningsfull för de blivande bibliotekarierna. Att en sådan för-
utsättning finns inbyggd (som ett villkor) i utbildningens design innebär dock inte 
med automatik att alla blivande bibliotekarier är motiverade eller fullt ut rustade för 
den typen av ”översättning” av kunskaper som krävs. Den teoretisk inriktade utbild-
ning som utgör en viktig del av kontexten för undersökningen, vilar kort sagt på ideal 
och normer som inte omfattas av alla berörda parter, och som heller inte genomsyrar 
alla delar av den yrkespraktik som många deltagare i högre grad identifierar sig med. 
Utifrån den akademiska normen är det typiskt så att den analytiska förmåga som 
premieras i utbildningen också är den som krävs för en rekontextualisering av de ut-
vecklade kunskaperna i mötet med yrkespraktiken. Följaktligen kan, något paradoxalt, 
den akademiska orienteringen framstå som den mest fruktbara strategin inför över-
gången till yrkeslivet, så tillvida att tolkning och översättning av kunskaper mellan 
olika sammanhang där är en grundpremiss. Exempelvis förekommer flera utsagor i 
det empiriska materialet om möjliga tillämpningar av forskningsresultat som behand-
lats i utbildningen, något som samtidigt kräver att resultaten i viss mån generaliseras 
och prövas i förhållande till en ny kontext för att framstå som relevanta. Baksidan av 
detta förhållande är förstås att tekniskt och konservativt orienterade deltagare i hög 
grad kan erfara diskontinuitet mellan utbildning och yrkesliv, och därmed uppfattas 
högskoleutbildningen som mindre relevant – närmast som en nödvändig lösen för att 
nå den professionella ”verkligheten”.  
 
Det vore lätt att hamna i resonemang om underlättande, om att göra övergången 
mellan utbildnings- och yrkespraktik smidigare för fler. Utifrån avhandlingens teore-
tiska perspektiv finns det dock skäl att förhålla sig skeptisk till denna vanligt före-
kommande strävan efter att, så att säga, jämna ut vägen för ett mer motståndslöst 
inlemmande i yrkespraktiken. Ifråga om B&I-studenternas uttryckta frustration och 
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osäkerhet inför teoretiska kunskapers giltighet och användbarhet i en föreställd yr-
kespraktik, kan det dock finnas anledning att fundera över vad som är det egentliga 
problemet. Det utbildningsstoff som ibland uppfattas som svårgripbart ur ett stu-
dentperspektiv tycks oftare bero på graden av abstraktion än på det teoretiska stoffet 
som sådant (jfr Säljö 2003, s. 317). Ett teoretiskt ämnesinnehåll kan, med denna ut-
gångspunkt, gärna göras till föremål för högskolans undervisning, men måste på nå-
got – eller snarare på många olika – sätt konkretiseras och förankras i möjliga till-
lämpningar. Här finns också anledning att återvända till Säljös (2003, s. 318) argu-
mentation för de formella utbildningssystemens egenart och särskilda funktioner, där 
det varnas för alltför stor följsamhet i förhållande till arbetslivets verksamheter och 
intressen. Akademin har byggts upp i ett historiskt sammanhang där den också tillde-
lats funktionen som idealt obunden och kritisk samhällsinstitution. Man kan därmed 
argumentera för att den forskningsbaserade högre utbildningen bör hålla viss distans 
till, och en vaksam blick på, de verksamheter för vilken den utbildar.  
 
 
8.4 Slutsatser 
 
I kapitel 8 har forskningsfråga 4 besvarats: Hur kan B&I-studenters respektive nyanställda 
högskolebibliotekariers  informationssökning förstås i relation till formandet av yrkesidentiteter i 
utbildnings- och yrkespraktikerna? Frågan har brutits ned i tre delfrågor som besvarats 
enligt följande. 
 
4 a. Vilka diskursiva uttryck använder sig studiens deltagare av i sina utsagor 
om informationssökning och om att bli/vara bibliotekarie? 
 
En analys av deltagarnas diskursiva formande av yrkesidentiteter har företagits med 
hjälp av Steen Wackerhausens begrepp frågekultur och nyckelberättelser. Beträffande 
frågekulturen är det empiriska materialet rikt på den typ av utsagor som beskriver och 
visar hur deltagarna förhåller sig till det som uppfattas som yrkets centrala frågor. 
Typiskt är att dessa frågor/teman omtalas så att det egna förhållningssättet samtidigt 
relateras till det motsatta i en kontrastering mellan ytterligheterna. Härmed ges också 
möjligheten för deltagarna att positionera sig på ett sätt som inte bara deklarerar den 
egna uppfattningen utan i minst lika hög grad markerar ett avståndstagande från den 
motsatta. Det blir tydligt att bibliotekarieprofessionen rymmer inre spänningar som 
kommer till uttryck i sättet att formulera de ståndpunkter som samtidigt fungerar som 
identitetsmarkörer. Bland de centrala frågor som omtalats och diskuterats på ett 
ibland debatterande sätt av deltagarna i studien, har följande tre polariseringar fram-
trätt i fokusgruppdiskussioner och enskilda intervjuer: Läsning & böcker kontra in-
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formationssökning & datorer; Service kontra pedagogisk expertis; ”Sökteknisk 
torrsim” kontra stöd i forskningsprocessen. 
 
I undersökningen har även ett antal nyckelberättelser identifierats i närläsningen av 
det empiriska materialet. Det handlar om en sorts metanarrativa uttryck kring biblio-
tekarieyrkets premisser och innehåll, såsom det ter sig för och omtalas av deltagarna i 
undersökningen. Berättelserna, som i regel formuleras som insprängda, erfarenhets-
baserade ”vittnesmål”, bidrar till att skapa meningsfulla samband och igenkännande 
hos undersökningens deltagare. Förekomsten av dessa berättelser ser olika ut i 
delstudierna, men det är påfallande att de utgår från gemensamma logiker som åter-
finns i både utbildnings- och yrkespraktiken. De fyra nyckelberättelser som presente-
ras här har fått citatbaserade rubriker enligt följande: ”Då hette det att det var inte 
bibliotekarie vi utbildade oss till” är berättelsen om hur argumentationen fördes av 
utbildningarnas företrädare i samband med att undersökningens deltagare påbörjade 
sina studier i B&I. Såväl undersökningens studenter som de yrkesverksamma biblio-
tekarierna återkommer till den emfas och konsekvens med vilken det akademiska 
ämnet B&I framhölls i de första mötena med utbildningarna. ”Ska jag verkligen bara 
gå till Google?” är en nyckelberättelse som ofta kryddas retoriskt med ”erkännanden” 
och förbehåll. Som (blivande) bibliotekarie ger flera deltagare uttryck för en upplevd 
förväntan på att (kunna) använda mer avancerade redskap för informationssökning 
än den allmänt tillgängliga och ytligt sett okomplicerade söktjänsten Google. En 
tredje nyckelberättelse är ”Jag kan inte ens hela SAB” som förekommer i delstudien 
med B&I-studenterna. Bland de nyanställda högskolebibliotekarierna går samma lo-
gik igen i citatet ”Sen kan jag ju inte alla databaser, och det är ju pinsamt”. Dessa ut-
sagor kan sägas utgöra en förlängning av föregående resonemang, med grundtanken 
att en god bibliotekarie bör behärska mer kvalificerad informationssökning än vad 
Google möjliggör. I en situation där de egna kunskaperna omgärdas av osäkerhet 
framhålls klassifikationssystem och forskningsdatabaser som prestigefyllda profess-
ionsspecifika artefakter. Slutligen, ”Vi är ju ändå universitetsbibliotekarier” är en sär-
skild berättande figur som framträtt i det empiriska materialet; typiskt använd som 
upptakt till en argumentation för att man som högskole-/universitetsbibliotekarie 
besitter mer avancerad kompetens än andra bibliotekarier, företrädesvis i jämförelse 
med dem som arbetar på folkbibliotek; en särhållning med historiskt eko.  
 
4b. Vilka yrkesidentiteter framträder i studenternas respektive de nyanställdas 
utsagor och vad karaktäriserar dessa identiteter?  
 
