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Abstract: Information literacy is a concept that has been widely 

discussed in a college setting for a long time. Many studies 

discuss possible definitions and outlooks on information 

literacy, as well as the importance of developing methods to 

advance this concept. Despite this, little research have been 

published which discuss how Swedish college libraries 

define and teach information literacy on a national level. The 

aim of this thesis is to provide an overview on how Swedish 

college libraries teach information literacy by looking at their 

websites and the services they provide to students. A content 

analysis was used to do this. The Framework for Information 

Literacy for Higher Education by the Association of College 

& Research Libraries has been used to define information 

literacy in a college setting and to analyze the content found 

on the websites. The findings show that a majority of 

Swedish college libraries provide a large amount of web- 

based services regarding information literacy to their 

students. Differences do exist, especially between public and 

private schools, but they use similar tools for teaching 

information literacy and their content is similar as well, 

indicating they have similar views on what a student needs 

to learn in order to be considered information literate. 
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1. Inledning och bakgrund  
 

Informationskompetens (hädanefter IK) är centralt för såväl studenter som bibliotekarier. 

Den har diskuterats i majoriteten av kurserna på Bibliotekarieprogrammet i Borås och 

har omsatts många gånger i praktiken under utbildningens gång i form av sökningar i 

databaser, arbete med klassifikationssystem och vetenskapligt skrivande. 

Frågan om IK har kanske diskuterats allra flitigast i kontexten högskolor och universitet 

(Pilerot, 2009) då den länge har varit aktuell i akademiska kretsar. 

 

Universitets- och högskolebibliotekens (hädanefter UH-bibliotek) arbete med IK 

kommer dessutom att behöva vidareutvecklas och uppdateras konstant. I och med att 

fler människor än någonsin i Sverige idag väljer att läsa på högskolor och universitet 

(Universitetskanslerämbetet [UKÄ], 2015) blir UH-bibliotekens uppgift att stödja 

studenters lärande allt viktigare. Vidare är IK ett begrepp med flera definitioner vars 

betydelse varierar beroende på vem som tillfrågas. Traditionellt så har den rådande 

uppfattningen varit att IK är en allmän kompetens som är användbar oavsett 

sammanhang. Denna uppfattning har dock utmanats på senare år och många 

verksamma inom biblioteks- och informationsvetenskapen är idag överens om att IK är 

kontextberoende och inte en uppsättning förmågor som är gångbara i alla tänkbara 

scenarion (se exempelvis Limberg, Sundin & Talja, 2012; Lloyd, Kennan, Thompson, 

& Qayyum, 2013). Det är därför intressant att studera hur UH-biblioteken definierar 

och arbetar med IK för att få en överblick över den rådande situationen i Sverige. 

1.1. Problemformulering 
 

År 2005 utfördes en studie kallad Someone else’s job av Birgitta Hansson och Olle 

Rimsten vid Örebro universitet. I denna undersöktes hur 39 svenska universitet och 

högskolor arbetade med att utveckla studenternas IK enligt de direktiv som finns i 

högskolelagen (1992:1434). Hansson och Rimsten upptäckte under studiens gång att 

det fanns ett antal problem i arbetet med IK på de svenska lärosätena. Dessa 

inkluderade en brist på enhetlighet, oklarheter i hur lärosätenas mål för IK skulle 

uppfyllas och en ojämn ansvarsfördelning, då UH-biblioteken ofta fått axla hela 

ansvaret för studenternas IK. 

 

Hansson och Rimstens studie lyfte vid sin publicering fram ett antal problem inom 

arbetet med IK på de svenska högskolorna och universiteten, och idag, 11 år senare, 

finns ytterst få studier av liknande karaktär. Detta innebär att det är svårt att få någon 

övergripande bild av hur de svenska lärosätena och deras tillhörande bibliotek arbetar 

med att lära ut IK till sina studenter. Det som går att finna är lokala planer för hur 

respektive lärosäte och tillhörande bibliotek skall arbeta med att lära ut och utveckla IK 

för sina studenter. 

 

Under våra studier på bibliotekarieutbildningen har vi också märkt att trots att 

yrkesverksamma bibliotekarier och akademiker inom biblioteks - och 

informationsvetenskapen är överens om att det är viktigt att arbeta med frågor som rör 

IK och dess utveckling så råder det oenighet i hur begreppet ska definieras och hur man 

bäst arbetar för att främja denna utveckling. Det går inte att finna någon samlad plan för 

hur Sveriges UH-bibliotek ska arbeta för att utveckla studenternas IK på sina respektive 

lärosäten. Det enda normerande dokument som går att finna är högskolelagens 1 kap. 8 

§: 
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 Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa 

problem, och 

- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, 

utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 

- följa kunskapsutvecklingen, och 

- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper 

inom området. Lag (2009:1037).  (Högskolelagen, SFS 1992:1434, kap. 1, 8 §) 

 

Trots att termen informationskompetens inte uttryckligen finns med innehåller lagen 

aspekter av detta i sina formuleringar. Lagen innehåller dock inte några specifika 

instruktioner för hur högskolorna och universiteten mer konkret ska arbeta med IK i sin 

undervisning. Istället har de flesta lärosäten, som nämndes tidigare, egna planer för sin 

IK-verksamhet. Flera av dessa planer innehåller dock återkommande resonemang och 

uppfattningar om hur arbetet med IK ska gå till (Pilerot, 2009). 

 

Eftersom arbetet med IK på svenska högskolor och universitet sker på en lokal nivå kan 

detta innebära att arbetet ser olika ut på olika lärosäten. Detta, i kombination med det 

faktum att få studier som diskuterar svenska UH-biblioteks arbete med IK på en 

nationell nivå existerar, innebär att det kan finnas ett behov av en studie som granskar 

UH-bibliotekens arbetssätt närmare. 

1.2. Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att skapa en bild av hur Sveriges universitets- och 

högskolebibliotek arbetar med att stödja utvecklingen av studenternas 

informationskompetens via den information som finns tillgänglig på deras hemsidor. 

1.3. Frågeställningar 
 

För att uppnå studiens syfte används följande frågeställningar: 

 

Vilka redskap och tjänster använder sig Sveriges UH-bibliotek av för att stödja 

utvecklingen av sina studenters informationskompetens? 

 

Vilka likheter och skillnader går att identifiera hos UH-bibliotekens arbetsmetoder? 

 

Hur kan UH-bibliotekens förutsättningar influera deras arbete med 

studenternas informationskompetens? 

1.4. Avgränsningar 
 

Det kan i vissa fall vara så att IK-relaterat material endast finns tillgängligt för studenter 

och personal vid lärosätet i fråga. Eftersom det är svårt att få tillgång till detta material 

så är studien avgränsad till att enbart innefatta det material som vid tidpunkten för 

datainsamlingen fanns offentligt tillgängligt på UH-bibliotekens hemsidor. En 

konsekvens av detta blir att det endast går att uttala sig om hur UH-biblioteken 
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framställer sitt arbete med IK på sina hemsidor, och inte hur det faktiska arbetet går till. 

Studien är även avgränsad till material som är riktat mot studenter för att hjälpa dem att 

utveckla sin IK.  

 

2. Tidigare forskning 

Avsnittet inleds med en introduktion till tidigare liknande studier, följt av en 

genomgång av de olika verktyg som kan ingå i bibliotekshemsidor och avslutas med en 

presentation av den del av högskolelagen som behandlar IK. 

2.1. Liknande studier 
 

År 2002 utförde Göran Gellerstam, lektor vid Lunds universitet, en förstudie kallad 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för högskolans bibliotek på uppdrag av 

Högskoleverket. I denna utvärderades de svenska UH-bibliotekens arbete med 

informationsförsörjning på sina respektive lärosäten. Studien granskar också till viss del 

bibliotekens arbete med IK, och det konstateras att biblioteken aktivt arbetar med att 

utbilda både studenter och personal i detta genom kurser som kunde vara antingen 

obligatoriska eller frivilliga. Gellerstam hävdar också att det behövs en ytterligare 

studie som granskar de svenska UH-bibliotekens arbete med informationsförsörjning i 

form av ett nationellt kvalitetsprojekt. 

 

Några år senare, 2005, utfördes en studie som granskade UH-bibliotekens IK-arbete på 

en nationell nivå. Denna studie kallades “Someone else’s job” och skrevs Birgitta 

Hansson och Olle Rimsten vid Örebro universitet på uppdrag av Kungliga Biblioteket. I 

denna undersöktes hur 39 svenska universitet och högskolor arbetade med att utveckla 

studenternas IK med utgångspunkt i de bestämmelser som vid tidpunkten för studiens 

genomförande gick att finna i högskolelagen. Detta skedde genom granskningar av de 

dokument som fanns tillgängliga på lärosätena, följt av enkäter som skickades till 

rektorer, bibliotekschefer samt studentkårer och slutligen intervjuer med både personal 

och studenter på lärosätena. Resultaten från studien lyfte fram ett antal brister kring 

arbetet med IK på de svenska lärosätena. Den tydligaste av dessa var “bristen på 

enhetlighet när det gäller språkbruk och valda lösningar” (Hansson & Rimsten, 2005, s. 

53) med vilken de menar att varje lärosäte hade egna metoder och mål för sitt arbete 

med IK. De hävdar att detta troligtvis är ett resultat av den decentraliserade 

målstyrningen inom området, då högskolelagen ger lärosätena stor frihet i hur de kan 

styra sin verksamhet. Vidare upptäcktes även brister med hur arbetet med IK gick till 

inom lärosätena. Detta skedde inledningsvis genom en granskning av de dokument som 

samlades in. I dessa dokument upptäckte de att det saknades information om bland 

annat hur arbetet med IK skall gå till och vilka resurser som finns tillgängliga för detta 

arbete. Informationen i dokumenten kunde också visa sig sakna förankring i lärosätenas 

verksamheter, då vissa dokument innehöll mycket information om hur arbetet med IK 

skulle gå till, men när personal sedan intervjuades visade det sig att de verksamheter 

som beskrevs i dokumenten inte alltid ägde rum. Det kunde även vara på motsatt sätt, 

att det saknades information om arbetet med IK i dokumenten, men att det vid 

intervjuerna upptäcktes att en stor mängd IK-relaterad verksamhet ägde rum. Någonting 

som var gemensamt för alla lärosäten, oavsett hur de arbetade med IK, var att ansvaret 

för detta hade hamnat hos biblioteken. Hansson och Rimsten hävdar att detta är särskilt 

tydligt i de enkäter som skickats ut till rektorerna vid lärosätena; i runt 70 % av fallen 

hade dessa istället besvarats av personal från biblioteket, vilket ansågs vara ett tecken 
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på vart ledningen på lärosätet ansåg att IK hör hemma. Vidare talar de även om att det 

verkar som att många av biblioteken arbetar aktivt för att öka studenternas IK, genom 

insatser som användarutbildning och tjänster som boka bibliotekarie. Ett antal 

åtgärdsförslag rörande de brister som lyfts fram diskuteras också, bland annat behovet 

av en nationell strategi för utvecklingen av IK, bättre samarbete mellan personal på 

lärosätena och en tydligare ansvarsfördelning för arbetet. 

