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1. Innledning 
 
Denne oppgaven handler om fagbibliotekarers opplevelse av samarbeid omkring 
informasjonsdeling i dere yrkespraksis på en høgskole i Norge.  
 
Generelt i arbeidslivet er yrkesdeltakere i større og større grad avhengige av andres 
erfaringer for å delta i ulike yrkesrelaterte virksomheter, fordi informasjonssystemene 
blir mer og mer komplekse. Det legges også store økonomiske ressurser ned i IKT-
systemer i bruk på arbeidsplassene. Det vil derfor være viktig å studere hvordan 
mennesker søker og bruker faginformasjon (Sundin 2003, s. 11). 
 
Hva er egentlig det for slags informasjon bibliotekarene opplever  at de selv kan ha bruk 
for i sin yrkespraksis, og hva er det de deler? Det som i utgangspunktet fikk meg til å 
tenke på å studere dette nærmere var en forelesning av Jenny Lindberg 1. Her snakket 
hun om hvordan informasjonssøking henger sammen med profesjon. Hva kan en 
profesjonell arbeidsmåte innebære for bibliotekarer?  
  
 
1.1 Bakgrunn og valg av emne 
 
Det som for meg fremstår som spesielt viktig ved å studere bibliotekarenes 
informasjonspraksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), er at 
utdanningsinstitusjonen nå er inne i en historisk interessant periode. HiOA er Norges 
største statlig høgskole, med ca. 16000 studenter og 1850 tilsatte. Høgskolen er som 
institusjon ganske ny, siden Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble fusjonert i 
2011. En felles strategiplan er laget for høgskolen, der et felles mål er å få 
universitetsstatus, og å utvikle seg mot å bli et ledende universitet i Norden med en 
profesjonsrettet profil.  
 
Etter regjeringsskiftet høsten 2013, signaliserte den nye regjeringen at den var mindre 
opptatt av å gi flere høgskoler universitetsstatus, i forhold til en satsning på kvalitet i 
universitets- og høgskolesektoren. Siste store reform for høyere utdanning var 
Kvalitetsreformen av 2003, med blant annet ny gradsstruktur. Regjeringen kom våren 
2015 med en ny stortingsmelding om struktur og kvalitet i høyere utdanning. HiOAs 
satsningsområder er særlig helse- og velferdsfagene, teknologifag (ingeniør) og 
lærerutdanning, siden det samfunnsmessig er mest behov for disse yrkene. Det trengs 
flere studieplasser innen disse fagene, flere forskerårsverk i forbindelse med dr. 
gradsløp og god infrastruktur (les: tjenester) for studenter, lærere og forskere. To 
forskningsinstitutter, AFI og NOVA, har blitt en del av HiOA fra 1. januar 2014.   
 
Alle disse fremtidige endringene vil ha betydning for bibliotekets tjenester og 
bibliotekarenes arbeidshverdag. Arbeidshverdagen er i stor grad digitalisert allerede: 
Det er digital tilgang til databaser, fagtidsskrifter og bøker, pluss digitalt 
forskningsarkiv, fagarkiv og skriftserie. Bibliotekarene underviser studentene 

                                                           
1 Jenny Lindberg, Högskolan i Borås, forelesning 21.01.14. 
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informasjonssøk og kildekritikk, med utgangspunkt i store, internasjonale fagdatabaser 
med oppdatert forskning på mange fagfelt.  
 
Olof Sundin (2003, s. 11) sier i sin avhandling om informasjonsstrategier og 
yrkesidentiteter at han forsøker å forstå faginformasjonens sosiale betydning i 
yrkespraksisen, og han sier samtidig at grunnen til hans fokus  er at dette temaet i liten 
grad er et tema som er behandlet i bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskning. I 
mine litteratursøk i flere bibliotek- og informasjonsvitenskapelige fagdatabaser og i 
bibliotekkataloger, finner jeg også i 2015 at det fremdeles ikke er mye forskning på 
akkurat dette temaet. 
 
En svensk forsker, Ola Pilerot, skriver i en artikkel (2013, s.2) om forskningen på 
informasjonsdeling hittil: Det finnes mange studier om informasjonssøk i forskjellige 
grupper og kontekster, men ikke mange studier som viser informasjonsdeling i 
akdademiske yrkespraksiser, såkalte ”work practices” (2013, s. 2). Dette fikk meg til å 
tenke på om det finnes studier som viser informasjonsdeling i bibliotekarers 
arbeidsfellesskap, i en akademisk kontekst? Pilerot skriver videre at for å skape ny 
kunnskap, forutsettes det at informasjonsdeling foregår i et fellesskap.  
 
Jeg har i min oppgave valgt å bruke, som Pilerot, praksisteoretikeren Stephen Kemmis’ 
teoriramme for å kategorisere empirien jeg har samlet inn. Kemmis har et sosiokulturelt 
læringsperspektiv, og han ser på profesjonell praksis som bestående av både et 
individuelt og et sosialt handlingsrom, og samspillet mellom disse (Kane, 2010, s. 13). 
Det jeg vil gjøre i min oppgave, er å bruke Kemmis’ tre dimensjoner av praksis, for å 
kategorisere funn i mitt empiriske materiale, disse dimensjonene er kulturelt-diskursive 
(cultural-discursive), sosiale (social), og materielle-økonomiske (material-economical) 
dimensjoner av praksis (dimensions of practice) (Pilerot 2013, s. 2).    
 
Fokuset i denne oppgaven er at informasjonsdeling (information sharing) er en 
grunnleggende sosial aktivitet. Savolainen (2008, s. 183) kobler informasjonsdeling og 
sosial praksis på den måten at han ser på informasjonsdeling som en 
informasjonspraksis i hverdagen. Savolainen sier videre at informasjonsdeling er en 
betydelig del av disse praksisene, men at informasjonsdelingen i liten grad har vært 
forsket på. Han understreker at når konteksten er informasjonspraksis, er det logisk å 
bruke konseptet informasjonsdeling, i stedet for kunnskapsdeling.  I denne oppgaven 
tolker jeg begrepet ”informasjonspraksis” som et underbegrep av ”sosial praksis”.  
 
Hovedperspektivet i denne oppgaven er et sosiokulturelt læringsperspektiv, som handler 
om hvilke sosiale og kulturelle faktorer som påvirker læring.  Et underordnet perspektiv 
er profesjonsperspektivet, og dette vil være et perspektiv som vil bli brukt der temaer 
knyttet til profesjonell identitet kommer til syne i sosial praksis, i forbindelse med 
informasjonsdeling.  
 
 
1.2 Hensikt  
 
Informasjonsdeling i en sosial praksis legger vekt på det samarbeidet og den 
kommunikasjonen bibliotekarene må ha seg imellom. Dette mener jeg er av særlig 
betydning i  en akademisk kontekst med skiftende forutsetninger så som 
organisasjonsendringer, nye IKT-verktøy, behov for kompetanseutvikling, tettere 
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samarbeid med fakultetet om undervisning, og økt forskerstøtte. Jeg mener det derfor 
kan være viktig å få en forståelse av hvordan bibliotekarer på en høgskole deler 
informasjon, og om hvordan ulike aspekter av identitet kommer til uttrykk i deres 
sosiale praksis relatert til informasjonsdeling. Dette er hovedproblemet i min oppgave. 
 
Hensikten med denne oppgaven er å få kunnskap om og å få forståelse for sosiale og 
kulturelle faktorer som er med på å forme bibliotekarers informasjonspraksis i en 
akademisk kontekst, med hovedfokus på aktiviteten å dele informasjon seg imellom og 
med delfokus på temaer knyttet til profesjonell identitet i relasjon til 
informasjonsdeling.  
 
Dette kan jeg oppnå ved å studere en gruppe bibliotekarers erfaringer og oppfatninger 
av aktiviteten informasjonsdeling.  
 
 
1.3 Spørsmål 
 
For å oppnå hensikten med denne oppgaven, har jeg stilt følgende fem spørsmål:  
 
• Hva slags informasjon samarbeider den undersøkte gruppen av bibliotekarer om å 

dele?  
 

• I hvilke situasjoner samarbeider gruppen om informasjonsdeling?  
 

• Hva slags normer og  konvensjoner kan finnes i gruppen i forhold til hvordan 
gruppen deler informasjon? 
 

• Hva fremmer, henholdsvis hva hindrer, samarbeidet omkring informasjonsdeling? 
 

• Hvor finnes temaer knyttet til profesjonell identitet i relasjon til informasjonsdeling 
i gruppen? 
 

For å kunne gjennomføre studiet av informasjonsdeling mellom bibliotekarer ved en 
høgskole, har jeg gjennomført intervjuer med sju bibliotekarer, og i tillegg også 
gransket tidligere forskning.  
 
 
1.4 Avgrensninger 
 
Når det gjelder forskning på informasjonsdeling har mye av forskningslitteraturen som 
har vært skrevet om informasjonsatferd og informasjonssøking hatt fokus på individet – 
ett menneske av gangen. Imidertid jobber mennesker ofte i grupper, og i gruppene 
jobber de aktivt med å dele informasjon seg imellom, til og med selv om de ikke har et 
felles mål (Case, 2012, s.127f.). Mitt fokus i oppgaven vil være basert på teorier som 
har grupper eller organisasjoner som analyseenhet, for å undersøke hvordan praksis 
rundt informasjonsdeling skjer. Teoretikere som Lave og Wenger (1991) beskriver for 
eksempel praksisfellesskap – ”Communities of Practice” – som en gruppe mennesker 
som deler typer av arbeid eller interesser, og dermed kunnskap. De deler informasjon, 
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og på den måter lærer de av hverandre, de skaper mening og identitet, sier Case videre 
(s. 193, 2012).  
 
Når det gjelder forskning på fenomenet identitet vil jeg bruke skillet mellom  
kollektiv og personlig identitet, jf. Heggen (2008, s. 323). Heggen skriver her at 
profesjonsidentitet er et eksempel på kollektiv identitet (s. 323). Profesjonen arbeider 
med kunnskapsgrunnlaget for god utøvelse av yrket, men også med hvilken 
samfunnsmessige oppfatning som blir skapt av profesjonen (s. 324). Profesjonell 
identitet har betyding for praksis, og har et klart sosiologisk perspektiv, det er snakk om 
handlingskompetanser utviklet gjennom deltakelse i sosiale/kulturelle fellesskaper (s. 
325).  
 
 
1.5 Disposisjon 
 
I dette underkapittelet sammenfatter jeg disposisjonen for min oppgave. 
 
I det innledende kapittel 1 har jeg redegjort for bakgrunnen for hvorfor jeg valgte 
emnet. Jeg har videre sagt hva som er oppgavens hensikt, problem og spørsmålsstilling.  
 
Kapittel 2 har en oversikt over tidligere forskning som relaterer til emnet, og en 
gjennomgang av denne.  
 
Kapittel 3 har en redegjørelse for de teoretiske utgangspunktene som jeg bruker for å 
redegjøre for empirien, for analysen og for diskusjonen.  
 
Kapittel 4 viser metoden som jeg bruker for å oppnå hensikten med oppgaven.  
 
I kapittel 5 presenterer jeg empirien ved analyse av informantenes utsagn.  
 
Kapittel 6 har en diskusjon av empirien. Diskusjonen gjøres ved hjelp av oppgavens 
teoretiske utgangspunkter, av teoretiske begrep og  av tidligere forskning, presentert i 
kapittel 2. Kapittelet runder av med konklusjoner og forslag til videre forskning.   
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2. Tidligere forskning og litteraturgjennomgang  
 
I dette kapittelet vil jeg vise til tidligere forskning som berører sentrale temaer i 
oppgaven, og som er relevant for å oppfylle hensikten med oppgaven. Jeg innleder med 
tekster som handler om emnet informasjonsdeling, for deretter å ta for meg tekster som 
handler om fenomenet profesjonell identitet. I noen av tekstene kan imidlertid begge 
emnene være beskrevet.  
 
 
2.1 Begreper i informasjonsdeling 
 
I min oppgave har inngangen til den delen av informasjonsatferd som handler om 
informasjonsdeling i utgangspunktet vært to artikler av Ola Pilerot, PhD i Bibliotek- og 
informasjonsvitenskap ved Högskolan i Borås. Begge artiklene er deler av Pilerots 
doktoravhandling (2014). Doktoravhandlingen har i sitt diskusjonskapittel (s. 67) en 
oversikt over funn i sitt empiriske materiale der den viser hva som er delt og hvordan, 
hvor, når og hvorfor, og hvorfor tverrfaglige forskere deler eller ikke deler 
arbeidsrelatert informasjon. Dette kapittelet er brukt i analysen.  
 
Den ene artikkelen av Pilerot (2013) A practice theoretical exploration of information 
sharing and trust in a dispersed community of design scholars har som mål å gi et 
teoretisk bidrag ved å introdusere praksisteori inn i forskningsfeltet for 
informasjonsdeling (2013, s. 3). Det har vært foretatt 15 dybdeintervjuer med forskere 
fra fire nordiske land.  Hensikten er å identifisere og belyse fenomenet «tillit» relatert til 
informasjonsdeling innen et fagfellesskap av designforskere. I det aktuelle tilfellet er 
fellesskapet ganske homogent, og befinner seg i en akademisk kontekst, noe som også 
stemmer for bibliotekarene i mitt studium. Jeg ser det derfor som relevant å bruke denne 
artikkelen selv om ikke bibliotekarene har en forskningsbakgrunn. Pilerot spør hvordan 
praksisteori kan bidra til å forklare informasjonsdeling, og det er den praksisteoretiske 
tilnærmingen jeg ønsket å ha i min oppgave. Videre tenkte jeg i starten av arbeidet med 
oppgaven at jeg ønsket å bytte ut fenomenet ”tillit” med fenomenet ”identitet”. Pilerot 
viser (2013, s.2) til Robert Mertons (1942) forskning på normer som ligger under alt 
forskningsarbeid. Hans tekster viser at forskningsarbeid er en sosial praksis som er 
gjennomsyret av moralske temaer/saker. Pilerot viser også til en annen forsker, Cronin 
(2003, s. 12), som konstaterer at forskere må kunne stole på hverandre for at 
informasjonsdeling skal finne sted. Pilerot finner i sitt empiriske materiale, kategorisert 
under sosiale dimensjoner av praksis, at det å tilhøre, eller føle at man er et medlem av 
et fellesskap er et fremtredende trekk ved det å skape tillit. Dette å ha en felles identitet 
skaper tillit (2013, s. 10). Pilerots artikkel er brukt i analysedelen av min oppgave fordi 
den gjør en kopling mellom informasjonsdeling og identitet.  
 