Analysen har synliggjort fyra yrkesidentiteter som möjliggörs och formas i utbild-
nings- och yrkespraktikerna. Det handlar om en akademiskt orienterad identitet; en 
kommunikativt orienterad identitet; en tekniskt orienterad identitet; samt en konser-
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vativt orienterad identitet. I viss mån kan de akademiskt och kommunikativt oriente-
rade identiteterna respektive de tekniskt och konservativt orienterade identiteterna 
sägas ha beröringspunkter. Med utgångspunkt i de båda delstudierna, visar analysen i 
detta kapitel vad som karaktäriserar de olika yrkesidentiteterna ifråga om utsagor om 
erfarenheter av, uppfattningar om och förväntningar på informationssökning, kun-
skap i/om informationssökning, relationen mellan utbildning och yrkesliv samt för-
hållandet till högskolebibliotekens användare. Här framgår även hur frågekultur och 
nyckelberättelser kan kopplas till de olika yrkesidentiteterna. 
 
4c. Hur kan relationen mellan utbildnings- och utbildningspraktiken förstås i 
termer av kontinuitet, diskontinuitet och rekontextualisering?  
 
Generellt kan sägas att få, om ens några, av undersökningens deltagare upplever sin 
kunskapsutveckling i och mellan utbildningen och yrkeslivet som en process präglad 
av kontinuitet, det vill säga som en mjuk övergång mellan innehållsligt och kun-
skapsmässigt harmonierande praktiker. Vanligare är uppfattningen/erfarenheten av 
rörelsen från utbildnings- till yrkespraktik som präglad av diskontinuitet, där få delar 
av utbildningsinnehållet upplevs som direkt tillämpliga i det arbete som ska bedrivas. 
Att övergången beskrivs som en process av rekontextualisering förkommer dock. 
Detta gäller i synnerhet för studiens akademiskt och kommunikativt orienterade del-
tagare, som berättar om de möjligheter de ser för att översätta forskningsbaserat ut-
bildningsinnehåll till olika användningsområden i yrkeslivet. Den typen av analytisk 
översättningsförmåga rimmar väl med utbildningens och högskolans akademiska ide-
al och möjligen också intentionerna hos utbildningens företrädare, men kan inte sägas 
vara en självklar drivkraft bland blivande och nyutbildade bibliotekarier. För vissa av 
dem framstår utbildningens funktion som mer symbolisk än innehållsligt relevant. 
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vativt orienterad identitet. I viss mån kan de akademiskt och kommunikativt oriente-
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9. KONKLUSION OCH REFLEKTION 
 
 
 
Avslutningsvis finns det anledning att återkoppla till avhandlingens syfte som har 
varit att nå kunskap om svenska B&I-studenters och nyanställda högskolebiblioteka-
riers studie- och yrkesrelaterade informationssökning, samt om den betydelse in-
formationssökningen ges i formandet, eller lärandet, av yrkesidentiteter. I syftet har 
även ingått att problematisera och förstå relationen mellan utbildnings- och yrkes-
praktikerna, utifrån nämnda fokus på B&I-studenters och högskolebibliotekariers 
lärande av informationssökning och yrkesidentitet. I detta kapitel presenteras en 
övergripande konklusion med stöd i de slutsatser som dragits med hjälp av den empi-
riska undersökningen. Här reflekteras även över avhandlingens kunskapsbidrag och 
relevans. Sist i kapitlet riktas blicken mot behov och intresse för fortsatt forskning. 
 
 
9.1 Konklusion  
 
B&I-studenters och nyanställda högskolebibliotekariers beskrivningar av sina 
erfarenheter, uppfattningar och förväntningar kring informationssökning 
präglas av normer i utbildnings- respektive yrkespraktiken.  
 
Undersökningens resultat bekräftar tidigare forskning som betonat att informations-
sökning är situerad och därför bör studeras och förstås i relation till den sociala prak-
tik där den äger rum (jfr Sundin 2003a; Hedman & Lundh 2009). I utbildningsprakti-
ken arbetar studenterna till stor del med ålagda uppgifter som granskas och bedöms 
av lärare (jfr Lundh, Francke & Sundin 2015). Det premierade sättet att söka inform-
ation handlar normalt om att kunna identifiera, söka upp, bedöma och använda for-
mella, textuella källor och databaser av vetenskaplig art. Yrkespraktiken präglas å sin 
sida av en blandning av ålagda och egeninitierade uppgifter (Hedman, Lundh & Sun-
din 2009). Fokus ligger inte i samma utsträckning som i utbildningen på den indivi-
duella prestationen, utan informationssökningsrelaterade aktiviteter syftar oftare till 
att finna lösningar eller utveckla verksamheter på arbetsplats- eller professionsnivå 
(jfr Sundin 2003a). I regel konsulteras en mångfald av informationskällor i arbetet, 
såväl olika publikation som informella, mänskliga källor. Biblioteksbloggar, som kan 
betraktas som en hybrid ifråga om graden av formalitet, framhålls av flera nyanställda 
deltagare som ett användbart och effektivt redskap i arbetet (jfr Cassner & Adams 
2006). I undersökningen framkommer också att den övergripande akademiska kon-
texten – högskolan inklusive dess bibliotek – också medför vissa gemensamma förut-
sättningar för deltagarna i de båda praktikerna, såsom närheten till veten 
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skaplig dokumenterad kunskap samt forskningsrelaterade informationskanaler och 
källor. Ett exempel på hur normer i utbildnings- och yrkespraktikerna griper in i del-
tagarnas uppfattningar om informationssökning utgörs av den lättillgängliga söktjäns-
ten Google. Flertalet deltagare nämner, i beskrivningarna av sin egen eller andra 
biblioteksanvändares informationssökning, att Google används frekvent. Sätten att 
tala om denna specifika tjänst varierar, men bland såväl blivande som nyanställda bib-
liotekarier markeras genomgående att detta är ett känsligt och potentiellt problema-
tiskt ämne som fordrar ett medvetet och selektivt förhållningssätt. Skämtsamt urskul-
dande formulering och omskrivningar förekommer rikligt i det empiriska materialet, 
och det deklareras även att man som (blivande) bibliotekarie helst bör använda mer 
sofistikerade sökvägar än denna. 
 
Utbildningens och yrkeslivets praktiker influerar och kommunicerar med 
varandra. 
 
De respektive praktikerna omfattar alltså både unika och vissa gemensamma, histo-
riskt formade normer och värderingar gällande informationssökning. Dessutom visar 
analysen att uppfattningar och förväntningar knutna till informationssökning i ”den 
andra” praktiken, kan verka normerande och influera ”den egna”. Exempelvis blir det 
tydligt att studenternas förväntningar och antaganden om yrkespraktikens särskilda 
färdighets- och kunskapskrav kring informationssökning också präglar deras uppfatt-
ningar om den egna informationssökningen i utbildningspraktiken. Att söka inform-
ation på ”rätt” sätt uppfattas inte sällan, ur deras perspektiv, som att söka informat-
ion så som man föreställer sig att en professionell bibliotekarie skulle göra. På mot-
svarande sätt kan bibliotekariernas förhållningssätt till användning av fackinformation 
sägas vara delvis influerat av utbildningsinstitutionens normer, som utgår från de ve-
tenskapliga källornas primat. Vissa värderingar och konventioner som omgärdar in-
formationssökning i de respektive praktikerna uppfattas dessutom som motstridiga 
och konfliktfyllda. Ett tydligt exempel på det är det starka fokus på informationssök-
ning för andra, och även undervisning i informationssökning, som genomsyrar yrkes-
praktiken och i förlängningen också präglar många studenters uppfattningar om vad 
det innebär att behärska informationssökning som student och blivande bibliotekarie. 
I utbildningen krävs dock att studenterna ägnar sig åt informationssökning företrä-
desvis för egen problemlösning, i enlighet med akademins krav, och dessutom på sätt 
som sällan liknar de föreställda arbetssituationer som många studenter önskar förbe-
reda sig för.  
 