 

År 2007 utförde Sheila Corrall vid University of Sheffield i Storbritannien en studie 

kallad Benchmarking strategic engagement with information literacy in higher 

education: towards a working model. I studien granskades alla de dokument som gick 

att finna om IK via hemsidorna på 114 universitet och högskolor i Storbritannien. Syftet 

med studien var skapa en bild av de brittiska universitetens inställning till IK och hur de 

arbetar med den. Värt att notera är att Corrall under datainsamlingen enbart lyckades 

finna dokument rörande IK vid 75 av de 114 universitet som valts ut för studien. Hon 

förklarar detta med att många lärosäten kan ha sina dokument gömda bakom olika 

personal- och studentportaler. Resultaten från studien visade att det fanns stora 

skillnader mellan lärosätena i både engagemanget kring IK och kvalitén på de 

dokument som behandlade den. Bland annat så nämndes IK i 49 olika biblioteksplaner, 

men endast hälften av dem hade en tydlig koppling mellan IK och bibliotekets uppdrag. 

Användandet av termen skiljde sig också åt, i vissa dokument nämndes den i någon 

enstaka mening, medan den i andra tog upp flera avsnitt. Corrall hävdar att resultaten 

tyder på att IK är en del av många av de brittiska universitetens arbete, men att kvalitén 

varierar mellan lärosätena. 

 

Olof Sundin (2005) genomförde en studie kallad Webbaserad användarundervisning: 

ett forum för förhandling om bibliotekariers professionella expertis i vilken han 

granskade 31 olika webbaserade användarguider för informationssökning. Han för en 

diskussion kring hur olika förhållningssätt till information och informationssökning 

kunde påverka hur användarguiderna utformades. Guiderna samlades in från olika 

universitet och högskolor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Syftet med studien 

var, som Sundin framställer det: “att synliggöra olika förhållningssätt till universitets- 

och högskolebibliotekariers expertis såsom dessa förmedlas genom bibliotekariers 

pedagogiska arbetsmetoder” (2005, s. 110). Med detta menar han att det genom 

innehållet i de webbaserade användarguiderna går att se vilka färdigheter och vilka 

kunskaper om informationssökning som bibliotekarierna anser är viktiga att förmedla 

till sina användare. Vidare förklarar Sundin att användarundervisning är en viktig del 

av UH-bibliotekens verksamhet, och att fokus inom detta ofta ligger på 

informationskällor, informationssökning och källkritik. Detta kopplas till den sociala 

praktik som det sker i, som i detta fall är informationssökning inom högskolor och 

universitet. Efter att studien genomförts konstaterar Sundin att det fanns en viss 

skillnad mellan de olika användarguiderna som kunde bero på både bibliotekariernas 

förhållningssätt till användarundervisning och deras egna kunskaper. 

 

Gellerstams förstudie visar att UH-biblioteken redan år 2002 arbetade med att utveckla 

studenternas IK genom bibliotekarieledd utbildning. Hansson och Rimstens och 

Corralls studier ger istället exempel på brister som kan existera vid arbetet med IK. 

Den främsta av dessa är bristen på enhetlighet, båda studierna visar att det mellan olika 

lärosäten kunde finnas betydliga skillnader i både engagemanget kring och kvalitén på 

arbetet med IK. Hansson och Rimsten lägger särskild vikt vid detta och argumenterar 

för att en nationell strategi för utvecklingen av IK inom Sveriges lärosäten behövs. 
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Sundin lyfter istället fram intressanta punkter kring hur innehållet i användarguider om 

informationssökning kan sägas representera den kunskap som bibliotekarier anser är 

viktig att förmedla till användare och även att guiderna är kopplade till den sociala 

praktik, eller kontext, som informationssökningen sker i. Det finns anledning att senare 

återkomma till samtliga studier i diskussionsdelen, särskilt Someone else’s job, då 

ingen liknande studie utförts i Sverige sedan denna publicerades år 2005. 

2.2. Bibliotekens webbaserade undervisningsverktyg 
 

Biblioteken och bibliotekarier har varit snabba med att anamma ny teknik för att möta 

sina brukares behov, inte minst studenters behov av undervisning i IK, och det finns 

flera olika verktyg som står till UH-bibliotekens förfogande. Några av de vanligast 

förekommande verktygen är webbaserade handledningar, videoklipp, användarguider 

(Rothera, 2015), bilder (Snavely, 2005), och olika sätt att interagera med en 

bibliotekarie online, som chatt och telefonsamtal (Yang & Dalal, 2015). 

 

Användarguider (online tutorials) är idag en stor del av de akademiska bibliotekens 

användarundervisning (Yang, 2009; Rothera, 2015). Termen användarguider kan avse 

flera olika saker och de kan vara interaktiva eller icke-interaktiva. Exempel på icke- 

interaktiva användarguider är videoklipp och textdokument som innehåller instruktioner 

om hur exempelvis sökningar i en databas kan gå till. En icke-interaktiv guide 

kännetecknas av att användaren av dessa inte aktivt behöver medverka för att ta del av 

innehållet i guiden. 

 

Interaktiva användarguider diskuteras av Katherine Stiwinter (2013) i artikeln “Using 

an Interactive Online Tutorial to Expand Library Instruction” där utformningen och 

utvärderandet av en webbaserad interaktiv guide diskuterades för att lära 

förstaårsstudenter “basic research skills” (s. 24). Hon menar att en väldesignad 

interaktiv användarguide bör vara enkel att navigera och ska presentera sitt innehåll 

med hjälp av bilder och/eller video i lagom stora bitar åt gången. Vidare så bör den vara 

enkel att navigera. Exempel på interaktiva element i en guide innefattar en quiz eller 

något annat sätt för studenter att utvärdera sina egna framsteg på, eller uppgifter som 

måste lösas innan man kan gå vidare till nästa steg (Stonebraker, Robertshaw & Moss, 

2016). Stiwinters (2013) guide inkluderade bl.a. en introduktion till olika typer av källor 

(böcker, tidskrifter, webbsidor etc.), en presentation av bibliotekets katalog och 

databaser, källkritik, citeringsteknik och en genomgång av vad biblioteket kan hjälpa 

studenterna med. 

 

Webbaserade sätt för bibliotekarier att interagera med användare anammades tidigt av 

akademiska bibliotek och finns i flera olika former. Ny forskning visar att akademiska 

bibliotek i en nordamerikansk kontext erbjuder olika typer av digital interaktion för att 

stödja studenters lärande. Dessa innefattar chatt, instant messenger, e-post, 

telefonsamtal, videosamtal och sms (Yang & Dalal, 2015). Många UH-bibliotekarier är 

idag även involverade i olika program och samarbetar med fakulteten vid olika 

lärosäten (Carlson & Kneale, 2011) och har en undervisande och pedagogisk roll 

tillsammans med lärarna i olika program (se exempelvis Pritchard, 2010; Mi, 2015). 

 

Det finns med andra ord många exempel på hur UH-bibliotekarier använder sig av flera 

olika verktyg för att nå ut till studenter och hjälpa dem att utveckla sin IK. 
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2.3. Styrdokument 
 

I högskolelagen, som innehåller bestämmelser kring hur de svenska lärosätena ska 

utveckla sina studenters kunskaper, går det i det första kapitlet, åttonde paragrafen, att 

finna följande formulering: 

 
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa 

problem, och 

- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, 

utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 

- följa kunskapsutvecklingen, och 

- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper 

inom området. Lag (2009:1037). (Högskolelagen, SFS 1992:1434, kap. 1, 8 §) 

 

Här ser vi att ordet informationskompetens inte uttryckligen finns med, men det går till 

viss del att urskilja aspekter av IK, främst genom uttryck som “förmåga att göra 

självständiga och kritiska bedömningar”, “förmåga att självständigt urskilja, formulera 

och lösa problem” och “söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå”. IK som 

begrepp kommer nu att utforskas närmare. 
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3. Teori och begrepp 
 

Inom den nordiska IK-forskningen finns det tre särskilt välrepresenterade perspektiv på 

IK; det sociokulturella, det fenomenografiska och det diskursanalytiska perspektivet 

(Limberg, Sundin & Talja, 2012). Det sociokulturella perspektivet utgår från att IK 

existerar och utvecklas inom olika kontexter, med hjälp av de redskap som finns 

tillgängliga inom dessa kontexter, och för specifika ändamål. Det fenomenografiska 

perspektivet går ut på att studera hur människor upplever olika fenomen, som hur olika 

människor kan tolka IK på olika sätt. Det diskursanalytiska perspektivet analyserar IK 

genom att granska olika diskurser och hur IK får olika betydelser beroende på vem som 

skriver om det och i vilket sammanhang det sker. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv på IK har valts ut som teoretisk utgångspunkt i denna 

studie. Detta valdes på grund av att studien ämnar undersöka vilka redskap som 

Sveriges UH-bibliotek använder för att stödja utvecklingen av sina studenters IK via 

sina hemsidor och hur lokala variationer inom respektive lärosäte kan påverka vilka 

redskap som erbjuds. 

3.1. Sociokulturellt perspektiv på IK 
 

Som nämndes ovan utgår det sociokulturella perspektivet från att IK utvecklas inom 

specifika kontexter och är knutna till de redskap som existerar inom dessa (Limberg, 

Sundin & Talja, 2012). Professor Roger Säljö (2000) delar denna uppfattning och 

menar att om man vill anlägga ett sociokulturellt perspektiv på mänskliga aktiviteter så 

måste olika handlingar och kunskaper kopplas till olika sammanhang och 

verksamheter, även kallade kontexter. Därför måste man i studier som använder ett 

sociokulturellt perspektiv betrakta det som undersöks i förhållande till den kontext som 

det äger rum i. 