I doktoravhandlingen til Pilerot (2014) kommer han med konklusjoner om det å skape 
identitet (2014, s. 69). Hans resultater forsterker resultater fra tidlige forskning, som 
viser at felles interesser og felles oppfatninger fremmer informasjonsdeling. Men han 
finner også at fleksible grupper, som for eksempel nettverk utenfor en institusjon, i vel 
så stor grad kan dele informasjon med hverandre, som med kollegaer. Pilerot viser til 
Wengers (1998) bok om fellesskapers identitetsarbeid. Følelse av tilhørighet til et 
nettverk kan noen ganger være sterkere enn til den formelle opprinnelige institusjonen. 
Pilerot har i dette studiet brukt et teoretisk rammeverk fra praksisteoretikeren Kemmis 
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(2010) for å kategorisere funn i sin empiri. Jeg har valgt, ut fra mine 
problemformuleringer og hensikten med mitt studium, å også bruke Kemmis’ teori. 
Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 3 Teoretiske utgangspunkter.  
 
I den andre artikkelen av Pilerot (2012) LIS research on information sharing activities – 
people, places, or information har Pilerot undersøkt ulike konsepter for 
informasjonsdeling i utvalgte bibliotek- og informasjonsvitenskapelige tekster. Pilerot 
viser til tidligere forskning og skriver at feltet som handler om hvordan, når og hvorfor 
mennesker deler informasjon, er lite studert. Dette er målet for hans artikkel. Han 
påpeker videre at studier som undersøker informasjonsdelingsaktiviteter og saker 
relatert til dette er vanskelig å få en oversikt over, ettersom ”informasjonsdeling” er et 
konsept som er både vagt og sammensatt (2012, s. 559). Pilerot sier videre at en full 
konseptuell klarhet ikke er mulig, og heller ikke er verdt å strebe etter (2012, s. 560). 
Jeg har valgt å bruke denne artikkelen i min oppgave fordi den ser på hvordan forskere 
innen bibliotek- og informasjonsvitenskapen definerer ”informasjonsdeling” som 
konsept, og hvordan dette henger sammen med teori og empirisk materiale. Hans mål er 
at hans oversikt over konseptet ”informasjonsdeling” kan hjelpe fremtidig forskning på 
aktiviteter som hører inn under konseptet ”informasjonsdeling”. Varianter av konsepter 
har ulike epistemologiske standpunkter (s. 560). Denne artikkelen av Pilerot er viktig 
for min oppgave fordi han ser på – ut fra en samlet gjennomgang av relevant 
faglitteratur – hva det konkret er som blir delt under informasjonsdelingsaktiviteter (s. 
560). Pilerot skriver også at det finnes mye annen forskningslitteratur på 
informasjonsdeling, men at han utelater for eksempel sosialpsykologi og 
organisasjonspsykologi, forskning på informasjonssystemer, kommunikasjonsforskning 
samt noen flere andre. Pilerot argumenterer videre for at informasjonsdeling er en 
tydelig og iboende sosial aktivitet (2012, s. 563). Det som blir delt under type 
informasjonsdelingsaktiviteter har han kategorisert under temaene mål, interesser, 
verktøy og arbeidsoppgaver. Han har funnet flere teoretiske perspektiver for 
informasjonsdeling, blant annet praksisteorier, som Lave (1988) og Lave og Wenger 
(1991), samt arbeidsplasstudier (Suchman, 1987).  Han legger vekt på at 
praksisteoretikere er opptatte av forbindelsene mellom mennesker, aktiviteter, sted, rom, 
det temporale, og materielle forhold. Han skriver at Talja og Hansen (2005)  ser på 
informasjonsdelingsaktiviterer som sosiale, fordi alle menneskelige aktiviteter er del av 
praksiser. Videre nevner han forfatterne Bourdieu (1977) og Giddens (1984) som to 
viktige bidragsytere til utviklingen av praksisteori (2012, s. 572). Denne artikkelen er 
brukt i analysen.  
 
 
2.2 Typer av informasjonsdeling 
 
Talja (2002)  har skrevet en  artikkel, Information sharing in academic communities: 
Types and levels of collaboration in information seeking and use. New Review of 
Information Behavior Research.  Denne artikkelen sier noe om hvordan Talja bruker 
Kulthaus teori  (1999) om information behavior i forhold til informasjonsdeling.  
Artikkelen gir et konseptuelt rammeverk for beskrivelse av typer og nivåer av 
informasjonsdeling, relatert til gjenfinning av dokumenter (document retrieval) i en 
akademisk kontekst (2002, s. 4). Forfatteren fokuserer på informasjonsdeling som en 
sosial aktivitet. Hun har sett på forskjellene mellom ulike mål, hensikter og oppgaver 
som er oppnådde ved hjelp av informasjonsdelingspraksiser i forskjellige kontekster. 
Her har hun kategorisert fire typer av informasjonsdeling: Strategisk deling, 
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paradigmatisk deling, instruerende deling, og sosial deling. Strategisk deling er 
informasjonsdeling som er en bevisst strategi for å maksimere effektiviteten i en gruppe. 
Paradigmatisk informasjonsdeling foregår når man vil dele informasjon om et nytt 
fagfelt, instruerende deling er mellom lærer og student (2002, s. 4). Det som hun 
betegner som sosial deling er ikke bare målorientert, men det likner mer på en praksis 
som består i å gi og å motta gaver. Hun skriver videre at det er viktig for forskere å føle 
at de tilhører et fellesskap. Det handler også om å bygge og vedlikeholde sosiale 
relasjoner (2002, s. 7). Studiet som Hansen gjennomførte var en del av et større prosjekt 
- Academic IT-cultures - som fokuserte på forskeres bruk av elektroniske ressurser. 
Taljas fire kategorier av informasjonsdeling er brukt i analysen.  
 
 
2.3 Motiver for informasjonsdeling 
 
Savolainen skriver i sin bok (2008) Everyday Information Practices: A Social 
Phenomenological Perspective om informasjonsdeling utenfor arbeidspraksis, med 
fokus på mennesker som skaffer seg informasjon i kontekster som ikke er 
arbeidsrelaterte. Hans fokus i studiet er på informasjonsdeling som en prosess der sosial 
kapital blir anvendt. Han sier om sosial kapital at det er er et mangfoldig begrep, men at 
det manifesterer seg i sosiale nettverk, normer, tillit og felles forståelse, og at 
informasjonsdeling kan være basert på sosiale nettverk som er forbundet med sterke og 
svake bånd (2008, s. 188). Generelt støtter funn i empirien hans synet på at det som 
fremmer informasjonsdeling for eksempel er nettverk, normer, tillit og felles forståelse 
som binder sammen mennesker i (menneskelige) nettverk (2008, s. 196). Savolainen 
finner tre hovedmotiver for informasjonsdeling, ett av dem er tilfeldig altruisme for å 
hjelpe andre, noe som han nevner spesielt kan være et hovedmotiv også for 
informasjonsdeling i arbeidsrelaterte kontekster (2008, s. 196). Her antyder han at 
informasjonsdeling ikke bare er basert på et kost-nytte regnestykke når det gjelder 
forbindelsen mellom informasjon gitt til andre versus informasjon mottatt selv, og 
dermed at mye av informasjonsdelingen baserer seg på vennlighet som en sosial 
institusjon (s. 196).  Han skriver også at det som hindrer informasjonsdeling er sensitiv 
informasjon, som for eksempel jobbmuligheter. Savolainens artikkel er brukt i analysen.   
 
 
2.4 Profesjonell kompetanse  
 
Sundins avhandling (2003), Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av 
sjuksköterskors relation til fackinformation vid arbetsplatsen har et sosiokulturelt 
perspektiv, som generelt har utgangspunkt hos Lev Vygotsky (1978) Sundin (2003, s. 
37). Sundin skriver at det finnes flere teoridannelser så som virksomhetsteori (Leontiev 
1986), kulturpsykologi (Cole 1996) og situert læringsteori (Lave og Wenger, 1991). 
Sundins bruker i sitt studium situert læringsteori fra Lave & Wenger, fordi han er 
interessert i å forske på læring i praksisfellesskaper. Her har begreper som 
praksisfellesskap og identitet bidratt til hans forståelse og bruk av det sosiokulturelle 
perspektivet (2003, s. 37). Han studerte i perioden 1999-2001 tjue spesialsykepleiere i 
tre omganger. Det epistemologiske synet han inntar er at kunnskapens sosiale karakter 
understrekes i studiet (2003, s. 54). Sundin har tre teoretiske sfærer i sin avhandling, 
som er henholdsvis bibliotek- og informasjonsvitenskapelig teori, sosiokulturell teori, 
og profesjonsteori (2003, s. 55). Han skriver også om profesjonsteoretikeren Abbot 
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(1988). Jeg har brukt denne avhandlingen for å få klarhet i begrepet ”identitet” i forhold 
til ”informasjonsdeling” i min oppgave. Sundin konkluderer i sin avhandling med 
(2003, s. 230f) at sykepleieres informasjonssøkning og informasjonsanvendelse kan ses 
som deler av en yrkesidentitet.  Han skildrer de deler av sykepleiernes yrkesidentitet 
som handler om yrkets formelle kunnskapsbase og hvordan denne kan kommuniseres 
gjennom faginformasjon. Sykepleierne har behov for å bruke det nye 
kunnskapsområdets formelle faginformasjon i yrkespraksis. Forskning på fremveksten 
av en ny kunnskapsbase for sykepleiere mener Sundin kan sammenliknes med forskning 
på behovet for en ny kunnskapsbase for bibliotekarer, der forskere har fokus på at 
faginformasjon ikke i tilstrekkelig grad blir delt. Dette synet om at kunnskapsbasen, og 
utdanningen, er det vesentligste for et yrkes legitimitet er hentet fra 
profesjonsteoretikeren Abbott (1988). Sundin skriver at dette synet står i motsetning til 
den tradisjonelle yrkesidentitetens normer og verdier som dominerer på arbeidsplassen, 
og som i stedet understreker vekten av læring i praksis, og lang yrkeserfaring (s. 231). 
Momenter fra denne avhandlingen er tatt med i diskusjonen. 
 
 
2.5 Profesjonell identitet  
 
Wilson & Halpin (2006) har skrevet artikkelen Convergence and professional identity 
in the academic library og her har de undersøkt nærmere operasjonell flertydighet, 
fremveksten av hybridbiblioteket, og videre hva dette har å si for for den profesjonelle 
identiteten til bibliotekartilsatte innen Learning and Information Services (LIS) i en 
akademisk kontekst ved fire britiske universiteter. Forskerne har laget en oversikt over 
litteratur, og i tillegg utført case-studier ved fire engelske universiteter, der de har 
intervjuet profesjonelle og såkalte ”paraprofessionals” (bibliotekassistenter, min anm.). 
Resultatet av studiet viser at dominerende utfordringer for profesjonell identitet 
inkluderer lojalitet til arbeidsgiver (heller enn lojalitet til profesjonen), en økende status 
som de paraprofesjonelle får, og fremveksten av et grunnlag for generelle tverrfaglige 
ferdigheter (generic skills) som man kan kjenne igjen fra business, finans og media 
(2006, s. 79). Wilson og Halpin skriver at temaet profesjonell identitet (professional 
identity), og denne identitetens betydning for det profesjonelle grunnlaget for 
bibliotekaryrket i en akademisk kontekst har vært lite dekket i litteraturen, i forhold til 
temaer som ledelse, strukturer, opplæring og kompetanseutvikling (s. 79). Resultatene i 
dette studiet viser at hybridbibliotekaren drar veksel på flertydige ferdigheter, og at 
disse ferdighetene har mer fokus på kundebehandling og standard på service. Rollen til 
den tradisjonelle fagbibliotekaren (som f.eks. katalogisering)  er erstattet av 
hybridbibliotekaren. Et skifte i kompetanse vises nødvendigvis ikke i jobbtittelen, noe 
som kan være en utfordring for LIS-tilsatte. Hovedpåstanden i artikkelen er at denne 
nye flertydige ferdighetsbasen både vil endre den profesjonelle identiteten og i tillegg 
sektorens hevd på profesjonell status (2006, s. 89). Momenter fra denne artikkelen er 
brukt i diskusjonen.     
 