I de nyanställdas yrkespraktik antyder flera bibliotekarier en omvänd konflikt. Den 
bottnar i den normerande diskursen om att man som professionell yrkesutövare  
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borde ägna sig åt informationssökning för à jour-hållning inom B&I-forskningen, 
samtidigt som yrkespraktikens konventioner i hög grad formats utifrån andra arbets-
sätt och prioriteringar. EBL-rörelsen kan sägas spegla bibliotekariers professionella 
projekt (Sundin 2004). Det ideal som framhålls där, nämligen att forskningsförankra 
yrkespraktiken, ifrågasätts också av vissa av undersökningens deltagare som en läp-
parnas bekännelse. I sammanhanget är det intressant att konstatera att den profess-
ionella kunskapsfördjupningen som de facto sker genom konsultation av forskning 
och annan litteratur, ofta görs på bibliotekariers personliga initiativ (jfr Corcoran 
2014). I deltagarnas berättelser utgör det kollektiva pedagogiska utvecklingsarbetet ett 
undantag från detta mönster, och framstår också som en särskilt dynamisk kompo-
nent i högskolebibliotekens verksamhet. Deltagarnas sätt att beskriva arbetet med 
tidskriftsklubbar visar att en särskild organisatorisk infrastruktur vid tiden för den 
empiriska studien höll på att etableras i syfte att på ett mer metodiskt sätt identifiera, 
diskutera och dra nytta av den vetenskapliga publiceringen på B&I-området (jfr Her-
ron & Haglund 2005)  
 
Upplevda ”glapp” mellan informationssökningens ”teori och praktik” 
 
Ett tydligt stråk i det empiriska materialet utgörs av de återkommande utsagorna om 
upplevda ”glapp” mellan informationssökningens ”teori och praktik” (jfr Lloyd 2006; 
Gärdén 2013; Säljö 2014). Glappen omtalas både ifråga om utbildningsinnehållets 
karaktär och ifråga om relationen mellan informationssökning i studier respektive 
yrkesutövning (se även Moring & Hedman 2006). Särskilt framträdande är detta 
bland studenterna, som i flera fall beskriver utbildningen som svagt relaterad till den 
tänkta yrkespraktiken. En aspekt som framhålls är att de efter genomgången utbild-
ning saknar förtrogenhet med redskap för undervisning i informationssökning, trots 
att bibliotekariers pedagogiska uppdrag har betonats i undervisningen. Eller rättare 
sagt, de redskap som studenterna säger sig ha stiftat bekantskap med tycks företrä-
desvis vara av intellektuell art, i form av texter om lärteori och liknande. Det vetande 
som utvecklas i utbildningen upplevs alltså inte bottna i erfarenhet eller handling. 
Ingen av studenterna lär ha missat den vid tiden rådande analysen av en bibliotekarie-
roll stadd i hastig förvandling. Betoningen av föränderlighet i kombination med en 
snabb teknisk utveckling och utbildningarnas teoretisering och relativa fjärmande 
från bibliotekspraktiken, kan sägas utgöra en grogrund för den starka känsla av osä-
kerhet som kommuniceras bland deltagarna (jfr Huvila et al. 2013), ifråga om de egna 
kunskapernas relevans och värde på en arbetsmarknad.  
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Frågekultur och nyckelberättelser – analytiska redskap i undersökningen av 
diskursivt formande av yrkesidentiteter 
 
Formandet av yrkesidentitet betraktas i undersökningen som en dynamisk process 
över tid. Enkelt uttryckt handlar det till stor del om att lära sig ”vad som gäller” i yr-
ket och på arbetsplatsen. Det ständigt pågående samtalet om vilka frågor och profess-
ionella utmaningar som hålls för centrala, har spårats i det empiriska materialet och 
lyfts fram med vägledning av Steen Wackerhausens (2004) begrepp frågekultur.  Dis-
kussionen i fokusgrupperna, och hänvisningarna till den professionella debatten i de 
enskilda intervjuerna, visar ofta på polariserande och normativa resonemang där läs-
ning och böcker ställs mot informationssökning och datorer, service ställs mot peda-
gogisk expertis (”hjälp till självhjälp”) och användarundervisning i form av ”söktek-
nisk torrsim” ställs mot att ge stöd i forskningsprocessen. På den diskursiva nivån 
framträder även ett antal nyckelberättelser, närmare bestämt en sorts ikoniskt laddade 
berättelser i berättelsen; metanarrativer som kapslar in centrala ståndpunkter beträf-
fande hur man ser på sig själv som (blivande) bibliotekarie. Följande nyckelberättelser 
har identifierats i analysen: ”- Det var inte bibliotekarie vi utbildade oss till.”, ”- Ska 
jag verkligen bara gå till Google?”, ”- Jag kan inte ens hela SAB” och ”-Vi är ju ändå 
universitetsbibliotekarier”. 
 
Yrkesidentiteter över praktikgränserna: en akademiskt orienterad, en tekniskt 
orienterad, en kommunikativt orienterad och en konservativt orienterad iden-
titet  
 
En utgångspunkt i avhandlingsarbetet har varit att informationssökning utgör en vä-
sentlig del av blivande och verksamma bibliotekariers yrkesidentiteter. De olika 
aspekter av identitetsbegreppet som behandlas i avhandlingen är genomgående (om 
än i skiftande grad) relaterade till informationssökning: förståelser av informations-
sökning, förståelser av kunskap i/om informationssökning, relationen till bibliotekens 
användare; relationen mellan utbildning och yrkesliv; praktikernas frågekultur samt 
nyckelberättelser. Uttryck för olika förhållningssätt på dessa områden har tolkats som 
markörer för olika yrkesidentiteters förekomst i det empiriska materialet.  Ett exem-
pel är hur begreppet kognitiv auktoritet kan kopplas till respektive identitet, som en 
indikation på vilka källor som åtnjuter störst förtroende ifråga om den professionell 
informationsförsörjningen. Med en akademiskt orienterad identitet kommer framför 
allt vetenskapliga källor och B&I-forskare att tillerkännas kognitiv auktoritet. Med en 
tekniskt orienterad identitet tillmäts istället informationssystemen och de avancerade 
redskapen för informationssökning i sig störst auktoritet. Med en kommunikativt 
orienterad yrkesidentitet kan det också handla om forskare, men i första hand är det 
framstående kollegor och gatekeepers som uppbär auktoriteten. Med en konservativt 



160 
 

 
borde ägna sig åt informationssökning för à jour-hållning inom B&I-forskningen, 
samtidigt som yrkespraktikens konventioner i hög grad formats utifrån andra arbets-
sätt och prioriteringar. EBL-rörelsen kan sägas spegla bibliotekariers professionella 
projekt (Sundin 2004). Det ideal som framhålls där, nämligen att forskningsförankra 
yrkespraktiken, ifrågasätts också av vissa av undersökningens deltagare som en läp-
parnas bekännelse. I sammanhanget är det intressant att konstatera att den profess-
ionella kunskapsfördjupningen som de facto sker genom konsultation av forskning 
och annan litteratur, ofta görs på bibliotekariers personliga initiativ (jfr Corcoran 
2014). I deltagarnas berättelser utgör det kollektiva pedagogiska utvecklingsarbetet ett 
undantag från detta mönster, och framstår också som en särskilt dynamisk kompo-
nent i högskolebibliotekens verksamhet. Deltagarnas sätt att beskriva arbetet med 
tidskriftsklubbar visar att en särskild organisatorisk infrastruktur vid tiden för den 
empiriska studien höll på att etableras i syfte att på ett mer metodiskt sätt identifiera, 
diskutera och dra nytta av den vetenskapliga publiceringen på B&I-området (jfr Her-
ron & Haglund 2005)  
 
Upplevda ”glapp” mellan informationssökningens ”teori och praktik” 
 
Ett tydligt stråk i det empiriska materialet utgörs av de återkommande utsagorna om 
upplevda ”glapp” mellan informationssökningens ”teori och praktik” (jfr Lloyd 2006; 
Gärdén 2013; Säljö 2014). Glappen omtalas både ifråga om utbildningsinnehållets 
karaktär och ifråga om relationen mellan informationssökning i studier respektive 
yrkesutövning (se även Moring & Hedman 2006). Särskilt framträdande är detta 
bland studenterna, som i flera fall beskriver utbildningen som svagt relaterad till den 
tänkta yrkespraktiken. En aspekt som framhålls är att de efter genomgången utbild-
ning saknar förtrogenhet med redskap för undervisning i informationssökning, trots 
att bibliotekariers pedagogiska uppdrag har betonats i undervisningen. Eller rättare 
sagt, de redskap som studenterna säger sig ha stiftat bekantskap med tycks företrä-
desvis vara av intellektuell art, i form av texter om lärteori och liknande. Det vetande 
som utvecklas i utbildningen upplevs alltså inte bottna i erfarenhet eller handling. 
Ingen av studenterna lär ha missat den vid tiden rådande analysen av en bibliotekarie-
roll stadd i hastig förvandling. Betoningen av föränderlighet i kombination med en 
snabb teknisk utveckling och utbildningarnas teoretisering och relativa fjärmande 
från bibliotekspraktiken, kan sägas utgöra en grogrund för den starka känsla av osä-
kerhet som kommuniceras bland deltagarna (jfr Huvila et al. 2013), ifråga om de egna 
kunskapernas relevans och värde på en arbetsmarknad.  
 