 

I denna studie granskas de redskap och arbetsmetoder som UH-biblioteken använder för 

att hjälpa studenter att utveckla sin IK och hur den högre utbildningskontext som de 

verkar i påverkar detta arbete. Eftersom Sveriges högskolor och universitet själva 

ansvarar för hur deras verksamhet ska bedrivas (Hansson & Rimsten, 2005) så kan 

variationer av hur UH-bibliotekens arbete går till inom denna kontext förekomma. 

Därför kan det vara av intresse att se hur enskilda UH-bibliotek skiljer sig åt genom att 

granska de förutsättningar som existerar för varje lärosäte. 

3.2. Begreppet informationskompetens 
 

IK är ett begrepp som har diskuterats under en lång tid och som har givits flera olika 

definitioner. Begreppet har sina rötter i informationssamhällets framväxt, som 

karaktäriseras av en snabb tillväxt av mängden tillgänglig information och en 

teknologisk utveckling som förändrar hur människor genererar, sprider, hanterar och får 

tillgång till information (Bruce, 1997). Det har tidigare rått en uppfattning om att 

informationskompetens är en allmän uppsättning färdigheter och förmågor som en 

person alltid har nytta av oavsett kontext. Detta kan ses i bland annat American Library 

Associations (1989) definition av IK, där de hävdar att en informationskompetent 

person kan identifiera sina egna och andras informationsbehov och har förmågan att 

lokalisera, bedöma och effektivt använda sig av informationen. Det brittiska CILIP 

(Chartered Institute of Library and Information Professionals) formulerade 2004 en 



8  

liknande definition av IK där en informationskompetent person vet när och varför 

informationen behövs, vart den kan hittas och hur den utvärderas, används och 

förmedlas i enlighet med rådande etiska principer (CILIP, 2015). Denna syn på IK går 

även att urskilja i den svenska högskolelagens 1 kap:s 8:e §, där IK inte uttryckligen 

nämns, men de kompetenser som studenter ska utveckla stämmer väl överens med ovan 

nämnda definitioner av IK (SFS 1992:1434, kap. 1, 8 §). 

 

Pilerot (2009) menar att definitioner som de ovan är ett uttryck för tanken om att 

informationskompetens är en samling allmängiltiga färdigheter, en uppfattning som har 

diskuterats mycket på senare år. Många verksamma inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen idag menar istället att IK inte bör förstås som en samling 

färdigheter som är gångbara oavsett sammanhang, utan som en kontextberoende 

aktivitet. Limberg, Sundin och Talja (2012) menar att begreppet IK är mångfacetterat 

och att IK formas av olika praktiker i den kontext där de tillämpas. Cecilia Gärdén 

(2014) ansluter sig till denna uppfattning och konstaterar att människor söker 

information på olika sätt i olika sammanhang. Informationsökning i skolsammanhang 

ställer bl.a. krav på ett särskilt förhållningssätt som inkluderar en kritisk hållning till 

olika källor och en förmåga att röra sig i olika akademiska miljöer som man inte rör sig 

i på fritiden. Detta leder till att de färdigheter som krävs för att tillfredsställa olika 

informationsbehov kommer att variera beroende på kontext. 

 

Pilerot (2009) hävdar också att IK uppfattas och diskuteras på ett enhetligt sätt i 

högskolesammanhang, och att denna diskurs har formats av det vetenskapligt 

orienterade ideal som råder i denna kontext. Det är med utgångspunkt i uppfattningen 

att IK är kontextberoende som det blir viktigt att få en inblick i hur IK definieras i en 

universitets- och högskolekontext för att kunna förstå hur det har format UH- 

bibliotekens arbete med den. 

3.3. Informationskompetens i en högre utbildningskontext 
 

Enligt det sociokulturella perspektivet måste IK granskas utifrån den kontext som den 

existerar i. Detta innebär att en undersökning av de svenska UH-bibliotekens arbete 

med IK inte blir möjlig förrän IK har definierats i den kontext de verkar i, som i 

bibliotekens fall är en högre utbildningskontext. 

 

För denna studie har Association of College & Research Libraries (ACRL) riktlinjer 

som presenteras i Framework for Information Literacy for Higher Education (2016) 

använts för att definiera IK i en högre utbildningskontext. Ramverket utvecklades för att 

ge både bibliotekarier och övrig personal vid akademiska institutioner stöd i deras 

arbete med IK. Utgångspunkten var att undervisning i IK har förändrats mycket de 

senaste 15 åren och att det därför behövdes en ny uppsättning idéer om vad IK i en 

högre utbildningskontext utgörs av. Ramverket består av sex dimensioner som 

behandlar olika aspekter av IK. Det är dock viktigt att notera att ingen av dimensionerna 

existerar helt frånskilt från de andra, vilket leder till att liknande aspekter av IK kan 

finnas i flera av dem. Nedan följer en sammanfattande förklaring av varje dimension 

och vilka aspekter av IK som går att identifiera i dem. Aspekterna användes för att 

konstruera de koder som behandlar informationssökning och informationsanvändning 

som ingår i observationsschemat. 
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Authority Is Constructed and Contextual: ACRL hävdar att det inom olika kontexter 

finns olika informationsauktoriteter och beroende på informationsbehovet kan källor ha 

olika grader av auktoritet. En informationskompetent person kan kritiskt granska dessa 

auktoriteter med hjälp av olika verktyg och bedöma vilka som är lämpliga att använda 

för ett visst informationsbehov. De genomgående aspekter som går att se i denna 

dimension är källkritik och informationssökning. 

 

Information Creation as a Process: Enligt ACRL förstår en informationskompetent 

person att informationsgenerering är en dynamisk process där de val som görs för att 

generera information påverkar hur informationen kommer att användas och vilket 

innehåll den förmedlar. Vidare har denne förmågan att formulera styrkor och 

begränsningar hos information som har producerats med hjälp av olika metoder och kan 

redogöra för de processer som används för att skapa och sprida information. De 

genomgående aspekter som går att se i denna dimension är vetenskapligt skrivande och 

informationssökning. 

 

Information has Value: ACRL förklarar att värdet på information är kontextberoende 

och dess produktion och spridning influeras av juridiska och socioekonomiska intressen. 

En informationskompetent person förstår värdet av information och erkänner andras 

bidrag till sitt eget arbete genom korrekta hänvisningar. Denne ska även vara medveten 

om de lagar och bestämmelser som reglerar deras tillgång till information och hur de får 

använda den. De genomgående aspekter som går att se i denna dimension är 

referenshantering och citatteknik. 

 

Research as Inquiry: Enligt ACRL går forskning ut på att ställa frågor som i sin tur 

leder till nya och/eller mer komplexa frågor. En informationskompetent person kan 

genomföra en vetenskaplig undersökning genom att formulera relevanta 

forskningsfrågor baserade på kunskapsbrister eller redan existerande, möjligen 

motsägelsefulla, informationskällor. Denne kan även bedöma hur omfattande en studie 

bör vara, använda olika metoder och källor, organisera och kritiskt granska den 

insamlade informationen samt dra rimliga slutsatser utifrån analys och tolkning av 

informationen. De aspekter som går att se i denna dimension är informationssökning, 

forskningsmetoder och källkritik. 

 

Scholarship as Conversation: ACRL hävdar att forskning i en akademisk kontext äger 

rum inom en viss diskurs där idéer formuleras, diskuteras och jämförs med varandra 

över långa tidsperioder. En informationskompetent person kan bidra till den 

akademiska diskursen på en nivå som är lämplig för denne, och känner till olika 

barriärer som existerar när denne vill delta i diskussionen. Personen kan även förstå hur 

specifika artiklar, böcker och andra vetenskapliga verk bidrar till olika vetenskapliga 

discipliner, men har också förmåga att både källkritiskt granska och hänvisa till dessa 

verk i sitt eget arbete. Personen har även förståelse för hur ett visst perspektiv på ett 

visst ämne kan förändras över tid. De aspekter som går att se i denna dimension är 

referenshantering och källkritik. 

 

Searching as Strategic Exploration: ACRL talar om att informationssökning är en 

komplex process som ställer krav på sökarens förmåga att lokalisera och värdera ett 

antal olika informationskällor. Sökandet börjar ofta med en forskningsfråga som avgör 

informationsbehovet och följs av en identifiering av relevanta källor och hur man får 

tillgång till dessa. En informationskompetent person kan bedöma hur 
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mycketinformation som krävs för att svara på forskningsfrågorna och de kan identifiera 

olika informationsproducenter som organisationer och företag för att hitta relevant 

information. Denne kan även använda sig av olika sökverktyg och söktekniker på ett 

sätt som hjälper denne att tillfredsställa sitt informationsbehov. De aspekter som 

förekommer i denna dimension är informationssökning och källkritik. 

 

De aspekter som går att identifiera i ramverket är informationssökning, källkritik, 

citatteknik, referenshantering, forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande. Dessa 

sex aspekter är centrala för IK inom en högre utbildningskontext och inkluderades 

därför i det observationsschema som används i denna studie för att registrera innehållet 

i de webbaserade guiderna. En viss anpassning krävdes dock för vissa av dem: 

informationssökning kodades om till sökhjälp, citatteknik inkluderades under 

referenshantering och forskningsmetoder ingick istället i vetenskapligt skrivande. 
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4. Metod 

För denna studie används kvantitativ innehållsanalys som metod. Kvantitativa 

innehållsanalyser används när man vill identifiera olika samband och se mönster, 

meddelanden och värderingar som kanske inte är synliga vid en snabb anblick 

(Neuman, 2006). Då denna studies empiriska material utgörs av 48 UH-biblioteks 

hemsidor är denna metod lämplig för att uppfylla studiens syften, eftersom den gör det 

möjligt att identifiera hur UH-bibliotekens arbete med IK skiljer sig åt. Materialet i 

studien bearbetades med hjälp av ett observationsschema. 

4.1. Kvantitativ innehållsanalys 
 

En tidig definition av vad en kvantitativ innehållsanalys innebär lyder “content analysis 

is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the 

manifest content of communication” (Berelson, 1952, s. 18). Enligt Berelson är en 

kvantitativ innehållsanalys alltså en forskningsmetod som på ett kvantitativt, 

systematiskt och objektivt sätt ämnar studera innehållet i olika kommunikationer. En 

snarlik definition ges femtio år senare av professor Kimberley Neuendorf som menar att 

“content analysis may be briefly defined as the systematic, objective, quantitative 

analysis of message characteristics” (2002, s. 1). Definitionen av en kvantitativ 

innehållsanalys har inte förändrats mycket över åren och innehåller tre nyckelbegrepp: 

objektivitet, systematik och kravet på kvantifierbarhet. Kommunikationer och budskap 

tas också upp av respektive definitioner och visar på den vidgning som har skett av 

innehållsanalysbegreppet. Ursprungligen avsågs textbaserade kommunikationer som 

böcker och tidningar (Spurgin & Wildemuth, 2009), men numera så har begreppet 

breddats till att även innefatta digitala kommunikationer som twitterflöden och TV- 

reklam. 