Kårig Wagmans rapport fra 2008 om bibliotekaren og profesjonen handler om forskning 
på bibliotekaryrket. Hun skriver i sin innledning (2008, s. 4) at forskningen på 
bibliotekarprofesjonen er relativt liten. Den svenske forskningen har hatt mer 
oppmerksomhet på folkebibliotekarer fremfor forskingsbibliotekarer. Svensk forskning 
henter mye inspirasjon fra forskningen i Storbritanna, USA og Danmark (2008, s. 4). 
Kårig Wagman konstateret (2008, s. 1) at bibliotekarene har vanskeligheter med å sette 
ord på sin kompetanse, yrkesrolle, identitet og arbeidsoppgaver. Det er videre en 
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motsetning mellom praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper. Hun skriver videre 
at problemet med å definere bibliotekarkompetansen ikke er unikt for Sverige, men at 
dette er noe som kan finnes igjen i mange land (2008, s. 6). Her viser hun til en rapport 
av Almerud (2000, s. 10-11). Hun skriver videre om endringen i arbeidsoppgaver 
(2008,s. 27f), og om at yrket ikke har noen tydelig kjernekompetanse. Heller ikke er det 
noen enighet om identitet, det finnes flere identiteter. Det er videre delte meninger om 
hvordan yrket forandres – noen mener at yrket forandres på grunn av ny teknikk, mens 
andre mener at det bare er verktøyene og mediene som forandres. Kårig Wagman 
skriver videre at det eksisterer en mangel på helhetsfølelse innen yrket – men at en 
løsning kan være yrkesspesialisering. Dilemmaet er imidlertid at det siste vil føre til at 
man forandrer tanken om bibliotekarers brede kompetanse. Momenter fra Wagman er 
tatt med i diskusjonskapittelet.  
 
Heggen, K. i Molander & Terum (2008) Profesjonsstudier skriver om at kvalifisering 
for profesjonell yrkesutøvelse handler om læring av kunnskaper og ferdighet. Dette 
lærer man i kombinasjon av utdanning og yrkespraksis. Men profesjonskvalifisering 
betyr også at man identifiserer seg med et yrkesfelt og en profesjon, og i tillegg som en 
profesjonell utøver i dette feltet (2008, s. 321f). Hva betyr det å utvikle en profesjonell 
identitet, og hva er det som han kaller”de formanende stemmene” i 
profesjonskvalifiseringen? Heggen skriver om relevansen av et identitetsperspektiv på 
profesjonskvalifisering. Han finner tre grunner, og den ene er typen av profesjonelle 
arbeidsoppgaver. Profesjonelle arbeidsoppgaver har ofte en normativ karakter, sier han, 
det vil si at det ikke finnes rett og galt, men at det må utøves skjønn. Heggen refererer 
til Lave og Wenger (1991) som har det synet at læring er en identitetsendrende 
deltakelse i bestemte praksisfellesskap. Det betyr at det å utvikle sin praksis og sin 
identitet blir sett på som to gjensidige sider av læreprosessen. Momenter fra Heggen er 
brukt i diskusjonskapittelet. 
 
 
2.6 Praksisfellesskaper 
 
Belzowski, Ladwig  og Miller (2013) skriver også om identitetsutfordringer for 
bibliotekarer i en akademisk kontekst. Disse forfatterne er to bibliotekarer og en student 
med arbeidsplass ved hhv. University of Notre Dame og Valparaiso university. De 
undersøker Communities of Practice (CoPs), som Wenger (1998) beskriver som grupper 
av mennesker som deler en interesse eller lidenskap for noe de gjør og lærer hvordan de 
kan gjøre det bedre, mens de interagerer med hverandre regelmessig. Dette er en form 
for gruppedannelse (2013, s. 6). Forfatterne bruker Lave og Wengers sosiokulturelle 
læringsteori der CoPs er en form for sosialisert gruppe-læring. Dette mener de kan være 
redningen for profesjonen i dag, som har det problemet at informasjonslandskapet 
forandres fundamentalt, noe som gjør at bibliotekarene blir forvirret når det gjelder sin 
praksis. Dette gjelder også deres ledere, som har vært intervjuet. For min oppgave er 
fokuset i dette studiet relevant, da det er opprettet mange faggrupper ved biblioteket ved 
LSB. Fordeler ved bruk av Communities of Practice  i profesjonelle fagmiljøer, som er 
beskrevet i konklusjonen på dette studiet,  er relevant for analyse- og diskusjonsdelen i 
min oppgave når det gjelder informasjonsdeling og identitet. Forfatterne mener at CoPs 
er et lovende verktøy for å utvide kunnskapsbasen for profesjonelle bibliotekarer og 
hjelpe frem tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid, noe som vil øke bibliotekarenes 
verdi i akademia. Denne artikkelen er brukt i diskusjonskapittelet.    
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Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg nevne at på bakgrunn av denne oppgavens 
begrensede omfang har jeg valgt å ikke ta med omfattende forskningslitteratur som 
handler om verdier og normer i sosial praksis, noe jeg har beskrevet nærmere i neste 
kapittel 3 Teoretiske utgangspunkter, under 3.4 Sosiokulturell teori og praksisteori.  
 
Jeg vil også nevne at grunnen til at jeg ikke har mye norsk forskningslitteratur i kapittel 
2, er at det så vidt jeg kan se ikke finnes mye norsk litteratur i forhold til de 
forskningsspørsmålene jeg hadde i denne oppgaven. Jeg har lett i Cristin – Current 
Research Information SysTem In Norway. Videre sendte jeg en forespørsel på epost2 
om det finnes forskning på bibliotekarer ved bruk av StudData, som er en database for 
studier av rekruttering til profesjoner, kvalifisering for profesjonell yrkesutøvelse og 
profesjonelles karrierer. Databasen tilhører Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus. Svaret jeg fikk var at det er gjort lite forskning på bibliotekarer ved 
bruk av StudData.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Vigdis Berger, Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsstudier 24.11.14. 
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3. Teoretiske utgangspunkter 
 
I det forrige kapittelet viste jeg hvordan jeg relaterte temaene informasjonsdeling og 
profesjonell identitet til tidligere forskning.  
 
Hensikten med denne oppgaven er å få kunnskap om og å få forståelse for sosiale og 
kulturelle faktorer som er med på å forme bibliotekarers informasjonspraksis i en 
akademisk kontekst, med hovedfokus på aktiviteten å dele informasjon seg imellom og 
med delfokus på temaer knyttet til profesjonell identitet i relasjon til 
informasjonsdeling. For å undersøke hvordan intervjudeltakerne handler innen rammen 
for sin praksis, har jeg anvendt sosiokulturell teori, som jeg redegjør for nedenfor. Jeg 
har brukt tematisk analyse som verktøy.  
 
I forkant av mitt teoretiske utgangspunkt i 3.4 Sosiokulturell teori og praksisteori 
forklarer jeg noen sentrale begrep som blir brukt i oppgaven. Disse begrepene er omtalt 
i punktene 3.1 – 3.3. Punkt 3.4 redegjør for den teoretiske rammen for undersøkelsen, 
og dette vil være det sentrale teoretiske utgangspunktet som analysen går ut fra.  
 
3. 1 Informasjonsdeling 
Savolainen (2008, s. 183) kobler informasjonsdeling og sosial praksis på den måten at 
han ser på informasjonsdeling som en informasjonspraksis i hverdagen. Savolainen sier 
videre at informasjonsdeling er en betydelig del av disse praksisene, men at 
informasjonsdelingen i liten grad har vært forsket på. Han understreker at når 
konteksten er informasjonspraksis, er det logisk å bruke konseptet informasjonsdeling, i 
stedet for kunnskapsdeling. I praksis er det vanskelig å skille disse to begrepene, så jeg 
velger å forstå ”informasjonsdeling” som ”kunnskapsdeling”  i dette studiet.  
 
3.2 Informasjonspraksis 
Begrepet ”informasjonspraksis” (information practice) har dukket opp som et alternativ 
til det dominerende begrepet ”informasjonsatferd” (information behavior). Begrepet kan 
føres tilbake til sosiologen Anthony Giddens – og videreføres blant annet av Lave og 
Wengers (1991) konsept om Communities of Practice (Savolainen, 2007). Jeg bruker 
begrepet fordi det har fokus på en mer sosiologisk og kontekstuell retning på 
forskningen, i følge Savolainen (2007, s. 120). Bruk av begrepet ”informasjonspraksis” 
har et mer konstruktivistisk perspektiv idet den ser på prosesser for informasjonsdeling 
som konstruert sosialt, der menneskene er deler av grupper og fellesskap. Dette er 
forskjellig fra begrepet ”informasjonsatferd” som har fokus på individet.  
 
3.3 Identitet  
Identitet i denne oppgaven skal forstås som kollektiv identitet, og begrepene 
”profesjonsidentitet” og ”profesjonell identitet ” fra Heggen (2008) er brukt som en 
ramme. Identitet ses på som noe som ikke er fastlåst, men under stadig utvikling ut fra 
sosiale og kulturelle påvirkninger. 
  
Heggen  (2008, s. 323) skriver videre at det er forskjell på selvidentitet, personlig 
identitet og kollektiv identitet. Kollektiv identitet er knyttet til grupper, virksomheter, 
kjønn, etnisitet, profesjoner eller samfunn.  Profesjonsidentitet er et eksempel på 
kollektiv identitet (s. 323). Han fastslå at ”når studenten eller yrkesutøveren er medlem 
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av profesjonen, kan en forvente at hun eller han slutter opp om profesjonens formål og 
arbeidsmåter. Dersom det er motsetninger mellom felles og individuelles mål og 
prinsipp, kan den personlige identiteten bli underordnet”. 
 
Profesjonell identitet (2008, s. 324) viser til den personlige identitetsdannelsen som har 
med utøvelse av yrkesrollen å gjøre. Heggen mener at profesjonell identitet kan forstås 
som en mer eller mindre bevisst oppfatning av ”meg” som yrkesutøver. Han mener at 
begrepet bare kan forstås normativt og som stadig definert og redefinert i personens 
møte med ulike praksisfelt. Han sier videre at ”sjølvidentiteten er grunnleggjande, også 
profesjonell identitet må byggje på den”.  
 
Definisjonene til Heggen er også i tråd med Wengers begrepsbruk (1998, s. 169) som 
bruker begrepet identitet til å fokusere på personen uten å ta utgangspunkt i det 
individuelle selv. Oppbygning av at individet skjer ved at det stadig forhandles mening i 
forbindelse med individets opplevelse av å være medlem i sosiale fellesskaper.  
 
 
3.4 Sosiokulturell teori og praksisteori 
Det overordnede teoretiske rammeverket er basert på praksisteori. Mange studier av 
informasjonsdeling og ulike praksiser er gjort innen bibliotek- og 
informasjonsvitenskap, ifølge Case (2012, s. 128). Det finnes mange praksisteoretikere, 
blant annet tidligere nevnte Lave & Wenger (1991). Stephen Kemmis (2010), 
forskningsleder og professor ved Charles Sturt University, Australia er også en 
praksisteoretiker. Pilerot (2013) har anvendt hans modell i sitt studium for å undersøke 
informasjonsdeling og tillit. I følge Kanes (2010, s. 13) må Kemmis’ syn på profesjonell 
praksis forstås ut fra et bredt spekter av kunnskapsperspektiver: det individuelle, det 
sosiale, og vekslingen mellom disse to. Kemmis har laget en modell som viser 
individuelle og sosiale (extra-individual) trekk ved praksis, og det er Kemmis’ 
intensjoner ved å utvikle en slik modell at den kan brukes for å belyse profesjonell 
praksis på en mer fyldig måte enn annen praksisteori, og dermed videreutvikle 
profesjonell praksis (Kemmis 2010, s. 139). Kemmis ser på hvordan praksiser kan 
problematiseres, og svar på dette er hans tre dimensjoner av praksis. Dette er 
hovedbegrunnelsen for at jeg ønsker å bruke hans teoriramme i min oppgave.  
 
Den materielle-økonomiske dimensjonen har som medium arbeid, og generell sosial 
praksis her er produksjon. Formen av kunnskap her er psykomotorisk, med fokus på 
ferdigheter. 
 
Den sosiale dimensjonen har som medium makt og sosiale forbindelser. Generell 
sosial praksis her er sosial organisering/forbindelse. Formen av kunnskap her er 
affektiv; på den måten at verdier/følelser har betydning.  
 
Den kulturelle-diskursive dimensjonen har som medium språk og diskurs. Generell 
sosial praksis her er kommunikasjon. Formen av kunnskap her er kognitiv; på den 
måten at det eksisterer en konseptuell forståelse. 
 
Det er disse tre dimensjonene/kjennetegnene jeg har brukt for å lage kategorier for funn 
i den empirien jeg har samlet inn gjennom intervjuer. Kemmis betegner disse tre både 
som  rammeverk, ”frameworks” (s. 148) og som ”dimensjoner” (s. 149). Jeg vil i min 
oppgave bruke betegnelsen ”dimensjoner”. 
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Kemmis’ modell (s. 143ff) identifiserer videre sju  forskjellige  særtrekk ved praksis, 
som er underordnet alle de tre dimensjonene. De sju forskjellige trekkene er som følger:  
 

a) Mening og hensikt (Meaning and purpose) 
b) Strukturert (Structured) 
c) Situert (Situated) 
d) Midlertidig lokalisert (Temporally-located) 
e) Systemisk (Systemic) 
f) Refleksivitet & transformasjon (Reflexivity & transformation) 
g) Former for resonnering/tankegang (Forms of reasoning) 

Enkelte av disse sju særtrekkene blir trukket inn i analysen der det kan identifiseres 
funn i empirien som kan kobles til disse.  
 
En annen begrunnelse for at jeg i utgangspunktet ville bruke Kemmis’ teori er at hans 
ideologiske synspunkter kunne brukes i diskusjonsdelen av oppgaven: Han er imot ”the 
technicist view of practice” (s. 159). Dette mener han viser seg i ”evidensbasert praksis-
bevegelsen”, som fokuserer på målbare resultater. Kemmis mener at mye av 
dimensjoner og trekk ved praksis blir borte, trekk han søker å vise i sin ”praksistabell”.  
Hos praktikere spiller hensikter, verdier og commitments – [det å være bundet til, ha 
samvittighet overfor, ha omsorg for; min anm.] en stor rolle i utøvelsen av yrket, mener 
han. Det må tilføyes her at jeg hadde en forforståelse av Kemmis’ teori, og at det i 
etterkant viste seg å bli for omfattende for mitt studium å gå nærmere inn på en grundig 
diskusjon av normer og verdier i forhold til hans teori i diskusjonsdelen av oppgaven.  
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4.  Metode  
 
I dette kapittelet forklarer jeg hvordan mine spørsmål og valgte teorier bestemmer 
hvilken metode jeg har brukt i oppgaven. Metoden er anvendelig for min kvalitative 
undersøkelse. Jeg redegjør for litteratursøk, og forklarer studiets forskningsdesign og 
perspektiv, og gjennomføring av intervjuer.  
 