 

161 
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orienterad yrkesidentitet, slutligen, blir ofta skickliga bibliotekskollegor och chefer de 
som influerar tänkandet och arbetssätten. Yrkesidentiteterna betraktas som kollektiva 
och därmed inte knutna till enskilda individer i analysen. Samtliga fyra identiteter fö-
rekommer i både utbildnings- och yrkespraktiken, förvisso med vissa olikheter i ut-
trycken men ändå förenande i sin inre logik. Där Morings (2009) forskning kunnat 
visa på enskilda individers så kallade deltagarbanor över praktikgränser, visar denna 
avhandling hur kollektiva yrkesidentiteter förekommer över praktikgränserna.  
 
Diskontinuitet eller rekontextualisering i övergången mellan utbildning och 
yrkesliv – en fråga om synen på lärande och kunskap 
 
Den första delstudien visade på en spridd osäkerhet bland B&I-studenter inför vad 
man själv, i slutet av sin utbildning, faktiskt hade för kunskaper. Osäkerheten gällde 
också i vilken mån dessa svårbeskrivna, teoretiska kunskaper skulle visa sig relevanta i 
mötet med yrkeslivets krav. Den här typen av osäkerhet är inte unik för B&I-
studenter. Den är ett känt fenomen i utbildnings- och lärandeforskningen. I synner-
het gäller det nyligen akademiserade utbildningar (t.ex. Barnett 2004; Johansson 
2007). I den andra delstudien är däremot osäkerheten som sådan inte något fram-
trädande tema. Dock betonar majoriteten av deltagarna i båda undersöknings-
grupperna generellt vikten av någon form av yrkeserfarenhet inför yrkeslivet, och 
flera deltagare påtalar detta behov i relation till informationssökning. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att den osäkerhet som många studenter ger uttryck för inför yrkes-
livet har att göra med hur de föreställer sig sina kunskapers eventuella giltighet och 
relevans där. Notera dock att det inte bara handlar om att studenterna har låg själv-
känsla i förhållande till yrkespraktiken; i vissa fall hyser de snarare en oro för att inte 
få chansen att komma till sin rätt och möta intellektuella utmaningar i yrket.  Begrep-
pen kontinuitet, diskontinuitet och rekontextualisering (Abrandt Dahlgren et al. 2006) får i 
sammanhanget belysa de nyanställda bibliotekariernas erfarenheter av hur det kun-
nande och vetande som utvecklats kring informationssökning under den teoretiskt 
inriktade utbildningen sedermera tedde sig i mötet med yrkespraktikens krav och för-
väntningar.  Få deltagare talar om övergången till yrkeslivet som präglad av kontinui-
tet – skillnaderna är alltför påtagliga. Erfarenheten av att övergången till yrkeslivet 
präglas av diskontinuitet är däremot vanligt förekommande, särskilt bland tekniskt 
och konservativt orienterade deltagare, medan främst akademiskt och kommunikativt 
orienterade deltagare också ger uttryck för att kunskaper från utbildningen har kunnat 
rekontextualiseras vid inträdet i yrkeslivet.  
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Ytterligare resultat 
 
Så här långt komna kan vi se att de slutsatser som kunnat dras i undersökningen sva-
rar mot det syfte som formulerades i avhandlingens början. Med hjälp av de valda 
analytiska redskapen och metoderna har forskningsfrågorna kunnat besvaras, mer 
eller mindre utförligt. Samtidigt har även andra iakttagelser gjorts än de som aktivt 
sökts. Det handlar om mönster som framträtt i det empiriska materialet; ibland lite 
utanför avhandlingens forskningsfrågor, men ändå av tillräckligt intresse för att för-
tjäna att nämnas.  Exempelvis handlar det om fritidspraktikens betydelse för, och 
samspel med, utbildnings- och yrkespraktikerna. Trots att fokus i intervjusituationer-
na medvetet riktades mot informationssökning i utbildning respektive yrkesverksam-
het, blev det snart tydligt att fritidspraktikens informationsrelaterade aktiviteter och 
erfarenheter spelar roll och ibland ”spiller över” på den utbildnings- och yrkesrelate-
rade informationssökningen (jfr t.ex. Elliott & Kling 1997). Ett exempel är hur nyan-
ställdas privata erfarenhet och kunnande ifråga om olika webbaserade tjänster och 
medier ofta betraktas som en informell merit på arbetsplatsen. 
 
Den empiriska undersökningen visade också med tydlighet att den institutionella hie-
rarki som historiskt sett varit förbunden med olika bibliotekstyper sitter djupt och 
reproduceras i kommunikationen inom student- och bibliotekariekollektiven. Biblio-
tekariearbete vid högskolebibliotek omtalas av flera deltagare som mer kvalificerat 
och mer svåruppnåeligt än arbete vid folkbibliotek. Samtidigt har bibliotekaries pro-
fessionella projekt delvis grundats på argument om en samlad profession med en ge-
mensam vetenskaplig kunskapsbas, och utbildningarna till bibliotekarie var vid tiden 
för intervjuerna desamma, oavsett planerad anställningsplats. 
 
 
9.2 Reflektion kring avhandlingens kunskapsbidrag  
 
Som författare har jag givetvis förhoppningen att avhandlingen ska befinnas relevant 
i meningen användbar eller angelägen. Relevans är dock inte någon inneboende eller 
bestående egenskap, utan en kvalitet som uppstår först i mötet med tänkta läsare. I 
det följande behandlas resultatens implikationer av såväl inomvetenskaplig karaktär 
som för det professionella biblioteksfältet och dagens bibliotekarieutbildningar. 
 
På INSU-fältet ansluter avhandlingen till en lång och rik tradition. Det specifika del-
området med fokus på informationssökning och lärande har vuxit stadigt sedan 1990-
talet och samspelar idag med informationskompetensforskningen (se t.ex. Hedman & 
Lundh 2009). INSU-forskningen har genererat omfattande kunskaper om en lång rad 
olika student- och yrkesgruppers informationssökning och informationspraktiker 
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(t.ex. Case 2012). Att i linje med denna tradition belysa den profession som får sägas 
vara den mest centrala för B&I-ämnet (näst forskarens), har känts inspirerande och 
viktigt. Eftersom forskningen om blivande och verksamma bibliotekariers informat-
ionssökning hittills varit begränsad – i synnerhet vad gäller egeninitierad, yrkesrelate-
rade informationssökning – kan avhandlingens resultat sägas utgöra en betydelsefull 
liten men viktig bit i ett större ”kunskapspussel”.  
 
Hur yrkesidentiteter formas, eller lärs, inom historiskt och kulturellt specifika prakti-
ker har hittills främst undersökts inom lärandeforskning. Även förhållandet mellan 
dessa praktiker, och de speciella förutsättningarna för lärande som råder i övergången 
från utbildningspraktik till yrkespraktik, har studerats av forskare som Wenger (1998), 
Thunborg (1999), Säljö (2003) och Abdrandt Dahlgren et al (2006), för att bara 
nämna en handfull exempel som haft inflytande över avhandlingens tillblivelse. Före-
liggande undersökning kommunicerar dock närmast med B&I-fältets specifika forsk-
ning om identitetsformande, där lärandeteorier kombinerats med inhemsk teori-
bildning om informationssökning. Där kan kunskaperna om B&I-studenters och ny-
anställda högskolebibliotekariers identitetsformande, på väg in yrkeslivet, förhopp-
ningsvis utgöra ett bidrag bredvid i första hand Sundins (2003a) och Morings (2009) 
avhandlingar. 
 
Med den professionshistoriska ögonblicksbild som skapats i avhandlingen finns även 
en koppling till professions- och arbetslivsforskningen, även om denna undersökning 
inte är av traditionellt sociologiskt snitt. Snarare kan den läsas som ett försök att om-
sätta vissa av Nolins (2008) idéer om inomdisciplinär professionsforskning. Bibliote-
karieyrket, eller professionen, har i tidigare B&I-studier analyserats ur bl.a. historiskt 
perspektiv (t.ex. Jansson 2010), kunskapssociologiskt perspektiv (t.ex. Wilson 1983) 
och genusperspektiv (t.ex. Harris 1992). Avhandlingens resultat om bibliotekariers 
olika yrkesidentiteter utgör samtidigt ett tillskott även till den litteratur som består av 
studier om bibliotekarier professionella roller och kunskapsanspråk. Här ansluter re-
sultaten till tidigare forskningsbidrag ifråga om svenska förhållanden (Klasson 1984; 
Seldén och Sjölin 2003; Limberg & Folkesson 2006, Sundin, Limberg och Lundh 
2008: Åström & Hansson 2013). 
 
