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Förord

1 Motiv till undersökningen 
Under 1990-talet reformerades yrkesutbildningen i Finland. Det var en intressant 
utvecklingsfas i många hänseenden, också för de bibliotekarier som medverkade. Den 
här undersökningen uppstod ur en önskan att pröva erfarenheter och intryck från en 
intensiv förändringsprocess, jämföra dem med andras berättelser och se hur 
bibliotekarierollen kunde utvecklas. 

Ända från början av min yrkeskarriär har jag intresserat mig för frågor om 
professionalism och yrkesetik. Egentligen erbjuder det kommunala biblioteksarbetet 
hela tiden nog av utmaningar, men jag har velat utnyttja de möjligheter som erbjudits 
till nya infallsvinklar på yrket. När jag i egenskap av chef för det kommunala 
biblioteket i Ekenäs engagerades i planeringen av yrkesutbildningens 
bibliotekstjänster och senare i uppbyggnaden av en svenskspråkig yrkeshögskola, 
väcktes intresset för en systematisk granskning av bibliotekariens yrkesroll till liv 
igen.  

Närheten till det område man vill undersöka innebär åtminstone en fördel: 
Förkunskaper och ett visst mått av förförståelse är givna. Det engagemang, som 
väcker en önskan att veta och förstå mera samt viljan att ta reda på något av allt det 
man inte vet, kan också bli en belastning för en undersökning med vetenskapliga 
ambitioner. Då behövs kritisk distans till föremålet för undersökningen i varje 
arbetsskede, men inte till den grad att kontakten går förlorad. Det gäller särskilt en 
undersökning som denna, där avsikten är att lyssna till dem som var med och särskilt 
att göra bibliotekariens röst hörd. Målet är inte att ta reda på hur många som vid en 
bestämd tidpunkt förhöll sig på ett visst sätt eller vem som eventuellt var 
framgångsrikare än någon annan. Det är att spegla erfarna människors kloka tankar 
som jag finner värda att begrunda.  

2 Forskningskontext 
Undersökningen utfördes inom ramen för projektet Information och inlärning som 
leddes av professor Sara von Ungern-Sternberg. De övriga medverkande i projektet 
var Jannica Heinström, vars doktorsavhandling har titeln Fast surfers, broad scanners 
and deep divers. Personality and information-seeking behaviour (2002) och Eeva-
Liisa Eskola som behandlar studerandes informationsbeteende under rubriken 
Information behaviour of medical students studying in the problem based and 
traditional curriculum. 

3 Ekonomiskt och praktiskt stöd 
Projektet blev möjligt tack vare ekonomiskt stöd från Biblioteksfonden, Svenska 
kulturfonden, Stiftelsen för Åbo Akademi och genom ett stipendium som rektor för 
Åbo Akademi beviljade i projektets slutskede. Genom Åbo Akademis bibliotek fick 
jag forskningslitteratur till mitt förfogande från Signe Branders donationsmedel. Med 
stöd från Institutionen för informationsförvaltning fick jag möjlighet till konkret 
assistans i transkribering av en del intervjumaterial. Jag vill tacka alla de institutioner 
som stödde projektet och samtidigt KH Christina Jonaeson för arbetet med 
transkriberingen.  
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4 Handledning och uppmuntran 
Ett varm tack går i första hand till projektledaren professor Sara von Ungern-
Sternberg, som varit min alltid lika uppmuntrande handledare också efter att hon 
lämnade institutionen. I det skedet trädde också forskningsledaren Gunilla Widén-
Wulff till som handledare och henne vill jag tacka för ett stort stöd. Professor Mariam 
Ginman ledde inspirerande forskarseminarier och vidgade vyerna.  
Som engagerade och sakkunniga granskare av mitt arbete har professor Louise 
Limberg och överbibliotekarie Tore Ahlbäck fungerat och dem vill jag tacka för 
många goda råd till förbättring av texten.   
Mina vänner professor Merete Mazzarella och professor Guje Sevón har bidragit med 
värdefulla kommentarer i olika arbetsskeden och dem vill jag särskilt nämna. Mina 
vänner och kollegor Ulrika Wikström och Gunilla Jansson har varit ett viktigt stöd 
under hela processen och Gunilla hjälpte mig med professionell sakkunskap att skaffa 
fram litteratur i ett kritiskt arbetsskede. 
Ingen av de ovan nämnda har någon andel i eventuella bristfälligheter i texten, dem 
står jag ensam för. 
Jag vill också tacka mina medstuderande och forskare vid Åbo Akademi, mina 
förstående och tålmodiga arbetskamrater i Ekenäs, en rad bibliotekariekollegor runt 
om i Svenskfinland, min arbetsgivare Ekenäs stad, som förhållit sig välvillig till 
projektet och beviljat tjänstledighet, och inte minst alla dem som medverkade genom 
att låta sig intervjuas! 

5 Tillägnan
Mitt arbete tillägnar jag den kvinnotradition jag är ett led i, personifierad i min mor 
Inger och min dotter Anna. 

Åbo och Ekenäs i maj 2007 

Kerstin Sevón 
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I sin version av Arthursagan, som utkom år 1939, låter författaren T.H. White 
trollkarlen Merlyn uppmuntra sin tillfälligt missmodiga adept Kart, den blivande kung 
Arthur. 

“Det bästa medlet mot ledsenhet”, sa Merlyn, ”är att lära sig något. Det är 
det enda som aldrig sviker. Du kan bli gammal och drabbas av skälva, du kan 
ligga vaken om natten och lyssna till dunkandet av dina pulsar, du kan förlora 
din enda kärlek, du kan få se världen omkring dig ödelagd av ondskefulla 
galningar eller veta att din heder trampats ned i de lägsta tankekloaker. Det 
finns bara en bot för sådant – kunskap. Kunskap om varför jorden går runt 
och vad det är som får den att röra sig. Det är det enda som människotanken 
aldrig kommer att uttömma, aldrig avskärma sig från, aldrig torteras av, 
aldrig frukta eller misstro och aldrig drömma om att ångra. 
Kunskap är vad du behöver. 
Se så mycket det finns att lära sig – ren vetenskap, den enda renhet som 
existerar. Du kan lära dig astronomi under en livstid, naturvetenskap under 
tre, litteratur under sex. Och sedan, när du har nött ut en miljard livstider på 
biologi och medicin och teologi och geografi och historia och ekonomi – ja, då 
kan du börja snickra ett vagnshjul av den rätta sortens trä eller använda 
femtio år till att lära dig grunderna i fäktning. Sedan kan du börja om från 
början med matematik, tills det är dags att lära sig plöja.” 

T.H. White: Svärdet i stenen. Den kung som är och den som ska komma. Citat 
ur den svenska utgåvan 2003, 171-172. 



Abstract

Undersökningens syfte är att utreda hur bibliotekarierollen utformades vid landets 
svenskspråkiga yrkeshögskolor under den nya utbildningens etableringsskede samt att 
analysera och förklara rollutvecklingen. 

Yrkeshögskolorna och deras bibliotek erbjöd en dynamisk miljö för en undersökning av 
professionsutvecklingen under en tid av organisationsförändring och processer som berörde 
både utbildningen innehåll och pedagogiska form. En omgivning i förändring antogs medföra 
utmaningar och nya möjligheter att utnyttja yrkeskunnandet. Tidigare professionsforskning 
tydde på att yrkesrollen kunde omförhandlas i en ny arbetssituation. Under yrkeshögskolornas 
etableringsfas lyckades bibliotekarierna med detta endast i begränsad utsträckning. 
Organisationen var i allmänhet inte färdig att ta till vara kunnandet och bland bibliotekarierna 
fanns ibland en osäkerhet i fråga om tilltron till den egna förmågan i synnerhet beträffande 
kunskaper i undervisningsämnena. Det fanns också en rädsla för att gå in på lärarens domän. 
Yrkeshögskolebibliotekarierna ville utveckla studerandes informationsfärdigheter och bygga 
upp deras informationskompetens, vilket överensstämde med utbildningens allmänna mål 
även om dessa termer inte förekom i målbeskrivningarna. Exempel fanns redan på goda 
praktiker och förslag till utveckling av undervisningssamarbetet ges. 
  
Slutsatserna baserar sig på en intervjuundersökning från år 2001. Materialet samlades in under  
40 seminstrukturerade intervjuer med bibliotekarierna (och i några fall 
biblioteksfunktionärer), representanter för ledningen och för lärare från olika 
utbildningsområden vid de aktuella yrkeshögskolorna, Arcada – Nylands svenska 
yrkeshögskola, Svenska Yrkeshögskolan, Yrkeshögskolan Sydväst och den dåvarande 
temporära Ålands Yrkeshögskola. Intervjuerna ger detaljerad information om hur 
bibliotekarierna själva och övriga aktörer såg på biblioteket samt på bibliotekariens arbete och 
yrkesroll och den utveckling som ägde rum. 

Bibliotekariernas etablering vid de fyra yrkeshögskolorna uppvisar en gemensam profil. 
Andra aktörer uppfattade till en början bibliotekariens roll rent teknisk. Sedan framträdde 
servicefunktionen tydligare i takt med att det uppstod efterfrågan på bibliotekstjänster. 
Fortfarande uppfattades biblioteks- och informationstjänsterna av omgivningen främst som en 
stödfunktion till undervisningen. Digitaliseringen av information har lett till att kunskaper om 
lokala och globala informationsresurser behövs. Också bibliotekarierna vid yrkeshögskolorna 
ville bli erkända som specialister på att hantera information. Undersökningen tyder på att 
åtminstone en del andra aktörer uppfattade att en sådan rollutveckling skedde, bl.a. när 
bibliotekarierna förekom lärarnas informationsbehov. Som informationsspecialist har 
bibliotekarien också en pedagogisk uppgift, som tydligast förverkligas i en aktiv handledar- 
och instruktörsroll. Den rollen förverkligades emellertid endast i begränsad utsträckning, 
eftersom den förutsätter integration i ämnesundervisningen, vilket organisationen som helhet 
inte stödde. Bibliotekariernas egen uppfattning om sin yrkesroll skiljde sig från övriga 
aktörers. Dessa hade ofta en vag uppfattning om dagens informationsutbildning. 
Yrkeshögskolebibliotekariernas branschsamarbete och de personliga ambitionerna var viktiga 
drivkrafter till den rollutveckling som ägde rum. 

Nyckelord: Bibliotekariens yrkesroll, yrkeshögskolebibliotek, finlandssvenska 
yrkeshögskolor, informationskompetens, samarbete bibliotekarie - lärare.  
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1 INLEDNING 

Denna inledande presentation har tre funktioner: Det primära syftet är självfallet att introducera 
avhandlingens ämne för läsaren. För det andra visas hur avhandlingen är uppbyggd och hur 
arbetsprocessen fortskridit. För det tredje avser inledningen att ge en bild av min förförståelse av 
ämnesområdet när arbetet med undersökningen inleddes. Jag har valt att närma mig 
bibliotekariens yrkesroll utifrån förändringar, som format den aktuella kontexten, 
yrkeshögskolan, och via förändringar i biblioteksvärlden.   

1.1 Introduktion till avhandlingen 

1.1.1 Forskningsproblemet 

En första formulering av forskningsproblemet lyder: Vad händer med bibliotekariens yrkesroll 
när kontexten för yrkesutövandet förändras? Förutsättningarna för biblioteksarbetet förändrades i 
många hänseenden under 1990-talet. Här följs två områden upp, nämligen institutionell – 
organisatorisk förändring och pedagogisk utveckling. Rollutvecklingen studeras inom givna 
ramar och i ett socialt samspel. Problemställningen fördjupas efter hand i detta och de två 
följande kapitlen för att sedan preciseras i en rad forskningsfrågor. 

Yrkesutbildningen i Finland omorganiserades på 1990-talet.1 En reform av den storleksordningen 
förutsatte politiska beslut på högsta nivå, ny lagstiftning, finansiering och ett intensivt lokalt 
planeringsarbete. Den tidigare yrkesutbildningen på institutnivå ersattes av en grundutbildning, 
som fungerar parallellt med gymnasiet, och av en högre utbildning, som byggdes ut till 
högskolenivå. De första försöksyrkeshögskolorna inledde sin verksamhet år 1991, och år 1996 
hade reformen avancerat så långt att de första ordinarie yrkeshögskolorna kunde inleda sin 
verksamhet. 

Medan andra offentliga biblioteks- och informationstjänster vid den tiden drabbades av 
ekonomiska nedskärningar till följd av sviktande konjunkturer fanns här ett nytt och snabbt 
växande arbetsfält. Det behövdes specialister på bibliotek och information när 
yrkeshögskolebibliotek byggdes upp. Man började tala om en ny, tredje bibliotekssektor utöver 
de vetenskapliga och de allmänna biblioteken. De yrkesinstitut som föregick yrkeshögskolorna 
hade med få undantag outvecklad biblioteksservice. Arbetet inleddes långt utgående från centrala 
rekommendationer och resultatavtal mellan undervisningsministeriet och högskolorna, men 
lösningarna var lokala. En närmare granskning av en sådan etablerings- och utvecklingsprocess 
borde ge ny information om biblioteksarbetet och bibliotekariens yrkesroll. Den borde också 
kunna ge en uppfattning om vilka kunskaper och färdigheter som behövs för den nya 
arbetsmarknaden. 

Bibliotekarieprofessionen är förbunden med de publikationsformer som förekommer i samhället. 
Yrkestraditionen sträcker sig lika långt tillbaka i tiden som behovet av att organisera någon form 
av skriftlig dokumentation och göra dess innehåll sökbart och tillgängligt. När det sker radikala 

                                                
1 Som reformens startskott brukar nämnas ett brett upplagt seminarium år 1989 under Christoffer Taxells period som 
undervisningsminister (Malm 2007, 14). 
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förändringar både i publikationssätt och tillgänglighet, såsom vid digitaliseringen av information 
och utvecklingen av internet till en allmänt tillgänglig informationskanal, påverkar det självfallet 
bibliotekariens förmedlarroll. Utvecklingen innebär både hot om marginalisering och möjligheter 
till förnyelse och nya uppgifter. 