4.1 Litteratursøk 
 
I dette avsnittet redegjør for  hvordan jeg gikk frem for å søke frem relevant litteratur 
for min oppgave.  
 
Jeg brukte ulike databaser for å finne tidligere forskning. Databasene som ble brukt var 
HiOAs søketjeneste ORIA som er en felles portal med tilgang til samlet materiale av 
ressurser hos flesteparten av norske fag- og forskningsbibliotek. Denne databasen har 
tilgang til både bøker og elektroniske tidsskriftartikler, som var det materialet jeg var 
interessert i. Her fant jeg to aktuelle engelskspråklige artikler. Via Oria søkte jeg i 
database LISA: Library and Information Science Abstracts. Her fant jeg ingen artikler 
fra nordiske forskere, noe som jeg vurderte var et vesentlig kriterium for utvalgt 
litteratur i oppgaven. Jeg søkte videre i LISS Library & Information Science Source, via 
Oria. I både LISA og LISS avgrenset jeg med ”Peer Reviewed Journals” , ”Full Text” 
og ”Publication Date 2000-2014”. For å finne flere nordiske studier, søkte jeg i i Borås 
Academic Digital Archive (BADA). Jeg søkte også i LIBRIS for å finne materiale der. 
Jeg utforsket emnet til slutt i en av de internasjonalt største databasene innen blant annet 
emnene samfunnsfag og humaniora: Web of Science.  
 
Når det gjelder bøker har jeg kjent til noen av dem på forhånd,  for eksempel boken 
Profesjonsstudier av Terum & Molander (2008), som har et kapittel om profesjonell 
identitet og profesjonsidentitet. 
 
Jeg gjør oppmerksom på at litteraturen jeg har funnet baserer seg på en forforståelse av 
det emnet jeg ville undersøke; listen er ikke uttømmende for forskningsområdet, og jeg 
har avgrenset til litteratur som for meg er mest aktuell for å oppnå hensikten med denne 
oppgaven. Noe litteratur har også blitt innsamlet etter at intervjuene var utført. 
  
 
4.2 Studiets forskningsdesign og perspektiv  
 
Nedenfor redegjør jeg for studiets forskningsdesign og overordnede perspektiv, 
ontologisk og epistemologisk.  
 
 
4.2.1 Studiets forskningsdesign  
 
Det empiriske materialet er studert ut fra at jeg har hatt en intensjon om å identifisere  
sosial praksis ut fra tre dimensjoner, dette er:  
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• En kulturell-diskursiv dimensjon, der mediet er språk/diskurs og sosial praksis er 
kommunikasjon 

• En sosial dimensjon, der mediet er makt, og sosiale relasjoner, og der sosial 
praksis er sosial organisering og sosial kontakt. 

• En materiell-økonomisk dimensjon, der mediet er arbeid, og sosial praksis er 
produksjon.  

 
Disse tre punktene utgjør de temaene som presenterer intervjumaterialet. Temaene 
henviser til forskningsspørsmålene. Jeg velger kvalitativt intervju fordi jeg er interessert 
i bibliotekarenes oppfatninger om samarbeidet i forhold til informasjon. Det 
underliggende premisset er at det er menneskene og deres sosiale verden som skal 
undersøkes (Bryman 2011, s. 361). Intervju er den mest brukte metoden i kvalitativ 
forskning. I kvalitativ forskning er interessen rettet mot den intervjuedes standpunkter 
(Bryman 2011, s. 413). Det er altså bibliotekarenes subjektive oppfatning av 
virkeligheten som studeres. Jeg har ønsket fyldige og detaljerte svar, såkalte ”thick 
descriptions” av de detaljene som er del av en kultur (Bryman, s. 355). Jeg har valgt 
semistrukturert intervju fordi jeg har hatt en liste over spesifikke temaer som skulle 
berøres. Rekkefølgen av spørsmål ble ganske strikt holdt under intervjuene, men det var 
ønskelig at informantene kunne bevege seg inn på temaer som var viktige, slik at det 
også var rom for at intervjuprosessen kunne være fleksibel (Bryman, s. 415). Når det 
gjelder den kunnskapen man kan kan få ut av et intervju, inntar jeg den epistemologiske 
posisjonen i forhold til intervjukunnskap som er beskrevet av Kvale & Brinkmann 
(2009, s. 68ff): ”Når en intervjueren ses på som en reisende, ses intervju og analyse som 
sammenvevde faser i en konstruksjon av kunnskap med vekt på den fortellingen 
publikum vil få høre”. Denne reisemetaforen mener de ligger nærmere antropologien og 
en postmoderne, konstruktiv forståelse som er forbundet med en samtaletilnærming til 
samfunnsforskningen.  Det skjer en samtalebasert erkjennelsesprosess som er 
intersubjektiv og sosial. Denne erkjennelsesprosessen involverer intervjueren og den 
intervjuede som i fellesskap skaper kunnskapen (Kvale & Brinkmann, s. 37).  
 
Videre er empiripresentasjonen og analysen grunnlaget for oppgavens diskusjon. Det er 
en forbindelse mellom det siste forskningsspørsmålet og oppgavens diskusjon i kapittel 
6 Diskusjon og konklusjoner, på den måten at dette forskningsspørsmålet trekkes inn i 
kapittel 6, i stedet for å legges til kapittel 5 Empiri og analyse. 
 
 
4.3 Gjennomføring av intervjuer 
 
Nedenfor beskriver jeg hvordan intervjudeltakerne ble valgt ut, og hvordan 
innsamlingen av det empiriske materialet foregikk. 
 
 
4.3.1 Utvalg og innsamling   
 
Utvalget er målrettet. Hensikten var å ikke velge informanter på en tilfeldig måte. Om 
dette sier Bryman (2011, s. 392) at målet med et målstyrt utvalg er å velge ut deltakere 
på en strategisk måte, slik at de samplede personene er relevante for de 
forskningsspørsmålene som formuleres. Alle tilsatte ved biblioteket på Høgskolen i 
Oslo og Akerhus fikk en epost i november 2014 om at jeg søkte informanter til min 
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bacheloroppgave med tema samarbeid omkring informasjonsatferd og 
informasjonsdeling (se bilag). Jeg opplyste videre at jeg senere selv ville ta kontakt med 
bibliotekarene for å høre om de var interesserte i å være informanter. Det var flere som 
kontaktet meg, og som gjerne ville være med. Imidlertid søkte jeg en best mulig 
spredning på kjønn, alder, alle fire bibliotek, og antall år tilsatt ved høgskolen. Jeg ville 
gjerne få frem et utvalg som kunne sikre et stort mål av variasjon i den stikkprøven som 
ble resultatet, det vil si at medlemmene av utvalget skiller seg fra hverandre når det 
gjelder viktige kjennetegn eller egenskaper. Dette er en fordel med et slikt utvalg. En 
fordel er også at informantene har relevans for et sosialt fenomen (Bryman, 2011, s. 
393). I dette studiet var hensikten å undersøke hvordan bibliotekarene samarbeidet om 
det å dele informasjon.  En ulempe med et målrettet utvalg er derimot at dette ikke kan 
muliggjøre generalisering til en populasjon.  
 
Sju bibliotekarer ble intervjuet, og alle disse ble intervjuet ansikt til ansikt, på kontoret 
sitt på arbeidsplassen. Intervjutypen er et såkalt semistrukturert intervju, og 
intervjuguiden ble utarbeidet ut fra en tematisk inndeling, som i stor grad samsvarte 
med problemformuleringsspørsmålene i oppgaven. Temaene i intervjuskjemaet var 1. 
Formalia, 2. Arbeidet, 3. Samarbeidsformene (inkludert hva slags informasjon som ble 
delt), 4. Bruk av informasjon og 5. Samarbeid omkring informasjonsdeling i arbeidet. 
Her har Engströms (2010) intervjuskjema fra hennes bacheloroppgave i stor grad vært 
benyttet, med noen tilleggsspørsmål og omformuleringer. Spørsmålene har vært mange 
og detaljerte, med mulighet for å la samtalen flyte noe, dersom interessante og relevante 
aspekter dukket opp. Jeg har konferert med min nærmeste leder om intervjuskjemaet i 
forkant av veiledning, om at ikke spørsmålene kunne oppleves som for sensitive, 
hverken for informantene eller organisasjonen. Intervjulengden har vært ca. 45 minutter 
pr. informant, men tiden har i to tilfeller strukket seg opp mot 60 minutter.  
 
Lydbåndopptaker har vært brukt, og intervjuer er transkriberte fra lydfiler. De er 
transkriberte i sin helhet, i hovedsak. Intervjuutskriftene har blitt på 6-8 A4-sider per 
intervju.  For å beskytte informantenes identitet har jeg anonymisert dem i 
intervjuutskriftene med betegnelsene P1-P7. Siden intervjuene foregikk på min 
arbeidsplass, har jeg valgt å anonymisere informantene ganske kraftig. Jeg har derfor 
utelatt alle opplysninger i kategorien Formalia (se bilag, Intervjuskjema) som kjønn, 
alder, utdanning, antall år tilsatt ved høgskolen som bibliotekar, og antall år tilsatt som 
bibliotekar. Jeg kan likevel nevne at fem kvinner og to menn ble intervjuet, og at 
alderen gjennomsnittlig var på 42 år. Informantene har fått utskriftene til gjennomlesing 
og kommentar. Tre av informantene ga tilbakemelding, og rettelser i intervjuutskriftene 
ble gjort på grunnlag av dette.  
 
Når det gjelder utvalget har jeg prøvd å finne en balanse som i størst mulig grad speiler 
høgskolebibliotekets sammensetning av tilsatte i alder, kjønn, hvor lenge de har vært 
tilsatt, og med representanter fra hvert av de fire bibliotekene ved høgskolen. 
Informantene har også ulike typer arbeidsoppgaver. Ønsket var å intervjue bibliotekarer 
i alle stillingskategorier, for å få en så fyldig beskrivelse som mulig, en såkalt ”thick 
description” i følge Bryman (2011, s. 355). Av praktiske hensyn i forhold til tid, og i 
forhold til at noen av de forespurte ikke ville stille, har jeg ikke fått intervjuet 
stillingsgruppen ”bibliotekar”, men heller flere typer av spesialbibliotekarer. Jeg har 
med hensikt ikke intervjuet bibliotekarer som jeg kjenner altfor godt, for selv å være 
mest objektiv, og for at kanskje intervjuobjektene ville snakke friere da. Fokusgruppe-
intervjuer har jeg vurdert som ikke relevante fordi jeg kjenner så mange av de tilsatte, 
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og fordi jeg ønsket å unngå en gruppedynamikk som eventuelt kunne resultere i at 
mange ikke ønsket å si for mye.  
 
 

4.4 Analyseutførelse 
 
I dette avsnittet redegjør jeg for hvordan jeg har utført analysen. Jeg redegjør videre for 
de teoretiske perspektiver som jeg innehar i analysen. Til slutt reflekterer jeg over 
reliabiliteten i forhold til hvordan jeg valgte å utføre analysen.  
 
Jeg har tolket informantenes utsagn på bakgrunn av deres sosiale praksis og den 
konteksten de er en del av. 
 
 
4.4.1 Tematisk analyse 
 
Data-analysemetode er kvalitativ innholdsanalyse av transkriberte intervjuer. 
 
Bryman (2011, s. 528) forklarer at tematisk analyse ikke har en tydelig bakgrunn eller 
tydelige teknikker. I stedet søker man etter temaer i teksten.  
 
Som en forberedelse til kodingen klippet jeg ut og samlet all tekst fra informantene 
under hver spørsmålskateori i intervjuguiden i et eget dokument, for bedre å kunne å en 
oversikt og sammenlikne svarene og finne mønstre, likheter, ulikheter og motsetninger.  
 
De teoretiske perspektivet i analysen er Kemmis’ tre dimensjoner. Ut fra disse 
dimensjonene ble følgende kodeord brukt for å kategorisere funn i empirien: 
 
Den materiell-økonomiske dimensjonen  hadde overordnede kodeord som 
medium=arbeid, sosial praksis= produksjon, kunnskap=ferdigheter, og underordnede 
kodeord som IKT-teknologier, kommunikasjonsverktøy, referanseverktøy, sosiale 
medier.  
 
Den sosiale dimensjonen hadde overordnede kodeord som medium=makt, sosiale 
forbindelser, sosial praksis=sosial organisering, forbindelser, kunnskap=affektiv. 
Underordede kodeord var verdier, følelser, samhandling, relasjoner.  
 
Den kulturell-diskursive dimensjonen hadde overordnede kodeord som medium= språk 
og diskurs, sosial praksis= kommunikasjon, kunnskap=kognitiv; på den måten at det 
eksisterer en konseptuell forståelse.  Underordnede kodeord var normer, konvensjoner, 
hvordan bruker bibliotekarene språk i praksis (praksisens diskurs er manifestert i 
språket). 
 