Avhandlingsarbetet har till sin karaktär varit till största delen empiridrivet, men inte 
desto mindre bör det teoretiska ramverket kommenteras. Kombinationen av teore-
tiskt gods från B&I-forskning och lärandeforskning, och i viss mån professionsforsk-
ning, är inte helt unik (jfr t.ex. Sundin 2003a). Någon teoriutvecklande ambition har 
egentligen inte funnits i projektet, utan som forskare har jag konsulterat befintliga 
och beprövade analytiska redskap för att på ett relativt pragmatiskt sätt närma mig 
forskningsfrågorna. Därför konstaterar jag med tillfredsställelse att filosofen Steen 
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Wackerhausens (2004; 2009) resonemang och begrepp blev ett välkommet analytiskt 
tillskott under arbetets gång. På så sätt kunde analysen berikas genom identifieringen 
av metanarrativa mönster i det empiriska materialet. 
 
När akademins och det professionella fältets företrädare under åren diskuterat biblio-
tekarieutbildningars utformning utifrån sina respektive perspektiv, har studenters och 
nyutbildade bibliotekariers egna erfarenheter tenderat att hamna i bakgrunden. Den 
kanske starkaste drivkraften i avhandlingsarbetet har varit viljan att lyfta fram och 
förstå dessa gruppers unika erfarenheter av informationssökning och identitetsskap-
ande. Jag har därför strävat efter att anlägga ett deltagarperspektiv i undersökningen, 
där de medverkandes egna uppfattningar, erfarenheter och förväntningar har tagits 
som utgångspunkt, något som också avspeglas i metodvalen. Att ett antal år har gått 
sedan den empiriska studien genomfördes har bidragit till att den historiskt specifika 
bild som tecknas här har vunnit i skärpa. Den är intressant att kontrastera mot dagens 
(och även tidigare decenniers) utbildningsmodell. För att kunna ta välgrundade beslut 
om bibliotekarieutbildningarnas fortsatta utveckling menar jag att det är värdefullt för 
beslutsfattare i högskolevärlden (liksom på biblioteksfältet), att känna till och beakta 
hur tidigare utbildningar uppfattats av de som gått igenom dem. Dessutom hoppas 
jag förstås att nya studentgrupper, med siktet inställt på att bli bibliotekarie vid exem-
pelvis högskolebibliotek, ska kunna dra nytta av en nyanserad redogörelse för tidigare 
studenters och nyanställdas erfarenheter.  
 
I och med Bolognaprocessens implementering har ”professionsanknytning” och ”an-
ställningsbarhet” blivit några av de nya ledstjärnorna i B&I-utbildningarna (jfr Seldén 
2007). 2007 sjösattes exempelvis vid Högskolan i Borås tre nya utbildningsprogram 
inom ämnet B&I, som inte primärt lanserades genom sin akademiska examensgrad 
(kandidatnivå), utan istället med yrkesbeteckningarna Bibliotekarie, Informationsarkitekt 
och Informationsspecialist. 2008 tillkom även programmet Webbredaktör. Utan att gå 
närmare in på dessa (eller övriga lärosätens) utbildningsprograms vidare öden, kan vi 
dra slutsatsen att den tänkta pendel som anger bibliotekarieutbildningarnas grad av 
professionsnärhet radikalt har ändrat riktning sedan den empiriska undersökningen 
genomfördes. Kanske kan de personalgrupper som är aktivt involverade i arbetet 
med professionsanknytningen i utbildningarna finna uppslag i texten. På den punkten 
vill jag särskilt betona vikten av att inte göra avkall på den analytiska nivån och ut-
bildningens akademiska karaktär. Den högre utbildningens främsta uppgift måste 
även för framtiden vara att utbilda reflekterande, kreativa och kritiska praktiker, sna-
rare än reproducerande praktiker.   
 
I två undersökningar från 2006 (Harnesk; Sandblom & Sigurdsson) märktes stora 
skillnader mellan olika bibliotekschefers uppfattningar om nyutbildade bibliotekariers 
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Wackerhausens (2004; 2009) resonemang och begrepp blev ett välkommet analytiskt 
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kunskaper och kompetens. Kännedomen om den aktuella utbildningens form och 
innehåll var i många fall skral. För dessa potentiella arbetsgivare, tänker jag att det 
kan vara särskilt intressant att få veta hur nyutbildade bibliotekarier själva uppfattar 
och talar om sin kompetens, och hur deras förväntningar ser ut när de närmar sig 
arbetslivet. Här finns det anledning att påminna om att flera av undersökningens ny-
anställda bibliotekarier vittnade om ett mycket ljumt intresse från arbetsgivarhåll be-
träffande innehållet i de magisteruppsatser som skrevs under utbildningen. 
 
Frågan om hur blivande och nyanställda bibliotekarier uppfattar sina möjligheter till à 
jour-hållning och kompetensutveckling genom att söka och använda aktuella forsk-
ningsrön i tjänsten, torde vara relevant för professionella organisationer och fackför-
bund på biblioteksfältet. DIK-förbundet (2004) skrev i sin, vid tiden för undersök-
ningen, aktuella forskningspolicy att ”[b]ibliotekssektorn ska forska”. Om analytiska 
förmågor som utvecklats under utbildningen tillvaratas i arbetslivet, kan vi också 
förmoda att nyanställda bibliotekarier kan identifiera och föra forskningsbara pro-
blem åter till akademin. Detta torde i sin tur idealt gynna kommunikationen och utby-
tet mellan akademi och profession.  
 
Många bibliotekarier arbetar idag med utveckling av pedagogiska tjänster och arbets-
metoder kring informationssökning, och det gäller definitivt inte enbart bibliotek i 
formella utbildningskontexter. Det vore glädjande om några av dem får bruk för 
undersökningens resultat i arbetet. 
 
 
9.3 Uppslag för vidare forskning  
 
Bilden av hur olika förhållningssätt till informationssökning formas inom och mellan 
utbildnings- och yrkespraktiker, har visat sig vara mer komplex än vad som förutsågs 
vid avhandlingsarbetets början. Med bibehållet fokus på just utbildningens och yrkes-
livets praktiker har jag ändå inte kunnat bortse från det faktum att fritidspraktikens 
informationssökning griper in i handlingen på flera olika sätt. Det vore intressant att 
mer helhjärtat ta sig an den här typen av tidigare belagda ”överspillningar” (Elliott & 
Kling 1997) mellan fritidspraktiken och den professionella informationspraktiken.  
 
Valet att genomföra undersökningens två delstudier med sinsemellan olika deltagare, 
var både teoretiskt och empiriskt motiverat. Händelsevis kom dock några av delta-
garna att ingå i de båda studierna. Med erfarenheten av att ha intervjuat dem i både 
student- och bibliotekarierollen, framstår det idag som en intressant möjlighet att 
återuppta kontakten för en fortsatt studie av longitudinellt slag. Sådana studier hör 
inte till vanligheterna inom B&I, men i den mån de förekommit har resultaten varit 
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intressanta (t.ex. Kuhlthau 1988; Olander 2008). Förslagsvis kunde Seldéns begrepp 
informationssökningskarriärer (1999) testas empiriskt i en professionell bibliotekskontext.   
 
Klassiskt sociologiska kategorier som kön, klass, etnicitet och ålder har inte fått något 
egentligt spelrum i avhandlingen. Kön är förvisso ett begrepp som funnits närvarande 
under min inläsning på området (se även Lindberg 2012), och ännu under intervjuar-
betet hade det viss aktualitet. Allteftersom avhandlingens fokus tydligare kom att rik-
tas mot andra företeelser, bleknade dock intresset för kön som enskild kategori. In-
tressant var dock att konstatera att ålder och etnicitet under intervjuerna oftare lyftes 
fram som faktorer som, av deltagarna, ansågs mer kritiska vid tiden. Köns- och genu-
sanalyserna är fortfarande relativt sällsynta i B&I-forskningen även om de förekom-
mer (t.ex. Harris 1992; Hildebrand 1999; Williams 2000; Lipu 2010), och forsknings-
intresset kring etnicitetsfrågor, klass och socioekonomiskt definierade grupper är 
också blygsamt (se dock t.ex. Pawley 2006;  Chatman 1996). Så länge bibliotekariekå-
ren har den sammansättning den har i relation till de avsedda användargruppernas 
sammansättning, så behövs den här typen av problematisering. Mest givande vore 
möjligen en studie av intersektionalistiskt slag, där olika faktorers samspel kan synlig-
göras. 
 