Mina erfarenheter från yrkeshögskolevärlden går tillbaka på Yrkeshögskolan Sydvästs tillkomst 
under 1990-talet. Som chef för Ekenäs stadsbibliotek blev jag i ett tidigt skede tillfrågad om det 
kommunala biblioteket, som var det enda egentliga biblioteket på orten, kunde utvecklas till ett 
bibliotek också för yrkesutbildningen. Lösningen var ett av de utvecklingsalternativ som 
nämndes i en utredning om biblioteksstandarden vid de första temporära yrkeshögskolorna 
(Kankaanrinta1992). Till en början skulle fyra fristående yrkesinstitut sammanslås. Det var redan 
då klart att siktet var inställt på yrkeshögskoleutbildning. Min uppgift blev att leda två 
arbetsgrupper, först en som planerade biblioteks- och informationstjänster för den lokala 
yrkesutbildningen och sedan ytterligare en planeringsgrupp för den större regionala helhet som då 
sträckte sig över fem orter och som innefattade både yrkeshögskoleutbildning och 
yrkesutbildning på andra stadiet. Uppdraget gav en viss insyn i tillkomstprocesserna. Det blev ett 
möte med olika organisationskulturer och förhållningssätt till förändringar.  

Den första vågen av förnyelse omfattade alla centrala områden: organisationsform, förvaltning, 
finansiering, personalens kompetens, utbildningens nivå och innehåll samt undervisningsmetoder. 
Bibliotekets och bibliotekariens uppdrag inom yrkeshögskolan skulle formuleras utgående från 
utbildning, undervisning och lärande. Det sistnämnda bjöd på den största utmaningen. I det 
skedet blev problembaserat lärande det första steget mot en starkare sammankoppling av läro- 
och informationsprocesserna. Vid Temporära Yrkeshögskolan Sydväst ordnades en fördjupad 
kurs i pedagogik för alla lärare. Arbetet i basgrupper tillsammans med lärare och andra anställda 
vid Sydväst blev en påminnelse om hur viktigt det är för bibliotekarier att vara närvarande för att 
de övriga skall notera biblioteket. Deltagandet är viktigt också för att de fåtaliga 
biblioteksanställda skall bli förtrogna och införstådda med rådande utbildningsparadigm och, 
mera vardagligt, tala samma språk som lärarna. Ytterligare en lärdom var inblickarna i lärarnas 
arbetssituation. Många ställdes inför formella krav på höjd utbildningsnivå och dessutom skulle 
de delta i utvecklandet av nya arbetsformer och en ny organisation. Samtidigt med allt detta 
skulle undervisningen fortgå. 

Mitt intresse för professionsutveckling går tillbaka till min första studieperiod i början av 1970-
talet. Viktigast blev erfarenheterna av att försöka lansera yrkesetiska frågor som diskussionstema 
under 1980-talet både i Finland och i det övriga Norden. De finländska 
biblioteksorganisationerna tillsatte en arbetsgrupp, som under min ledning åren 1984-1988 förde 
ut temat på fältet genom artiklar, debattboken "Kirjastotyön ideaa etsimässä" (På spaning efter 
biblioteksarbetets idé 1986), föredrag och seminarier samt som slutprodukt sammanställde 
riktlinjer för biblioteksarbetet. Det ursprungliga uppdraget, som gick ut på att sammanställa 
etiska regler för bibliotekariekåren oberoende av arbetsmiljö, omformulerades under arbetets 
gång till att gälla hela bibliotekspersonalen. Den största organisationen bakom projektet var en 
ideell förening, där bibliotekarierna utgjorde endast en del av medlemmarna. Tidsmässigt 
sammanföll arbetet med att specialutbildningen av biblioteksfunktionärer utvecklades och dessa 
var angelägna om att medverka. Många bibliotekarier ville fungera i demokratisk anda och inte 
bygga upp barriärer eller utesluta någon annan yrkesgrupp. Det ansågs viktigt att alla arbetade 
utgående från samma grundvärden. Samtidigt stärkte processen farhågorna över bibliotekariernas 
bristande vilja och förmåga att framhålla sitt specialkunnande och hävda sig som yrkesgrupp. 
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Skillnaden var påtaglig till motsvarande professionella aktiviteter inom den anglosaxiska 
biblioteksvärlden. År 1991 följde en utredning om yrkesetiska riktlinjer, som jag gjorde på 
uppdrag av Nordiska litteratur- och bibliotekskommittén med tanke på nordiskt bruk (Rosenqvist 
1991). I några länder vidareutvecklade bibliotekariefacken temat och sammanställde egna 
riktlinjer. Min tanke är fortfarande att en medveten och tydlig yrkesidentitet underlättar 
samarbetet med andra yrkesgrupper. 

1.1.2 Avhandlingens struktur 

Avhandlingen är en redovisning av en undersökning vars empiriska del utfördes år 2001. Den 
bygger på insamlat skriftligt material om  

- bibliotekarieyrket:  
- allmänt om traditioner och framtidsutsikter, utbildningen på biblioteks- och 

informationsområdet, yrkeskunskaper samt arbetsfält och ställning, 
- specifikt om yrkesidentitet och yrkesroller, 

- 1990-talets yrkeshögskolereform med fokus på 
- organisationsförändring och 
- pedagogisk utveckling. 

Den empiriska delen av undersökningen består av 40 semistrukturerade intervjuer med 
representanter för fyra svenskspråkiga yrkeshögskolor i olika delar av landet, tio personer per 
högskola. De som intervjuades var representanter för ledningen och lärare från olika 
utbildningsområden samt alla ordinarie bibliotekarier. I något fall intervjuades tillfälligt anställda 
bibliotekarier och biblioteksfunktionärer eftersom fler bibliotekarier inte hade anställts och det 
behövdes fler biblioteksrepresentanter för att få mera information från varje högskola och från 
flera biblioteksenheter inom den. De tio bibliotekariernas intervjusvar behandlas och redovisas 
separat från biblioteksfunktionärernas svar. Samtliga tillfrågade ombads ge sin personliga syn på 
yrkeshögskolan och de förändringsprocesser man varit med om, hur man såg på lärandet, på 
biblioteket i organisationen, på bibliotekarieyrket och på framtida utvecklingsmöjligheter för 
biblioteken. Undersökningen fäster vikt vid både andra gruppers bild av bibliotekarien och vid 
bibliotekariernas självbild. 

Forskningsprocessen i en kvalitativ studie som denna skiljer sig väsentligt från en kvantitativ 
undersökning (se bilaga 1 för själva arbetsprocessen). Den förutsätter en bred inläsning på det 
område som undersöks och öppenhet för den information som finns att få genom intervjuer. 
Inläsningen på området skapar en förförståelse för forskningsobjektet tillsammans med de 
erfarenheter forskaren har sedan gammalt. Det är mot den bakgrunden avhandlingens inledning 
och teoretiska översikt (kapitel 3) skall läsas. Teorin vävs sedan in i hela resultatredovisningen 
(kapitel 6). Undersökningsområdet avgränsades efter hand och även om intervjuerna 
strukturerades fick de personer som intervjuades styra undersökningen genom att välja vad de 
ville berätta. 

Avhandlingen är upplagd på följande sätt: 
- I kapitel 1 introduceras avhandlingens tema och dess bakgrund. 
- I kapitel 2 beskrivs syftet med undersökningen, att undersöka hur bibliotekarierollen 

utformades vid landets svenskspråkiga yrkeshögskolor. 
- I kapitel 3 ges den teoretiska ramen som innefattar både forskningsöversikter och teorier 
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från flera områden. Avsikten är att belysa forskningsproblemet mera allmänt och att 
presentera teorier och modeller som används vid analysen av insamlat material.

- I kapitel 4 preciseras forskningsfrågorna. 
- I kapitel 5 beskrivs undersökningens metod och material samt behandlingen av 

materialet. Undersökningen är kvalitativ och materialet samlades in främst genom 
intervjuer. 

- I kapitel 6 redovisas resultatet av den empiriska undersökningen och annat insamlat 
material i sex avdelningar som behandlar ramorganisationen, d.v.s. yrkeshögskolan, 
lärandet, biblioteket i organisationen, bibliotekarieyrket, biblioteksutveckling och 
modeller. I hela framställningen ingår teoretiska element till stöd för det resonemang som 
förs. 

- I kapitel 7 följer en avslutande diskussion, där undersökningens resultat sammanfattas 
och analyseras med tonvikt på de förändringsprocesser och rollmönster som kunnat 
påvisas. 

1.2 Bakgrund 

"Dessa våra moderna arbetsplatser har naturligtvis inte uppstått helt plötsligt men 
förändringstakten har efter hand accelererat. Det finns som alltid ett historiskt förlopp bakom 
förändringarna även om de som står mitt uppe i förändringen kanske har svårt att se detta." 

Curt Andersson i Kunskapssyn och lärande: i samhälle och arbetsliv.  
    (2000, 145)

Avhandlingen är förankrad i dagens arbetsliv eftersom den primärt handlar om en grupp 
yrkesutövande bibliotekarier, men också om lärare och ledare vid samma arbetsplatser. Alla 
dessa aktörer har samtidigt i uppgift att medverka till att utbilda kompetenta yrkesutövare för 
arbetslivet. Yrkesutbildningsreformen var både en reaktion på arbetslivets förändrade behov och 
ett uttryck för framförhållning. Utbildningen planeras på olika nivåer och processen från politiska 
principbeslut till lokalt förverkligande är relativt lång. Den som utbildas skall rustas för att gå ut i 
arbetslivet flera år efter att utbildningen inletts. Det gäller att förutse förändringar i omgivningen 
både på makronivå och inom respektive yrkesområde.  

Kontexten är viktig för förståelsen av de undersökningsresultat som kommer att presenteras i 
avhandlingen. Därför tecknas bakgrunden till den arbetssituation undersökningens aktörer befann 
sig i när utbildningsreformen initierades och genomfördes. Eftersom bibliotek och bibliotekarier 
uppmärksammas sparsamt i aktuell finländsk informationsforskning ges en kort beskrivning av 
aktuella skeenden. Den plattform som yrkeshögskolebibliotekarierna gemensamt byggt upp 
beskrivs mera detaljerat. 

1.2.1 Yrkesutbildningen reformeras 

Lärandet uppfattas allmänt som viktigt i vårt samhälle, eftersom kunskap ses som en förutsättning 
för ekonomisk och social utveckling (Säljö 2000, 11; Opetusministeriö 1999; SITRA 1998). I 
officiella deklarationer anges allmän utbildning också som en förutsättning för ett demokratiskt 
samhällsskick. De långsiktiga målen för den finländska utbildningspolitiken har varit att höja 
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befolkningens utbildningsnivå och att främja en jämlik tillgång till utbildning (Opetusministeriö 
2000). Utbildningssektorn har samhällspolitisk tyngd både på nationell och på lokal nivå. Den 
regionala utbildningsprofilen stärktes när högskoleutbildning utlokaliserades och nya universitet 
grundades under 1970- och 1980-talet. Visionen av ett regionalt kunskapslyft föregick 1990-
talets reform av yrkesutbildningen. Det fanns flera motiv till förändring. Ett av målen var att 
anpassa yrkesutbildningen till en allmän europeisk examensnivå. Dittills fristående 
utbildningsprogram skulle sammanföras till att bilda större och livskraftigare institutioner. 
Arkitekterna för reformen ville, så som tidigare nämnts, också få till stånd både innehållsmässiga 
och pedagogiska förändringar. 

Genom utbildningspolitiken knyts utbildning, politik och marknad samman. 
Utbildningsinstitutionen är den som huvudsakligen står för utbildningen av arbetskraften även om 
en del utbildning sker direkt i arbetslivet. Utbildningsinstitutionens verksamhet är samhällsstyrd 
och finns därmed på den politiska agendan. Det som sker på den politiska arenan är beroende av 
marknaden för sin finansiering. Marknaden kan regleras eller avregleras genom politiska beslut. 
Utbildningspolitik bedrivs på olika nivåer, centralt och lokalt. Den formas genom olika diskurser, 
av vilka en försiggår i de professionella kretsarna. Det finns många inbyggda 
intressemotsättningar. Hannele Salminen beskriver 1990-talets finländska yrkeshögskoleförsök 
som en verklig "toiveiden tynnyri" - på svenska närmast önskebrunn - som på systemnivå skulle 
lappa alla brister i den tidigare utbildningen. Önskemålen från alla arenor skulle uppfyllas. 
Utbildningsnivån skulle höjas, mångsidiga och flexibla utbildningsprogram skulle utvecklas med 
beaktande av studerandes och arbetslivets behov och yrkesutbildningen skulle göras 
konkurrenskraftig genom anpassning till internationell nivå (Salminen 2001, 44; 2000B, 19). 

Utbildningssystemet i Finland bärs upp av två pelare. En praktiskt inriktad grundutbildning för 
yrkeslivet fungerar som ett alternativ till det allmänbildande gymnasiet och därtill har man byggt 
upp en yrkesutbildning på högskolenivå, som gavs vid 31 nya högskolor när antalet var som 
störst. Yrkeshögskoleutbildningen är avsedd som ett alternativ till universitetens och 
vetenskapshögskolornas grundutbildning på kandidatnivå.1 Sedermera har yrkeshögskolorna fått 
möjlighet att inleda en påbyggnadsutbildning som är parallell med universitetens och 
vetenskapshögskolornas examen på magisternivå (försöksverksamhet var aktuell vid tiden för 
undersökningen, Lag om yrkeshögskolor 351/2003, se bilaga 2). De förutsätts också bedriva 
tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Därutöver fanns det vid tiden för min undersökning 
20 universitet i landet, varav 16 traditionella vetenskapshögskolor och 4 högskolor för konst.i

Utbildningssystemets nuvarande struktur ger större möjligheter än tidigare att kombinera olika 
utbildningar och att gå vidare till en högre nivå (figur 1). 