Jeg viser nedenfor et eksempel på koding av et utsagn som ble kategorisert under den 
materiell-økonomiske dimensjonen:  
 

Men deling av informasjon for øvrig så går det veldig mye på epost. Det er helt klart 
verktøy nr. 1 , epost. Og så er dokumentbehandling en klar nr. 2 , altså det å skrive  
dokumenter. Så det er ofte sånn vi deler informasjon. Telefon, men i første rekke 
fysiske møter, møter også ansikt til ansikt, og epost. Det er helt klart primært. 
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4.4.2 Refleksjon over oppgavens reliabilitet, validitet og etikk 
 
Spørsmålet om begrepene reliabilitet (i hvilken grad et studium kan gjentas) og validitet 
(om hvordan man observerer, identifiserer eller måler det man sier at man måler) i 
kvantitativ forskning, kan ifølge Bryman (2011, s. 352ff) erstattes av to grunnleggende 
kriterier for kvalitativ forskning, som er tilforlatelighet – ”trustworthiness” og ekthet – 
”authenticity”. Kriteriet tilforlatelighet har fire underliggende kriterier som er 
henholdsvis troverdighet (intern validitet); overførbarhet (ekstern validitet); pålitelighet 
(reliabilitet) og en mulighet for å styrke og bekrefte (objektivitet). I mitt studium har jeg 
forsøkt å skape en troverdighet i betydning troverdighet i resultatene. Jeg har utført 
forskningen i forhold til de regler som finnes, i henhold til Handbok för 
kandidatuppsatsförfattare vid Institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Jeg har hatt kontakt med ledelsen i på 
høgskolen som fikk lese intervjuskjemaet og godkjenne at jeg fikk lov å bruke denne i 
forbindelse med min undersøkelse. Selve veiledningen har vært foretatt ved Högskolan i 
Borås. Jeg har videre rapportert resultatene, i form av transkriberte intervjuer, til 
informantene som fikk disse for gjennomlesing og eventuelle kommentarer. På den 
måte fikk informantene, som var en del av den sosiale virkeligheten jeg studerte, 
anledning til å bekrefte at jeg hadde oppfattet virkeligheten på riktig måte. Jeg fikk svar 
fra tre informanter som hadde noen mindre rettelser og tilføyelser. Disse rettelsene og 
tilføyelsene ble lagt inn i det empiriske materialet. Når det gjelder kriteriet 
overførbarhet har jeg hatt fokus på å lage ”tette beskrivelser” (Bryman, 2011, s. 354f) 
som heller viser dybde, det spesifikke ved et bestemt sosialt miljø, fremfor bredde. Når 
det gjelder pålitelighet er dette kriteriet oppfylt i og med at jeg i mitt oppgave viser alle 
faser av forskningsprosessen og hvordan denne er utført. Muligheten for å styrke og 
bekrefte lar seg vanskelig gjøre i kvalitativ forskning, fordi det ikke er mulig å få noen 
fullstendig objektivitet. Jeg har i stedet prøvd å unngå at personlige verdier eller 
teoretisk retning påvirker konklusjonene i min undersøkelse. Når det gjelder kriteriet 
ekthet, har jeg forsøkt å gi et så riktig bilde av de oppfatninger og erfaringer som 
informantene har som mulig. De etiske hensynene i undersøkelsen er ivaretatt, i forhold 
til ovennevnte kontakt med organisasjonen. Den er også ivaretatt i forbindelse med 
intervjutranskripsjonene (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 195f), da informantenes 
konfidensialitet er sikret. 
 
Når det gjelder etiske prinsipper, og grunnleggende etiske spørsmål som gjelder 
frivillighet, integritet, konfidensialitet og anonymitet (Bryman, 2011, s. 131f), mener 
jeg at jeg på best mulig måte har forsøkt å ivareta hensynet til disse. Informantene har 
fått informasjon om hensikten med undersøkelsen, og informasjon om spørsmålene i 
intervjuskjemaet.  Opplysningene om informantene er behandlet med størst mulig 
konfidensialitet, og alle opplysninger om personene, og intervjuutsagn, er anonymiserte 
i min oppgavetekst. Det faktum at informantene er intervjuet på sin egen arbeidsplass, 
av en arbeidskollega, gjør at det for all del må unngås at deltakelse kan innebære skade 
for deltakerne. Derfor er det særdeles viktig at informantene ikke kan identifiseres. Jeg 
valgte som nevnt tidligere med vilje informanter som jeg ikke kjente alt for godt, for å 
unngå at for nære relasjoner til kollegaene skulle innvirke på resultatene av 
undersøkelsen. Jeg vil likevel mene at det at jeg valgte å foreta en undersøkelse på egen 
arbeidsplass, kan ha påvirket resultatene av undersøkelsen. Informanter kan ha 
tilbakeholdt informasjon, eller angret på at de har sagt for mye. Dette er det imidlertid 
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vanskelig å påvise i selve svarene. Et annet aspekt er at jeg som intervjuer kan ha utelatt 
å fremsette, eller grave i, vanskelige spørsmål. Jeg har i de tilfeller der det har vært 
nødvendig, utelatt opplysninger av personlig art som har fremkommet i intervjuene. Det 
må til slutt nevnes at alle opplysninger i intervjuene kun ble brukt til målet for 
forskningen, og at alle informantene fikk beskjed om dette. Dette er i samsvar med 
nyttekravet, som er beskrevet av Bryman (2011, s. 132).  
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5.  Empiri og analyse  
 
 
I dette kapittelet presenterer jeg resultatet av innsamlet materiale (empiri), i bearbeidet 
form. Empirien blir presentert ut fra fire av forskningsspørsmålene. Avsnitt 5.1 – 5.4 vil 
bli tematisert og analysert ut fra  Kemmis’ teoriramme i avsnitt 3.4 om tre dimensjoner 
av praksis: Materiell-økonomiske dimensjoner, sosiale dimensjoner, og kulturelle-
diskursive, samt tidligere forskningslitteratur i kapittel 2. Forskningsspørsmålet om hva 
som fremmer, henholdsvis hva hindrer, samarbeidet omkring informasjonsdeling blir 
tatt med i kapittel 6 Diskusjon og konklusjoner.   
 
 
5.1 Hva slags informasjon samarbeider den undersøkte gruppen av 
bibliotekarer om å dele?  
 
I det empiriske materialet finnes det flere utsagn om type informasjon, som jeg redegjør 
for nedenfor. Alle utsagnene under 5.1 mener jeg kan tematiseres under Kemmis’ 
materiell-økonomiske dimensjon av praksis. Medium er arbeid, og generell sosial 
praksis her er produksjon. Formen av kunnskap her er psykomotorisk, med fokus på 
ferdigheter. Utsagnene fra informantene sier noe om nye IKT-teknologier, som 
kommunikasjonsverktøy, referanseverktøy, og sosiale media.   
 
Informant (P1) sier følgende om generelle trekk for type informasjon som blir delt: ”Jeg 
kan jo si som hovedgruppe, så er det mest arbeidsplassrelatert, enn litterært 
[skjønnlitteratur; min anm.]. ”  
 
Dette utsagnet kan tolkes som et eksempel som viser særtrekk ved praksis som har med 
mening og hensikt å gjøre (Kemmis, 2009, s. 143). Praksis involverer bevisste 
handlinger og interaksjon i og med verden, for å tilnærme seg identifiserte behov eller 
problemer, for å kunne oppnå karakteristiske mål og avslutninger. Dette særtrekket 
mener jeg kan tolkes som et generelt sætrekk som gjelder alle utsagnene under avsnitt 
5.1. Kemmis sier mer om mening og hensikt (s. 148), at en av de tingene som gjør 
oppførsel eller handlinger til en praksis er at det er styrt av intensjoner. Dette med 
mening og hensikt i praksis er forøvrig et særtrekk også for de andre to dimensjonene, 
men med ulikt innhold, noe jeg vil komme tilbake til under de andre avsnittene under 
kapittel 5.  
 
Videre er et særtrekk ved praksis at den inkluderer ferdigheter og teknikker – som har 
utviklet seg over tid – i strukturerte systemer av forbindelser mellom mennesker, og 
mennesker og ting, som kan omfatte relasjoner av økonomisk utveksling (S. 143). 
Eksempler på dette i empirien er type utsagn fra alle informantene nedenfor.  
 
Noen jobber mye med utvikling og vedlikehold av nye IKT-løsninger, som ORIA 
søketjeneste, som er en fellesportal til alt materiale som finnes ved norske fag- og 
forskningsbibliotek. Denne søketjenesten hører inn under BIBSYS Biblioteksystem. 
Informant (P3) kan fortelle at vedkommende samarbeider om informasjonsdeling i 
forhold til IKT-systemer:  
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Ja, det vi deler i f.eks. Oria er jo fagspesifikt i forhold til det. Ikke noe litteratursøk i 
vanlig forstand. Man får informasjon i epostlister fra BIBSYS, litt ferdiginformasjon, og 
så rapporterer vi tilbake til dem. Vi finner feil og mangler, og rapporterer tilbake til 
dem. Vedlikehold, drift og utvikling. Oria er jo ikke helt ferdig.  

 
Faglig informasjon av type metodikk i undervisningen blir også delt. Hensikten er å få 
bedre ferdigheter på dette området, noe informant (P4) bekrefter med dette utsagnet: 
 

Faggruppa for undervisning: Jeg deler en del med dem. Både på epost og på K: [felles 
nettverksområde; min anm.] . Forresten gjør jeg det samme med kollegaene her også. 
Faggruppe for undervisning: Veiledningsmateriell og undervisningsmateriell legger jeg 
ut til alle. På K:.Undervisningsmateriell, powerpoints, oppskrifter, ideer.  

 
Utviklingen av ferdigheter innen metodikk tas også opp av informant (P6): ”Men [en 
kollega; min anm.]... og jeg.. hvis jeg skal følge opp et kull som hun har hatt tidligere, 
så sender hun meg informasjon om hva de gikk igjennom første gangen med dem. 
Sånne typer dokumenter vil det da naturlig bli en del av.”  
 
Informant (P7) tar også opp deling av metodikk, i forbindelse med kursutvikling: ”Jeg: 
Du delte det om hvordan bygge opp et kurs? (P7): Ja, og hva skal innholdet være [om å 
bygge opp et kurs; min anm.]. Og hvordan gikk det. Faglig. Det het ”Framtidsrettet 
veiledning i bibliotek”. Jeg: Det var et godt navn! (P7): Ja!.” 
 
Informant (P3) kan fortelle noe mer om arbeidsplassrelatert informasjon og deling av 
denne, i betydning deling av generell faginformasjon og deling av erfaringer i 
forbindelse med skrankearbeid [bibliotekservice og veiledning; min anm.]:    

 
Her har vi en tradisjon for morgenkaffe. De som skal på vakt tar kaffe med de som skal 
på møte, eller skal på kontoret. Og også ettermiddagskaffe...Det blir en blanding av 
hyggeprat og fagprat. Men så å si uten unntak, så penser det over på fagprat. Her har vi 
god nytte, og mye læring på utveksling av erfaringer. Både på hva som foregår i 
skrankesituasjon, men også kortfattet uformelt sammendrag fra møter. 

 
Annen type av arbeidsplassrelatert informasjon er det som blir delt av en mer 
administrativ karakter, det er bibliotekets administrative årsplaner og møtedokumenter, 
omtalt av blant annet (P1): ”Og årsplaner som vi diskuterer.....fordi tiltak og virkelig det 
å gjennomføre tiltak, er målet...” 
 
Det blir også delt faglitteratur for bibliotekfeltet, det siste omtalt av (P1), i en 
supplerende epost med merknader til intervjuutskriften: ” Faglitteratur:  
BibliotekNorge.no  (- ikke .nb) - er den mail-lista som inneholder både JISC-rapporter, 
ulike lands statistiske data om bibliotek, historiske gjennomganger og annet. ”   
 
En annen form for deling av faglig informasjon i faggrupper er blant annet boktips: 
(P4): ”Boktips, anbefalinger, og komme til enighet om ting også.” 
 
Generelt viste empirien at det var vanskelig å snakke om hva slags informasjon som ble 
delt uten at verktøy innen Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) også ble 
nevnt. Samtlige av informantene var opptatte av hvordan teknologien ble brukt, og hvor 
viktig det var å ha eller skaffe seg ferdigheter i disse i jobbsammenheng.  
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Det at informantene var opptatte av teknologibruk speiler et særtrekk ved denne type 
praksis, som  i følge Kemmis (s. 144) nettopp er måten man resonnerer omkring praksis. 
Det vil si at praksis inviterer til teknisk resonnering rundt effektiv bruk av midler for å 
nå en konklusjon, en avslutning i spesielle kontekster, og videre til funksjonell 
resonnering rundt organisasjonens kapasiterer for å oppnå mål.  
 
De konkrete verktøyene som ble nevnt  var mange, men mer tradisjonelt verktøy som 
epost og felles høgskolenettverk for lagring av dokumenter, var likevel tydelig og 
eksplisitt brukt aller mest hos samtlige informanter, her representert ved informanten 
(P3):  
 

Men deling av informasjon for øvrig så går det veldig mye på epost. Det er helt klart 
verktøy nr. 1 , epost. Og så er dokumentbehandling en klar nr. 2 , altså det å skrive  
dokumenter. Så det er ofte sånn vi deler informasjon. Telefon, men i første rekke 
fysiske møter, møter også ansikt til ansikt, og epost. Det er helt klart primært. 

 
Andre verktøy som informantene brukte var telefon – på en sosial 
kommunikasjonsplattform som heter Lync; Yammer, som er et sosialt nettverk for 
bedrifter; fagblogg; Google Docs; Facebook; Fronter og EndNote. Yammer er et 
verktøy under utprøving og som blir omtalt av flere, blant annet informanten (P4), men 
det fremkommer her at det også er planer om innføring av ytterligere et nytt IKT-
verktøy:   
 

Vi prøver Yammer nå. Vi har et behov for å kunne samskrive, utenom epost, for jeg 
synes det blir mye epost. Og så er det sånn at alle kan gå tilbake og se, og det er poeng, 
synes jeg. Å holde det samlet. Så kommer jo snart intranett.. 