I undersökningen har framgått att forskningsanvändning i yrkespraktiken dels varit 
ett okänt undervisningsinnehåll för många tidigare B&I-studenter, och dels en ofta 
godtyckligt utformad ”frivilligverksamhet” bland yrkesverksamma bibliotekarier. Det 
kollektiva och metodiska arbetet med forskningsanvändning inom ramarna för tid-
skriftsklubbar under 00-talet får betraktas som ett brott mot den tendensen. Förut-
sättningarna för bibliotekariers forskningsanvändning i yrkespraktiken har tidigare 
jämförts med andra yrkesgruppers (Hedman, Lundh & Sundin 2009), men många 
intressanta och aktuella frågor väntar fortfarande på sina svar. Hur har arvet från det 
naturvetenskapligt influerade evidenskonceptet (EBL) förvaltats och anpassats till ett 
samhällsvetenskapligt kunskapsområde? Vad gör egentligen att just det pedagogiska 
utvecklingsarbetet vid biblioteken knutit an till B&I-forskningen på detta sätt, och 
vilka blir konsekvenserna?  
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SUMMARY IN ENGLISH 
 
 
 
The title of this thesis is Learning librarianship: Information seeking and professional identities 
among LIS students and novice academic librarians. 
 
Background and research problem 
 
This thesis addresses central issues within librarianship as they occurred between 
1993-2007 – the period between two major shifts in the Swedish system of higher 
education for librarians. The historical context is characterised by a number of inter-
connected processes of change such as the ongoing professionalisation of librarian-
ship and the academisation of library education. Academisation, in turn,  is  closely 
related to the institutionalisation of library and information science (LIS) in Sweden. 
This is also a period of rapid development in society at large, with regard to the use 
of ICT tools, not least in educational and professional settings (e.g. Sundin 2005). In 
response to this development, as well as to the prevailing discourse of lifelong learn-
ing in the knowledge society, many librarians became engaged in the information lit-
eracy movement (Garner 2006). These intertwined processes gave rise to new chal-
lenges for librarians, especially within academic libraries.  An increasing number of 
both practitioners and scholars pointed out information seeking and the pedagogical 
aspects of library work as important professional objects during the period (e.g. 
Kuhlthau 2004; Walter 2008). In the aftermath of dealing with the latest reorganisa-
tion of higher education (the Bologna process), it is time to take stock of and learn 
from the experiences and expectations of former students and novice librarians. The 
thesis at hand focuses on information seeking of presumptive and newly employed 
Swedish librarians with regard of their identity shaping process within the profession. 
In the light of a theoretically advanced library and information science education 
(Master’s level) which leads to a partly service-oriented occupation, the analysis also 
draws attention to different forms of knowledge and learning in and between educa-
tional and professional practices (e.g. Tuomi-Gröhn & Engeström 2003). 
 
Aim and research questions 
 
The aim of the thesis is to deepen the insights of information seeking among Swedish 
LIS students and newly employed academic librarians within their educational and 
professional practices, as well as understanding of how information seeking is at-
tributed meaning in the process of shaping professional identities. In order to gain 
such knowledge, the aim also includes in-depth discussion of the allegedly critical 
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relation between educational and professional practices. This aim is operationalised 
through two empirical studies guided by the following research questions: 
 

1. What views, experiences and expectations do LIS students express concerning 
their information seeking within educational practice, in relation to their fu-
ture professional practice? 
 

2. What views, experiences and expectations do novice academic librarians ex-
press concerning their information seeking within professional practice, in re-
lation to their former educational practice?  
 

3. What are the main similarities and differences between the LIS students’ and 
the academic librarians’ views, experiences and expectations concerning study 
and work related information seeking? 
 

4. How can LIS students’ and novice academic librarians’ information seeking be 
understood in relation to the shaping of professional identity within their edu-
cational and professional practices?  

 
Previous research  

Chapter 2 presents the development and characteristics of librarianship in the early 
21st century. Both scholarly literature and other relevant sources are introduced, in 
order to reflect the complexity of the social and professional context on which the 
study is based. Aspects of particular interest in this context relate to the process of 
academisation of  library education (e.g. Seldén & Sjölin 2003; Limberg & Skoglund 
2015) and the collective knowledge claims of academic librarians (e.g. Abbott 1998; 
Sundin 2005) including the information literacy movement (e.g. Garner 2006; Whit-
worth 2014). Chapter 3 introduces the results from previous research on information 
seeking in different contexts – primarily with a focus on library and information sci-
ence students (e.g. Thórsteinsdóttir 2005) and librarians, studies on librarians’ profes-
sional identities (e.g. Hicks 2014), and, finally, studies that shed light on the relation-
ship between educational and professional practice such as learning research on 
transfer and boundary-crossing (e.g. Tuomi-Gröhn & Engeström 2003) and library 
and information science studies on novices in working life (e.g. Moring 2009 ). 
 
Theoretical framework 
 
The study has been guided by a sociocultural perspective, based primarily on the 
Vygotsky-influenced writings of both Roger Säljö and Etienne Wenger on learning 
and identity. In this approach information seeking is framed as instrumental and situ 
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ated within social contexts of norms and conventions thus permitting the examina-
tion of the relationship between social practices developed within education and 
within working life. The concepts of continuity, discontinuity and re-
contextualisation are used to investigate the potentially critical boundary-crossing 
between formal education and working life (Abrandt Dahlgren et al. 2006). The soci-
ocultural view of the shaping of professional identities as a collective learning process 
has been elaborated on and complemented by the ideas of philosopher Steen 
Wackerhausen (2004). This specific contribution provides analytical tools for examin-
ing the discursive and narrative levels of professional identity, by focusing on the ne-
gotiation of professional objects and key narratives. 
 
Method 
 
In line with the theoretical perspective, the collection of empirical material is regard-
ed as co-production of material. In order to create sets of empirical material, two 
methods have been adopted. For the first empirical study, five focus groups with li-
brary and information science students from four Swedish university departments 
were conducted. For the second study, individual in-depth interviews were conducted 
with 17 newly employed academic librarians. All in all 40 participants (not including 
myself and a research assistant for the focus groups) contributed to the empirical 
material. The analysis focuses on documented accounts of central information-related 
activities, tools and relations, within and between the social practices of studies and 
library work. The participants’ accounts are interpreted on two levels; both as trust-
worthy descriptions of actual circumstances, experiences and expectations, and as 
symbolical, discursive actions.  
 
Being a doctoral student and a lecturer at the Swedish school of LIS has called for 
extra considerations while studying the doings and sayings of people in the familiar 
contexts of Swedish LIS education and academic library work. The risk of a certain 
Hawthorne effect, where participants adapt to meet researchers’ expectations, has in-
formed the choice of methods and sites for the production of the empirical material. 
For example, I have tried to bring about a comfortable atmosphere, without prestige.  
  
The risk of favouring students or the profession in focus has been dealt with through 
conscious reflexivity, sometimes explicitly in the text. In conclusion, the advantage of 
my access and relative closeness to the empirical context and the participants has 
outweighed the potential risk of bias (Forsman 2002; see Nolin 2008).  
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Results  
 
The results from the first empirical study reveal that the students’ approach to infor-
mation seeking is rather complex. On the one hand, their study-related activities con-
cern the use of scholarly resources and the development of a conceptual understand-
ing of information seeking, both as a theoretical tool and as a field of research. On 
the other hand, some students clearly expressed an orientation towards the profes-
sional practice of library work, and described a specific interest in the craft and skills 
of search techniques with the aim of being able to offer advanced information seek-
ing services to library users. The results also show a widespread uncertainty among 
the majority of students concerning expectations they might meet on their  infor-
mation seeking expertise in working life. This uncertainty is manifested in, for exam-
ple, accounts of ”a gap” between the theory and practice of information seeking.  
 
The second study reveals that the academic librarians too have different ways of ap-
proaching and speaking of information seeking. Most commonly, the needs and in-
terests of the library users are central in the participants’ accounts, while their own 
information seeking for professional updating and development is described as a ra-
ther peripheral and voluntary part of their work. In this respect, one important ex-
ception emerges in the results, namely that the pedagogical aspects of services were 
paid considerable attention by academic libraries (and others) during this period. The 
intensified pedagogical work such as user education for information literacy, called 
for competence development. This, in turn, led to intensified reading and research 
use among professional librarians within these specific knowledge domains. New 
organisational infrastructures for professional information sharing and learning were 
formed, sometimes called Journal clubs (e.g. Herron & Haglund 2005). Hereby the 
pedagogical aspects of academic librarianship stand out as an area of interest for the 
profession rather than as a matter of personal interest. Compared to the library and 
information science students’ uncertainty of their own competence, the newly em-
ployed librarians express a high level of confidence. Still their views on the character-
istics and role of information seeking vary. 
  