 

För att säkerställa att materialet registrerades och kategoriserades på ett korrekt sätt 

användes Brymans (2011) kriterier för kvantitativ reliabilitet. Först och främst måste 

kodningen göras på ett konsekvent och objektivt sätt. Detta innebär att man i förväg har 

utarbetat regler som talar om hur olika delar av ett råmaterial (i detta fall UH- 

bibliotekens hemsidor), ska hänföras till olika kategorier i ett kodningsschema. Vidare 

så ska dessa regler tillämpas på ett konsekvent sätt så att varje person som använder 

dem kommer fram till samma resultat. Reglerna för hur innehållet på UH-bibliotekens 

hemsidor ska kategoriseras utformas med utgångspunkt i studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

 

Genom att använda ett observationsschema med en uppsättning regler som talar om hur 

det ska användas blir det möjligt att skapa en objektiv beskrivning av det studerade 

fenomenet och risken för att datainsamlingen påverkas av personliga värderingar 

minskar. Dessa regler tillämpades på ett så konsekvent sätt som möjligt under 

datainsamlingen vilket, utöver att uppfylla ovanstående kriterier på objektivitet och 

systematik, gör det möjligt att replikera studien i framtiden. 

 

I en studie som använder sig av kvantitativ innehållsanalys som metod är det också 

viktigt att kunna skilja på manifest och latent data och hur dessa bör kodas i ett 

observationsschema. I denna studie registreras både manifest och latent data. Manifest 

data är det synliga, ytliga innehållet i en kommunikation som exempelvis antalet gånger 

ett ord eller en fras förekommer i en skriven text, eller antalet gånger en viss handling 
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visas i ett foto eller videoklipp (Neuman, 2006). I denna studie utgörs den manifesta 

datan av sådant som är direkt synligt på UH-bibliotekens hemsidor, som antalet gånger 

högskolelagen förekommer eller hur många bibliotek som erbjuder sina studenter 

personlig assistans. Latent data är den underliggande mening som kan förstås inom 

kontexten av en viss kommunikation. Vid kodningen av latent data granskas en 

kommunikation för att försöka avgöra huruvida den innehåller vissa specifika teman 

eller ej. I denna studie utgörs den latenta datan av innehållet i de webbaserade guider 

som UH-biblioteken tillhandahåller. Kodningen genomfördes med hjälp av den 

uppsättning regler som utarbetades i förväg. 

 

Som alla forskningsmetoder så har kvantitativa innehållsanalyser ett antal styrkor och 

svagheter som det är viktigt att vara medveten om när man drar slutsatser utifrån det 

insamlade materialet. Styrkan med en kvantitativ innehållsanalys är att den är objektiv, 

eftersom det är lätt att beskriva hur urvalet och utformningen av kodningsschemat har 

gått till, vilket gör studier lätta att replikera. Den är dessutom ett högt flexibelt sätt att 

mäta olika typer av ostrukturerad information på, den är icke-reaktiv (forskarens 

närvaro påverkar inte studieobjektet) och den kan ge information om sociala grupper 

som det annars kan vara svårt att få kontakt med (Bryman, 2011). Problem som kan 

uppstå med denna metod innefattar tolkning från forskares sida när kodningsmanualen 

utformas, ett beroende av kvalitéten på de dokument som granskas och få svar på varför 

ett visst fenomen ser ut som det gör. När latent kodning genomförs ökar dessutom 

risken för att felaktiga slutsatser dras, då den av nödvändighet är beroende av att vissa 

tolkningar görs. 

4.2. Empiriskt material och etiska överväganden 
 

Eftersom denne studie ämnar skapa en bild av hur Sveriges UH-bibliotek arbetar med 

att stödja utvecklingen av sina studenters IK framstod en granskning av samtliga UH-

biblioteks hemsidor som ett lämpligt val för att göra detta. 

 

För att bedöma materialets lämplighet för denna studie har Scotts (1990) tre kriterier 

authenticity (autenticitet), credibility (trovärdighet) och representativeness 

(representativitet) använts. Ett dokuments autenticitet (i det här fallet hemsidan) betyder 

att dokumentet verkligen är vad det utger sig för att vara. Kravet på trovärdighet avser 

att dokumentet inte har förvrängts eller förfalskats på något sätt och att det finns grund 

för detta. Representativitet mäter huruvida de studerade dokumenten är representativa 

för det studerade fenomenet (huruvida resultaten är generaliserbara eller ej). 

 

Att samtliga UH-bibliotekshemsidor granskas säkerställer studiens representativitet för 

hur UH-biblioteken arbetar med att främja utvecklingen av sina studenters IK. 

Hemsidorna identifierades och valdes ut med hjälp av Universitetskanslerämbetets 

(UKÄ, 2015) rapport Universitet och högskolor, där samtliga universitet eller högskolor 

som har rätt att utfärda examina finns listade. Med denna lista som utgångspunkt 

lokaliserades sedan bibliotekens webbsidor genom institutionernas hemsidor. Detta 

minskar risken för att hemsidorna skulle vara förfalskade eller att innehållet i dem skulle 

ha förvrängts av en tredje part och uppfyller därmed kraven på autenticitet och 

trovärdighet. 

 

Neuman (2006) menar att det är viktigt att identifiera olika etiska dilemman som kan 

uppstå i samband med den egna studien innan den genomförs, eftersom detta leder till 
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att studiens metod redan har de etiska restriktioner som krävs för att forskningsetiken 

ska upprätthållas. För denna studie är det enkelt att upprätthålla ett forskningsetiskt 

förhållningssätt. Eftersom inga personer medverkar i studien, och eftersom ingen data 

som kan leda till att enskilda individer kan identifieras samlades in så utgör kraven på 

informerat samtycke, nyttjande och konfidentialitet (Bryman, 2011) inte något hinder 

för denna undersökning. 

4.3. Observationsschemat 
 

Data samlades in med hjälp av ett observationsschema (bilaga 1) där olika aspekter av 

UH-bibliotekens arbete med IK registrerades. Schemat är indelat i två delar. Den första 

registrerar fakta om respektive lärosäte. Eftersom denna studie utgår från att IK är 

kontextberoende kan denna information användas för att skapa en bild av 

förutsättningarna på respektive lärosäte vilken senare kan användas för att förklara 

eventuella likheter och skillnader inom resultaten. De förutsättningar som granskades 

valdes utifrån den information som gick att finna om lärosätena via UKÄ:s, Statistiska 

Centralbyråns (SCB) och Kungliga bibliotekets (KB) statistik. Den information som 

registrerades var lärosätets namn, vilket år lärosätet grundades, vilken typ av lärosäte 

det är, huruvida lärosätet är statligt eller enskilt, bibliotekets driftskostnad, antalet 

studenter, antalet anställda på biblioteket, antal besök på bibliotekets hemsida och 

antal digitala pedagogiska resurser. Fyra av kategorierna kan behöva en närmare 

förklaring som presenteras nedan: 

 

 Typ av lärosäte: Med detta avses huruvida lärosätet är ett universitet, högskola 

eller konstnärlig högskola. Denna uppdelning baseras på UKÄ:s uppdelning av 

lärosäten i rapporten Universitet och högskolor (2015). 

 

 Statligt eller enskilt: Här avses vilken huvudman lärosätet har, alltså huruvida 

lärosätet ägs och drivs av staten eller av en privat aktör. Denna uppdelning är 

också baserad på UKÄ:s rapport Universitet och högskolor (2015). 

 

 Bibliotekets driftskostnad: Totala driftskostnader exklusive mervärdesskatt för 

biblioteksverksamheten. Inkluderar samtliga utgifter för personal, inköp av 

medier, utgifter för samtliga medier och bibliotekssystem samt övriga utgifter 

som är löpande (KB, 2015). 

 

 Antal digitala pedagogiska resurser: Här avses antalet digitala pedagogiska 

resurser som finns tillgängliga för biblioteks- och söktjänster (KB, 2015). 

 

Den andra delen av schemat registrerar innehållet på hemsidorna och är uppdelad i fyra 

kategorier som behandlar olika delar av bibliotekens arbete med IK, vilka visas nedan: 

4.3.1. Bibliotekens planer och mål 

 

Två av kategorierna i schemat, Styrdokument och Högskolelagen, registrerar 

bibliotekens planer och mål i deras arbete med att stödja utvecklingen av sina studenters 

IK. Denna del har sin bakgrund i de brister i styrdokumenten som både Hansson och 

Rimsten (2005) och Corrall (2007) diskuterade samt de frågor som Hansson och 

Rimsten lyfte fram kring lärosätenas implementering av högskolelagen. Genom att 

granska detta blir det möjligt att se huruvida biblioteken har ett offentligt tillgängligt 

dokument där planer och mål för arbetet med IK finns inkluderat, samt om de hänvisar 
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till högskolelagen. 

4.3.2. Verktyg och metoder 

 

Fyra kategorier i schemat, Erbjuder utbildning, Personlig assistans, Interaktiv guide, 

och Icke-interaktiv guide registrerar vilka verktyg och metoder UH-biblioteken 

använder sig av i sitt arbete med IK. Denna del av schemat har sin bakgrund i den 

tidigare forskning som diskuterar vilka verktyg och metoder akademiska bibliotek 

använder i sitt arbete med studenternas IK. Genom att granska detta blir det möjligt att 

upptäcka i vilken utsträckning de använder sig av dessa verktyg och metoder. 

4.3.3. Innehållet i undervisningen 

 

Fyra kategorier registrerar innehållet som förmedlas av UH-bibliotekens guider. Dessa 

är Sökhjälp, Källkritik, Referenshantering och Vetenskapligt skrivande vilka återfinns 

under kategorierna Interaktiv guide och Icke-interaktiv guide. Dessa kategorier 

skapades, som nämndes tidigare, utifrån ACRL:s riktlinjer kring vad IK innebär i en 

högre utbildningskontext. Genom att granska detta blir det möjligt att identifiera vad 

biblioteken lär sina respektive studenter om IK. 