                                                
1 Situationen inför min undersökning var följande: Sammanlagt 31 utbildningsinstitutioner, inklusive Högskolan på 
Åland och Polisyrkeshögskolan, hade rätt att ge högre yrkesutbildning efter grundexamen. 
Yrkeshögskoleinstitutionen fungerar på ordinarie bas fr.o.m. år 2000. Verksamheten var spridd till 82 orter 
(AMKOTA 2001; Rantanen, 76). Redan tidigt skedde strukturella förändringar och fler aviseras. 
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Figur 1. Utbildningssystemet (http://minedu.fi/uvm/utbildning/pdf/utbildningsschema.pdf 
9.1.2005) 

Fyra svenskspråkiga yrkeshögskolor inledde sin verksamhet vid olika tidpunkter under 1990-
talet: Svenska yrkeshögskolan, Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, Yrkeshögskolan 
Sydväst och Ålands temporära yrkeshögskola. I samtliga fyra fall slog man ihop och byggde på 
tidigare existerande utbildningsorganisationer.  Etableringen skedde stegvis. En lag och 
förordning om försöksverksamhet antogs år 1991 (Lag 391/1991, Förordning 392/1991) och de 
22 temporära yrkeshögskolor som antagits till försöket, bland dem Svenska yrkeshögskolan, 
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kunde därefter inleda sin verksamhet. År 1995 antogs en lag och förordning som gjorde 
permanent verksamhet möjlig (Lag 255/1995, Förordning 256/1995, för texten se bilaga 2).1

Ålands yrkeshögskola var längst temporär och där valde man slutligen en annan lösning, 
nämligen att samla all högskoleutbildning som ges i landskapet inom samma organisation.  

Förändringstemat har varit aktuellt under yrkeshögskolornas hela tillkomstperiod och i den 
aktuella undersökningen betraktas detta ur grupp- och individperspektiv. Den senaste 
megatrenden innebär en koncentration av den högre utbildningen till färre huvudmän. När 
utbildningsplatsernas antal sätts i relation till årskullarna och till arbetsmarkanden leder det till 
justeringar (Backman 2003)ii.  Över huvud taget tycks utbildningsstrukturernas livscykler nu bli 
allt kortare. När resultaten av denna undersökning redovisas är yrkesutbildningsinstitutionen 
redan på väg in i en ny fas. En harmonisering av utbildningen på europeisk nivå pågår.2

Undervisningsministeriets utredningsman har undersökt universitetens och högskolornas 
forskningsstruktur och förespråkar både klarare arbetsfördelning och samarbete (Rantanen 2004). 
Om överlappningen i verksamheten blir stor kan det gå som i Storbritannien, där man grundade 
polytechnics på 1960-talet, varav många sedan uppgick i eller utvecklades till universitet (olika 
aspekter på utvecklingen, främst gällande bibliotek vid polytechnics, behandlas bl.a. av Cowley 
& al.1985). 

1.2.2 Utmaningar för biblioteken 

Eftersom informationsforskningen i Finland inte innefattar aktuella översikter över bibliotekens 
situation uppmärksammas har några utvecklingsdrag som förväntas ha betydelse för 
undersökningen. Biblioteken räknas till nätverket för offentliga bibliotekstjänster, som år väl 
synligt i det finländska samhället. De offentliga biblioteken klassificeras som en del av 
samhällets infrastruktur och förväntas stå för basservice till medborgarna.iii

Yrkeshögskolebiblioteken upprätthålls i praktiken med offentliga medel även om en del 
högskolor har huvudmän med privaträttslig status. Förändringstemat fanns starkt framme i det 
förslag till nationellt, bibliotekspolitiskt program, som uppgjordes för undervisningsministeriets 
räkning och som publicerades 9.3 2001.3 Såsom de mest centrala förändringarna i sammanhanget 
definierades förändringar inom teknologi och kommunikation, kombinationer av dessa samt den 
pågående medierevolutionen och vidare en rad förändringar som hänför sig till 
utbildningsområdet. Dessa var medborgarnas stigande utbildningsnivå, förändrade 
undervisningsmetoder, ett aktivare förhållningssätt bland människor till att skaffa sig 
information, ett livslångt lärande som ett allmänt ideal och ökande distansundervisning. De 
viktigaste utmaningarna bibliotekarierna ställdes inför var 

- att dra nytta av de möjligheter teknologin erbjuder när utvecklingen förväntas medföra 
                                                
1 Bland de första permanenta yrkeshögskolorna från 1.8 1996 fanns ingen svenskspråkig, men ytterligare några 
högskolor inledde då försöksverksamhet. Den 1.8 1997 fick Svenska yrkeshögskolan ordinarie status samtidigt som 
fler utbildningsprogram införlivades i den. Den 1.8 1998 blev Arcada – Nylands svenska yrkeshögskolas verksamhet 
permanent. Den 1.8 1999 uppnådde Yrkeshögskolan Sydväst samma status. 
2 En harmonisering av den europeiska utbildningen pågår i enlighet med Bologna-deklarationen, som undertecknats 
av undervisningsministrarna i 29 länder. Den syftar till att skapa ett enhetligt, europeiskt område för den högre 
utbildningen fram till år 2010.  
3 Trots att den avdelning vid undervisningsministeriet som var uppdragsgivare har i uppgift att utveckla allmänna 
bibliotek, tillsattes en arbetsgrupp med mångsidig representation inklusive universitetsbibliotek. Arbetsgruppen 
valde att se till fältet som helhet och kom med förslag till en nationell bibliotekspolitik även om de mera ingående 
förslagen gällde allmänna bibliotek. 
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långt större förändringar än dem man hittills levt med,   
- att behärska informationsinnehållet samtidigt som mängden information växer enormt, 
- att uppnå en fungerande balans mellan det traditionella och det digitala materialet, 
- att synliggöra det allmänna erkännande biblioteken fått när det kommer till fördelningen 

av resurser, 
- att förändra servicekulturen, 
- att säkra medborgarnas tillgång till offentliga internettjänster vid de allmänna biblioteken.  
(Opetusministeriö 2001, 53.) 

Branschen har aktivt utnyttjat en rad möjligheter till förändring. Nätverkstänkandet var 
grundmurat långt före datanätverkens tid. Det regionala datasamarbete som inleddes mellan 
allmänna bibliotek på 1980-talet och som täckte nästan hela landet i slutet av 1990-talet är ett 
exempel på en god utvecklingsspiral, där biblioteksledarnas och arbetskollektivens roll var 
avgörande. Man bortsåg från kommungränser och byggde upp ett samarbete på frivillig bas med 
ett förbättrat, regionalt litteraturutbud som mål. Parallellt kunde man registrera en mera 
centralstyrd rörelse som syftade till ett enhetligt datasystem för landets vetenskapliga bibliotek 
och efter hand alla högskolebibliotek så att samlingarna skulle bli maximalt tillgängliga. 
Förhandlingar och avtal med förmedlare av information i elektronisk form sköttes gemensamt. 
Ingen kunde längre se enbart till sig själv, alla bibliotek ingick i flera nätverk och konsortier 
(Ibid., kap. 4). Förändringarna gällde följaktligen alla typer av bibliotek och bibliotekariernas 
arbetsuppgifter påverkades. Konsekvenserna för yrkesrollen har emellertid inte utretts. 

På längre sikt antas den allmänna utbredningen av internet, som brukar jämföras med 
boktryckarkonstens genombrott, leda till djupgående förändringar inte minst inom 
informationshanteringen. Biblioteksarbetet har alltid förutsatt ett visst mått av kontinuitet. Det har 
varit ett långsiktigt uppbyggnadsarbete av samlingar och register samt upprätthållande av ibland 
livslånga kundrelationer. Samtidigt har det gällt att vara lyhörd för förändringar, att förutse 
informationsbehov och fånga det nya som rör sig i tiden. Informations- och 
kommunikationsteknologins snabba utveckling med all den information som har blivit tillgänglig 
genom internet har lett till att länkarna i förmedlingskedjan ifrågasatts. I vilken utsträckning 
behövs exempelvis förläggare och bokhandlare när det har blivit möjligt för skribenter av alla 
slag att publicera sina alster direkt på nätet? (Kekki 2002; Opetusministeriö 2001.) 

Peter Brophy säger i förordet till sin bok "The library in the twenty-first century - new services 
for the information age" att texten kommit till på grund av farhågor för bibliotekens och 
bibliotekariernas framtid (Brophy 2001, xiii). Hör bibliotekarieyrket till de yrken som snart 
kommer att försvinna om medievärlden och människors medieanvändning förändras så att det 
tryckta ordet och boken förlorar terräng? De offentliga biblioteken är helt beroende av gällande 
avtal om upphovsrätt och informationsspridning som gör det möjligt att förmedla material för 
allmänt bruk (Opetusministeriö 2001, 59-60). Bibliotekarierna arbetar ju huvudsakligen inom den 
offentliga sektorn, vars traditionella uppgifter kan omvärderas om det politiska klimatet 
förändras1.

                                                
1 I den kommunala förvaltningsorganisationen är biblioteket inte lika synligt som när man hade en särskild 
biblioteksnämnd underställd kommunstyrelsen. Biblioteksfrågor behandlas numera i större, sammanslagna 
förtroendemannaorgan. 
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Bibliotekarieutbildningen har omformats i enligt med allmänna trender och för att svara mot nya 
behov. Ungefär vid samma tid som lärarutbildningen för den allmänna grundskolan 
akademiserades och överfördes från seminarier till universitet pågick motsvarande process på 
biblioteksområdet. Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, som utbildar lärare på svenska, 
etablerade sig i Vasa år 1974. Vid samma tid diskuterades redan en ny bibliotekarieutbildning, 
som skulle motsvara den finskspråkiga vid Tammerfors universitet, men etableringen av en 
enhetlig, svenskspråkig utbildning för hela fältet inleddes vid Åbo Akademi först sju år senare. 
En svensk professur inrättades i Åbo år 1981. Grundutbildningen förändrades från en 
yrkesutbildning till en akademisk utbildning som efter hand fick en informationsvetenskaplig 
inriktning.iv

1.2.3 De nya yrkeshögskolebibliotekarierna 

Några av de gamla yrkesinstituten, som föregick yrkeshögskolorna, hade fungerande bibliotek, 
men i vanligen sammanföll uppbyggnadsarbetet av biblioteks- och informationstjänsten med 
högskolans etablering. Klart är att antalet biblioteksanställda ökade radikalt under några få år 
(bilaga 3). Rådet för utvärdering av högskolornas verksamhet formulerade fjorton urvalskriterier 
som en yrkeshögskola skulle uppfylla för att få permanent verksamhetstillstånd. Att det sjunde 
kriteriet gällde biblioteks- och informationstjänster gjorde genast utvecklingsfrågan till en 
angelägenhet för fler än den ansvariga bibliotekarien. Däremot saknas en närmare definition av 
biblioteksverksamheten vid yrkeshögskolorna i gällande lagar och förordningar. 
Utvecklingsarbetet har följaktligen grundat sig på de allmänna målen och riktlinjerna för å ena 
sidan högskolan och å andra sidan biblioteksverksamhet generellt. De bibliotekarier som byggde 
upp yrkeshögskolornas bibliotek hade vanligen arbetserfarenhet från något annat bibliotek. När 
arbetet inleddes hade de sannolikt en uppfattning om hur ett bibliotek skulle fungera och vilken 
deras egen roll skulle vara. En viktig roll antogs kontakterna mellan 
yrkeshögskolebibliotekarierna och deras gemensamma strävanden ha spelat. Här beskrivs 
utgångsläget kort och sedan följer en beskrivning av det professionella samarbete som 
utvecklades. Det framgår att flera gemensamma utvecklingsprojekt var aktuella vid tiden för min 
empiriska undersökning som gjordes år 2001.  

Vid undervisningsministeriets utbildnings- och vetenskapspolitiska avdelning inrättades en 
särskild enhet för yrkeshögskolorna. Det är den centrala myndigheten för 
yrkeshögskolebiblioteken. Inför yrkeshögskoleförsöket tillsatte undervisningsministeriet en 
arbetsgrupp med uppgift att utreda behovet av biblioteks- och informationstjänster. I ett 
memorandum daterat 30.2 1992 konstaterade arbetsgruppen att det fanns ett klart 
utvecklingsbehov och ger förslag till en minimistandard samt praktiska åtgärder. Planeringen 
byggde på Anneli Kankaanrintas utredning år 1991 över biblioteken vid 19 av de 22 
yrkeshögskolor som under det året inledde temporär verksamhet enligt statsrådets beslut. De 
temporära högskolorna bestod av en rad utbildningsprogram från utbildningsinstitutioner, som 
samtidigt gav basutbildning på institutnivå. Undersökningens 19 högskolor innefattade utbildning 
vid 79 olika utbildningsinstitutioner. Av de 61 som svarade hade endast 16 heltidsanställd, 
specialutbildad bibliotekspersonal. Enligt Kankaanrintas bedömning var den allmänna 
biblioteksberedskapen låg, med några undantag (Kankaanrinta, 1992; AMK-kirjasto 2003). 
Följande dokument där utvecklingsplaner ingår är utbildningsstyrelsens memorandum daterat 
24.3 1993 (Suunnitelma 1993) och en promemoria från 7.6 1993 (Va. Ammattikorkeakoulujen 
1993). En första förutsättning för bibliotekstjänster är att det finns någon som tar itu med 
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planeringen och uppbyggnaden av biblioteken. En miniminivå för personalstyrkan anges: 
yrkeshögskolorna borde anställa en bibliotekarie för varje påbörjat 500-tal studerande. 

De som anställdes vid yrkeshögskolebiblioteken etablerade kontakter redan under försöksstadiet. 
Aktiviteterna knöts till det officiella samarbetsorganet för yrkeshögskolorna, rektorsrådet 
ARENE rf, som har formen av en registrerad förening. Rektorsrådets arbetsgrupp för biblioteks- 
och informationstjänster inledde sin verksamhet år 1996. Följande steg var att bygga upp en 
projektorganisation. Den officiella benämningen blev "ARENE rf:s styrgrupp för 
utvecklingsprojekt gällande biblioteks- och informationstjänster", förkortat KiTipro från det 
finska namnet "ARENE ry:n kirjasto- ja tietopalveluprojekti". Medlemmarna representerar 
biblioteks- och informationsbranschen samt rektorerna och tillsätts av rektorsrådets styrelse. 
Projektgruppens uppgift är att forma en politik för yrkeshögskolebiblioteken genom utredningar 
och utlåtanden om biblioteksfrågor. I en allmän presentation på internet sägs att arbetsgruppen 
samarbetar med "andra vetenskapliga och allmänna bibliotek" (ARENE ry:n kirjasto). 