Results from the discursively oriented analysis (see Talja & McKenzie 2007) expose 
an ongoing negotiation of professional objects. Professional identities are shaped 
through an argumentation that polarizes certain work methods and occupational 
roles.  The result also includes a number of key narratives (Wackerhausen 2004) 
which function as collective identity markers. All in all, four professional identities 
emerge in the analysis all of which can be traced in both educational and professional 
practice: an academically oriented identity, a technically oriented identity, a communicatively 
oriented identity, and a conservatively oriented identity.  
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Finally, the participants’ views, experiences and expectations regarding the relation 
between studies and working life are treated. Many of the participants have found (or 
expect) the transition between practices to be characterised by discontinuity. Some of 
them, however - especially the academically and communicatively oriented partici-
pants – give expression to a capacity (or ambition) of re-contextualising their infor-
mation seeking abilities to the workplace.   
 
Concluding reflection  
 
Against the historical backdrop of this investigation, including the institutionalisation 
of library and information science and the academisation of library education, it is 
concluded that the somewhat strained relationship between the academy and the li-
brary field at this point contributed to the uncertainty with which several students 
regarded their own knowledge and abilities. The pedagogical units in academic librar-
ies, on the other hand, seem to work as bridges between a developing and knowledge 
intensive area of library work and the academic practice of higher education and li-
brary and information science research.  
 
Sometimes the dominating focus on information seeking services for the benefit of 
library users overshadows the participants’ own need for professional development 
through information seeking, such as the professional monitoring of recent library 
studies (see Connor 2007). Today, in 2015, the declared objectives of employability 
within the European Union tend to direct higher education towards professional 
fields other than academia.  These circumstances entail particular challenges for the 
training of reflective rather than reproductive librarians. Library managers are surely in a 
position where they can demand a supply of employable and mobile library and in-
formation science students. However, sustainable professional development requires 
that employers also ask themselves how the academic and analytical capabilities of 
their employees can be put to work n developing the libraries of the future. 
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Opublicerade källor 
 
Ljudupptagning fokusgrupper   
 
Pilot/Fokusgrupp 1 2005-05-26  (1 tim: 23 min)  
Fokusgrupp 2   2005-11-22   (1 tim: 25 min) 
Fokusgrupp 3  2005-12-01  (1 tim: 29 min) 
Fokusgrupp 4  2006-06-07 (1 tim) 
Fokusgrupp 5  2006-06-08  (59 min) 
 
Ljudupptagning intervjuer 
 
Intervju med Sandra 2007-03-20 (58 min) 
Intervju med Saga 2007-03-20 (1 tim: 15 min) 
Intervju med Sonja 2007-03-21 (1 tim) 
Intervju med Selma 2007-03-21 (54 min) 
Intervju med Stefan 2007-03-22  (54 min) 
Intervju med Sofia 2007-03-22 (1 tim: 9 min) 
Intervju med Siri 2007-03-22 (51 min) 
Intervju med Sigge 2007-03-23  (1 tim: 29 min) 
Intervju med Susanne 2007-03-23 (1 tim: 10 min) 
Intervju med Vilma 2007-04-02 (1 tim: 34 min) 
Intervju med Vega 2007-04-04 (52 min) 
Intervju med Vendela 2007-04-10 (1 tim: 18 min) 
Intervju med Vanja 2007-04-10  (1 tim: 17 min) 
Intervju med Oda 2007-04-11 (58 min) 
Intervju med Olivia 2007-04-11 (1 tim: 41 min) 
Intervju med Ove 2007-04-12 (1 tim: 15 min) 
Intervju med Ottilia 2007-04-12 (1 tim: 13 min) 
 
Alla förtecknade ljudfiler finns i författarens ägo.  
 
Transkriptioner av samtliga ljudupptagningar finns i författarens ägo. 
 
Anteckningar från observation vid fokusgrupperna 2-5 finns i författarens ägo. 
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Bilaga I.  Tidsplan empirisk studie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar till tidsplanen  
Planen har reviderats HT 07 och HT 14. På grund av ett längre avbrott i avhandlingsarbetet 
mellan HT 2009 och 2014 försenades färdigställandet av analys och manus. Arbetet återupp-
togs under sommaren 2014 för att slutföras under VT 2015.

 
2004 

 
Inläsning startar 

 
VT 05 

 
Pilotstudie fokusgrupp i Borås 

 
HT 05 

 
Fyra ytterligare fokusgrupper med B&I-
studenter från Borås, Uppsala & Lund 

 
VT 06 

 
Transkribering och analys fokusgrupper 

 
HT 06 

 
Planering intervjustudie med högskolebiblio-
tekarier 

 
VT 07 

 
Intervjustudie med högskolebibliotekarier 

 
HT 07 

 
Transkribering och påbörjad analys 

 
VT 08 
HT 08 

 
Analys/skrivarbete 

 
VT 09 

 
Färdigställande 
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Bilaga II.  Brev till studenter i biblioteks- och informationsvetenskap 

 
 

Inbjudan till studenter i biblioteks- och informationsvetenskap, termin 3/4 

  
- Vill du dela med dig av dina erfarenheter och tankar om informations-

sökning och informationskompetens i utbildningen?  
 

- Hur ser dina förväntningar inför yrkeslivet ut? 
 

Jag som frågar heter Jenny Hedman och är doktorand i biblioteks- och informationsveten-
skap vid Högskolan i Borås/Göteborgs universitet. Mitt forskningsintresse handlar om vad 
det innebär att skapa en yrkesidentitet som bibliotekarie idag, och vilken roll informations-
sökning och informationskompetens kan spela i den processen.  

Just nu arbetar jag med en studie med fokusgrupper vid olika lärosäten i landet – Borås, 
Lund, Uppsala och Växjö – och därför söker jag nu 6-7 studenter i biblioteks- och informat-
ionsvetenskap i [ort], som skulle vilja ingå i en sådan grupp i vår. I första hand söker jag dig 
som är intresserad av att arbeta på ett högskole- eller universitetsbibliotek i framtiden. 
Gruppdiskussionen äger rum den [datum] i en lokal i anslutning till din egen institution och 
dokumenteras genom en ljudupptagning. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

Hör av dig till mig om du vill delta i fokusgruppen och/eller har frågor om vad din medver-
kan skulle innebära! Jag nås enklast per e-post på jenny.hedman@hb.se. Ett eventuellt urval 
kan komma att ske bland anmälda deltagare då en representativ könsfördelning eftersträvas.  
 

Vänliga hälsningar  

Jenny Hedman 

 
E-post: jenny.hedman@hb.se 

Telefon: 033-435 59 90 

 

 
Mitt avhandlingsarbete finansieras av KK-stiftelsen via LearnIT. För mer information se 
http://www.hb.se/bhs/biktprogram/index.htm 
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Bilaga III.  Deltagare fokusgrupper 
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21 kvinnor (84 %) 
4 män (16 %) 
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Bilaga III.  Deltagare fokusgrupper 
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Bilaga IV. Guide fokusgrupper  
 

Presentationsrunda: Namn och sysselsättning innan utbildningen. 

Erfarenheter av och uppfattningar om informationssökning i utbildningen 

 Vilken?   
 Hur?   
 Var?   
 Varför?   
 För vem? 

 
Erfarenheter och uppfattningar om att lära sig informationssökning i/under utbild-
ningen 

 Hur lära IS?   
 Relationen lära IS / lära om IS?   
 Undervisning?   
 Bibliotek?  
 Informationskompetens?  
 IKT? 

 
Runda: Var eller med vad skulle ni vilja arbeta?  

Tankar om informationssökning i det kommande yrkeslivet.  

 Centrala uppgifter? 
 IS för eget och andras bruk? 
 Undervisning i/om IS? 
 Förväntningar från andra? 

 
Relationen (övergången) mellan utbildning och yrkesliv 

 IS för eget och andras bruk? 
 Teori / praktik 
 Fortbildning? 