4.3.4. Extern resurs 

 

Vid test av schemat upptäcktes det att vissa bibliotek länkade till guider och 

instruktioner vid andra bibliotek och organisationer. Därför lades denna kategori till i 

schemat för att få en mer uttömmande bild av hur arbetet med IK går till. Tre 

underrubriker granskar vilken typ av externa resurser som biblioteken länkar till. Dessa 

är Högskola/universitet i Sverige, Högskola/universitet i annat land och Annan resurs. 

4.3.5. Kategorier 

 

Nedan ges en närmare förklaring av schemats kategorier och vad de avser. 

 

 Styrdokument: Här avses planer och mål för bibliotekets arbete med IK och 

dessa kan förekomma i enskilda dokument eller direkt på hemsidan. 

 

 Högskolelagen: Här avses en uttrycklig referens till 1 kap. 8 § högskolelagen 

och kan förekomma antingen i ett styrdokument eller direkt på hemsidan. 

 

 Erbjuder utbildning: Här avses bibliotekarieledd utbildning i IK för större 

grupper, som antingen kan vara fristående eller integrerade i andra kurser på 

lärosätet. Hit räknas exempelvis sök - och skrivverkstäder. 

 

 Personlig assistans: Här avses tjänster som boka bibliotekarie, chatta med en 

bibliotekarie etc. som på något sätt ger studenter möjlighet till personlig 

assistans från personal på biblioteket. Hit räknas enskild undervisning mellan en 

bibliotekarie och ett fåtal studenter. 

 

 Interaktiv guide: Här avses de guider som innehåller interaktiva element, dvs. 

ett sätt för studenten att utföra uppgifter och utvärdera sina kompetenser 

samtidigt som innehållet i guiden levereras. Detta kan ske genom exempelvis 

olika övningar som måste genomföras innan studenten kan gå vidare till nästa 
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del eller någon form av kunskapstest. Interaktiva guider kan ha flera format, och 

kan vara textbaserade eller ljud - och bildbaserade. 
 

 Icke-interaktiv guide: Här avses de guider där interaktiva element inte finns 

med, alltså sådana som inte har uppgifter eller kunskapstest som studenten kan 

göra för att utvärdera sina kompetenser. Interaktiva guider kan ha flera format, 

och kan vara textbaserade eller ljud - och bildbaserade. 

 

 Länk till extern resurs: Här avses länkar till resurser som behandlar IK på 

hemsidor utanför lärosätet. 

 

Interaktiv guide och icke-interaktiv guide har följande underrubriker: 

 

 Sökhjälp: Här avses information om hur studenterna kan söka i bibliotekets 

katalog, databaser, olika söktekniker, etc. 

 

 Källkritik: Här avses information om hur studenterna skall förhålla sig på ett 

källkritiskt sätt till olika källor. 

 

 Referenshantering: Här avses information om hur studenterna på ett korrekt 

sätt skriver referenser och citerar. 

 

 Vetenskapligt skrivande: Här avses information för studenterna om hur man 

skriver en vetenskaplig text, som forskningsetiska aspekter, språk och formalia 

etc. 

 

Länk till extern resurs har följande underrubriker: 

 

 Högskola/universitet i Sverige: Här avses länkar till resurser på andra 

högskolor och universitet i Sverige. 

 

 Högskola/universitet i annat land: Här avses länkar till resurser på högskolor 

och universitet i andra länder. 

 

 Annan resurs: Här avses alla länkar till resurser som inte finns på andra 

högskolor eller universitet. 

4.4. Genomförande 
 

Ett inledande test av schemat ägde rum den 22 april 2016 för att bedöma dess 

funktionalitet inför den riktiga datainsamlingen. 10 olika bibliotekshemsidor från både 

universitet, högskolor och konstnärliga högskolor granskades av båda författarna. Under 

testet upptäcktes det att många UH-bibliotek länkade till resurser utanför sina egna 

hemsidor. Detta ledde till att ytterligare en kategori lades till i schemat, kallad “länk till 

extern resurs”, där dessa registrerades. I övrigt bedömdes schemat fungera på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

Datainsamlingen ägde rum under perioden 25 - 27 april 2016 då hemsidornas innehåll 

registrerades med hjälp av observationsschemat. Varje hemsida granskades först separat
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av respektive författare och resultaten jämfördes sedan för att minska risken för 

eventuella olikheter som kan ha uppstått i samband med insamlingen. I de fall där 

olikheter upptäcktes utsattes hemsidan i fråga för en andra granskning av båda författare 

för att säkerställa en konsekvent registrering av hemsidornas innehåll. 

 

Ett problem som upptäcktes när resultaten jämfördes med varandra var hur kategorin 

som behandlade högskolelagen skulle hanteras. Vissa UH-bibliotek refererade 

uttryckligen till högskolelagen i sina dokument eller direkt på sina hemsidor. På andra 

bibliotek gick det istället att se spår av lagen, men inga direkta hänvisningar. För att 

säkerställa en korrekt datainsamling beslutades det därför att denna kategori enbart 

skulle registreras ifall det uttryckligen hänvisades till högskolelagen. Detta kan 

potentiellt ha lett till ett lägre resultat för denna kategori, men samtidigt eliminerades 

risken för feltolkningar. 

4.5. Bortfall 
 

Under datainsamlingen upptäcktes det också att 5 av de 48 lärosätena saknade en egen 

hemsida för sina bibliotek och något innehåll gick därför inte att registrera. Dessa 

lärosäten var Beckman Designhögskola, Gammelkroppa skogsskola, Stockholms 

Musikpedagogiska institut, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och Stockholms 

akademi för psykoterapiutbildning. Dessa exkluderades därför från resultatdelen. 
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5. Resultat och analys 

Nedan följer en redovisning av den data som samlades in under undersökningen. 

Innehållet på UH-bibliotekens hemsidor redovisas och analyseras i förhållande till de 

olika förutsättningar som har registrerats i studien.  

 

Först presenteras en sammanfattning av innehållet på samtliga 43 bibliotekshemsidor 

som analyserades i studien. Därefter har resultaten delats upp i fyra olika delar: 

“Styrning och typ av lärosäte”, “Pedagogiska aktiviteter”, “Webbaserade guider” och 

“Länkar till externa resurser”. Biblioteken är uppdelade efter vilken typ av lärosäte de 

tillhör och vilken huvudman de har. Typerna av lärosäten som biblioteken kan tillhöra 

är ”Universitet”, ”Högskolor” och ”Konstnärliga Högskolor”. Bibliotekens huvudmän 

kan antingen vara ”Statligt” eller ”Enskilt”. Dessa uppdelningar används för att närmare 

granska både resultaten och de variationer som uppträder inom dem. 

5.1. Sammanfattning 

 

 

Tabell 1: Sammanfattning av innehåll på hemsidor 

 

I tabellen ovan presenteras det sammanlagda resultatet av innehållsanalysen. Överlag är 

siffrorna relativt jämna, med undantag för högskolelagen, som ungefär en fjärdedel 

hänvisade till, och de interaktiva guiderna, som används i betydligt lägre utsträckning 

än de icke-interaktiva. Resultaten verkar visa på en viss enhetlighet kring arbetet med 

IK, men för att få en mer uttömmande bild av hur IK behandlas på de svenska UH- 

bibliotekens hemsidor kommer en mer ingående granskning av resultaten att utföras i 

nästföljande delar. 

  

Resultat från analys av hemsidor 
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5.2. Styrning och typ av lärosäte 
 

Två faktorer som verkar ha stor inverkan på UH-bibliotekens arbete med IK är om 

biblioteket är statligt eller enskilt samt om det tillhör ett universitet, en högskola eller en 

konstnärlig högskola. I bilden nedan presenteras en jämförelse mellan resultaten hos de 

statliga och enskilda UH-biblioteken: 

 

 

Tabell 2: Jämförelse statliga och enskilda lärosäten 

 

Här kan ses att bibliotekshemsidorna vid de statliga lärosätena har en rikare 

verktygsanvändning än hemsidorna vid de enskilda. En möjlig anledning till detta är att 

många av de enskilda lärosätena är mindre skolor, ofta med bara några hundra elever. 

De statliga lärosätena har, med några få undantag, istället tusen- eller tiotusentals elever. 

Detta innebär att de statliga skolorna ofta har betydligt mer resurser till sitt förfogande, 

vilket kan vara en tänkbar anledning till att skillnaden mellan statliga och privata 

bibliotek är så markant. Tabellen visar också på en viss ojämnhet i arbetet med IK hos 

de enskilda utbildningsanordnarna. Det går exempelvis att se att 59 % av dem 

tillhandhåller icke-interaktiva guider och att 42 % av dem erbjuder personlig assistans, 

men samtidigt är det endast 8 % av dem som hade ett styrdokument jämfört med 80 %, 

och bara 17 % erbjöd utbildning inom IK jämfört med hela 84 % hos de statliga. Detta 

innebär att det verkar bedrivas ett visst arbete med IK på de enskilda UH-biblioteken, 

åtminstone enligt informationen som finns på deras hemsidor, men att arbetet är mindre 

omfattande än vid de statliga skolorna och att det verkar sakna förankring i både 

styrdokument och i högskolelagen. Det är dock viktigt att komma ihåg att biblioteken 

kan ha styrdokument, men att de inte funnits tillgängliga via deras hemsidor, vilket kan 

vara en förklaring till att ett sådant lågt värde uppmättes för de enskilda biblioteken. 

 
 

 

 
 

 

 

  

Jämförelse statliga och enskilda lärosäten 
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Även vilken typ av lärosäte som biblioteket tillhörde verkade påverka deras arbete med 

IK, vilket kan ses i tabellen nedan: 

 

 
  Tabell 3: Jämförelse universitet, högskolor och konstnärliga högskolor 

 

Här ser vi att universitetsbiblioteken tillhandahåller tjänster i högre utsträckning än 

biblioteken vid andra typer av lärosäten. Även här tycks storleken på lärosätet spela 

roll, universiteten har överlag fler studenter än högskolorna och de konstnärliga 

högskolorna, universiteten har fler anställda på biblioteken, de har i de flesta fall högre 

driftskostnader för biblioteken och deras hemsidor har också fler besökare än de vid de 

andra typerna av lärosäten. Detta kan möjligtvis förklara varför de erbjuder tjänster i 

högre utsträckning än de andra bibliotekstyperna. 