Biblioteken vid yrkeshögskolorna bildar alltsedan november 2001 ett konsortium, AMKIT, där 
gemensamma beslut fattas. Det avtal som ligger till grund för verksamheten undertecknades av 
rektorerna. Varje bibliotek representeras i ledningsgruppen av den som ansvarar för 
verksamheten, vanligen bibliotekschefen. Riktlinjer för en utvärdering av servicen utkom år 2001 
och en strategi för virtuella tjänster var klar år 2002. Att gå med i de vetenskapliga bibliotekens 
gemensamma datasystem Voyager var ett beslut med vittgående konsekvenser för de enskilda 
biblioteken, eftersom samarbetet kring datanätverket Linnea II förutsätter ansenliga resurser och 
kunnande också vid små bibliotek. En särskild projektgrupp för Voyager tillsattes 15.12 2000 av 
rektorsrådets styrelse, och en projektchef anställdes från och med år 2001.  

Yrkeshögkolebibliotekens personal anges i gemensamma strategiprogram för den aktuella tiden 
som en kritisk framgångsfaktor för verksamheten. Personalen besitter mångsidigt kunnande, som 
skall utnyttjas (Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut 1998). I ett senare 
strategiprogram konstateras att enhetliga tjänstebenämningar ännu inte har tagits i bruk, vilket 
ställts som mål med tanke på lönesättningen (AMK-kirjasto 2003). I det program som gällde vid 
tiden för min empiriska undersökning år 2001 beskrivs den personal som ansvarar för biblioteks- 
och informationstjänsterna i följande termer – förteckningen bygger på Helakorpis allmänna 
beskrivning av önskvärd kompetens vid yrkeshögskolorna (Helakorpi 1999): 
Hon/han 

- känner till/behärskar den nyaste kunskapen, tillämpningarna och resultaten på sitt eget 
och angränsande områden, 

- lägger fram förslag till nya lösningar på problem, 
- söker tillämpningar av den nyaste kunskapen på området, 
- vill förbättra sina prestationer och resultat, 
- besitter sakkunskap som har kollegors och experters erkänsla, 
- upprätthåller personliga kontakter med experter inom sitt område, 
- har ett kritiskt förhållningssätt vid problemlösning och produktutveckling, 
- har förmågan att effektivt utnyttja feedback i arbetet. 

Det ideal som tecknas ovan ger en god bild av tidens officiella terminologi. De anställda vid 
biblioteken förutsätts mera preciserat ha mångsidiga kunskaper på biblioteks- och 
informationsområdet samt sakkunskap på yrkeshögskolans utbildningsområden. Dessutom 
förutsätts adb-kunskap, språkkunskap, kunskaper om förhandlingsteknik och marknadsföring, 
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samarbetsförmåga samt pedagogiskt kunnande och förmåga att handleda studerande. Rekrytering 
av kunnig bibliotekspersonal och fortbildning av anställda framhålls som viktiga områden att 
satsa på. Att organisationen fortfarande var outvecklad mot slutet av 1990-talet framgår av 
påpekandet att bibliotekets ställning i ramorganisationen skall preciseras. Det skall framgå vem 
som ansvarar för biblioteket i den interna tjänsteorganisationen (Ammattikorkeakoulujen kirjasto- 
ja tietopalvelut 1998).  

År 1999 beslöt cheferna för yrkeshögskolebiblioteken att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla 
kvalitetskriterier för biblioteken, och en rapport offentliggjordes 9.5 2001. Detta skedde när min 
intervjuundersökning redan pågick och rapporten utnyttjades därför inte i formuleringen av 
frågorna. Arbetsgruppen valde att begränsa sig till följande områden: 

- materialets aktualitet, täckningsgrad och tillgänglighet, 
- rådgivnings- och informationstjänster, 
- bibliotekets inverkan på läroprocessen, dess allmänna effekter och dess effekter på 

lärandet genom undervisningen och handledning i informationsanskaffning. 
(AMK-kirjastojen laadullisesta 2001, 3) 
Dessa områden uppfattades som centrala med tanke på biblioteksverksamheten. Man ville gå 
vidare från de kvantitativa data som biblioteken traditionellt samlar in till att bedöma servicens 
kvalitet och att följa upp den för att göra kontinuerliga förbättringar. I rapporten konstateras 
emellertid att kvalitetsmätningen av servicen är problematisk i det utvecklingsskede 
yrkeshögskolebiblioteken befann sig. Försöken att skapa en gemensam standard försvårades både 
av att statistikföringen fortfarande var ofullständig och av att biblioteken fungerade i så 
varierande miljöer och var av så olika storlek. Vissa erfarenheter hade biblioteken redan av 
benchmarking och kundundersökningar (ibid., 4-5). En aktiv biblioteksverksamhet som stöder 
undervisningen var ett av de strategiska verksamhetsmålen (Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja 
tietopalvelut 1999, 27). Kvalitetsrapportens förslag till integrering av biblioteksarbetet i det 
pedagogiska arbetet ger följaktligen viktigt jämförelsematerial till den bild mina intervjuer ger av 
situationen vid några yrkeshögskolebibliotek. 

Det finns jämförelsematerial till strävandena att utveckla biblioteken till en aktiv del av 
utbildningsinstitutionen från annat håll vid samma tid, nämligen de utredningar som rikssvenska 
BIBSAM vid Kungliga biblioteket lät utföra under senare hälften av 1990-talet, här i första hand 
Göran Gellerstams rapporter (1991, 2001, 2002). Som ytterligare en jämförelse kan vidare 
noteras den kompetenskarta (osaamiskartta) som senare utvecklades vid de finländska 
universitetsbiblioteken åren 2004-2005. Genom att definiera nivån på det aktuella kunnandet 
inom biblioteksnätet och framtida behov av kunnande har biblioteken konstruerat ett 
utvecklingsredskap. En av användningsmöjligheterna är att ge underlag för diskussion om 
kunnandet. Utgående från Paul C. Greens kompetenscirkel (the competence scope) differentieras 
olika slags kompetenser: 

1) organisationens kärnkompetens (core competencies and capabilities), 
2) kunnande som hör samman med värden och prioriteringar (core values and priorities), 

som kommer till uttryck i värderingar, arbetstagarnas gemensamma föreställningar, 
arbetskulturen och beteendenormerna, 

3) kunnade i arbetslivet (performance skills and competencies), bl.a. inlärningsförmåga, 
problemlösningsförmåga, kommunikations- och informationsförmåga, samarbetsförmåga 
samt förmåga till etisk och estetisk bedömning, 

4) individuellt yrkeskunnande (technical knowledge and job skills).  
(Yliopistokirjastojen 2005, 5; Green 1999.) 
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Yrkeshögskolebiblioteken är små jämfört med de vetenskapliga biblioteken men kunskapskraven 
är i stort sett de samma. Yrkeshögskolorna startar upp utbildning på magisternivå, de bedriver 
forskning och utveckling. Eftersom yrkeshögskolebiblioteken vanligen har få anställda 
accentueras kraven på varje enskild arbetstagares kunskapsutveckling. Som kollektiv har landets 
yrkeshögskolebibliotekarier aktivt arbetat för att utveckla sitt arbetsområde. Kontakterna dem 
emellan är fortsättningsvis livliga med årliga konferenser, regelbundna chefsmöten och 
arbetsgrupper (AMKIT-konsortio). De ansvariga bibliotekarierna från de fyra svenska 
yrkeshögskolorna har utvecklat sina kontakter inom den gemensamma ramen. Det ger dem 
möjlighet både att rådgöra allmänt och söka lösningar på speciella problem av språklig karaktär.1

Av den verksamhetsberättelse som ARENE-gruppen KiTipro sammanställde för år 2000 framgår 
att yrkeshögskolebiblioteken aktivt deltog i det nationella elektroniska biblioteksprojektet 
FinELib. Man hade representanter på olika nivåer i FinELib:s organisation för att 
yrkeshögskolebibliotekens speciella behov skulle beaktas i konsortier och vid licensförhandlingar 
samt för att trygga tillgången till specialmaterial2. Det var uppenbart viktigt för nykomlingen att 
ta plats bland de etablerade biblioteken. Yrkeshögskolebiblioteken anslöt sig till de vetenskapliga 
bibliotekens verksamhetsstatistik, vilket kan ses som ytterligare ett sätt att profilera sig. 

Ett avsnitt i KiTipro:s verksamhetsberättelse för år 2000 är här av särskilt intresse. Det handlar 
om behovet av att synliggöra biblioteksarbetet. Som orsaker anges den dåliga kännedomen om 
yrkeshögskolebibliotekens service och olika slags material samt den otillräckliga användningen i 
undervisningen och lärandet. Ett projekt initierades med syftet hitta nya och kundnära 
utgångspunkter för att bjuda ut tjänster. Analogt sägs i verksamhetsplanen för år 2001 (i min 
översättning från finskan): "KiTipro:s mål är att främja och koordinera de finländska 
yrkeshögskolebibliotekens utveckling till en effektiv och mångsidig arbetsmiljö (työskentely-
ympäristö) så att biblioteken integreras till en central del av yrkeshögskolornas undervisning och 
lärande.” Vidare sägs att biblioteken stöder högskolornas forskning och utveckling samt interna 
informationsförsörjning (tietohuolto) (Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojektin 
2001). Biblioteksgruppen har preciserat mål och metoder för det pedagogiska arbetet efter hand.3

1.3 Sammanfattning: Inledning 

Förutsättningarna för bibliotekens verksamhet förändras i snabb takt. Datakommunikationen har 
gett biblioteken direkt tillgång till en oöverskådlig mängd information, men mycket av både 
faktainformationen och upplevelserna är direkt tillgängligt för vem som helst oberoende av 
biblioteket. Biblioteksarbetet har alltid förutsatt ett visst mått av kontinuitet. Det har varit ett 
långsiktigt uppbyggnadsarbete av samlingar och register samt upprätthållande av ibland livslånga 
kundrelationer. Samtidigt har det gällt att vara lyhörd för förändringar, att förutse 
informationsbehov och fånga det nya som rör sig i tiden. Vardagen fortsätter som förut, men på 
längre sikt antas den allmänna utbredningen av internet, som brukar jämföras med 
                                                
1 Ett gemensamt projekt var en svenskspråkig webb-guide i informationssökning för studerande.  
2 Undervisningsministeriet stödde för sin del anskaffningen av elektroniskt material genom att finansiera 
användningen av tidskriftsdatabasen EBSCO.  
3 Sedermera har verksamheten vidareutvecklats så att en lång rad arbetsgrupper är verksamma åren 2006-2007: en 
strategigrupp, en E-materialgrupp, en utbildningsgrupp, en kvalitetsgrupp, en pedagogisk grupp, en teknikgrupp, en 
kommunikationsgrupp och en grupp för ”virtuellstrategi” (AMKIT työryhmät).  
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boktryckarkonstens genombrott, leda till djupgående förändringar inte minst inom 
informationshanteringen. Bibliotekarierna lever nu under ett förändringstryck som aktualiserar en 
rad frågor kring temat yrkeskunskaper, yrkesidentitet och yrkesroll. 

När yrkesutbildningen i Finland reformerades under 1990-talet väcktes frågan hurdana bibliotek 
och bibliotekarier de nygrundade yrkeshögskolorna skulle vara bäst betjänta av. Tidigare 
självständiga utbildningsinstitutioner gick samman, och kraven på en ny typ av 
högskoleutbildning skulle uppfyllas. Under organisationens etableringsskede skulle 
bibliotekarierna bygga upp moderna biblioteks- och informationstjänster. Biblioteksservicen var 
ett av de områden som undervisningsministeriet lyfte fram när tillstånd för försöksverksamhet 
beviljades och som var föremål för granskning vid ansökan om permanent verksamhetstillstånd 
för yrkeshögskolan. De speciella förhållanden som rådde under yrkeshögskolornas 
etableringsskede kunde sammanfattas i termer av organisationsförändring, strävanden efter 
innehållsmässig och pedagogisk förnyelse av undervisningen, uppbyggnad av en ny 
högskoleidentitet både internt och i förhållande till omgivningen samt kulturell integration av 
tidigare självständiga utbildningar. Förändringen är fortlöpande och med den följer att 
bibliotekariens yrkesroll också i fortsättningen kommer att vara i behov av omvärdering. En 
undersökning av 1990-talets etableringsprocess inom yrkeshögskolan är avsedd att ge ökad 
generell förståelse för bibliotekariens yrkesroll med tanke på kommande förändringar.  
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2 AVHANDLINGENS SYFTE 

2.1 Att söka mönster 

En rad antaganden om förändringseffekter och förändringstryck utgör grunden för denna 
undersökning av yrkeshögskolebibliotek och bibliotekarier. De formulerades i stor 
utsträckning utgående från mina erfarenheter av en sådan förändringsprocess: 

- De förändringar en institution genomgår genererar nya förändringar, d.v.s. i den mån 
verkliga förändringar har skett inom en utbildningsinstitution har detta gett upphov till 
ett förändringstryck på delområden inklusive biblioteket.  

- I en ny situation är en traditionell yrkesroll i behov av omdefiniering. 
- Yrkesrollen bör omdefinieras dels i förhållande till den nya kontexten, dels i 

förhållande till andra aktörer som också berörs av förändringarna. 
- För att utnyttja specialkunskap med sikte på organisationens mål bör rollkonflikter 

mellan olika professioner överbyggas och samverkan uppmärksammas.

Antagandena utgår från att yrkeshögskolorna representerar något väsentligt nytt. Det var ett 
uttalat mål för utbildningsreformen, som dessutom slogs fast i resultatavtal mellan 
undervisningsministeriet och varje yrkeshögskola. Å andra sidan kan man utgå från att det 
inom alla organisationer finns ett visst motstånd mot förändring. Det finns ingen inbyggd 
automatik för ett förverkligande på djupet. Förändringsprocesser är komplexa företeelser, som 
organisationsforskningen, tvärvetenskaplig till sin karaktär, har närmat sig från olika håll 
genom sociologisk och ekonomisk teori, systemteori m.m. En lång rad metaforer används för 
att synliggöra de processer som försiggår. Organisationen beskrivs i termer av maskin, 
organism, mänsklig hjärna, kultur, politiskt system eller maktinstrument (sammanfattas av 
Morgan 1999). Organisationskultur och lärande organisation antas vara användbara vid 
tolkningen av processer på olika nivåer inom yrkeshögskolan. 

I litteratur om ledarskap, arbetsplatsrelationer och gruppdynamik behandlas människors 
reaktioner vid förändringar på arbetsplatser. Det sätt på vilket yrkeshögskolor bildades för 
snarare tanken till företagsvärlden med snabba fusioner, företagsköp och -försäljning än till en 
långsamt föränderlig offentlig sektor. Delar av ett flertal institutioner (de gamla 
yrkesinstituten) förs samman i en ny organisation (temporära yrkeshögskolor), de som blir 
kvar bildar en ny organisation (yrkesutbildning på andra stadiet = nya yrkesinstitut). Den 
avknoppade och ombildade nya organisationen (yrkeshögskolan) byggs upp från grunden och 
får en ny förvaltningsstruktur. Gamla utbildningsprogram utvecklas och nya startas. Parallellt 
ändras vanligen ägarförhållanden, huvudmannen blir en annan. Hus byter ägare, anställda 
byter arbetsgivare t.o.m. tre gånger på några år. Under en kort tid skall den nya institutionen 
utåt bevisa att den är funktionsduglig, livskraftig och fyller de allmänna krav som ställs av 
statliga myndigheter. Samtidigt skall lokala och regionala beslutsfattare övertygas om 
institutionens betydelse för orten och regionen, i sista hand att ekonomiska satsningar på just 
den utbildningen är en god investering. Nyckelpersoner i hela processen är de anställda, vars 
förändringsvilja och engagemang i utvecklingsarbetet avgör om utbildningen till innehåll och 
form är attraktiv nog att locka studerande. Studerandes intresse och studieresultat samt 
placering i arbetslivet kan uppfattas som mätbara bevis på framgång inte bara för individen 
utan också för utbildningen. 

Ur professionell synvinkel innebär en förändring av det slag som beskrivs här ett unikt tillfälle 
för en yrkeskår att gå vidare i sitt professionella projekt (Larson 1977). När en yrkeskår 
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strävar efter att stärka sin expertstatus fäster man stor vikt vid den teoretiska kunskapsbasen, 
som har ett symbolvärde. Den har också ett förhandlingsvärde när positionen på 
arbetsmarknaden slås fast. För bibliotekariernas del är frågan om kognitiv auktoritet
emellertid problematisk, eftersom exempelvis referensarbetet bygger på utnyttjandet av 
kunskap i andra hand. Det är andra auktoriteter som avgör vilka informationskällor som är 
tillförlitliga inom ett kunskapsområde (Wilson, Patrick 1983). 

Informations- och kommunikationsteknologins effekter på biblioteksområdet är 
genomgripande, men en utgångspunkt för min undersökning är att mänsklig samverkan spelar 
fortfarande en viktig roll i arbetet. Den aktuella undersökningen fokuserar i första hand på 
bibliotekariens roll i en ny arbetssituation, som medför att en plattform för verksamheten skall 
byggas och nya kontakter skall skapas till övriga aktörer inom institutionerna. Vilken blev 
bibliotekariernas ställning i organisationen? Utöver organisationsförändringen antas 
utbildningens innehåll och form ha förändrats. Man talar om ett paradigmskifte där det skett 
en förskjutning av fokus från undervisning till lärande. Det leder till att de läroprocesser, som 
alla aktörer vid en utbildningsinstitution är engagerade i på olika sätt, blir intressanta i 
sammanhanget. Ytterligare en aspekt på förändring är att studera hur samspelet mellan olika 
aktörer utvecklats. 

Många anställda hade varit med om hela försöksstadiet och den första tiden av 
högskoleverksamhet på permanent bas. Det var alltså möjligt att få deras personliga syn på 
utvecklingsprocessen. Det hade byggts upp förväntningar, hur hade de infriats? Eftersom det 
antogs vara fråga om ett samspel mellan olika grupper och individer kunde det vara av 
intresse att vända sig till representanter för också andra anställda än bibliotekarierna. Andra 
undersökningar, främst inom pedagogiken, har fokuserat på lärarens arbete generellt, men 
också specifikt på lärarrollen i den aktuella högskolekontexten (bl.a. Salo 1994, 2002; 
Helakorpi & Olkinuora 1997; Kotila 2003; Auvinen 2006). 

Ur dessa personliga intressen och erfarenheter utvecklades undersökningens tema. De centrala 
ämnesområdena är professionsutveckling, organisationsutveckling och pedagogisk 
utveckling. Hela bibliotekarieprofessionen påverkas av att yrkeshögskolor etablerades, att nya 
bibliotek grundades och att nya arbetsmöjligheter gavs. Den organisatoriska och pedagogiska 
utveckling som ägde rum inom yrkeshögskolan antogs bidra till att forma en ny 
bibliotekarieroll. Yrkesrollen är en social roll, som utformas i samspel med andra aktörer. 
Samtidigt påverkas bibliotekariens arbete och yrkesroll fortlöpande av externa faktorer, inte 
minst av förändringar inom informations- och kommunikationsteknologin samt 
informationsmedia. Det finns alltså många olika bakgrundsfaktorer att beakta i en studie som 
denna. 
  
Avhandlingens syfte är att utreda hur bibliotekarierollen utformades vid landets 
svenskspråkiga yrkeshögskolor under den nya utbildningens etableringsskede samt att 
analysera och förklara rollutvecklingen. En föränderlig omgivning antogs medföra 
utmaningar och nya möjligheter att utnyttja yrkeskunnandet. Ett antagande på 
professionsteoretisk grund var att detta öppnade möjlighet till omförhandling av yrkesrollen 
(jfr Abbot; Larson; Winter). Bibliotekariens yrkesroll granskas följaktligen mot bakgrunden 
av den organisationsförändring och pedagogisk utveckling som ägde rum inom 
yrkesutbildningen under 1990-talet. Undersökningen bygger på antagandet att bibliotekarien 
har en pedagogisk uppgift, vilket borde framstå tydligast inom en utbildningsinstitution, samt 
att denna uppgift borde synliggöras och utvecklas. Antagandet grundar sig både på tidigare 
forskning (bl. a. Kulhthau; Limberg, Hultgren & Jarneving) och på de strävanden som 
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yrkeshögskolebibliotekarierna som kollektiv har gett uttryck för i gemensamma deklarationer 
och program (bl.a. Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut 1999; AMK-kirjastojen 
laadullisesta 2001; AMK-kirjasto – oppimisen 2003). 

En viss kännedom om kontexten uppfattades som viktig för förståelsen av 
yrkeshögskolebibliotekariernas situation. När undersökningen aktualiserades var 
yrkeshögskoleinstitutionen förhållandevis ny och okänd och sökte sin plats i utbildningsfältet. 
Den beskrivs därför både utgående från skriftliga källor och sådan den uppfattas av en rad 
aktörer inklusive bibliotekarierna.  

Undersökningen i sig faller inom fältet för tillämpade "mjuka" kunskapsstrukturer inom 
samhällsvetenskapen. Det kunskapstillskott en undersökning av det här slaget kan ge på ett 
allmänt plan är ökad förståelse för förändringsprocesser, yrkesroller och samverkan mellan 
olika aktörer. De aktörer som här är aktuella hade varierande utbildningsbakgrund. Både 
bland lärarna och bland bibliotekarierna fanns personer med traditionell yrkesutbildning, 
kompletterad genom fortbildning och/eller vidareutbildning både inom det egna ämnet och i 
form av pedagogikstudier. Dessa hade ofta gedigen arbetserfarenhet från respektive fält. 
Arbetslivserfarenhet var mera regel än undantag också hos dem som hade examen från 
universitet och vetenskapshögskolor. Ett flertal hade forskarkompetens och ett uttalat 
utvecklingsmål var en ökad andel lärare med licentiat- eller doktorsexamen. Det fanns skäl att 
anta att samtliga aktörer hade rötter i någon bestämd disciplin, som blev synlig också i en ny 
arbetssituation.  

2.2 Centrala begrepp 

Hittills har många begrepp, som är centrala för undersökningen, använts utan närmare 
precisering. I och med att avhandlingen är baserad på litteratur från flera discipliner ligger det 
nära till hands att betydelsen varierar för en och samma term, använd i olika sammanhang. 
Också för till synes självklara ord som bibliotek och bibliotekarie finns det variationer inom 
den egna disciplinen. Avsikten är att klargöra vilken betydelse begreppen ges i just denna 
undersökning när de används utan närmare förklaring. Grundbetydelsen av orden nedan är 
tagna ur Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) med komplettering ur Nationalencyklopedin 
(http://www.ne.se; här förkortad NE) och några källor från informationsområdet. Begreppen 
förs in i ett forskningssammanhang och diskuteras närmare i kapitel 3. Termerna nedan i 
grupperna 1-3 hänför sig till bibliotek och professionsutveckling, i grupp 4 till 
informationshantering och lärande samt i grupp 5 till organisationsutveckling. De sista 
definitionerna som gäller förändringar i grupp 6 berör både professions- och 
organisationsutveckling. Begreppen diskuteras närmare i kapitel 3. 

1) Bibliotek och bibliotekarie
Bibliotek ges ordboksförklaringen lokal eller institution för boksamling, alternativt skriftserie 
m.m. (SAOL). Det primära är själva den organiserade samlingen, som i dag också kan vara 
digital. Inom informationsvetenskapen har ordet bibliotek allt mera fått betydelsen 
informationsbärande system (Vakkari 2003, 13). Hjørland tar också fasta på både en konkret 
och en överförd betydelse av begreppet bibliotek. Den primära, konkreta betydelsen är någon 
form av samhällsinstitution, som handhar vissa funktioner i samband med identifikation, 
registrering, organisering och förmedling av dokument och information för ett visst ändamål 
(Hjørland 1995, 29).  
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David Streatfield och Sharon Markless, som undersökt engelska skolbibliotek ur pedagogisk 
synvinkel, definierar skolbiblioteket såsom 

- en rad (implicita eller explicita) val som skolan gör när man beslutar i vilken 
omfattning resurser skall göras tillgängliga och utnyttjas centralt inom (och ibland 
utom) skolan, och 

- den bas i skolan där bibliotekarien (om det finns någon) arbetar eller från vilken 
bibliotekarien fungerar inom och utom skolan. 
(Streatfield & Markless 1994, 104.) 

Definitionen framhäver samspelet med skolkontexten, vilket Limberg påpekat (i 
Skolbibliotekets pedagogiska roll 2002, 15), och den går att tillämpa på högskolebibliotek, där 
besluten om informationsresurserna gäller såväl undervisning som forskning och utveckling. 
Vid tiden för den aktuella undersökningen hade de finländska biblioteken redan länge varit 
hybridbibliotek, d.v.s. uppbyggda för att fungera både lokalt och via internet samt för att 
erbjuda olika slag av informationsresurser.1 För den aktuella undersökningen görs följande 
avgränsning: 
  

Bibliotek innefattar traditionellt lokaler, organiserade samlingar, nätresurser och 
användarstöd. När allt detta utnyttjas för pedagogiska ändamål får biblioteket 
funktionen av inlärningsmiljö för yrkeshögskolan. Användningen av biblioteket 
kan ske på distans, men för yrkeshögskolornas del förutsätter det ändå ett fysiskt 
bibliotek, där information organiseras och görs tillgänglig, vid behov med 
användarstöd, oberoende av i vilken form den förekommer.   

Det bibliotekspolitiska program, som legat till grund för undervisningsministeriets 
biblioteksstrategier, ger en yrkesdefinition som innehåller följande element: 
Bibliotekarie = informatiker = knowledge worker: En professionell biblioteksarbetare 
(kirjastoammattilainen) som avlagt en högskoleexamen i informationsstudier eller examen på 
biblioteks- och informationsområdet och som har specialiserat sig på att administrera, planera 
och utveckla informationsinnehåll samt vägleda i användningen av informationsinnehåll. 
Bibliotekarier arbetar ofta i expert-, chefs- och ledningsuppgifter, som medför ekonomiskt 
ansvar (Opetusministeriö 2001, 147). 
Gällande förordning för allmänna bibliotek vid tiden för min undersökning anger miniminivån 
20 studieveckor ämnesstudier för behörighet till en biblioteksfacklig vakans (Förordning 
1078/1998). En omräkning har sedermera gjorts vid övergången till beräkningsgrunden 
studiepoäng enligt Bologna-avtalet. För övriga typer av bibliotek saknas gemensamma 
behörighetsbestämmelser. Benämningarna på informationsspecialister varierar, men de 
nuvarande vakanserna har hittills i stort sett kunnat indelas i två huvudgrupper: Bibliotekarier 
och informatiker med högre examen och biblioteksfunktionärer med lägre examen. 
Diskussionen om yrkeshögskoleexamens placering pågår och gällande lag för kommunala 
bibliotekstjänster lämnar vid tidpunkten för undersökningen tolkningen till varje kommun i 
och med rätten att gå utöver minimikraven. För ledande bibliotekarietjänster vid allmänna 

                                               
1 Kirsti Kekki nämner i Digimaan kartta (s. 12) att EU-definitionen av hybridbiblioteket tillkom år 1997. 
Traditionellt och digitalt material används parallellt och tillgången till användarstöd är väsentligt. Vid det laget 
hade t.o.m. små finländska kommunala bibliotek gjort sina kataloger sökbara på internet (Lukas-biblioteken i 
Västra Nyland år 1996, den gemensamma innehållsproduktionen inleddes 1993). En del vetenskapliga bibliotek 
hade hunnit långt i utvecklingen mot hybridbibliotek på 1980-talet. Under 1990-talets förra hälft fick också de 
mindre biblioteken tillgång till externa databaser, först för personalbruk, senare direkt för kunderna, vars 
användning av internet i biblioteket ökade i takt med att närinnehållet växte. 
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bibliotek har länge krävts 35 studieveckor (sedermera omräknat till 60 studiepoäng) av 
ämnesstudier vid universitet som en del av eller utöver en magisterexamen. Yrkeshögskolorna 
har emellertid rätt att lokalt formulera sina behörighetskrav. En möjlig tillämpning vid 
yrkeshögskolebiblioteken skulle vara att differentiera befattningar enligt behovet av praktiskt 
inriktade kunskaper och djupare teoretiska kunskaper, som omfattar både 
informationsområdet och ämneskunskaper på något annat område. 