 
Avslutningsvis en förfrågan om tillägg 

 
 
Punktlistorna används vid behov, om diskussionen stannar upp eller de övergripande dis-
kussionsämnena behöver förklaras. 
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Bilaga V.  Brev till chefer vid högskolebibliotek 

                                                           2006-11-27 

Till [för- och efternamn], [titel] vid [institutionens namn] 
 
Jag heter Jenny Hedman och är doktorand vid Institutionen för Biblioteks- och informat-
ions-vetenskap vid Högskolan i Borås & Göteborgs Universitet. Mitt intresse i avhandlings-
arbetet är högskole- och universitetsbibliotekariers yrkesidentitet idag. Bland annat undersö-
ker jag hur bibliotekarier arbetar med informationssökning i praktiken, vilka kompetenser 
som framhålls som särskilt viktiga av blivande och yrkesverksamma bibliotekarier, samt hur 
relationen mellan utbildning och yrkesliv fungerar.  

Under våren 2007 planerar jag att göra en empirisk studie vid ett antal högskole- och univer-
sitets-bibliotek i landet. Det är då viktigt för mig att få en så djup förståelse för bibliotekari-
ernas yrkesutövning som möjligt. Därför arbetar jag utifrån ett etnografiskt förhållningssätt 
och vill gärna kunna vistas i bibliotekariernas vardagliga arbetsmiljö under några samman-
hängande perioder. Intervjuer, samtal och observationer är de metoder jag använder i arbe-
tet. 

Med detta brev vill jag förhöra mig om möjligheterna att komma till just [institutionens 
namn] och göra en del av min studie i vår. Det viktigaste kriteriet för urval av deltagare i 
studien är att de ska vara nya i yrket, och med det avser jag att de bör ha arbetat som biblio-
tekarie i 6-24 månader. Därför vore jag även tacksam för en upplysning om huruvida några - 
och i så fall hur många - bibliotekarier vid ditt bibliotek som svarar mot det kravet. Delta-
garna behöver inte ha en fast anställning. 

Jag kommer att höra av mig till dig igen med ett telefonsamtal om cirka en vecka. Då vore 
jag glad om du kunde hjälpa mig med svar på frågan om tänkbara deltagare i min studie, och 
jag berättar förstås också gärna mer om min forskning. Mitt nästa steg i arbetet blir att kon-
takta tänkbara deltagare med en individuell förfrågan. Självklart är det frivilligt att delta, och 
allt insamlat material behandlas konfidentiellt. 

 
Vänliga hälsningar  

[underskrift] 

 
Jenny Hedman, doktorand  
e-post: Jenny.hedman@hb.se 
telefon: 033-435 59 90 
mobil: 073-366 25 57 

För mer information: 

Se presentationen av mitt avhandlingsprojekt inom forsk-
ningsprogrammet BIKT: 
http://www.hb.se/bhs/biktprogram/projektbeskr.htm 

 
Mina handledare är Fil Dr Olof Sundin vid Lunds Universitet 
(olof.sundin@kult.lu.se) och Professor Louise Limberg vid 
Högskolan i Borås (louise.limberg@hb.se). 
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Bilaga VI. Guide enskilda intervjuer  
 
Guide för intervjuer med nya högskolebibliotekarier, VT 2007 [reviderad 070613] 

 
Informera     Om mig 

Intervjun   om arbetsuppgifter, informationssökning i arbetet, 
din syn på bibliotekarieyrket, relationen utbildning 
- yrkeslivet 

Inspelningen 
Konfidentialitet  frivillighet, man får dra sig ur, ett arbetsmaterial, ej   

kopplat till person 

Avhandlingen 

…………………………………………………………………………………………… 

Bakgrund      

Studier (När och var läste du B&I? Annat?) 
Tid i yrket  

Arbetsplatsen  

1. Beskriv i korthet din arbetsplats och dina huvudsakliga arbetsuppgifter! 

- Hur ser könsfördelningen ut på din arbetsplats? Hur ser du på det? 
- Vilka är bibliotekets användare? 

Informationssökning i arbetet  

(yttre tjänst; pedagogiskt arbete i vid bemärkelse; mötet med användare) 

2. Har du erfarenhet av referensarbete? Berätta. 

- Vilka källor använder du vanligen då? 
- Hur avgör du om informationen du finner är användbar? 

3. Arbetar du med användarundervisning (IRL eller webb) i informationssökning och/eller 
informationskompetens? Berätta! 

- Vilken roll tror du att dagens tekniska redskap spelar för hur biblioteket an-
vänds? 
- Skulle du själv säga att informationssökning är en del av ditt arbete? Hur då?  

4. Händer det att du söker information för egen del, för att lösa problem och arbetsuppgifter 
i jobbet? Kan du ge exempel? 
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- Hur går du tillväga då? 
- Vart vänder du dig?  

5. Hur håller du dina professionella intressen och kunskaper levande/aktuella mer långsik-
tigt?  Utgå från ett område som engagerar dig. 

Både formella och informella vägar, t.ex. fortbildning/kurser, pro-
fessionella kontakter, konferenser, nätverk, organisationer (lo-
kalt/nationellt/internationellt), böcker, tidskrifter, B&I-
forskning eller annan forskning... 

- Har du arbetstid avsatt för à jour-hållning och kompetensutveckling? 
- Hur sprids viktig jobbrelaterad kunskap på din arbetsplats? 

T.ex. möten, PM och andra skriftliga källor, webb och intranät, 
arbetslag, gate-keepers, andra kollegor (-Någon särskild?), blog-
gar... 

 
Relationen utbildning – yrkesliv 

6. När du ser tillbaks på din utbildning i B&I idag, hur tänker du då? 

T.ex. Innehållet, uppläggningen, arbetsformerna, balansen mel-
lan ”teori och praktik”, kontakter... 

7. Vilka kunskaper och erfarenheter från utbildningen i B&I tycker du är användbara (eller 
inte) i ditt nuvarande jobb?  

- Att söka information för andra 
- Pedagogisk kompetens 
- Att hålla din egen professionella kunskap uppdaterad 
- Brukade du själv använda lärosätets bibliotek? 
- Andra ämnen eller arbetserfarenheter? 
- Magisteruppsatsen? (- Ämne? Efterfrågad?) 

8. Vilka planer och förväntningar på arbetslivet hade du när du skulle lämna utbildningen?  

Alternativt:  

När du var i slutet av din utbildning så nämnde du att du tänkte dig att […]. Hur ser du på 
det idag? 

 
9. Hur tycker du, i stort sett, att det har varit att börja arbeta som bibliotekarie? 

- Fanns det tid och rutiner för ”inskolning” när du började på ditt jobb som 
bibliotekarie? Berätta! 
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10. Vad och hur är en bra högskolebibliotekarie?  

- Kunskaper/kompetens 
- Egenskaper 
- Värderingar och etik 

11. Har din bild av yrket förändrats sedan du själv började arbeta? 

- Hur? 

12. Kan du ge något exempel på när forskningsresultat från B&I haft relevans för dig i din 
yrkesutövning? Berätta! 

13. Kan du tänka dig att bibehålla/återuppta kontakten med din tidigare institution för fort-
bildning eller forskning? 

- Hur tycker du att relationen mellan utbildning och yrkesliv idealt bör fun-
gera? Berätta! 

Avslutning  

Finns det något viktigt som du skulle vilja ta upp i det här sammanhanget? (understryka eller 
tillägga något) 

…………………………………………………………………………………………… 

Kontrollera  

Kontaktuppgifter 
-Vill du läsa intervjuutskriften? 
-Möjligt med uppföljande besök på arbetsplatsen? 
-Får jag återkomma mer fler frågor?  

Informera      

Välkommen att höra av dig med eventuella tillägg och frågor!  
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Bilaga VII. Deltagare enskilda intervjuer 
 

 

Intervju  

1 

 

070320 

 

Område 1 

 

k 

2 070320 1 k 

3 070321 1 k 

4 070321 1 k 

5 070322 1 m 

6 070322 1 k 

7 070322 1 k 

8 070323 1 m 

9 070323 1 k 

10 070402 Område 2 k 

11 070404 2 k 

12 070410 2 k 

13 070410 2 k 

14 070411 Område 3 k 

15 070411 3 k 

16 070412 3 k 

17 070412 3 m 

 070320 - 070412 1 : 9 = 52 % 
2 : 4 = 24 % 
3 : 4 = 24 % 

Kvinnor : 14 (82 %) 
Män: 3 (18 % ) 
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Bilaga VIII. Tabell över fyra yrkesidentiteter 
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Publikationer i serien Skrifter från VALFRID  
 

 

Enmark, Romulo (red.) (1990). Biblioteksstudier. Folkbibliotek i flervetenskaplig belysning. 
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