 

En koppling som kan ses i båda tabellerna är att de högsta värdena uppmätts hos 

bibliotek som hade ett styrdokument, både hos de statliga biblioteken och vid 

universitetsbiblioteken. I båda fallen ligger siffran runt 80 %, och höga värden har 

också uppmätts inom de andra kategorierna hos dessa bibliotek. Kan det vara så att ett 

tydligt styrdokument innebär att det är lättare för bibliotekspersonalen att planera, skapa 

och inkludera även andra IK-relaterade tjänster? Då är det å andra sidan märkligt att en 

betydligt mindre del av dem hänvisade till högskolelagen, varför inte använda den 

oftare i styrdokumenten? Det är möjligt att närvaron av ett styrdokument inte alls är 

relaterat till de andra tjänsterna på detta sätt, men det är ett intressant samband. 

 

Det låga antalet hänvisningar till högskolelagen är någonting som sticker ut och är 

svårt att förklara. Förvisso så kodades denna punkt enbart om högskolelagen 

uttryckligen nämndes, det är därför möjligt att denna missades på vissa lärosäten som 

kanske använde innehållet i lagen utan att uttryckligen referera till den. Den väldigt 

låga siffran (13 %) för högskolorna är dock oroväckande, ifall hälften av universiteten 

och en fjärdedel av de konstnärliga högskolorna refererade till den, varför gjorde bara 
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cirka en tiondel av högskolorna det? Högskolebiblioteken skiljer sig i storlek från sina 

motsvarigheter på universiteten, men de skall fortfarande sträva efter de mål för IK 

som ställs upp i högskolelagen, och det är förvånande att en sådan liten mängd av dem 

nämnde den. 

 

Biblioteken vid de konstnärliga högskolorna är också av intresse. Det är få av dem som 

har något styrdokument, hänvisar till högskolelagen, erbjuder utbildning eller har någon 

guide. Vad detta beror på kan spekuleras kring; eftersom konstnärliga högskolor ofta 

har mer praktiskt inriktade utbildningar kan det vara så att de inte behöver arbeta med 

IK på samma sätt som lärosäten med mer teoretiskt inriktade utbildningar. Det kan även 

vara så att en stor mängd IK-relaterat arbete faktiskt utförs på lärosätena, men att detta 

inte syns på hemsidorna. Det går dock att se att biblioteken vid hälften av de 

konstnärliga högskolorna länkade till externa resurser, så det är möjligt att de utnyttjar 

resurser vid andra lärosäten och organisationer för att stödja utvecklingen av sina 

studenters IK. 

 

Som en sammanfattning kan sägas att de statliga lärosätena, främst universiteten, ligger 

i framkant när det gäller samtliga aspekter i observationsschemat. Stora variationer i 

resultaten förekommer också, särskilt mellan de statliga och de enskilda lärosätena, men 

även mellan olika typer av lärosäten. Vissa av variationerna är svåra att förklara, 

exempelvis så gör bristen på statistik om de enskilda högskolorna att det blir besvärligt 

att uttala sig om skillnader mellan dessa och de statliga. Det är lättare att tala om 

skillnader mellan de olika typerna av lärosäten. Storleken verkar spela roll för vilka 

tjänster som erbjuds, vilket tydligt syns när man jämför universiteten med de andra. 

Bibliotek vid alla typer av lärosäten verkar också föredra att länka till resurser som 

ligger utanför deras eget lärosäte. 
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5.3. Pedagogiska aktiviteter 
 

Ett antal UH-bibliotek använde sig av mer praktiska pedagogiska metoder i sitt arbete 

med IK via tjänster som boka bibliotekarie eller genom att erbjuda kurser för både 

studenter och personal vid lärosätet, vilket kan ses i tabellen nedan. 

 

 

Tabell 4: Lärosäten som erbjuder utbildning och personlig assistans 

 

65 % av biblioteken erbjöd utbildning och 77 % erbjöd personlig assistans. En närmare 

undersökning av de bibliotek som erbjöd tjänsterna är intetsägande, antalet studenter 

vid dem varierade, deras driftskostnader skiljde sig kraftigt, de hade olika mängder 

personal vid biblioteken, från några enstaka personer till ett hundratal, och antalet 

undervisningstimmar som bibliotekspersonalen höll i kunde skilja sig med flera tusen. 

Det som går att se är att majoriteten av biblioteken som erbjuder dessa tjänster är 

statliga, och att tjänsterna är vanligast förekommande hos universitetsbiblioteken. En 

granskning av de bibliotek som inte erbjuder denna typ av undervisning visar istället att 

majoriteten av dem är enskilda utbildningsanordnare, ofta med bara några hundra 

studenter. Statistiska uppgifter saknas också om många vilket ytterligare försvårar 

undersökningen. Vid en närmare granskning av samtliga lärosäten, både de som erbjöd 

tjänsterna och de som inte gjorde det så gick det faktiskt att urskilja ett möjligt 

samband, nämligen kopplingen mellan ett styrdokument och förekomsten av tjänsterna. 

Det var sammanlagt 33 lärosäten som antingen erbjöd utbildning, personlig assistans, 

eller båda till sina studenter och av dessa hade 25 stycken, eller 76 %, ett 

styrdokument, medan endast 1 (10 %) av de lärosäten som inte erbjöd dem hade ett 

styrdokument. Eftersom tre fjärdedelar hade ett styrdokument är det då intressant att se 

om dessa bibliotek även hänvisar till högskolelagen. En granskning av detta visar att 

12 stycken (36 %) av dem också refererade till denna, medan siffran var 0 % hos de 

som inte erbjöd tjänsterna. 

 

Lärosäten som erbjuder utbildning och personlig assistans 
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Resultaten visar att det inte verkar finnas någon tydlig förklaring till varför vissa 

lärosäten erbjuder tjänsterna och vissa inte gör det, men några få observationer kan göras. 

Av de lärosäten som inte erbjöd dem var majoriteten enskilda och relativt små. Bland de 

som tillhandahöll tjänsterna var universiteten överrepresenterade, och erbjöd i de flesta 

fall båda tjänsterna. Det enda gemensamma drag som gick att finna bland alla lärosäten 

som erbjöd dem var att många också hade ett styrdokument. Det är dock svårt att uttala 

sig om huruvida närvaron av ett styrdokument har en inverkan på huruvida tjänsterna 

erbjuds eller inte. Det kan finnas en mängd olika faktorer som påverkar detta som inte 

registrerats i denna studie. 
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5.4. Webbaserade guider 
 

Många UH-bibliotek använder sig av webbaserade guider för att hjälpa sina studenter 

att utveckla sin IK. Totalt registrerades 40 olika guider från 35 bibliotek. En 

sammanställning av innehållet i samtliga guider visar att majoriteten av dem diskuterar 

någon eller några av de aspekter av IK i en högskolekontext som identifierades med 

hjälp av ACRL:s riktlinjer. En intressant skillnad som uppmättes visar att av de 

bibliotek som tillhandahåller guider så har 74 % ett styrdokument som reglerar hur 

verksamheten ska bedrivas, men endast 34 % hänvisade till högskolelagen. 

 

 

Tabell 5: Innehållet i guider Interaktiva och icke-interaktiva 

 

En möjlig anledning till att vetenskapligt skrivande är något lägre än de andra 

aspekterna är att vissa UH-bibliotek erbjöd språkverkstäder som tog upp denna aspekt, 

och dessa registrerades istället under punkten “erbjuder utbildning” under 

datainsamlingen. Användningen av guiderna skiljer sig åt, både mellan såväl statliga 

och enskilda lärosäten, som mellan olika typer av lärosäten. Detta diskuteras i 

nästföljande del av avsnittet. 
 

 

 

 

Innehållet i guider 
Interaktiva och icke-interaktiva 
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Tabell 6: Interaktiva guider Statliga och enskilda 

 

Det finns en intressant skillnad i hur statliga och enskilda UH-bibliotek använder sig av 

webbaserade guider för att utbilda sina studenter, som kommer till uttryck genom det 

enkla faktum att de enskilda biblioteken inte har några. Som tabellen ovan illustrerar så 

används interaktiva guider endast av 6 olika statliga bibliotek. En tänkbar förklaring till 

att enskilda lärosäten inte har några interaktiva guider är att vissa av dem är väldigt 

nischade och har inte något behov av denna typ av guide. Dock så har majoriteten av 

guiderna ett liknande innehåll. Det är värt att påpeka att de bibliotek som tillhandahöll 

interaktiva guider hade något slags styrdokument och majoriteten (67 %) hänvisade 

också till högskolelagen. 
 

 

Interaktiva guider 
Statliga och enskilda 
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Tabell 7: Interaktiva guider Universitet, högskolor och konstnärliga högskolor 

 

En granskning av vilken typ av lärosäte som tillhandahåller interaktiva guider visar att 

5 av dem tillhandhålls av universitetsbibliotek och endast 1 av ett högskolebibliotek. 

Det går att se en tydlig koppling mellan bibliotekens driftskostnad och förekomsten av 

interaktiva guider, biblioteken som tillhandahåller interaktiva guider har betydligt högre 

driftskostnader än de flesta andra, med undantag för högskolebiblioteket. Detta kan 

bero på att 5 av guiderna tillhandhålls av lärosäten med universitetsstatus, som 

allesammans har ett stort antal studenter och biblioteksanställda, vilket leder till att de 

har mer resurser för att utveckla dessa guider. 
  

  

 

 

Interaktiva guider 
Universitet, högskolor och konstnärliga högskolor 

   
 

 
 

 
 

 
 

  

 

  
 

 
 



26  

 

Tabell 8: Icke-interaktiva guider Statliga och enskilda 

 

Icke-interaktiva guider används desto flitigare av såväl statliga bibliotek (27 av 31), 

som enskilda (7 av 12), ibland tillsammans med interaktiva guider i de statliga 

bibliotekens fall. Av de bibliotek som tillhandahöll icke-interaktiva guider så var det en 

klar majoritet (73 %) som hade ett styrdokument som de arbetade efter (varav endast 1 

var enskilt). Samtidigt så var det endast 32 % som hänvisade till högskolelagen (1 

enskilt) vilket är intressant eftersom högskolelagen är det enda normerande dokument 

som finns, och trots att en minoritet av biblioteken hänvisar till den är innehållet i 

guiderna i många fall liknande. 

  

 

 
 

Icke-interaktiva guider 
Statliga och enskilda 
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En granskning av icke-interaktiva guider efter typ av lärosäte visar att guiderna 

fortfarande tar upp samma aspekter på IK med liknande frekvens oavsett vilket typ av 

lärosäte den kommer ifrån, vilket illustreras i bilden nedan. 