Utgående från situationen vid tiden för undersökningen avses här med 
bibliotekarie en yrkesutövare med specialutbildning (motsvarande de vid tiden 
för undersökningen aktuella 20-35 studieveckorna) för yrkesområdet på 
universitetsnivå utöver eller som en del av en högskoleexamen. Till följd av 
förändringar i utbildningssystemet inkluderar definitionen arbetstagare med 
äldre utbildning enligt gällande övergångsbestämmelser. 
Det finns emellertid anledning att dra en parallell mellan kraven på 
yrkeshögskolornas lärare och bibliotekarier: De som undervisar, handleder eller 
ansvarar för kunskapsorganisationen förutsätts ha högre utbildningsnivå än dem 
de utexaminerar. Det skulle leda till att den som anställs till en 
bibliotekarietjänst vid en yrkeshögskola förutsätts ha minst högre 
högskolexamen och 35 studieveckor ämnesstudier som en del av eller utöver 
examen. 

2) Profession och professionalism
Profession betyder yrke, fack, professionalism yrkesmässighet (SAOL). Det latinska ordet 
professio har betydelsen "offentligt anmält yrke", som kommer från profiteor, "öppet 
bekänna". Inom samhällsvetenskapen används benämningen profession ofta för ett yrke, "vars 
auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad". 
Följdföreteelser av industrialismen var ökade arbetsdelning och specialisering, vilket ledde till 
att det uppstod nya yrken, som strävade efter samma status som de klassiska 
"statusprofessionerna" inom medicin, juridik och teologi. Framväxten av ett stort antal 
expertgrupper under1900-talet anses ha varit av stor betydelse för samhällsutvecklingen. (NE) 
Yrkesgrupper som uppfyller en del kriterier men inte alla brukar klassificeras som 
semiprofessionella.  

Benämningen profession används här för yrken med akademisk utbildning och 
expertstatus.  Professionalism syftar här på en yrkesutövning som kännetecknas 
av medvetenhet om yrkesområdet, av yrkeskunskap och yrkesskicklighet, 
ansvarstagande och kundengagemang. 

3) Yrkesidentitet, yrkesbild och yrkesroll
Identitet står för fullständig överensstämmelse. Begreppet används i första hand om 
individuell identifikation men också för att beskriva och förstå kollektiva fenomen såsom 
gruppidentitet och organisationsidentitet. Yrkesidentiteten är en del av en individuell identitet 
och samtidigt en gruppidentitet för individer med en gemensam referensram i yrkesutövandet. 
Den förenar följaktligen individuella föreställningar med en social identitet (Thunborg 2004, 
118). Etienne Wenger ser yrkesidentiteten som en kulturell företeelse som varken är 
individualistisk eller abstrakt institutionell eller samhällelig (Wenger 1998, 145). Inom 
organisationsteorin används identitetsbegreppet metaforiskt. Organisationen uppfattar sig 
primärt som en helhet, avskild från omgivningen, med en egen identitet. Gareth Morgan talar 



19

om ”egocentriska organisationer” (Morgan 1999, 284).

Yrkesbilden kan, liksom yrkesrollen, bäst definieras i ett interaktionistiskt perspektiv, 
eftersom den uppstår i växelverkan med omgivningen (Trost & Levin 1999). Varje yrke 
formar sina egna traditioner och utövarna utvecklar det genom sina ambitioner, enskilt och 
kollektivt. Det omges av förväntningar både inom yrkeskåren och från omgivningen. 
Förväntningarna kan vara både positiva och negativa. Omgivningen kan ställa krav som 
resulterar i formella krav och lagstiftning som styr yrkesutövandet. Margaret Slater 
differentierar bibliotekariens självbild och idealbild från andras bild av yrkesutövaren (Slater 
1980).

Roll står för det uppträdande som förväntas av en person med en viss uppgift, ställning eller 
liknande. Henry Egidius skiljer mellan tilldelad roll, gestaltad roll och subjektiv, självupplevd 
roll (1978). Yrkeskunskapen ger yrkesrollen dess legitimitet i samhället. 

Yrkesroll används här som ett mångfacetterat begrepp med ovan nämnda 
dimensioner, men i första hand uppfattas den som en process som hänger 
samman med position, förväntningar och beteenden i en yrkeskontext.

4) Information, kunskap och lärande
Samtliga begrepp är centrala både i bibliotekariens yrkesutövning över huvud taget och i 
synnerhet inom en utbildningsinstitution samt för bibliotekarien som yrkesutövare. Begreppet 
informationskompetens har lanserats av bibliotekssamfundet. 

Data används för att beteckna den minsta betydelsebärande enheten, information brukar 
beteckna större komplexitet.  

Informationsvetenskapliga definitioner tar ofta fasta på Michael Bucklands tredelade 
informationsbegrepp, här i Peter Ingwersens version (se även Limberg, Hultgren & Jarneving 
2002, 21). Han kombinerar dessa med Karl Poppers tre världar med hänvisning till B.C. 
Brookes: 

- information som ting: fysiska föremål, data och dokument som tillskrivs information 
genom att de är informationsbärande, fungerar på signalnivå och är objektivt mätbara - 
motsvarande den substantiella världen hos Popper,  

- information som process: processen att bli informerad – motsvarande den objektiva 
kunskapens värld hos Popper, 

- information som kunskap: det som överförs när man blir informerad, mätbart endast 
indirekt, t.ex. såsom resultat av inlärning – motsvarande den subjektiva kunskapens 
värld hos Popper. 

(Ingwersen 1984, 89-90; Brookes 1980; Buckland 1991, 197; Popper 1997). Den sistnämnda 
definitionen är oklar i och med att kunskapen dels uppges vara överförbar och dels subjektiv, 
bunden till individen. 

Med information avses här i första hand data som strukturerats för något 
ändamål. Annan användning av begreppet preciseras särskilt. Avsikten är att 
upprätthålla distinktionen mellan information och kunskap för att ge rum åt 
läroprocessen mellan dem i begreppskedjan. 

Kunskap kan förklaras med orden vetande och insikt (SAOL). I vardagligt tal används ordet 
kunskap på ett sätt som inte väsentligt skiljer sig från betydelsen av information ovan, men 
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information uppfattas också som råmaterial för ny kunskap.  

Kunskapen uppfattas här i första hand som individuell. Som sådan är den inte 
överförbar, den förutsätter alltid någon form av lärande. Den överindividuella, 
sociala kunskap som en grupp individer har gemensam och förvaltar, är en 
konstruktion för att beskriva kollektivt vetande. Kunskapen är emellertid alltid 
beroende av den kulturella och sociala kontexten och i den meningen är den ett 
resultat av interaktivitet. 

Lärande
En vanlig definition av begreppet lärande är kunskapsutveckling (Stein 1996, 18).  

Lärande uppfattas här som en kognitiv process, där individen omvandlar 
information till kunskap i ständig växelverkan med den kulturella och sociala 
miljön.

5) Organisation och institution
Inom organisationsteorin används organisation huvudsakligen i två bemärkelser: 

- en konkret där en planmässig samverkan mellan individer och grupper med 
gemensamma intressen avses, t.ex. personalorganisation, 

- en mera allmän där ett företags eller en förvaltnings uppläggning av verksamheten 
avses. (NE) 

Definitionerna varierar beroende på perspektiv och fokus, men enligt Florence Heffron gäller 
följande grundförutsättningar: två eller flera individer verkar för att uppnå gemensamma mål 
genom att koordinera sina aktiviteter inom en given och för ändamålet uppbyggd struktur 
(Heffron 1989, 2; Salo 2002, 7). 

Inom organisationsforskningen används metaforer för att förklara och illustrera en rad 
företeelser. Organisationen som sådan är en teoretisk konstruktion som exempelvis inte har 
inlärningsförmåga - det har människorna som verkar inom den - men man talar ändå om en 
lärande organisation för att illustrera viljan och förmågan till förnyelse. Organisationsklimat
och organisationskultur är andra exempel på betydelseöverföring. 

De aktuella ramorganisationer som studeras är högskolor och, inom dem, bibliotek. Petri Salo, 
som bl.a. studerat yrkeshögskolan, använder begreppet skola för att beteckna ”en enskild 
skolorganisation som fungerar inom ett givet stadium eller en given sektor inom 
utbildningssystemet, men också i en given historisk och fysisk kontext” (Salo 2002, 5). 

Institution ges två olika betydelser inom samhällsvetenskapen. Den ena betecknar en 
etablerad konvention, d.v.s. de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till 
bestående eller återkommande beteendemönster. Ofta innefattas de fysiska betingelserna 
såsom byggnader och kommunikationssystem (NE). I den andra betydelsen har begreppet 
institution förskjutits så att det används synonymt med organisation. Tillsamman bildar 
institutioner inom ett visst samhällsområde ett institutionellt system. Det finns ett samband 
mellan viktiga, institutionella sfärer och grundläggande sociala värden (NE). 
Utbildningsinstitutionen och biblioteksinstitutionen utgör en del av vår sociala ordning. De 
har i hög grad samma värdegrund, men olika verksamhetsformer.  

Yrkeshögskolan och, inom den, biblioteket utgör här den organisatoriska ramen 
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för biblioteksarbetet. Både yrkeshögskolan och biblioteket granskas här med 
avseende på de större institutionella system, som de förväntas tillhöra, var för 
sig och tillsammans. 

6) Förändring och förändringsprocesser 
Förändring är en ständigt pågående, global process, inom vilken enskilda processer kan 
fokuseras och studeras. En distinktion kan göras mellan en förändring av första ordningen, 
d.v.s. en förändring inom ett system utan att systemet i sig förändras, det handlar snarast om 
förnyelse eller förbättring, och en förändring av andra ordningen som innebär en kvalitativ 
förändring av det organisatoriska tänkandet och agerandet (Ahrenfelt 2001, 23). I den aktuella 
undersökningen är teorier och forskning om organisationsförändring samt om individuella och 
kollektiva reaktioner på förändring relevanta. Den traditionella uppfattningen att förändring är 
en reaktion på något som sker i omgivningen medan exempelvis teorin om autopoiesis lyfter 
fram organismers - och organisationers – stävan efter att bevara sig själva intakta. Därför är 
de benägna att referera till sig själva (Morgan1999, 276-278; Maturana & Varela 1980; 
Luchmann 1995). Motstånd mot förändring identifieras som en naturlig del av en pågående 
process. Det aktiva motståndet ses primärt som en positiv kraft eftersom det är ett uttryck för 
engagemang (Ahrenfelt 2001, 21). 

Inom organisationsforskningen framhålls vikten av att den som administrerar förändring 
skapar övergångssituationer som gör människor beredda att utforska sin nuvarande situation, 
att se och ta ställning till olika alternativ. Här finns ett samband med identitetsuppfattningen 
”eftersom förändring ytterst sett är beroende av frågor som rör identitet och den problematiska 
relation som finns mellan jag och icke-jag” (Morgan 1999, 62). Forskningen söker kunskap 
om det som kan kallas förändringens logik (Ibid., 277). 

Avhandlingens förändringstema inbegriper både individuella och kollektiva 
utvecklingsprocesser. Yrkeshögskoleinstitutionen är stadd i utveckling och de 
enskilda organisationerna genomgår en rad förändringsprocesser. 
Bibliotekarierna både initierar förändringar och anpassar sig till dem, vilket 
antas förändra deras yrkesroll.   

  

2.3 Sammanfattning: Avhandlingens syfte 

Som avhandlingens syfte anges att undersöka hur bibliotekariens yrkesroll utformats vid 
landets svenskspråkiga yrkeshögskolor. Bibliotekarierollen granskas mot bakgrunden av 
organisationsförändring och pedagogisk utveckling. Undersökningen bygger på antagandet att 
bibliotekarien har en pedagogisk uppgift, vilket borde framstå tydligast inom en 
utbildningsinstitution, samt att denna uppgift borde synliggöras och utvecklas. 

En rad begrepp som är centrala för undersökningen definieras kort för just den här 
undersökningen. De diskuteras närmare i kapitel 3: 

- bibliotek och bibliotekarie, 
- profession och professionalism, 
- yrkesidentitet, yrkesbild och yrkesroll, 
- information, kunskap och lärande, 
- organisation och institution, 
- förändring och förändringsprocesser. 
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH AKTUELLA 
UTGÅNGSPUNKTER 

Den tidigare forskning och de teorier som undersökningen stöder sig på presenteras i detta 
kapitel, men avhandlingen är uppbyggd så att teoretiska resonemang ännu återkommer och 
fördjupas under presentationen av de empiriska undersökningsresultaten. Därmed avviker 
uppbyggnaden från den strikta klassiska uppdelningen på teori och empiri. När resultaten 
presenteras i kapitel 6 jämförs de med tidigare forskningsresultat och förklaras med stöd av 
relevant teori. Teorins funktion är dubbel. I det första skedet bidrar den till att fokusera de 
områden som skall undersökas och till att precisera informationsbehov i en rad forskningsfrågor. 
När det empiriska resultatet föreligger utnyttjas teorin för att förstå innebörden av det.  

En informationsvetenskaplig undersökning söker i första hand sin teoretiska grund inom det egna 
området. För denna undersökning behövs stöd av teorier från andra discipliner för att belysa 
forskningsproblemet och förstå resultaten. Frågan om rollutveckling inom ett yrkesområde är 
central och följaktligen utgör teorier om professionsutveckling en grund för undersökningen. För 
att beskriva utvecklingsprocesser behövs emellertid också kännedom om hur organisationer och 
särskilt yrkeshögskolan kan analyseras samt om pedagogisk forskning och aktuella trender. När 
undersökningens bas görs bred kan endast en del av den forskningen som berör problemet 
beaktas. Följande områden har definierats såsom relevanta för undersökningen: 

- forskning om organisationsutveckling, närmare bestämt om organisationsförändringar, 
och om yrkeshögskolan som forskningsobjekt refereras för att belysa förutsättningarna för 
biblioteksarbetet, vidare 

- forskning om pedagogisk utveckling inklusive utvecklandet av informationsfärdigheter, 
samt 

- forskning om professionsutveckling inklusive yrkesroller och yrkesidentitet med fokus på 
bibliotekarieprofessionen. 

Forskningsöversikten inom varje område avslutas med en beskrivning av den teori som ligger till 
grund för min undersökning och som används i den kommande analysen. Jag har valt att 
genomgående närma mig yrkesrollen via kontexten och en rad företeelser, som hänför sig till den, 
och som jag uppfattar såsom viktiga för förståelsen av yrkesrollens utveckling i just detta 
sammanhang.  

Ansatsen är konstruktivistisk med anknytning till den metateori som har vuxit fram på 
pedagogisk och sociologisk grund. Konstruktivismen erbjuder alternativa förklarings- och 
förståelsemodeller. Den sociala konstruktionen av verkligheten anknyter till Peter L. Bergers och 
Thomas Luckmanns tudelade samhällsanalys som tar fasta på både en objektiv och en subjektiv 
verklighet och den konstruktion av kunskap som sker i vardagslivet (Berger & Luckmann 1976). 
Inom informationsforskningen är den individinriktade konstruktivismen väl företrädd genom
främst Brenda Dervin och Carol C. Kuhlthau (Bates 2005, 11), och här anknyts till denna riktning 
i och med att enskilda individer står för merparten av undersökningsmaterialet. Individen bygger 
aktivt upp sin förståelse av sin egen värld under växelverkan med omvärlden. Kuhlthaus 
forskningsresultat utnyttjas direkt i den aktuella undersökningen. Målet är att konstruera 
nyanserad kunskap om mera allmänna sociala fenomen genom kartläggning av individuella 
aktörers upplevelser.  
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Undersökningen anknyter samtidigt till den informationsforskning som fäster vikt vid 
kontextuella sammanhang, informationsmiljöer och lärande samt vid samspel mellan olika 
aktörer. Under sin förhållandevis korta historia har informationsvetenskapen haft en 
kunskapsteoretisk inriktning med övervägande positivistiska drag. Där uppvisar 
informationsvetenskapen samma mönster som de flesta samhällsvetenskaper (Harris 1986, 220). 
Buschman och Carbone kritiserade i början av 1990-talet informationsforskningen för att i alltför 
liten utsträckning beakta de sociala, politiska och ekonomiska aspekterna på de förhållanden 
biblioteken och bibliotekarierna fungerar i (Buschman & Carbone 1991, 15-40). Ytterligare en 
forskare som förhåller sig kritiskt till en del begränsningar som positivismens krav på 
forskningen medför är John Budd som närmast representerar en konstruktionistisk forskningssyn 
(Budd 1995, 295).i När Harris kritiserar den positivistiska forskningen för en påstådd 
värdeneutralitet framhåller han samtidigt det problematiska förhållandet mellan forskare och 
forskningsobjekt inom samhälls- och humanvetenskaperna: Det är i grunden omöjligt att skilja 
subjektet från objektet, forskaren från det som studeras (Harris 1986, 521). Ju närmare man står 
sitt forskningsobjekt, desto viktigare blir det för forskaren att klargöra sina utgångspunkter, 
bindningar och roll i forskningsprocessen. Problemet med närheten till forskningsobjektet gäller i 
hög grad den aktuella undersökningen. 

3.1 Organisationsutveckling 

3.1.1 Organisationer i förändring 

Organisationer kan studeras ur många olika perspektiv som tillsammans bidrar till vår 
konstruktion och förståelse av dem (Hatch 2002, 24-26). Mary Jo Hatch beskriver organisationen 
som ett ”samspel mellan teknologi, social struktur, fysisk struktur och kultur, vilka omsluts av och 
bidrar till sin omgivning”. Alla aspekter är relaterade till varandra (Ibid., 34). Här har jag valt att 
fokusera dels kulturaspekten och dels de förändringsprocesser som organisationer genomgår. 
Inom den klassiska managementteorin och tidig modernistisk forskning sågs organisationen som 
en stabil företeelse, där förändringar var resultat av styrning. Mot den uppfattningen ställs en 
dynamisk syn som ger rum för social konstruktion och ett symboliskt tolkande perspektiv: ”Med 
symboliskt tolkande synsätt uppfattas organisationer inte som statiska enheter utan som 
dynamiska processer som befinner sig i ständig förändring.” (Ibid., 384.)  

Organisationer befinner sig i någon form av förändringsprocess under hela sin livscykel. I Larry 
Greiners (1972) livscykelmodell kan fem faser definieras i organisationens liv, nämligen en 
entreprenörsfas, en kollektiv fas, en delegeringsfas, en formaliseringsfas och en samarbetsfas. 
Enligt modellen, vars främsta bidrag är en beskrivning av ledarskap i olika skeden, utvecklas 
organisationen genom en rad kriser som leder till att en fas övergår i en annan. Vanligen kan 
någon form av kronologi uppställas och avgörande steg till förändring definieras. Även om 
yrkeshögskolan utvecklas i en pågående process går att slå fast när processen inleddes och att 
ange några milstolpar, såsom övergången från försöksverksamhet till permanent verksamhet. Det 
är möjligt att följa utvecklingslinjer och att beskriva olika faser med eventuella särdrag samt de 
övergångsskeden som kunde förväntas.  

Medan det traditionella synsättet på organisationsförändring har varit att se denna som ett resultat 
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av det som sker i omgivningen, d.v.s. att se organisationen som ett öppet system i kommunikation 
med omgivningen (jfr Morgan 2000, 277-278), lanserade Humberto Maturana och Francisco 
Varela ett nytt synsätt på organisationens förhållande till sitt sammanhang. Enligt deras teori om 
autopoiesis kännetecknas alla levande system av att de är slutna. De är autonoma och refererar 
bara till sig själva (Maturana & Varela 1980). Man kan alltså förvänta sig en strävan att 
vidmakthålla organisationen genom att impulser från omgivningen tolkas så att de passar in i det 
nuvarande systemet. I den empiriska delen av undersökningen diskuteras huruvida 
yrkeshögskolan har karaktären av en öppen, lärande organisation (jfr Helakorpi & Olkinuora 
1997; Salo 2002). Autopoiesis, som av Niklas Luhmann (1995) har vidareutvecklats för analys av 
sociala system, är en påminnelse om att organisationer tenderar att vara slutna till sin 
grundkaraktär. Interaktionen med omgivningen är beroende av interna förhållanden och det finns 
ett inbyggt motstånd mot förändring. Detta kunde antas känneteckna yrkeshögskolan och de 
yrkesinstitut som föregick den lika väl som etablerade bibliotek om sådana hade funnits. Inom 
informationsforskningen använder Gunnel Hessler teorier om självrefererande system i sin studie 
av identitet och förändringsprocesser vid ett universitetsbibliotek för att belysa dynamiken i en 
organisation och dess förhållningssätt till förändring (Hessler 2003, 173). Hessler identifierar 
krafter som stöder förändring och öppenhet samt krafter som stöder tradition och slutenhet. 
Målsättning stöder förändring medan förutfattade meningar om biblioteket hos 
moderorganisationen och en traditionell syn på biblioteket hör till de krafter som verkar 
konserverade (Ibid., 195).  

Organisationer kan beskrivas i termer av å ena sidan fysiska strukturer och å den andra av sociala 
strukturer (Hatch 2002). Organisationen som social struktur bärs upp av individer. I ett vidare 
perspektiv väcker förändringsprocesser frågan om sambandet mellan individens handlingar och 
den sociala strukturen. Mera konkret kan man fråga sig i vilken utsträckning individen formar sin 
omgivning och tvärtom (Giddens 1998, 625; Wenger 1998). Organisation, grupp och individ är 
alltid beroende av och påverkar varandra i något hänseende och därmed blir det svårt att isolera 
det inflytande som den enskilda individen utövar. Faktorer som gruppstillhörighet och 
institutionstillhörighet går emellertid att avgränsa och analysera, vilket gör det möjligt att följa 
exempelvis en yrkesgrupps etablering i en organisation. 

Organisationskultur är en metafor och samlingsbeteckning för de dominerande värderingarna i en 
organisation (Hatch 2002, 34). Olika organisationskulturer kan synliggöras och de kan belysa 
eller förklara individers och gruppers attityder och beteenden. Ett sätt att strukturera information 
och iakttagelser är Scheins indelning i tre kulturella nivåer som påverkar varandra (tabell 1): 
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Tabell 1: Kulturella nivåer enligt Edgar H. Schein (Organizational culture and leadership 1985, i 
översättning hos Andersson, Curt 1994, 110-111.) 

Studiet av en organisation är följaktligen begränsat till det iakttagbara eller, såsom här 
eftersträvas, att via dem som verkar inom organisationen samla information om värderingar och 
relationer, d.v.s. om nivå 2 och 3. Hatch fäster uppmärksamhet på en rad problem som uppstår 
med verifieringen av teorier som används för att studera organisatoriska fenomen. De företeelser 
på allmän nivå man är intresserad av kan inte definieras entydigt. Det som man de facto kan 
observera ligger ganska långt från de teoretiska begrepp och relationer som man vill pröva mot 
verkligheten (Hatch 2002, 22). 

Organisationsforskningen har inspirerats av många andra forskningsområden och använder sig 
flitigt av metaforer som var på sitt sätt ökar förståelsen för de strukturer, relationer och processer 
som iakttas. Kulturmetaforen nämndes ovan och den antogs vara relevant för undersökningen. 
Gareth Morgan beskriver i en översikt följande metaforer: Organisationen som maskin, 
organisationen som organism, organisationen som en mänsklig hjärna, organisationen som kultur, 
organisationer som politiska system, organisationen som psykiskt fängelse, organisationer i 
förvandling och förändring samt organisationer som maktens redskap (Morgan 2000). Bland 
mångfalden av teorier noteras särskilt de förklaringsmodeller som lyfter fram de kulturella 
aspekterna och lärandet inom organisationen samt olika sätt att se på förändring. I sig är kulturen 
ständigt föränderlig, vilket gör den svårfångad som undersökningsobjekt (Morgan 2000). Också 
Hatch ser organisationskulturen som problematisk att definiera. Kulturmetaforen skildrar 
organisationen ur ett symboliskt – tolkande perspektiv, den beskriver ”ett meningsmönster som 
skapas och vidmakthålls av mänskliga band till gemensamma värden, traditioner och vanor” 
(Hatch 2002, 74). 

1) Artefakter och produkter   
(artefakter är av människan skapade förhållanden) 
- Teknologi, konst, synliga och hörbara beteendemönster 

- Synliga men ofta omöjliga 
att tyda 

2) Värderingar    
- Observerbara i den fysiska miljön   
- Kan bara uppnås genom enighet 

- Representerar en högre 
medvetandenivå 

3) Grundläggande antaganden   
- Relationer till omgivningen  
  
- Verklighetens, tidens och rummets beskaffenhet   
  
- Människonaturens karaktär 
- Den mänskliga aktivitetens karaktär 
- De medmänskliga relationernas karaktär. 

- Tagna för givna, osynliga,  
undermedvetna 
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I följande beskrivning av kulturens betydelse för en organisation av Pauli Juuti kommer 
kulturmetaforen till användning:  

- kulturen är en källa till identitet hos dem som arbetar inom organisationen, 
- kulturen möjliggör att man binder sig till organisationens målsättningar, 
- kulturen upprätthåller jämvikten i det sociala systemet, 
- kulturen skapar betydelse och innebörd och kan påverka beteendemönster. 

(Juuti 1997, 23, svensk version Widén-Wulff 2001, 15) Kulturen föds genom historiska processer 
och upprätthålls genom att motverka förändring (Juuti 1997, 82).  Kulturen som identitetsskapare 
har en särskild betydelse för undersökningen eftersom de människor som arbetar inom 
organisationen både för med sig och utvecklar en professionskultur och eventuellt också en 
gemensam kulturbaserad identitet (jfr Winter 1988).  

I uppläggningen av undersökningen har kontextens betydelse framhållits. Roger Säljö varnar för 
att kontextbegreppet är besvärligt att hantera eftersom kontexten ofta antas ”påverka” individen. I 
ett sociokulturellt perspektiv är individens handlingar och förståelse delar av denna kontext och 
man kan följaktligen inte tala om yttre påverkan från kontexten. Säljö förtydligar ännu sitt 
resonemang med att delar och helheter definierar varandra. ”Kontexten kan ses som det som väver 
samman en social praktik eller verksamhet och gör den till en identifierbar helhet”. Det finns 
anledning att skilja mellan olika slag av kontexter, en fysisk, en kognitiv eller mental, en 
kommunikativ och en historisk kontext samt kombinationer av dessa (Säljö 2000, 135-136; Cole 
1996, 135-137). I fråga om kulturbundenhet antas yrkeshögskolekontexten åtminstone innefatta 
prov på historiskt betingade institutionskulturer till följd av att förut självständiga skolor 
sammanslagits. De olika discipliner från teknik till humaniora som finns representerade bygger 
på olika vetenskapstraditioner, vilket också kan synas i kommunikationen. Ur bibliotekariens 
synvinkel kan det ytterligare handla om mötet med en annan yrkeskultur. 

Människor är bärare av idéer. Vid de svenskspråkiga yrkeshögskolorna fanns ett fåtal tongivande 
aktörer med stort inflytande över utvecklingsprocessen. Även om det är svårt att skilja olika 
inflytanden, som har präglat yrkeshögskolorna, från aktörerna, kan framväxten av vissa idéer 
bestämmas kronlogiskt. Det finns officiellt registrerade tidsnoteringar för yrkeshögskoleidén 
framväxt och förverkligandet av reformen. Den ideologiska bearbetningen och 
tillkomstprocessen inom statsförvaltningen har kartlagts av Hannele Salminen (2001). Den 
tidtabell enligt vilken temporära och senare permanenta verksamhetslov beviljades högkolorna 
samt den genomgång av verksamheten som föregick koncessionen ger en bild av idéns spridning 
och genomslagskraft. Däremot är mönstret för intern påverkan svårfångat frånsett projekt- och 
högskoleledningens självskrivna uppgift att marknadsföra idén bland de anställda och till den 
politiska beslutsnivån. Förändringsprocessen ses i den här undersökningen huvudsakligen som ett 
resultat av samverkan mellan aktörerna i växelverkan med den aktuella kontexten, inom vilken 
utbildning, yrkestraditioner och formell ställning särskilt noteras.  

3.1.2 Yrkeshögskolan som forskningsobjekt 

Yrkeshögskolan som organisation behandlas, förutom i dokument från statliga myndigheter och i 
högskolornas egna presentationer, också i några avhandlingar, undersökningar och översikter 
(bl.a. Lampinen, Raudaskoski, Salminen). Forskningsinformationen innehåller förklaringar till 
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och tolkningar av företeelser och skeenden som kom att påverka yrkeshögskolebibliotekariernas 
arbetsvillkor. Hannele Salminen, som beskriver utbildningsreformen ur ett 
förvaltningsperspektiv, särskiljer fyra block i den utbildningspolitiska diskursen kring 
yrkeshögskolan: a) en egentlig utbildningspolitisk diskurs och b) medborgarkritik som vardera är 
en del den politisk-offentliga debatten samt c) självförståelsetexter och d) den vetenskapliga 
kritikens röst som återfinns inom den professionella debatten. Diskurserna relateras till 
dimensionerna politisk – professionell och central – lokal (figur 2): 

Central 
A   B

Egentlig    Självförståelse-

utbildningspolitisk   texter 
diskurs 

Politisk    Professionell  
    Självförståelsetexter 
Medborgarkritik,   Den vetenskapliga 
världens röster   kritikens röster  
      

D      Lokal  C

Figur 2: Den utbildningspolitiska diskursen om yrkeshögskolereformen i ett fyrfält för styrning 
av utbildningen. (I översättning ur Salminen 2001, 38). 

I figuren ovan benämner Salminen professionella texter som hon studerat “självförståelsetexter”, 
men skiljer mellan centralt och lokalt producerade texter. Det material som samlades in om 
yrkeshögskolebiblioteken kan struktureras såsom uttryck för olika diskurser. 
Yrkeshögskolebibliotekariernas gemensamt formulerade mål tillkom inom ramen för ett 
institutionaliserat samarbete under rektorsrådet ARENE och kan placeras i fält B, medan 
utvecklingsplanerna för de enskilda yrkeshögskolebiblioteken hör hemma i det professionella - 
lokala fältet C. Ställningstaganden från fältet, d.v.s. från fristående yrkesorganisationer och från 
enskilda medborgare, debattörer, skulle hamna i fält D. För den aktuella undersökningen är 
professionsperspektivet primärt och den empiriska undersökningens tyngdpunkt ligger i fält C.  

Leena Raudaskoski har studerat den ideologiska grunden för högskolornas verksamhet genom att 
analysera en rad ansökningar om koncession. Hon särskiljer samhällspolitiska, 
utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska aspekter, vilket ger jämförelsegrund för min 
undersökning. Högskolornas koncessionsansökningar har självfallet utgått från lagstiftning och 
fastslagna utbildnings- och forskningsstrategier och håller sig till den terminologi som 
myndigheterna använder. Förändringsprocessen och närmare bestämt den förändrade 
verksamhetskulturen vid yrkeshögskolorna systematiseras av Leena Raudaskoski på följande sätt 
(figur 3): 
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Figur 3: Verksamhetskulturens förändring i yrkeshögskolorna. (Raudaskoski 2000, 61) 

Raudaskoski visar här på de områden som reformens arkitekter ville ingripa i. De ges varierande 
tyngd i min undersökning, men är samtliga närvarande. Modellen beskriver närmast intentioner, 
eftersom inflytandet inte kan förklaras som enkelriktad orsak och verkan, skeendena är betydligt 
mer komplexa. De eftersträvade förändringarna i verksamhetskulturen ställs i min undersökning 
mot en grupp medverkandes uppfattning om vad som tilldrog sig i praktiken. Förändringar i 
organisationsstrukturen, verksamheten och synen på fostran antas påverka bibliotekariens 
arbetsmöjligheter och roll i utbildningen. 

En fråga som sysselsatt teoretikerna vid utvecklandet av yrkeshögskolorna är vilket slags 
kunskap man skulle förmedla, m. a. o. vilka utbildningsmålen skulle vara. Frågeställningen 
återkommer i min undersökning. Jarmo Toiskallio formar motsatspar av begreppen tänkande
kontra verksamhet och akademisk kontra operationell (figur 4). Också inom de traditionella 
vetenskapshögskolorna ledde etableringen till diskussion om utbildnings- och forskningsprofilen. 
Här är det skäl att notera att yrkeshögskoleundervisningens placering i fyrfältet inte sammanfaller 
med den helt praktiska yrkesutbildningen som fungerar separat. Ända från början har 
yrkeshögskoleutbildningens vetenskapliga grund betonats. 

FÖRÄNDRINGAR I DE 
TANKEMÖNSTER 
SOM STYR 
VERKSAMHETEN 

Yrkeshögskolans filosofiska 
grund (vision, mission, strategi) 

Yrkeshögskolans grundvärden 

ORGANISATIONENS 
STRUKTUR FÖRÄNDRAS

Öppen, lärande organisation 

ORGANISATIONENS 
VERKSAMHET 
FÖRÄNDRAS

Utbildningens innehållsmässiga 
förändring 

SYNEN PÅ FOSTRAN 
FÖRÄNDRAS

Förändring av grunden för fostran: 
teori, metoder, pedagogiskt 
tänkande 
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Figur 4: Fyrfält för utbildningen, i översättning efter Toiskallio (1995, 13). 

Hannele Salminen följer yrkeshögskoleprocessen stegvis enligt David S. Bushnells modell för en 
systematisk förändringsstrategi som utvecklades för analys av enskilda skolor, men som 
Salminen använder för att beskriva yrkeshögskolereformen som helhet.ii Bushnells modell, som 
också jag använder för visa på möjligheter att operationalisera några undersökningsresultat, 
finner Salminen användbarare för sitt syfte än nyare varianter. Modellen kan kritiseras för att 
utvecklingen här uppfattas som en rad åtgärder i logisk följd, vilket inte alltid motsvarar 
verkligheten:  
1) diagnostisering av problemet, 
2) formulering av mål, 
3) identifiering av hinder och resursbehov, 
4) val av potentiella lösningar, 
5) utvärdering av alternativ, 
6) verkställande av det valda alternativet. 
 (Bushnell 1971,10; Salminen 2001, 47-51.) 

Metaforer såsom organisationsklimat och lärande organisation (hos bl.a. Senge, Morgan, Hatch, 
Widén-Wulff) framstår som relevanta studieobjekt när yrkeshögskoleprocesser granskas ur ett 
individperspektiv, men i ett socialt sammanhang. Enligt Peter Senge uppstår en ny 
verksamhetskultur om förändringar sker över hela linjen, från styrande tankemönster till 
strukturella förändringar, från teori till metoder och redskap (Senge 1994, 21-36). En lärande 
organisation är ett kollektivt fenomen. Den uppstår som ett resultat av systemtänkande och av 
lärandet hos de medarbetande individerna. Därtill behövs gemensamma visioner om 
organisationen och dess arbete. Man kan t.ex. fråga sig vilka värden som anses viktiga och i 
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vilken utsträckning yrkeshögskolorna visar upp kännetecken för en lärande organisation och om 
detta också gäller deras bibliotek. Petri Salo har granskat finländska utbildningsinstitutioner 
inklusive yrkeshögskolor med avseende på öppenhet, kommunikation och förändringsbenägenhet 
och pekar på att lärare traditionellt arbetar isolerat, vilket inte främjar kollektivt lärande (Salo 
2002). 

Olika förhållningssätt till förändring finns dokumenterade inom organisationspsykologin 
(Furnham; Lennéer-Axelsson & Thylefors). På organisationsnivå räknar man upp bl.a. följande 
faktorer som inverkar på förhållningssättet: hur hierarkiskt uppbyggd en organisation är, graden 
av formalisering, professionalism, komplexitet och storlek samt ålder. På individnivå har attityder 
och värderingar identifierats såsom viktiga faktorer, förutom självfallet personens egen ålder, 
utbildning och ställning i organisationen (Furnham, 225-228). Petri Salo har undersökt hur lärare 
har förhållit sig till övergången från yrkesläroanstalt till yrkeshögskola. Han skiljer mellan a) 
förändring i allmänhet, b) förändringar i skolans administration och organisation samt c) 
förändringar i undervisningsarbetet. Salos undersökningsresultat är här av särskilt intresse, 
eftersom den utfördes vid en utbildningsorganisation som återkommer i min undersökning. Det 
handlade om ett tidigare övergångsstadium vid en institution som bildar kärnan i en av de fyra 
aktuella högskolorna (Salo 1996, 20-29). Han uttrycker förvåning över att lärarna hade så olika 
uppfattning om yrkeshögskoleförsöket i helt centrala frågor. Här återges den några punkter ur den 
sammanfattande texten nästan ordagrant: 

- skolans uppgift – att ge bredbasig teknisk grundutbildning / att specialisera och 
skräddarsy utbildningen enligt de lokala företagens behov, 

- lärarens autonomi och frihet – har ökat / har alltid varit stor, 
- styrningen och ledningen av skolans verksamhet – bör ske genom handfast vägledning, 

gemensamma spelregler och klara direktiv / avdelningar och enskilda lärare bör kunna 
agera flexibelt, självständigt, 

- planeringen i samband med yrkeshögskoleförsöket – har varit för allmän och 
övergripande / har varit för detaljerad, 

- den nya organisationsmodellen – fungerar bra / dåligt, 
- förhållningssättet till pedagogiska frågor – pedagogiska insikter och färdigheter är nyttiga 

/ helt onödiga. (Ibid., 76-77) 

De variationer Salo fann gick inte att koppla samman med olika kategorier av lärare, varken 
enligt uppdelning i undervisningsområde (allmänna ämnen, yrkesämnen) eller andra lätt 
påvisbara skillnader (personliga faktorer, arbetets karaktär). Salo sökte i stället en förklaring i 
skolan som organisation, en löst sammanfogad, ”kunskapsförmedlande professionell 
expertorganisation som fungerar inom den offentliga sektorn”. Det finns inbyggda motsättningar 
i fråga om både verksamhetsidé och målsättningar samt i organisationens sätt att fungera. Dessa 
kommer till synes i de intervjuade lärarnas olika förhållningssätt och tolkning av 
förändringsprocesserna (Salo 1996, 76-79). De motsägelsefulla svaren i Salos undersökning tyder 
på att det kunde bli svårt att dra mera allmänna slutsatser om hur lärarna vid yrkeshögskolorna 
förhöll sig till reformen. Om lärarna uppfattade situationen mycket olika skulle det också leda till 
svårigheter att välja ut några informanter bland dem och samtidigt ge rum för hela bredden av 
åsikter.  

I min undersökning sätts bibliotekarierollens utveckling i relation till en föränderlig kontext. En 
utvecklingsmodell för den lärande organisationen, baserad på en modell av Leenamaija Otala 
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(1996/2000, 236) har använts tidigare i syftet att bidra till yrkeshögskolans utveckling (Helakorpi 
& Olkinuora 1997, 235). Otala intresserar sig för individen i organisationen, men också för 
individens kunskapsbehov i sina andra roller (Otala 1998, 23). Modellen innehåller en rad 
användbara element och den utnyttjas därför i den aktuella undersökningen även om syftet här 
inte kan decimeras till att konstruera personliga utbildningsplaner för bibliotekarierna, vilket i 
modellen blir ett uttryck för en lärande organisation (figur 5):  

Figur 5: Organisationens behov av kunnande. Behovet manifesteras i form av en personlig 
utvecklingsplan (Otala 1996/2000, 236; Helakorpi & Olkinuora 1997, 235). 

Modellen innefattar flera organisationsnivåer och ger rum för iakttagelser om både individuellt, 
kollektivt och organisatoriskt lärande. Här ges möjlighet att stegvis följa allmänna förändringar, 
t.ex. hur synen på undervisningen förändras, och effekterna på yrkeshögskolan, dess bibliotek 
och på bibliotekariens arbete. Förändringarna antas sippra in flera vägar och i något skede leda 
till att organisationen – genom en mer eller mindre demokratisk process - formulerar visioner och 
mål som på längre sikt kan förändra verksamheten. I fokus står det behov av nytt kunnande som 
uppstår både kollektivt och individuellt när nya mål skall uppnås. Enskilda aktörers möjligheter 
att utveckla kunskaper och färdigheter inom ramen för sitt arbete är, enligt modellen, beroende av 
vilken organisationskultur som råder. I en idealsituation sammanfaller alla intressen, i praktiken 
har man att göra med många divergerande och ibland motstridiga personliga mål och ambitioner. 
Det kan uppstå konkurrens både mellan individer och mellan grupper. En del aktörer accepterar 
en snabbare förändringstakt än andra, det finns de som driver på förändring och de som bromsar 
utvecklingen (jfr Furnham 1997). 
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Kulturen hos en lärande organisation som stöder den enskilda individens lärande utvecklas både 
kollektivt och individuellt: Under förändringstryck omdefinierar organisationen sitt behov av 
kunnande och aktörerna definierar sina individuella utbildningsbehov för att möta förändringar. 
Modellen kan tolkas så att organisationens och aktörernas intressen möts om 
organisationskulturen fyller kriterierna för en lärande organisation. Den kan användas för att 
problematisera bibliotekariens ställning och intressen. Modellen befattar sig med individens 
kunskapssträvanden och upplevda informationsbehov. Här kan informationsforskningen bidra 
med kunskap om individuella informationsbeteenden och om de processer som leder fram till 
sökandet efter ny kunskap, som är viktig för hela organisationen kunskapsnivå. Grundläggande är 
Brenda Dervins teori om informationsklyftan (the information gap) som kan överbyggas genom 
att individen i en ny situation tar steget att definiera sitt informationsbehov och skaffa sig ny 
information (Dervin 2003). Carol C. Kuhlthau beskriver informationssökningsprocessen ur 
individens synvinkel i sju steg, där osäkerhetskänslan är en viktig drivkraft (Kuhlthau 1993). En 
förändringsprocess, såsom den aktörerna vid yrkeshögskolorna, bibliotekarierna inbegripna, 
befann sig i, antogs medföra både osäkerhetsmoment och nya informationsbehov. 

3.1.3 Organisationsteoretisk ansats

För att bygga upp en förståelse för organisationskontexten och de processer som skulle studeras 
granskades teorier om organisationers karaktär och de processer som äger rum inom dem (Hatch; 
Greiner; