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Inledning
Den här presentationen handlar om professionell kunskapsutveckling i yrkespraktiken genom
kommunikativt deltagande i yrkesgemenskaper. Fokus är på relationen mellan
kunskapsutveckling på en kollektiv nivå och yrkesmedlemmars förhållande till denna inom
det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Denna fråga kan knytas till
diskussionen om kompetenshöjning och livslångt lärande i ett allt mer akademiskt yrkesliv.
Inom professionsforskning betonas yrkens, eller professioners, förmåga och möjligheter att
kunna applicera en egen utvecklad kunskapsbas i sin yrkespraktik (t ex Abbots 1988).
Gemensamt för professionella yrken, såsom sjuksköterskor, läkare, psykologer eller
bibliotekarier, är att de menar sig ha en relation mellan forskning, utbildning och ett
praxisfält. Relationen kan beskrivas som en ömsesidig kommunikation och ett gemensamt
kunskapsutbyte mellan delarna. Yrkesorienterade forskningsfält kan sålunda sägas skilja sig
från till exempel sociologi eller filosofi där forskning och utbildning kan pågå utan en direkt
kontakt med en yrkespraktik.
I mitt avhandlingsprojekt med arbetstiteln ”Informationsstrategier och Professionell identitet”
utforskar jag sjuksköterskors förhållande till informationssökning för att bättre kunna förstå
den roll som informationssökning har i deras yrkespraktik. Sjuksköterskor är en spännande
grupp under stark förändring, från en praktiskt orienterad yrkesidentitet till en mer akademisk.
I denna presentation flyttar jag dock fokus från sjuksköterskor till just bibliotekarier och andra
informationsspecialister. Jag utnyttjar perspektiv från min avhandling för att diskutera frågor
som:
• Hur kan vi förstå relationen mellan kunskapsutvecklingen på en kollektiv nivå och

yrkesgruppsmedlemmars lärande i yrkespraktiken utifrån begreppen yrkesidentitet,
redskap och kommunikation?

• I vilken utsträckning tar medlemmar i yrkesgruppen del av de formella redskapen för
kommunikation inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, såsom de tar
sig uttryck i biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskrifter, databaser och böcker?

• Om avståndet mellan professionens formella kunskapsutveckling och dess praktik är för
stort vad kan vi då göra för att överbrygga det?

Innan jag går vidare och diskuterar begreppet yrkesidentitet skall jag berätta om en
nyckelhändelse för mig som bibliotekarie och som ledde in mig mot forskning inom området.
En nyckelhändelse
När jag började mitt första arbete som högskolebibliotekarie blev jag efter de första
omtumlande månaderna intresserad av att läsa om mitt arbete och min målgrupp i
facklitteraturen för att därigenom utveckla mig i yrket. Efter ett tags letande på arbetsplatsen
fick jag ge upp och konstatera att tillgången till facklitteratur utöver KRS och SAB’s
klassifikationssystem var mager. Vi prenumererade inte på några av de tidskrifter som trots
allt finns inom arbetsområdet, vi hade ingen biblioteks- och informationsvetenskaplig
facklitteratur, och vi hade inte tillgång till någon av de biblioteks- och
informationsvetenskapliga databaser som jag vant mig vid på BHS. Och när jag väl for på min
första yrkesgruppsrelaterade konferens slog det mig att det var få inslag där kollegor
presenterade utvecklingsprojekt eller liknande, men desto mer inslag från andra yrkesgrupper
eller andra forskningsområden som talade om hur vi borde bedriva vår verksamhet.
Det kändes paradoxalt att jag som bibliotekarie, som i min undervisningsroll ofta talade mig
varm för att mina användare skulle använda sig av litteratur och redskap för
informationssökning i sitt kommande yrkesliv, inte hade möjligheter att göra det själv. Genom
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användarundervisning och andra utåtriktade åtgärder ville jag, liksom andra bibliotekarier,
aktivt påverka och förbättra användarnas kontakt med sina egna kunskapsområden. Men det
som jag som bibliotekarie tog som en utgångspunkt, det vill säga vikten för yrkesgrupper av
att följa med i facklitteratur, ny forskning och den kollektiva yrkesgemensamma
kunskapsutvecklingen, visade sig inte vara så självklar som jag först trodde när det gällde den
egna yrkesgruppen.
Denna nyckelhändelse tidigt i min professionella karriär genererade ett forskningsintresse för
relationen mellan kollektiv kunskapsutveckling och individuellt lärande i yrkeslivet samt
informationssökning sett som en länk dem emellan.
Yrkesidentitet och kunskapssyn
Biblioteks- och informationsspecialister är medlemmar i en profession, eller yrkesgrupp.
Därigenom är individen relaterad till en yrkesidentitet på en kollektiv nivå med vissa
medföljande värderingar och attityder och som till viss del påverkar individens handlande och
sätt att förhålla sig till sitt yrke. En yrkesidentitet skapas i samspelet mellan hur gruppen
identifierar sig själv och hur den kategoriseras av andra (Jenkins 1996). Identiteten kommer
till uttryck i hur individen eller grupper av individer talar om sig själva och sin verksamhet
samt hur de handlar i denna verksamhet.
Det är viktigt att understryka att en professionell identitet upplevs olika av medlemmarna i en
grupp. Det går här att skilja mellan nominell identitet och verklig identitet (Jenkins 1996, s.
77ff). Nominell identitet kan betraktas som en etikett vars innehåll formuleras på
yrkesgruppens officiella nivå, medan verklig identitet är de betydelser som etiketten ges av
yrkesgruppens enskilda medlemmar. För en biblioteks- och informationsspecialist förmedlas
den nominella identiteten av fackförbund som DIK, yrkesorganisationer som SB och
utbildningsinstitutioner som BHS, medan den verkliga identiteten är hur dessa institutioners
etikettering av yrkesmedlemmarna upplevs av de enskilda biblioteks- och
informationsspecialisterna. I homogena yrkesgrupper upplevs avståndet mellan den nominella
och den verkliga identiteten i regel som mindre av medlemmarna än i mer heterogena yrken.
Biblioteks- och informationsspecialister verkar visserligen inom ett relativt heterogent
yrkesfält med flera verksamhetsområden, men kan ändå sägas utgöra en yrkesgrupp med en
till stora delar gemensam utbildning och kunskapsområde.
Yrkesidentiteten förmedlar bland annat värderingar om områdets kunskapsutveckling och
medlemmarnas deltagande i detta genom kommunikation. Värderingar av och intresse bland
medlemmarna för informationssökning inom det egna kunskapsområdet kan således ses som
ett uttryck för en yrkesidentitet. Biblioteks- och informationsspecialisters yrkesidentitet har
förändrats kontinuerligt under 1900 talet och för att förstå denna behöver vi se på
förändringen av utbildningen till biblioteks- och informationsvetare och institutionaliseringen
av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.
Institutionalisering av biblioteks- och informationsvetenskap
Även om bibliotek har en lång historia är den svenska bibliotekarieutbildningen i dess
institutionaliserade form en 1900-tals företeelse. Redan 1908 anordnade Valfrid Palmgren
kortare kurser för att utbilda folkbibliotekarier (Seldén 1989). 1926 skapades
Skolöverstyrelsens biblioteksskola som kom att vara huvudman för
folkbibliotekarieutbildningen fram till dess att Bibliotekshögskolan grundades. De
vetenskapliga biblioteken har haft en annan utbildningsgång. Från och med 1910
formaliserades kravet på att den som upptogs för provtjänstgöring vid universitetsbiblioteken
skulle ha minst en licentiatavhandling som akademisk examen, vilket krävdes till och med
Bibliotekshögskolans grundande. 1972 inrättades Bibliotekshögskolan samtidigt som andra
alternativa utbildningar till bibliotekarie upphörde.
Bibliotekshögskolan har utsatts för kritik både från officiellt håll och från studenter
(Blomkvist & Eklund 2001). Kritiken gick dels ut på att utbildningen hade bristande
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yrkesrelevans (i huvudsak från folkbibliotekshåll) och dels på att den hade bristande teoretisk
anknytning. Hösten 1993 startade en ny utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
vid Umeå universitet och Stockholms universitet (med BHS som huvudman) samtidigt som
utbildningen vid BHS förändrades kraftigt. Året därpå startade även utbildningar vid Lunds
och Uppsala universitet. De nya utbildningarna kom att i högre grad betona teoretiska
kunskaper och bibliotekarieexamen ersattes med en kandidat- eller magisterexamen i
biblioteks- och informationsvetenskap. En förutsättning för att utbildningen skulle kunna
teoretiseras är dock att det bedrivs någon form av akademisk kunskapsutveckling inom det
ämne som utbildningen ges i.
Forskning kring biblioteks- och informationsrelaterade frågor har bedrivits under hela 1900-
talet vid ett flertal institutioner inom olika ämnesdiscipliner (Klasson 1989), men från och
med 1987 etablerades ett Centrum för Biblioteksforskning vid Göteborgs universitet
(Marcusson 2001). 1990 beslutade Riksdagen att tillsätta en professur i ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap som skulle förläggas till det nyetablerade forskningscentrat och 1994
utnämndes Lars Höglund till professor och därmed ämnesföreträdare för biblioteks- och
informationsvetenskap i Sverige. 1999 bildades Gemensam enhet vid Göteborgs universitet
och Högskolan i Borås för Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap genom
ett samarbetsavtal mellan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Därmed har
grundutbildningen en organisatorisk kontakt med forskning och forskarutbildning i biblioteks-
och informationsvetenskap.
Som synes har utvecklingen av vårt kunskapsområde givit förutsättningar att bedriva en mer
teoretisk och akademisk utbildning vid ämnets utbildningsinstitutioner i Sverige.
Utvecklingen av utbildningen i denna riktning har också stött på kritik som i huvudsak gått ut
på att den praktiska kunskapen givits för lite utrymme och kanske särskilt att praktiken har
försvunnit. Till exempel visar en magisteruppsats nyligen hur en stor majoritet av
bibliotekschefer i landet vill att utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap skall ha
praktik samtidigt som en majoritet också är positiv till att utbildningarna är mer teoretiska
(Blomkvist & Eklund 2001). Att befinna sig i landet mellan kravet på teoretisering och
kritiken mot de minskade inslaget av praktisk tillämpning verkar sålunda vara utbildningarnas
lott.
Kunskapsutveckling genom professionell kommunikation
Ämnets institutionalisering och utbildningarnas akademisering har förändrat den nominella
yrkesidentiteten för biblioteks- och informationsvetare. Denna förändring används av yrkets
officiella företrädare när legitimeringskampen förs på den allmänna opinionsarenan där yrkets
status fastställs (jmf Abbot 1988). Där framhålls bland annat att yrket är akademiskt och att
det finns forskning inom kunskapsområdet.
Men i vilken utsträckning har den förändrade nominella yrkesidentiteten kommit att påverka
yrkesidentiteten bland yrkesgruppens medlemmar? Låt mig nu vända åter till den inledande
reflektion som jag gjorde om bibliotekarier och andra informationsspecialister relation till sitt
kunskapsområde på en kollektiv nivå. Som sådana månar vi om andra gruppers tillgång,
sökning och läsning av facklitteratur, men hur ser det ut med vårt eget förhållande till den
kollektiva kunskapsutvecklingen? Jag har ingen empiri att komma med här, utan diskuterar
frågan utifrån de teoretiska begreppen verktyg och kommunikation.
Enligt ett sociokulturellt perspektiv utvecklas en social praktik, såsom en profession på en
kollektiv nivå, genom fysiska och intellektuella redskap som hjälper yrkesgruppen att lösa
sina problem (t ex Säljö 2000)1. Ett viktigt redskap inom alla områden är språket och de olika
medier som finns att förmedla det genom såsom boken, tidskriften, databasen eller webben.
                                                           
1 Birger Hjørland har introducerat en nära besläktad teoretisk inriktning, activity theory, inom biblioteks- och
informationsvetenskapen i sin bok Information seeking and subject representation: an activity-theoretical
appproach to information science.
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Fysiska redskap kan då i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang
exemplifieras med databaser, tidskrifter och andra textbaserade artefakter. Intellektuella
redskap är i sammanhanget till exempel teorier kring informationssökning och lärande eller
principer för IR. Vidare är fysiska och intellektuella redskap ofta inbyggda i varandra. Det
kan exemplifieras med hur en databas, som i grunden är en fysisk artefakt, också har principer
för informationsåtervinning inbyggd i sig eller hur en internetbaserad användarundervisning
har ett inbyggt pedagogiskt perspektiv.
Det sistnämnda exemplet visar på en annan grundprincip för ett sociokulturellt perspektiv.
Redskap representerar inte bara verkligheten, de förmedlar också ett visst perspektiv. Ett
annat exempel på detta visar Joacim Hansson i sin avhandling Klassifikation, bibliotek och
samhälle (1999). Han visar hur SAB som klassifikationssystem inte bara kan ses som ett
fysiskt redskap att representera världen genom, utan i klassifikationssystemets
kunskapshierarki förmedlas även perspektiv och värderingar. Även ett bibliotek kan ses som
ett redskap och i min egen forskning kan jag exemplifiera med hur sjukhusbibliotekens utbud
av facklitteratur förmedlar en syn på vad som anses vara viktigt och inte. Sjukhusbibliotekens
dominans av medicinsk litteratur, här sedda som yrkesgruppers redskap för lärande, förmedlar
sålunda värderingar till låntagaren. I sociokulturell teoribildning kallas fenomenet som jag
beskrivit här för redskapens medierande roll.
De textbaserade redskapen för lärande inom biblioteks- och informationsvetenskap är många.
Det finns ett stort utbud av tidskrifter som riktar sig till biblioteks- och informationsvetare,
både av facklig och vetenskaplig karaktär. Det finns monografier i form av textböcker,
forskningsrapporter och magisteruppsatser. Det finns flera biblioteks- och
informationsvetenskapliga databaser och det finns konferenser som syftar till professionell
kommunikation såsom den här.
Länken mellan kunskapsutveckling på en kollektiv nivå och individers lärande upprätthålls
genom kommunikation med hjälp av områdets redskap för lärande. För de enskilda
medlemmarna i professionen är möjligheterna till att delta i kommunikationen beroende av
den fysiska tillgången till dem, arbetsgivarens intresse för dem och individernas egna intresse,
kunskap och vana att använda dem (Säljö 2000). Under den utbildning de blivande
yrkesmedlemmarna genomgår för att lära sig yrket kommer de i kontakt med områdets
redskap för första gången. Till viss del sker kommunikationen genom traditionella
föreläsningar, men i allt större utsträckning lär sig idag studenterna att utnyttja databaser och
tidskrifter för att utveckla sin kunskap.
Tar de nyutexaminerande medlemmarna inom biblioteks- och informationsområdet med sig
dessa vanor när de kommer ut i yrkeslivet? Vilka möjligheter ges på praxisfältet att följa med
i sitt kunskapsområde? Och vilket eget ansvar har medlemmarna för sin egen
kunskapsutveckling. Jag tänker här visa ett citat från en av mina informanter i mitt
avhandlingsprojekt som visar hur en förut praktiskt inriktad sjuksköterska upptäcker den
kollektiva kunskapsutvecklingen inom vårdområdet. Han inleder med att berätta om sin
grundutbildning på 80-talet:

Vi läste medicinska ämnen. Läste anatomi och fysiologi och sjukdomslära och lite så. Det var det vi läste. Vi
lärde oss alla sjukdomar och alla symtom och behandlingar, det var det. Och så lärde vi oss praktiskt
handhavande, sätta nålar, dropp, läkemedel och … och så här då, va. Det var det vi lärde oss. Men
patienterna, dom talade vi inte så himla mycket om.

När sedan samma informant gick en vidareutbildning i början av 90-talet hände något:
För då … då öppnade sig världen för mig på något sätt när det gäller omvårdnad. Och det här med
möjligheterna liksom … jag hade ju aldrig hört talas om omvårdnadsforskning eller något … inte jag i alla
fall. Jag kommer ihåg när jag gick och satte mig på … här uppe på N-biblioteket och så slog jag
”omvårdnad” som sökord i Medline och så trodde jag väl jag skulle få tre svar eller så och så bara dånade det
ju till där och sedan så var det väl 30 000 eller någonting sådant där, va. Då gick det upp … det var så här
”aha” … det … då öppnade sig en värld för mig som jag aldrig hade begripit. Och som aldrig heller på något
sätt någon hade tvingat mig att begripa.
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Genom vidareutbildningen kom informanten att utnyttja redskapen för kommunikation inom
yrkesgruppen. Informanten beskriver detta som en nyckelhändelse för sin professionella
utveckling som sjuksköterska och för sin yrkesidentitet som påminner om min egen
upplevelse som bibliotekarie. Idag har informanten en aktiv relation till yrkesgruppens
kollektiva utveckling och fungerar som något av en bibliotekarie på sin avdelning genom att
förse sin kollegor med relevant litteratur. Jag låter dessa två passager ur mitt rika
intervjumaterial leda över till ett försök till konklusion.
Konklusion
Ett genomgående tema i denna presentation har varit att utbildning, forskning och praktik
inom biblioteks- och informationsvetenskap behöver varandra. Den här diskuterande
framställningen kommer nu att presentera några påståenden. De är grundade utifrån
litteraturen och min erfarenhet som bibliotekarie, lärare och doktorand inom vårt ämne. De
går alla naturligtvis att ifrågasätta, men jag tror de kan utgöra ett underlag för tankar och
reflektion kring hur vi ser på den egna yrkesidentiteten.
Det finns behov av forskning inom biblioteks- och
informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskapen är ett nytt forskningsområde som håller på att
etableras. Som sådant behöver det såväl forskning som utvecklar ämnet teoretiskt som
forskning som är mer tillämpad. Den ena typen av forskning är inte finare än den andra, utan
de kompletterar varandra. Genom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning kan vi
öka vår förståelse för de fenomen som finns inom området samt utveckla bättre redskap att
bedriva områdets praktik genom.
Det finns behov av att utveckla forskningsprojekt där högskola och
praktik samarbetar
Det finns ett glapp mellan den forskning som växer fram inom biblioteks- och
informationsvetenskap och yrkespraktiken inom området. För att stärka banden mellan
forskning, utbildning och praktik behöver vi fler samarbetsprojekt mellan akademi och
praxisfält. Det gäller projekt för våra magisterstudenter, men också större projekt för till
exempel doktorander eller seniorforskare. Genom att öka samarbetet mellan högskola och
praktik kommer vi också att öka förståelse för varandras verksamheter.
Det finns ett behov av att fortsätta utveckla den akademiska förankringen i
biblioteks- och informationsvetenskap
Om biblioteks- och informationsvetenskapen och dess praxisområde skall kunna utvecklas
behövs det en akademisk utbildning där studenterna, förutom mer praktisk yrkesförberedande
kunskap, får möjlighet till att inhämta ett teoretiska kunnande som många av studenternas
framtida användare har. Därigenom kan även biblioteks- och informationsvetare i
yrkespraktiken i större utsträckning delta i yrkesgruppens kollektiva kunskapsutveckling
genom att delta i FoU-projekt och/eller delta i områdets kommunikation.
Som yrkesgrupp ser vi det som en av våra viktiga uppgifter att förmedla kunskap om och
intresse för andra gruppers förhållande till sin kunskapsutveckling genom till exempel
användarundervisning. Vi måste fråga oss själva som yrkesgrupp i vilken utsträckning vi som
biblioteks- och informationsvetare lever upp till de ideal vi gärna vill förmedla till andra. Om
vi vänder åter till relationen mellan forskning, utbildning och praktik som diskuterades
inledningsvis så vill jag här avsluta med att önska ett närmare samarbete mellan de olika
delarna. Den här konferensen är ett bra avstamp i en sådan utveckling.