 

 

Tabell 9: Icke-interaktiva guider Universitet, högskolor och konstnärliga högskolor 

 

Vidare så har både en majoritet av biblioteken vid universiteten (80 %) och 

högskolorna (67 %) med icke-interaktiva guider styrdokument. Även om dessa siffror 

är ganska lika varandra går det att se en stor skillnad mellan antalet styrdokument och 

antalet gånger högskolelagen nämns, då 47 % av universiteten och endast 17 % av 

högskolorna hänvisar till lagen. Detta är samma trend som identifierades i jämförelsen 

mellan statliga och enskilda lärosäten, trots att innehållet i guiderna är relativt likt så är 

det en minoritet som hänvisar högskolelagen. Det är svårt att identifiera några andra 

samband mellan de bibliotek som har icke-interaktiva guider och hur deras olika 

förutsättningar kan påverka dem. Detta beror på att så många bibliotek med kraftigt 

varierande förutsättningar som antal anställda, driftskostnader och antal studenter 

tillhandahåller denna typ av guide. 

 

Det är svårt att uttala sig om huruvida antalet besök som en hemsida får påverkar 

förekomsten av webbaserade guider. Det går att se en väldigt stor variation i antalet 

besök på hemsidor bland de som har webbaserade guider, oavsett om de är interaktiva 

eller ej. En jämförelse mellan de hemsidor som tillhandahåller guider och de som inte 

gör det hade varit intressant, men statistik för antalet besök på de bibliotekshemsidor 

som saknar guider finns tyvärr inte redovisad, vilket gör en jämförelse svår att 

genomföra. Det är också svårt att identifiera något samband mellan förekomsten av 

webbaserade guider och antalet digitala pedagogiska resurser ett bibliotek har till sitt 

förfogande. Antalet resurser varierar kraftigt och i flera fall finns ingen statistik 

redovisad. Detta kompliceras ytterligare av det faktum att det inte finns någon tydlig 

definition av “digitala pedagogiska resurser” vilket medför risken att olika bibliotek kan 

 

 

 

 

Icke-interaktiva guider 
Universitet, högskolor och konstnärliga högskolor 
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ha räknat på olika sätt, vilket gör denna data mindre tillförlitlig. Det går däremot att 

seett samband mellan antalet besök på en hemsida och lärosätets storlek, ju större 

lärosätet är desto fler besök får hemsidan. Detta är inte särskilt överraskande eftersom 

större lärosäten både har mer resurser och fler studenter, vilket leder till att det finns fler 

personer som behöver besöka hemsidan samtidigt som det finns mer tid och kompetens 

för att utveckla den. 

 

Sammanfattningsvis så använder sig statliga UH-bibliotek av webbaserade guider i 

högre utsträckning än enskilda. Få av guiderna är interaktiva och tillhandahålls i många 

fall av bibliotek med omfattande resurser. Icke-interaktiva guider används av många 

bibliotek oavsett huvudman eller lärosätestyp (med undantag för de konstnärliga 

högskolorna) och majoriteten av dem behandlar liknande ämnen. Ett intressant fenomen 

som observerades är att endast en minoritet av biblioteken hänvisar till högskolelagen 

när de beskriver sitt arbete med IK. Trots detta så har att majoriteten av guiderna ett 

likartat innehåll och tar upp de olika aspekterna av IK i ungefär lika stor omfattning. 

Detta kan tyda på att det finns en någorlunda enhetlig bild hos landets UH-bibliotek 

kring vad IK i en högskolekontext utgörs av och vad en student behöver lära sig för att 

vara informationskompetent. 
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5.5. Länkar till externa resurser 
 

En stor del av Sveriges UH-bibliotek hänvisar till andra lärosäten och organisationer i 

sitt arbete med IK och det är därför intressant att titta närmare på vart dessa länkar går, 

vilket visas i bilden nedan: 

 

 

Tabell 10: Sammanställning länkdestinationer 

 

Det som syns tydligast är den stora mängden länkar till Annan resurs. Dessa länkar 

kunde leda i princip vart som helst, så länge det de länkade till på något sätt 

behandlade IK. Att länka till andra högskolor och universitet i Sverige verkar också 

vara relativt vanligt, då cirka hälften gjorde det, medan länkar till lärosäten utomlands 

inte var särskilt vanligt. Utan en närmare granskning av de exakta länkdestinationerna 

är det dock svårt att finna några mönster, som exempelvis huruvida länkar till vissa 

lärosäten är mer vanligt förekommande än andra. Samma sak gäller för länkarna till 

Annan resurs, utan en mer utförlig undersökning går det inte att uttala sig om det finns 

några organisationer som det är vanligare att länka till än andra. Någonting som 

däremot går att uttala sig om är skillnaderna mellan de statliga och enskilda lärosätena 

samt mellan de olika typerna av lärosäten, vilket kommer att presenteras i tabellerna 

nedan. 
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Tabell 11: Sammanställning länkdestinationer Statliga och enskilda 

 

Här fortsätter trenden med ett stort antal länkar till Annan resurs. Det är intressant att en 

sådan stor mängd länkar från de enskilda biblioteken ledde till andra lärosäten i Sverige. 

Kan det vara så att de enskilda lärosätenas mindre storlek medför att de inte själva har 

resurser för att utveckla och tillhandahålla IK-material på deras hemsidor och därför 

löser detta genom att länka till material som finns på hemsidor hos andra lärosäten? I så 

fall vore det av intresse att även granska vart länkarna som gick till Annan resurs ledde, 

då både statliga och enskilda bibliotek länkade till dessa i stor grad. Det är självklart 

möjligt att syftet med länkarna inte alls är att “outsourca” IK-arbetet på detta sätt, 

biblioteken kanske redan erbjuder en stor mängd material på sina hemsidor och har valt 

att inkludera länkarna som ett komplement till detta. Skillnader mellan de olika typerna 

av lärosäten finns också, som kan ses i tabellen nedan. 
 

 

 

 

 

Sammanställning länkdestinationer 
Statliga och enskilda 
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  Tabell 12: Sammanställning länkdestinationer Universitet, högskolor och konstnärliga högskolor 

 

Precis som i de tidigare tabellerna länkar många av lärosätena även här till Annan 

resurs. En intressant kategori är universitetsbibliotekens länkdestinationer. Det är fler 

av dem som länkar till lärosäten i andra länder än lärosäten i Sverige. Vad kan detta 

bero på? I de tidigare resultaten går att se att universitetsbiblioteken har höga värden i 

de flesta kategorier, det kan kanske innebära att ansvariga vid dessa känner att de redan 

tillhandahåller det material som studenterna behöver på sina egna hemsidor. Därför 

länkar de istället till utländska lärosäten som kanske har ett annat perspektiv på IK än de 

svenska, i syfte att på detta sätt bredda sitt tillgängliga IK-material. Det är även 

intressant att hemsidorna på högskolebiblioteken innehöll så många länkar till både 

lärosäten i Sverige men även till Annan resurs. Det nämndes tidigare att länkar till 

andra lärosäten kanske kan innebära att biblioteken väljer att använda sig av IK-resurser 

på dessa istället för att lägga tid och energi på utveckla egna. Men det kan också vara så 

att länkarna helt enkelt fungerar som ett extra komplement till det material som redan 

erbjuds. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att många UH-bibliotek länkar till Annan resurs, 

följt av länkar till svenska universitet och högskolor och slutligen länkar till lärosäten i 

andra länder. Många av de enskilda biblioteken och högskolebiblioteken länkade till 

resurser på andra svenska lärosäten. Det är även intressant att betydligt fler av 

universiteten länkade till lärosäten utomlands jämfört med högskolorna och de 

konstnärliga högskolorna. Det går dock inte att med säkerhet säga varför resultaten ser 

ut som de gör, utan detta kan istället fungera som underlag för en framtida, mer utförlig 

studie. 
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6. Diskussion 

Hansson och Rimsten lyfte år 2005 fram en brist på enhetlighet i arbetet med IK hos 

de svenska lärosätena. Kan denna brist ses även i dagsläget? Med hjälp av resultaten 

från studien och den tidigare forskningen kommer detta att diskuteras nedan. 

 

Resultaten från denna studie visar att majoriteten av de webbaserade guiderna i IK har 

ett liknande innehåll. Sundin (2005) kommer i sin studie fram till att innehållet i 

användarguider är ett uttryck för vad bibliotekarier anser vara viktigt att förmedla till 

sina användare, och i dagsläget verkar det finnas en någorlunda liknande uppfattning 

från UH-bibliotekens sida om vad en student behöver lära sig för att för att vara 

informationskompetent i en högskolekontext. Med tanke på att det inte finns något 

dokument som talar om vad informationskompetens innebär i en svensk 

högskolekontext och hur lärosätena ska arbeta för att utveckla den kan denna enhetlighet 

te sig något överraskande. Något som problematiserar detta fenomen ytterligare är det 

faktum att relativt få bibliotek hänvisar till högskolelagen, som är det enda normerande 

dokument som finns. Pilerot (2009) påpekar dock att det vetenskapligt orienterade ideal 

som råder i denna kontext har lett till att IK uppfattas och diskuteras på ett enhetligt sätt, 

vilket kan vara en förklaring till att biblioteken fyller sina guider med ett liknande 

innehåll. Men även om innehållet i guiderna är ganska likt så var det endast 6 av dem 

som var interaktiva, och som nämndes tidigare så går det att se ett samband mellan 

bibliotekets storlek och förekomsten av denna typ av guide, då det endast är de större 

biblioteken som tillhandahåller interaktiva guider. En tänkbar anledning till detta är att 

interaktiva guider kräver mer tid och resurser att utveckla än icke-interaktiva, något som 

de större biblioteken har i högre grad än de mindre. 

 

Både Hansson och Rimsten (2005) och Corrall (2007) lyfter fram brister i de dokument 

som behandlar IK på lärosätena. Hansson och Rimsten talar främst om brister i själva 

dokumenten, där det saknades information om hur arbetet skulle gå till. Corrall är inne 

på samma spår, men nämner även att det inte gick att finna några dokument vid många 

av de granskade lärosätena. I dagsläget har 60 % av alla UH-bibliotek ett styrdokument 

som innehöll planer och mål för den IK-relaterade verksamheten. Förvisso gjordes 

ingen anteckning om hur detaljerade dessa beskrivningar var, men det verkar vara en 

ökning jämfört med hur situationen såg ut i Sverige 2005 och Storbritannien 2007. Ett 

ökat antal styrdokument kan även ha medfört en positiv effekt på UH-bibliotekens 

arbete med IK. I resultaten observerades att vid de bibliotek som hade ett styrdokument 

så uppmättes i de flesta fall höga värden även inom de övriga kategorierna som 

granskades. Självklart kan detta vara ett rent sammanträffande, det går inte att utan 

samtal med bibliotekspersonal avgöra om de faktiskt använder dokumenten som stöd i 

sitt arbete, men kan indikera att närvaron av ett styrdokument spelar en viss roll för 

biblioteken. 