 
Informanten (P1) forteller om utfordringene ved å oppdatere ferdighetene i å mestre 
IKT-verktøy, for siden å dele informasjonen blant annet i møter:  
 

Jeg må jo ha tilstrekkelig kunnskap om de forskjellige verktøyene jeg skal mestre. Jeg 
kan jo fortelle om EndNote, for der er det slik at man må hele tiden oppdatere . Det er at 
de kommer med forskjellige nye versjoner, og dessuten er det problemløsning. Jeg 
prøver å finne svaret på mange saker hele veien, og til og med på kommunikasjon til 
USA på Thompson, som er leverandøren til EndNote. ...Det er spesielle  ting i møter det 
gjelder å løse, enten det gjelder en bok eller en rapport som noen publiserer, eller det er 
noen studenter som ikke får ting til å virke. Så det er hjelp i teknisk grad. 

 
Den samme utfordringen finnes hos informanten (P6):  
 

Men, det er så kjapp utvikling. [Teknologisk, grensesnitt og endring i innhold; min 
anm.]. ...Det er kommet til et sånt punkt at man må gå rett til kilden også. ...Men , 
absolutt, jeg har lært utrolig mye av kollegaer på søking. På databaser. Så.. men det er 
veldig viktig å gå rett til de som er ansvarlige for disse ressursene også, da. På 
databasene. . [leverandøren; min anm.]... Det føler jeg er.. og.. som sagt, det meste er 
kjent, men jeg snapper alltid opp noe nytt. Det er alltid noe nytt der.  
 
 

Pilerots avhandling (2014, s. 67) viser resultatene av hva som blir delt, og hvordan. 
Felles med mine informanter og Pilerots informanter, som er designforskere, er at de 
deler forskningsartikler, lenker til websider og videoer. Det finnes likheter i hvordan 
informasjon blir delt; det er på epost, ansikt-til-ansikt, gjennom sosiale medier som 
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blogger (mindre aktivt), og Facebook. Bibliotekarene i mitt studium bruker i 
tilleggYammer, Lync, Googledocs og Fronter.  Pilerots artikkel (2012, s. 563) viser i sin 
oversikt over bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskning på 
informasjonsdelingsaktiviterer at felles for det som blir delt er at det enten er mål, 
interesser, verktøy og oppgaver. Utsagnene ovenfor viser kjennetegn på at det er mål og 
interesser, som blir delt, for eksempel (P1) om faglitteratur for litteraturfeltet, og (P4) 
om boktips; verktøy, for eksempel kommunikasjonsverktøy; og oppgaver, for eksempel 
metodikk i forbindelse med kursutvikling.  
 
 
5.2 I hvilke situasjoner samarbeider gruppen om informasjonsdeling?  
 
Jeg vil mene at at alle utsagnene under 5.2 også kan tematiseres under Kemmis’ 
materiell-økonomiske dimensjon av praksis. Medium arbeid, og generell sosial praksis 
her er produksjon. Formen av kunnskap her er psykomotorisk, med fokus på 
ferdigheter. Det er fokus på informasjonsdeling i forhold til samhandling og relasjoner i 
utsagnene fra informantene, men dette er samhandling og relasjoner som jeg tolker 
passer inn i Kemmis’ skjema under den materiell-økonomiske dimensjonen, fordi det er 
fokus på IKT-teknologier, ferdigheter og det at informantene trenger å samarbeide 
omkring visse behov eller løse problemer, med den hensikt å nå mål og konklusjoner.  
 
Generelt viser det empiriske materialet at samtlige informanter jobber i grupper. Det 
eksisterer mange interne faggrupper som går på tvers av de fire bibliotekene, og 
informantene jobber i faggrupper for undervisning og veiledning,  markedsføring, og for 
fakultetene [kontaktbibliotekarer;  min anm.]. Internt jobber informantene også i 
prosjektgrupper som har å gjøre med biblioteksystemer som Alma (bibliotekkatalogen), 
Oria (det nye brukergrensesnittet til biblioteksøket) og RFID (alarmsystemet for 
bøkene, som koples til bibliotekkatalogen). To informanter jobber også i nasjonale 
arbeidsgrupper, dette gjelder samarbeid omkring Alma og samarbeid med forskere 
innen helse- og sykepleiefag. 
 
Talja (2002, s, 4) har kategorisert fire typer informasjonspraksiser i ulike kontekster, i 
forhold til å oppnå ulike mål, hensikter og oppgaver. Disse kategoriene er strategisk 
deling, paradigmatisk deling, instruerende deling, og sosial deling. Ulike utsagn 
nedenfor kan plasseres inn i tre av disse kategoriene.  
 
Et eksempel på en situasjon der samhandling og relasjoner har betydning for 
informasjonsdeling, er i ulike prosjektarbeid. Dette beskrives av informanten (P4):   
 

Der [i et digitalt prosjekt; min anm.]er det mange samarbeidspartnere, alt fra lokalnivå 
til nasjonalt. [navn på nasjonal institusjon; min anm.]...senteret for helsetjenesten er 
på nasjonalt nivå. Så er sykehjemmet på et lokalt nivå. Det er et ganske stort prosjekt, så 
vi har søkt ca. en million. .....Jeg skal samarbeide med det instituttet, Institutt for 
sykepleie i Oslo, og da to sykehjem...Ganske bredt...Bruke Bibsys plattform. Og senter 
for [navn på institusjon; min anm.], som samarbeidspart og kjøp av nye tjenester. Og 
AV , Medieseksjonen hos oss. 15 personer hadde vi på en workshop.  

 
Dette er et utsagn som jeg tolker som en type strategisk informasjonsdeling (Talja, 
2002, s. 5). Her er informasjonsdeling en bevisst strategi for å maksimere effektiviteten 
i en gruppe, som typisk kan være en forskningsgruppe som skal jobbe på et stor prosjekt 
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over flere år. All informasjonsdeling skjer i dette prosjektet. Jeg velger her å tolke 
strategisk deling som en aktivitet som også er relevant i min kontekst.  
 
To andre eksempler der samhandling og relasjoner er viktige for informasjonsdeling er i 
en situasjon der nye kunnskapsområder og emner deles, her beskrevet av informanten 
(P1):  
 

Jeg tror jo at jeg vil si at jeg også holder på med en forening. Der har vi jo et nettverk 
hvor vi på en måte prøver å sette fokus på forskjellige måter å få gjennomslag for våre 
saker. Så vi har seminarrekker for å avdekke hva som kan være en god måte å jobbe på 
både mot politikere, mot fagutvalg i forskjellige sammenhenger og til kolleger og sånn, 
da. At vi tenker bredt på hvordan man kan fremme ulike spørsmål. [navn på foreningen; 
min anm.]...mange av våre kollegaer her på HiOA...er jo medlemmer! Men det er 
mange i hele landet, ca 400 medlemmer. Så det er et nettverk. Kriterier for å være med 
er at man er tilsatt i et fagbibliotek. 
 

En liknende situasjon som den ovenfor beskrives av informant (P4) som forteller om 
informasjonsdeling i faggruppe for undervisning og veiledning:  ”Så jeg har tenkt litt på 
det. Jeg prøver å dele mest mulig av det jeg gjør. Det er noe med erfaringsdeling, 
egentlig. Å få det spredt. Hvordan vi blir enige – vi diskuterer det ofte på møter, om 
hvordan og hva vi deler.”  
 
Utsagnet fra (P1) og (P4) ovenfor tolker jeg som en type paradigmatisk 
informasjonsdeling (s. 5). Paradigmatisk deling er informasjonsdeling der man ønsker å 
etablere et nytt forskningsområde, eller et forskningsområde eller et tverrfaglig 
forskningsområde. Min tolkning er at en paradigmatisk informasjonsdeling også finner 
sted i denne konteksten, selv om fokuset er mer på fagutvikling enn på forskning.  
 
Ellers er det er flere informanter som beskriver situasjoner for informasjonsdeling som 
er preget av uformell informasjonsdeling i mer sosiale situasjoner: ”Jeg prøver å gi tips, 
og hjelpe andre når de spør. Også litt uoppfordret også. På uformelle møtesteder, som 
lunsj, også på møter. Når det gjelder tekster, så hender det jeg leser igjennom for andre, 
og gir kommentarer på det (P4).” 
 
Utsagnene til (P4) ovenfor og til (P2) og (P5) nedenfor tolker jeg som eksempler på 
sosial informasjonsdeling (s. 5). Her fungerer informasjonsdeling som en aktivitet som 
bygger relasjoner og fellesskap.  
 
Informant (P2) forteller om sosial informasjonsdeling:  
 

Jeg hjelper for så vidt [en kollega; min anm.],  vedkommende skal lage 
veiledningsmateriale på Oria, som skal legges ut på nettsiden vår. Og da hjelper jeg 
vedkommende med å formulere... både å rette opp feil, og å kanskje gi tips til å 
formulere seg bedre. Kutte og forenkle [min anm; forenkle kommunikasjon i videoer og 
PDF-er].” 

 
Informant (P5) forteller om å hjelpe kollegaer med å dele tekster eller annen 
informasjon:  
 

Jeg har ikke gjort så veldig mye av det der, men jeg har gått igjennom noen dokumenter 
internt, da. Det er vel det. Både å gi språklige tips. Jeg har jobbet med språk i [navn på 
institusjon; min anm.] med skriftlige tekster, så jeg har litt bakgrunn for å gjøre det. 
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Skrive godt norsk. Det språklige. Men også faglig innhold. At det er korrekt faglig 
innhold som man vil ha fram, da. ” 

 
Dette med å dele tips om tekster og presentasjonsformer, og det å kommunisere omtales 
også av (P5): ”Men jeg har jo gitt innspill til powerpoint , da kan det være det språklige, 
komposisjon, logikken, eller fremstillingen. Logikken i fremstillingen. Og så utseendet. 
Hvor mye tekst, hvor mye bilder. Hvor gode er bildene til å forklare det du skal ha 
fram.” 
 
Ut fra disse utsagnene tolker jeg, som Savolainen (2008, s. 196),  at et hovedmotiv for 
informasjonsdeling kan være tilfeldig altruisme, noe han også mener er relevant i en 
arbeidskontekst. Med dette mener han at informasjonsdeling ikke bare er basert på et 
kost-nytte regnestykke når det gjelder forbindelsen mellom informasjon gitt til andre, og 
informasjon mottatt selv. Mye av informasjonsdelingen baserer seg på vennlighet som 
er sosial institusjon, sier han.  
 
 
5.3 Hva slags normer og  konvensjoner kan finnes i gruppen i forhold til 
hvordan gruppen deler informasjon? 
 
Noen av utsagnene under 5.3 velger jeg å tematisere under Kemmis’ sosiale dimensjon 
av praksis, som har som har som medium makt og sosiale forbindelser. Generell sosial 
praksis her er sosial organisering/forbindelse. Formen av kunnskap her er affektiv; på 
den måten at verdier/følelser har betydning. Utsagnene fra informantene sier noe om  
samhandling, relasjoner, makt, og sosiale forbindelser.  
 
Intervjuutskriftene mener jeg viser at det finnes konvensjoner hos informantene, det vil 
si oppfatninger av hva som er vanlig praksis, skikk og bruk. Utsagnene nedenfor kan  
tolkes som et eksempel som viser særtrekk ved praksis som har med mening og hensikt 
å gjøre (Kemmis, 2009, s. 143). Praksis inkluderer og uttrykker verdier; sosiale normer 
– i betydning ledet av moralske og etiske problemer; og dyder [virtues; min anm.] 
 
En konvensjon som finnes hos informantene er det å opptre kildekritisk, noe (P5) 
forteller om: ”Man prøver å bruke informasjon som er etterrettelig og god fra kilder 
man stoler på. Man er jo kritisk til de kildene man bruker. Generelt sett. Det gjelder 
også informasjon jeg deler med kollegaene mine, og studentene, i det hele tatt.”  
 
Informanten (P3) sier også noe om kildekritikk i forbindelse med informasjonsdeling:  
 

”Det [deling av infomasjonsmateriale; min anm.]  må jo uansett være kildekritisk. I en 
arbeidssituasjon så har det jo noe å si hvem som sier noe. Er det sjefen som sier noe, har 
det litt mer tyngde enn om det er en eller annen person på en annen avdeling, som ikke 
har noe med oss å gjøre. Jeg: Ut fra de rollene de har? (P3): Ja, rett og slett. ”  

 
Når det gjelder normer, i betydning sosiale normer, skrevne og uskrevne regler for 
informasjonsdeling som har med verdier og moral å gjøre, finnes dette også i 
intervjumaterialet. Det finnes en felles forståelse eller enighet om hva som ikke er god 
og faglig relevant informasjon å dele, uttrykt av (P1) og (P4): 
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 ”Vi kan jo bare nevne ting som vil bryte med vår etikk...Så vi har jo et verdigrunnlag 
som vi forfekter. Og det er klart at det kan virke ekskluderende  på noen, kanskje, som 
mener at deres synspunkter er like relevante også. Det klart at vi framstår med vår egen 
kan du si verdi-fasett (P1).” 
 
”For eksempel, har vi nettopp hatt et sikkerhetskurs: Hva er greit, og hva er ikke greit å 
dele? Det er ikke alltid at all den informasjon man får, er egnet til å dele (P4).” 

 
 
Det empiriske materialet rommer også utsagn som kan tyde på kulturelle konvensjoner 
relatert til kommunikasjon i forbindelse med informasjonsdeling. Disse utsagnene kan 
tematiseres under Kemmis’ kulturelle-diskursive dimensjon, som har som medium 
språk og diskurs. Generell sosial praksis her er kommunikasjon. Formen av kunnskap 
her er kognitiv; på den måten at det eksisterer en konseptuell forståelse. 
 
Utsagnet fra (P7) kan belyse dette:  
 

Jeg tror aldri vi har satt oss ned og diskutert hvordan vi skal dele, hvis du skjønner. Vi 
har ikke hatt en refleksjon på det. Vi har bare gjort det. Jeg: Er det mye bruk av epost, 
siden du har nevnt det, kan det være det? (P7): Ja. Eller at man går og snakker sammen. 
Eller, det er lav terskel.”  
 

Videre forteller (P6) forteller om en kultur for deling: ”Vi har en delekultur, enten 
muntlig, på epost eller Yammer.” 
 
Om delekultur sier (P2):  
 

Det er naturlig og det er en selvfølge å dele veldig mye av den informasjonen jeg får. 
For hvis ikke, så er den jo helt verdiløs. Hvis bare jeg skal sitte og  ruge på den. Så... 
hvis jeg skal gjøre jobben min, så er jeg jo avhengig av at jeg deler informasjonen min, 
en selvfølge. Min rolle er jo å dele informasjon og kommunisere. Egentlig så mye som 
mulig.  

 
Informant (P4) sier noe om at det finnes forventninger om deling av arbeidsrelatert 
informasjon: ”Det er uttrykt direkte på personalmøtene. Jeg merker det direkte i 
undervisningsgruppa også, at det forventes at det deles. Og det etterspørres også. Og 
særlig i den ene forskergruppa, det etterspørres, og det er et krav. ” 
 
Informant (P4) forteller videre om hva som vurderes som god og faglig relevant 
informasjon å dele: ”Ja, jeg tror det finnes en felles forståelse for det, og en enighet. 
Implisitt enighet. Det er en god kultur for det.” 
 
Alle disse utsagnene ovenfor tolker jeg som eksempler på et særtrekk ved den kulturell-
diskursive dimensjonen. Dette særtrekket er mening og hensikt. Om dette sier Kemmis 
(2009, s. 143) at praksis alltid er meningsfull på den måten at den har mening for de 
som utøver den og vanligvis for dem de interagerer med, og er ofte ”teoretisk”. Med 
dette mener han at praksis refererer til teori som ligger som et grunnlag, men som 
praksisutøvere – og andre – ikke nødvendigvis er bevisste på. Videre mener jeg det kan 
identifiseres et trekk ved praksis som Kemmis kaller refleksivitet & transformasjon. I 
dette ligger det at praksis alltid inviterer til kommunikativ handling, for eksempel felles 
handling som er orientert mot en felles forståelse, intersubjektiv enighet og konsensus 
om hva man skal gjøre.  
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5.4 Hvor finnes temaer knyttet til profesjonell identitet i relasjon til 
informasjonsdeling i gruppen? 
 
Jeg identifiserer utsagn fra informantene som jeg mener kan tolkes som knyttet til 
profesjonell identitet og informasjonsdeling, og som jeg mener kan plasseres inn under 
den sosiale dimensjonen som har som har som medium makt og sosiale forbindelser. 
Generell sosial praksis her er sosial organisering/forbindelse. Formen av kunnskap her 
er affektiv; på den måten at verdier og følelser har betydning.  
 
Denne tekstutdraget fra informanten (P5) sier noe om graden av å oppleve det naturlig å 
dele informasjon med kollegaer:  
 

Jeg: Du sa jo noe om ryggmargsrefleksen hos bibliotekarer i forhold til deling? (P5): Så 
du tenker ikke på de faktiske kanalene, som hvordan man skal gjøre det? Om jeg 
opplever det som naturlig? Jeg: Ja. (P5): Jo, men jeg gjør jo det. Det er en veldig stor 
del av min identitet allikevel da, som jeg har beholdt, på den måten. Som jeg sa i sted, 
tror jeg det er naturlig for veldig mange bibliotekarer å dele. Og det føles veldig naturlig 
for meg. I lunsjen i dag var det en som sa at vi har blitt flinkere til å dele siden du og en 
annen ...kom her. For dere er så oppsatte på å samarbeide, hele tiden, sa hun. 

 
En annen informant, (P2) sier noe om hvordan informasjonsdeling kan knyttes til 
profesjonen bibliotekar:  
 

Men jeg kan identifisere meg veldig med den profesjonen bibliotekar, egentlig. Når det 
gjelder grunnprinsippene. Som går på kunnskapsorganisering, og informasjonslagring, 
og formidling. At de grunnsteinene, det er fort gjort å glemme det ... å bli litt kjepphøy 
og si at jeg  jobber bare med digitale ting. Så jeg prøver å bevare så mye av den 
profesjonsidentiteten i den jobben jeg har nå. Og huske på de, hva, skal jeg si, 
kjerneverdiene eller grunnsteinene i det som faktisk er bibliotekarprofesjonen: 
Informasjonsdeling, informasjonsformidling og –lagring. 

 
Pilerot (2013) har i sitt studium plassert fenomenet ”tillit” i  Kemmis’ sosiale dimensjon 
av praksis (s. 10). Jeg tolker kjernen i Pilerots tekst på den måten at han ser tillit mellom 
mennesker som noe som fremmer informasjonsdeling. Han sier noe om at det å tilhøre, 
eller ha følelsen av å være medlem av et fellesskap, også er et fremtredende trekk ved 
grunnlaget for tillit. Det å tilhøre et fellesskap er det å ha en felles identitet, noe som 
Pilerot fremhever er tilfellet når det gjelder hans studium av et nettverk for 
designforskere. Jeg tolker utsagnene fra (P5) og (P2)  ovenfor som at informantene føler 
en tilhørighet til et fellesskap, og til en felles identitet.  Heggen (2008, s. 321ff) 
forklarer dette nærmere ved å sette fokus på at profesjonskvalifisering kan ses på i et 
identitetsperspektiv. Profesjonskvalifisering betyr at man identifiserer seg med et 
yrkesfelt og en profesjon, og i tillegg med det å være en profesjonell utøver i dette 
feltet. Jeg mener bestemt at de to utsagnene viser en tydelig indikasjon på at disse 
bibliotekarene har en sterk identitet, i betydning kollektiv identitet. Kollektiv identitet 
rommer både begrepene begrepene ”profesjonsidentitet” og ”profesjonell identitet”.  
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6.  Diskusjon og konklusjoner 
 
Kapittel 6 omfatter en diskusjon av empirien. Diskusjonen gjøres ved hjelp av 
oppgavens teoretiske utgangspunkter, av teoretiske begrep og  av tidligere forskning, 
presentert i kapittel 2. Kapittelet runder av med konklusjoner og forslag til videre 
forskning. 
 
Punktene 6.1-6.4 nedenfor vil bli diskutert ut fra forskningsspørsmålet: ”Hva fremmer, 
henholdsvis hva hindrer, samarbeidet omkring informasjonsdeling?”  
 
6.1 Hva fremmer og hva hindrer samabeidet om deling av ulike typer 
informasjon? 
 
Det som både fremmer og hindrer samarbeidet omkring deling av forskjellige typer 
informasjon er i følge utsagnene fra informantene de ulike IKT- verktøyene. 
Informantene er opptatte av å mestre ulike IKT-verktøy, og er vant til å tilegne seg 
ferdigheter i bruk av disse. En slik holdning til læring mener jeg vil fremme 
informasjonsdeling ved hjelp av IKT-verktøy. Heggen (2008, s. 321), sier at 
kvalifisering for profesjonell yrkesutøvelse handler om læring av kunnskap og 
ferdigheter. Dette lærer man i kombinasjon av utdanning og yrkesfelt. Til skilnad fra 
Pilerots avhandling (2014, s. 67) om hva designforskere bruker av IKT-verktøy, viser 
mitt studium at bibliotekarene bruker betydelig flere slike verktøy enn designforskerne. 
En informant kommer med utsagn om fordelen ved det nye verktøyet Yammer, 
informanten mener det vil fremme informasjonsdeling fordi diskusjonstrådene på denne 
kommunikasjonsplattformen kan følges på en god måte. Likevel er det noen av 
utsagnene fra bibliotekarene som tyder på at de reflekterer over bruken av 
informasjonsverktøy, på en måte som jeg tolker kan være til hinder for 
informasjonsdeling. Det blir mange kommunikasjonskanaler og plattformer å forholde 
seg til. Dette kan illustreres ved et utsagn fra (P4): ”Min kjepphest er at IKT og 
teknologi generelt er et verktøy, ikke et mål i seg selv...Vi har for eksempel ikke bare en 
blogg for å ha en blogg, vi har den for å formidle innholdet”. Alle informantene er 
positive til hybridbiblioteket, og bruk av teknologi. Men det fremkommer også at man 
er klar over at slike bibliotek er sårbare så lenge gjenfinningssystemene ikke er 
optimale. En informant forteller også at det er mange av bibliotekarene som er 
oppmerksomme på at det ikke bare må være fokus på det digitale, det er viktig å ha 
fokus på det personlige, og dette tolker jeg som at det også er viktig med 
informasjonsdeling ansikt-til-ansikt. Det viser seg i intervjuutsagn at både 
forskergruppene og gruppa for undervisning og veiledning har diskutert rundt hvor 
mange steder man skal ha informasjon liggende.  
 
 
6.2 Hva fremmer og hva hindrer samarbeidet om informasjonsdeling i ulike 
situasjoner? 
 
Hva som fremmer og hva som hindrer informasjonsdeling i kategorier av 
informasjonsdelinger er beskrevet av Talja (2002). Når det gjelder strategisk deling 
beretter hennes informanter om at alle, både ledere og forskere i prosjektteamet, hadde 
fordel av denne type informasjondeling (2002, s. 5). All produksjon av forskning og 



29 
 

forskningspublikasjoner var basert på informasjonsdelingsaktiviteter. De diskuterte også 
i stor grad tekniske trekk ved databaser de brukte. Disse funnene mener jeg også kan 
relateres til konteksten til mine informanter, på den måten at også det store prosjektet 
med mange aktører, omtalt av (P4), vil ha fordel av en slik strategisk 
informasjonsdeling. Videre beskriver Talja hva som fremmer paradigmatisk 
informasjonsdeling (2002, s. 5f). Hennes informanter hadde fordeler på den måten at 
gruppemedlemmene identifiserte klassisk forskningslitteratur for emnet, de delte viktig 
ny litteratur, og de delte funn og tolkninger på gruppens egen hjemmeside. Disse 
fordelene mener jeg kan overføres til dette studiets kontekst i de to utsagnene fra (P4) 
og (P1) som omhandler faglig nettverk, og faggruppe for undervisning og veiledning. 
Den siste gruppen her deler faglig informasjon på egen kommunikasjonsplattform; 
Yammer. Videre sier Talja noe om fordelene ved sosial informasjonsdeling (2002, s. 7), 
som hun karakteriserer slik: ”Social sharing is not strictly goal-oriented, rather, it most 
resembles the practice of giving and receiving gifts.” Fordelene ved en slik 
informasjonsdeling vil jeg mene kunne overføres til mine informanters kontekst, da 
essensen av sosial informasjonsdeling er å bygge og vedlikeholde sosiale relasjoner. 
Når det gjelder hva som hindrer informasjonsdeling, har Talja en kategori som hun har 
merket ikke-deling, ”non-sharing”. I henne studium viser det seg at forskere ikke deler, 
de holder tilbake informasjon hvis de føler at denne kan ”granskes”. Dette gjaldt 
forskning som innebar en type manuell gjennomgang av originalkataloger eller 
originalkilder. I mitt studium vil non-sharing har relevans for de av bibliotekarene som 
forsker, eller eventuelt for de av bibliotekarene som orienterer seg i et så vanskelig nytt 
teknisk felt, at de ikke deler informasjon om IKT-verktøy før de er sikre på at de har 
forstått originalkilden, som kan være type leverandører av IKT-verktøy.  
 
 
6.3 Hva fremmer og hva hindrer informasjonsdeling i forhold til normer og  
konvensjoner som kan finnes i gruppen? 
 
Av intervjuutsagnene fremkommer det at det eksisterer konvensjoner for å opptrå 
kildekritisk. Det eksisterer videre sosiale normer i forhold til etikk, og forhold til 
sikkerhet på arbeidsplassen. Det fremkommer også at det eksisterer en kulturell 
konvensjon – en kultur for informasjonsdeling.  
 
Det er ikke umiddelbart enkelt, som jeg opplever det, å diskutere hva som fremmer og 
hva som hindrer informasjonsdeling i forhold til konvensjoner og normer. Men med 
støtte i Kemmis’ sosiale dimensjon (2010, s. 143) mener jeg det er  gunstig for 
informasjonsdeling at praksis har et særtrekk som handler om former for refleksjon 
omkring praksis. Praksis inviterer til kritisk refleksjon, der deltakere sammen utforsker 
naturen av, og konsekvensen av sine handlinger inn mot kriterier for 
forståelsesmulighet, sannhet, ærlighet og moralsk brukelig standard, med en 
kunnskapsbasert intresse for å identifisere og overvinne irrasjonalitet, falsk bevissthet, 
og urettferdighet.  
 
Om praksis i en kulturell-diskursiv dimensjon, der utsagnene om en kultur for deling 
hører hjemme, sier Kemmis (2010, s. 143) at praksis også inviterer til kritisk refleksjon 
omkring kulturelle-diskursive aspekter av praksis. Dette mener jeg også vil være til 
gunst for informasjonsdeling, i og med at det er uttalt en åpen kultur for 
informasjonsdeling. Generelt kan man si at normer, konvensjoner og kulturer er 
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foranderlige over tid, og har også en iboende mulighet i seg til å hindre 
informasjonsdeling.  
 
6.4 Hva fremmer og hva hindrer informasjonsdeling i forhold til temaer 
knyttet til profesjonell identitet? 
 
Belzowski, Ladwig og Miller (2013) skriver at det finnes identitetsutfordringer for 
bibliotekarer i en akademisk kontekst. De snakker om en form for gruppedannelse, 
Communities of Practice (CoPs), som er en organisering som kan hjelpe bibliotekarene 
å utvikle en profesjonell identitet. Forfatterne bruker Wengers (1998) beskrivelser av 
CoPs som grupper av menneskers som deler en interesse eller en lidenskap for noe de 
gjør og lærer hvordan de kan gjøre det bedre (2013, s. 6). Forfatterne mener at CoPS er 
et lovende verktøy for å utvikle kunnskapsbasen for profesjonelle bibliotekarer (2013, s. 
13).  Dette mener de kan øke bibliotekarenes verdi i akademia. I det empiriske 
materialet er det mange utsagn som jeg mener viser at bibliotekarene allerede har flere 
typer CoPs, representert ved faggrupper. Utsagn omkring disse faggruppene tyder på at 
de fremmer deling av informasjon. Imidlertid fremkommer det også at faggrupper kan 
hindre informasjonsdeling, i og med at man, kanskje ubevisst, ikke tenker på at andre 
faggrupper også kunne trenge informasjon som den enkelte faggruppa innehar.  
 
Dette synet om at kunnskapsbasen, og utdanningen, er det vesentligste for et yrkes 
legitimitet er hentet fra profesjonsteoretikeren Abbott (1988), ifølge Sundin (2003, s. 
231). Sundin skriver at Abbotts syn står i motsetning til den tradisjonelle 
yrkesidentitetens normer og verdier som dominerer på arbeidsplassen, og som i stedet 
understreker vekten av læring i praksis, og lang yrkeserfaring. Dette synet støttes av 
Kemmis, som med sin teoriramme for ulike dimensjoner av praksis har søkt å vise 
mangfoldet i praksis, som en motvekt mot et ”teknisk” syn på praksis, som altså har 
fokus på målbare resultater.  
 
Wilson & Halpins (2006) resultater i deres artikkel viser at dominerende utfordringer 
for profesjonell identitet inkluderer lojalitet til arbeidsgiver (heller enn lojalitet til 
profesjonen), en økende status som de paraprofesjonelle får, og fremveksten av et 
grunnlag av generelle tverrfaglige ferdigheter (generic skills) som man kan kjenne igjen 
fra business, finans og media (2006, s.79). I mitt studium forekommer det utsagn som 
tyder på at tverrfaglige ferdigheter, som for eksempel dette å ha teknisk innsikt i bruk av 
verktøy, ses på som ferdigheter som fremmer informasjonsdeling. Det forekommer 
ellers ikke refleksjoner fra informantene omkring tverrfaglige ferdigheter i mitt studium. 
Det skal da tilføyes at jeg ikke direkte har spurt om syn på tverrfaglige ferdigheter i mitt 
studium, men snarere om læring av kunnskaper og ferdigheter knyttet til jobben (”meg 
selv som yrkesutøver”) og/eller til profesjonen bibliotekar (bibliotekar som helhetlig 
yrkesgruppe).  Spørsmålet om læring av kunnskap og ferdigheter har vært hentet fra 
Heggen (2008) som sier noe om at profesjonskvalifisering betyr at man identifiserer seg 
med et yrkesfelt og en profesjon, og i tillegg med det å være en profesjonell utøver. 
Mine funn omkring informantenes oppfatninger av det å være profesjonell utøver, viser 
seg i utsagn som kobler informasjonsdeling med opplevelse av identitet. Altså at det å 
være profesjonell innebærer at man deler informasjon. Ett utsagn i undersøkelsen viser 
også at det å ikke få informasjon, hemmer opplevelsen av det å være en profesjonell 
utøver i yrkespraksis. Wagman (2008, s. 1) konstaterer at bibliotekarene har 
vanskeligheter med å sette ord på sin kompetanse, yrkesrolle, identitet og 
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arbeidsoppgaver, og at det videre er en motsetning mellom praktiske ferdigheter og 
teoretiske kunnskaper. Dette finner jeg ikke i min undersøkelse, men som sagt har jeg 
ikke direkte spurt om dette i intervjuet, det har derimot heller vært et fokus på læring av 
kunnskap og ferdigheter i jobben.  
 
 
6.5 Konklusjoner  
 
Hensikten med denne oppgaven var å få kunnskap om og å få forståelse for sosiale og 
kulturelle faktorer som er med på å forme bibliotekarers informasjonspraksis i en 
akademisk kontekst, med hovedfokus på aktiviteten å dele informasjon seg imellom og 
med delfokus på temaer knyttet til profesjonell identitet i relasjon til 
informasjonsdeling. Nedenfor følger en sammenfatning av konklusjoner i forhold til alle 
forskningsspørsmålene.  
 
 
Hva slags informasjon samarbeider den undersøkte gruppen av bibliotekarer om å 
dele? 
 
Bibliotekarene i undersøkelsen deler informasjon av type fag- og teknisk materiale i 
forbindelse med nye IKT-verktøy. De deler informasjon om undervisning og metodikk i 
undervisningen, og de deler erfaringer omkring bibliotekservice og veiledning. Videre 
deler de administrative dokumenter, de deler fagdokumenter og boktips.  
 
I hvilke situasjoner samarbeider gruppen om informasjonsdeling? 
 
Bibliotekarer samarbeider i situasjoner  som er kategoriserte som typer av strategisk 
deling, paradigmatisk deling, og sosial deling. 
 
Hva slags normer og  konvensjoner kan finnes i gruppen i forhold til hvordan 
gruppen deler informasjon? 
 
En konvensjon som finnes hos informantene er det å opptre kildekritisk. Det finnes 
videre en felles forståelse eller enighet om hva som ikke er god og faglig relevant 
informasjon å dele. Det finnes sosiale normer, skrevne og uskrevne regler for 
informasjonsdeling som har med verdier og moral å gjøre, som å ikke dele informasjon 
om hat-ideologier, eller ikke å dele informasjon om sikkerhet i organisasjonen.  
 
Hvor finnes temaer knyttet til profesjonell identitet i relasjon til 
informasjonsdeling i gruppen? 
 
Et tekstutdrag fra en informant sier noe om graden av å oppleve det naturlig å dele 
informasjon med kollegaer. Et annet tekstutdrag sier noe om hvordan 
informasjonsdeling kan knyttes til profesjonen bibliotekar.  
 
Hva fremmer, henholdsvis hva hindrer, samarbeidet omkring informasjonsdeling?  
 
Resultatene viser at de ulike IKT- verktøyene både fremmer og hemmer 
informasjonsdeling. Både strategisk, paradigmatisk og sosial informasjonsdeling 
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fremmer informasjonsdeling. Ulik grad av kompleksitet i arbeidsområdet kan hindre 
informasjonsdeling. En kultur for deling, konvensjoner for å være kildekritisk, og det å 
ha en kultur for informasjonsdeling, fremmer informasjonsdeling.  
 
 
6.6 Forslag til videre forskning 
 
På basis av funn i mine studier, som viser at det i ulik grad diskuteres og reflekteres 
blant bibliotekarene hvordan informasjonsdeling skal foregå, og på bakgrunn av at flere 
informanter har god innsikt i det å være kildekritisk – men selv ikke diskuterer hva slags 
materiale bibliotekarene deler seg imellom - foreslår jeg videre forskning på dette. Det 
er fremdeles lite forskning på fagbibliotekarer og informasjonsdeling, og 
fagbibliotekarer og identitet, i akademiske kontekster. Det kan videre synes som om det 
er et behov for mer forskning på disse temaene i norsk forskning, i forhold til at 
temaene synes mer omfattende behandlet i svensk, finsk og dansk forskning.   
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Bilag 
 
E-post til mulige intervjudeltakere 
 
 
 
Til bibliotekarene ved HiOA     Oslo, 19.11.14 
 
 
Hei dere! 
 
Jeg studerer for tiden bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Högskolan i Borås, og 
holder nå på med en avsluttende  bacheloroppgave. Mitt tema er bibliotekarers måte å 
samarbeide på - med fokus på informasjonsatferd og informasjonsdeling.  
 
I den forbindelse trenger jeg noen informanter som er villige til å stille opp til et 
intervju. Intervjuene vil utgjøre det empiriske materialet i oppgaven. Selve intervjuet vil 
ta om lag 45 minutter. Jeg tenker å utføre intervjuene i løpet av de neste to-tre ukene, og 
håper at noen av dere er villige til å stille opp.  
Alt intervjumateriale blir håndtert konfidensielt. 
 
Dersom noen av dere ønsker intervjuspørsmålene på forhånd, kan jeg sende dere dette.  
 
Jeg kommer til å ta en ringerunde neste uke, for å høre med noen av dere nærmere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hege Skahjem 
Tlf. : 90045654  
 
Mine veiledere ved Högskolan i Borås er Linnéa Lindsköld og Mats Dahlström. De kan 
nås på epost linnea.lindskold@hb.se og  Mats.Dahlstrom@hb.se 
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Intervjuskjema 
 
 

Formalia 
Kjønn: 
Alder: 
Utdanning: 
Antall år tilsatt som bibliotekar ved høgskolen: 
Antall år tilsatt som bibliotekar: 
 

Arbeidet 
 1. Fortell litt om arbeidet du holder på med akkurat nå 
 a) Hva slags arbeidsoppgaver har du? 
 

Samarbeidsformene 
2. Arbeider du alene eller i en gruppe, eller flere grupper? 
a) Om du jobber i gruppe(r) – på hvilke måter samarbeider dere? 
Med samarbeide mener jeg her: å dele informasjon dere har samarbeidet om å søke etter 
og finne. Med informasjon mener jeg kilder som kan være: tekstkilder, digitale kilder 
(epost, epostlister, databaser, blogg, nettsider osv.) og menneskelige kilder. Innholdet 
kan være faglig, vitenskapelig, litterært, eller arbeidsplassrelatert.  
b) Hvordan vil du beskrive samarbeidet når det gjelder informasjon, hva gjør dere for å 
dele effektivt? 
c) Når dere arbeider med å finne og dele ulik informasjon, hvordan gjør dere det for å 
sammen komme frem til de kildene  dere velger? 
 

Bruk av informasjon 
3. Hvilke informasjonskilder bruker du vanligvis selv for å gjennomføre  jobben din? 
4. Hva betyr dine kollegaer for deg i ditt arbeid med å finne og dele informasjon som er 
relevant for ditt arbeid? 
5. Når det gjelder tips om informasjonsmateriale  - hvordan spiller det en rolle for deg 
hvem du får det fra, når du deler denne informasjonen?  
6. Hvordan vurderer du informasjon som noen har gitt deg, som relevant, før du deler 
den videre til kollegaer? 
a) Hvordan finnes det en felles forståelse  eller enighet om hva som er god og faglig 
relevant informasjon å dele? 
b) Hvordan finnes det en felles forståelse eller enighet om hva som ikke er god og faglig 
relevant informasjon å dele?  
7. Hvordan gir du tips til eller hjelper du andre når det gjelder tekster eller annen 
informasjon? 
a) Kan du fortelle om et slikt tilfelle? 
b) Opplever du at du mer gir tips til andre  - eller at andre gir mer tips til deg? 
8. Du har vært ansatt ved høgskolen i en periode – dersom du tenker på starten av din 
karrierevei – sammenliknet med dagen i dag – hvilke skilnader ser du, når det gjelder 
ditt arbeid med å dele informasjon ? 
a) Hvordan har i så fall disse skilnadene forandret samarbeidet omkring 
informasjonsdeling? 
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Samarbeide omkring informasjonsdeling i arbeidet 
  
9. Hvordan opplever du det som naturlig for deg å søke og dele (bruke) informasjon 
sammen med kollegaer? 
a) På hvilken måte opplever du at det er naturlig å snakke med kollegaer om å dele 
informasjon? 
10. På hvilken måte kommuniserer du med dine kollegaer, når dere ikke snakker ansikt 
til ansikt? 
11. Hva slags oppfatning har du av hybridbibliotek – som er en blanding av digitale 
bibliotek og fysiske bibliotek - slik som for eksempel vårt høgskolebibliotek? 
a) På hvilken måte oppfatter du at IKT—teknologi spiller en rolle for 
informasjonsdeling? 
b) Er det noe du savner i denne type bibliotek? 
12. Hvordan opplever du at det fins spesielle forventninger av deg fra for eksempel 
kollegaer eller sjefer, når det gjelder å dele arbeidsrelatert informasjon? 
a) Hva består i så fall disse forventningene av?  
b) Hvordan er i så fall disse forventningene uttrykt – direkte eller indirekte? 
c) Kan du gi et eksempel på dette? 
13. Hvordan opplever du at det fins spesielle forventninger til deg fra for eksempel 
kollegaer eller sjefer, når det gjelder din måte å kommunisere med andre mennesker? 
a) Kan du gi et eksempel på dette? 
14. Hvordan opplever du at det er informasjon som du trenger i ditt arbeid – som du 
ikke har fått, eller burde ha fått? 
a) Hvordan vil du håndtere, eller har du i tilfelle håndtert, en slik situasjon? 
15. Hvordan opplever du at du identifiserer deg med jobben (i betydning 
bibliotekarjobben, «meg selv som yrkesutøver») kontra hvordan du identifiserer deg 
med profesjonen (bibliotekar som helhetlig yrkesgruppe)?  
a) Hvordan oppfatter du at læring av kunnskaper og ferdigheter  knytter seg til jobben 
(meg selv som yrkesutøver) og /eller til profesjonen (bibliotekar som helthetlig 
yrkesgruppe)? 
 
16. Til slutt: Er det noe du ønsker å tilføye, utover det vi har snakket om i dag? 
 
Tusen takk for at du stilte til intervju! 
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