 

Ett överraskande resultat var hur få av UH-biblioteken som refererade till 

högskolelagen. Förvisso, som nämndes tidigare, registrerades endast uttryckliga 

hänvisningar till lagen, men av samtliga UH-bibliotek var det en knapp tredjedel som 

nämnde den. Detta problematiseras ytterligare av att så pass många bibliotek hade ett 

styrdokument; om detta innehåller bibliotekets planer och mål för IK-arbetet, varför inte 

använda högskolelagen för att ytterligare motivera dessa? Till skillnad från närvaron av 
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ett styrdokument verkar det dock inte finnas någon tydlig koppling mellan hänvisningar 

till lagen och värdena i de övriga kategorierna. De svenska UH-biblioteken bedriver 

också en stor mängd IK-relaterat arbete, till synes utan lagen i åtanke. Det kan därför 

vara troligt att lagen faktiskt används i arbetet hos de flesta svenska UH-biblioteken, 

kanske till och med utan att bibliotekspersonalen själva tänker på det, vilket skulle 

kunna undersökas i en framtida studie. 

 

Både Gellerstam (2002) och Hansson och Rimsten (2005) konstaterar att UH-

biblioteken arbetar aktivt med att utbilda både studenter och personal i IK genom 

bibliotekarieledd användarundervisning. Detta verkar även vara fallet i dagsläget, då en 

stor del av biblioteken erbjöd utbildning och även möjligheter till personlig assistans 

från bibliotekarier. En del av användarundervisningen som registrerades kunde också 

utföras i samarbete med annan personal på lärosätet, exempelvis genom att den 

integrerades i kurser som hölls av lärarna på skolorna. Hansson och Rimsten lägger som 

ett av sina åtgärdsförslag fram behovet av ökat samarbete mellan personal på lärosätena, 

och den stora mängden användarundervisning som observerades kan möjligtvis tolkas 

som ett uttryck för att detta faktiskt sker i större utsträckning i dagsläget. 

 

En majoritet av UH-biblioteken länkade också till olika externa resurser i sitt arbete 

med IK. Det länkades till lärosäten både inom Sverige och utomlands, men även till 

andra resurser. Det är intressant att cirka hälften av biblioteken länkade till andra 

svenska UH-bibliotek, vilket kan tyda på att ett visst internt samarbete existerar rörande 

IK-arbetet då biblioteken verkar använda sig av varandras resurser. Huruvida 

personalen på biblioteken själva är medvetna om detta samarbete är en annan fråga som 

ligger utanför denna studies ramar. 

 

Någonting som verkar ha stor inverkan på bibliotekens arbete med IK är storleken på 

lärosätet de tillhör. Detta syns både i en jämförelse mellan statliga och enskilda 

lärosäten, och mellan olika typer av lärosäten. De statliga biblioteken använde sig av 

olika tjänster och verktyg i betydligt högre grad än de enskilda och det är tydligt i 

statistiken att majoriteten av de statliga biblioteken är större och har mer resurser än de 

enskilda. Samma mönster går att urskilja mellan olika typer av lärosäten, där 

universitetsbiblioteken, som är bland de större i landet, har betydligt högre värden än 

högskolorna och de konstnärliga högskolorna. Det är tänkbart att både universitetens 

och de statliga bibliotekens mer omfattande resurser låter dem lägga mer tid och energi 

på att utveckla och underhålla sin webbaserade IK-verksamhet. 

 

Dessa skillnader blir mer nyanserade när biblioteken och deras förutsättningar granskas 

ur ett sociokulturellt perspektiv. Som Limberg, Sundin och Talja (2012) hävdar så äger 

IK-relaterade verksamheter rum inom olika kontexter och är beroende av de redskap 

som existerar inom dessa. Biblioteken som granskades i denna studie skiljer sig åt i 

både utbildningsområden och mängden tillgängliga resurser de har till sitt förfogande. 

Dessa olikheter innebär att biblioteken har olika metoder för att hjälpa sina studenter att 

utveckla sin IK. Det är därför inte förvånande att skillnader existerar mellan 

biblioteken, det som är anmärkningsvärt är snarare att så stora skillnader upptäcktes. 

Det existerar dock stora skillnader mellan UH-bibliotekens förutsättningar vilket kan 

vara en möjlig förklaring till detta fenomen. 
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I början av diskussionen ställdes frågan om den brist på enhetlighet som lyftes fram år 

2005 existerar i nuläget. Svaret på denna är både ja och nej. Vid en första anblick av det 

sammanlagda resultatet ser det ut som om en viss enhetlighet existerar. I de flesta fall 

uppmätts ganska höga värden, med siffror mellan 60 - 80 %. Att enbart utgå från de 

sammanlagda resultaten kan dock ge en något missvisande bild av hur situationen 

faktiskt ser ut. En närmare granskning visar att de enskilda biblioteken ligger efter 

jämfört med de statliga, där högskolebiblioteken i många fall ligger efter sina 

motsvarigheter på universiteten. Det är dock viktigt att ha i åtanke att resultaten endast 

visar hur UH-biblioteken framställer sitt arbete med IK på sina hemsidor. Det är svårt 

att uttala sig om huruvida denna framställning speglar hur arbetet med IK faktiskt går 

till. Trots detta så visar de sammanfattande resultaten att en enhetlighet existerar, men 

många bibliotek, särskilt de vid enskilda lärosäten av mindre storlek, verkar ligga efter i 

arbetet med IK. Det kan därför vara värt att fundera över vilka konsekvenser detta får 

för studenterna och hur biblioteken kan arbeta för att motverka dessa skillnader. 
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7. Slutsatser och förslag till framtida forskning 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser samt förslag på framtida forskning.  
 

Syftet med denna studie var att skapa en bild av hur de svenska UH-biblioteken arbetar 

med att stödja utvecklingen av sina studenters IK via sina hemsidor. För att göra detta 

användes tre forskningsfrågor: 

 

Vilka redskap och tjänster använder sig Sveriges UH-bibliotek av för att stödja 

utvecklingen av sina studenters informationskompetens? 

 

Vilka likheter och skillnader går att identifiera hos UH-bibliotekens arbetsmetoder? 

 

Hur kan UH-bibliotekens förutsättningar influera deras arbete med 

studenternas informationskompetens? 

 

Majoriteten av Sveriges UH-bibliotek använder sig av ett flertal olika redskap och 

tjänster i sitt arbete med att stödja utvecklingen av sina studenters IK. De som 

identifierades i denna studie var: 

 

 Styrdokument 

 

 Högskolelagen 

 

 Erbjuder utbildning 

 

 Personlig assistans 

 

 Interaktiva guider 

 

 Icke-interaktiva guider 

 

 Länkar till externa resurser 

 

Ett antal likheter och skillnader upptäcktes i arbetsmetoderna. Majoriteten av 

biblioteken använde sig av icke-interaktiva guider, erbjöd personlig assistans och 

utbildning samt länkade till externa resurser. Betydligt färre av dem använde interaktiva 

guider eller hänvisade till högskolelagen, och medan många hade styrdokument så var 

det också en relativt stor del av dem som inte hade det. I vilken grad dessa redskap och 

tjänster förekom på ett UH-biblioteks hemsida verkade influeras av ett flertal olika 

faktorer. De som verkade ha störst påverkan på bibliotekens verksamhet var huruvida 

bibliotekets huvudman var staten eller en enskild organisation, hur stort lärosätet var, 

vilken typ av lärosäte biblioteket tillhörde och om det fanns ett styrdokument eller inte. 

Dessa faktorer kunde till viss del förklara många av de likheter och skillnader som 

uppmättes, men ett antal frågor kring UH-bibliotekens arbete med studenternas IK 

kvarstår. 



36  

Överlag så verkar UH-biblioteken i Sverige bedriva en stor mängd IK-relaterat arbete 

via sina hemsidor. De verkar även ha en liknande uppfattning om vilka kompetenser en 

student behöver besitta för att vara informationskompetent i en högre 

utbildningskontext. Skillnader existerar, särskilt mellan statliga och enskilda bibliotek, 

men de använder sig i många fall av liknande verktyg och majoriteten av guiderna 

behandlar samma aspekter av IK. En viss enhetlighet kan därmed ses, trots att en 

minoritet av biblioteken hänvisar till högskolelagen, som är det enda normerande 

dokument som existerar på nationell nivå. 

7.1. Förslag till framtida forskning 
 

Denna studie har belyst ett antal fenomen som vore intressanta att forska vidare i. Ett av 

dessa är de bibliotek som erbjöd få eller inga av de tjänster och redskap som 

identifierades i undersökningen. Det vore värdefullt med en mer detaljerad studie som 

granskar dessa bibliotek mer ingående för att finna orsakerna till detta. Eftersom det 

gick att se ett samband mellan förekomsten av styrdokument och mängden övriga 

tjänster på bibliotekshemsidorna vore det även intressant med en studie som identifierar 

innehållsmässiga skillnader i dessa, för att se ifall de har en inverkan på hemsidornas 

innehåll. 

 

Det vore även intressant att undersöka om biblioteken samarbetar med varandra kring 

frågor som rör IK, och hur detta samarbete i så fall ser ut, eftersom många bibliotek har 

ett liknande innehåll på sina hemsidor och dessutom i många fall länkar till varandra. 

Många bibliotek länkade också till externa resurser, och en analys av dessa skulle kunna 

ge en rikare bild av vilket webbaserat innehåll som UH-biblioteken tillhandahåller. 

Eftersom denna studie var begränsad till det material som fanns offentligt tillgängligt på 

UH-bibliotekens hemsidor skulle det också vara värdefullt att genomföra en mer 

fördjupad studie vid några lärosäten, för att få en mer detaljerad bild av vilka verktyg 

och metoder de använder sig av för att stödja utvecklingen av sina studenters IK. 
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Referenshantering  Referenshantering  

Vetenskapligt skrivande  Vetenskapligt skrivande  
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Annan resurs  
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Högskolelagen 
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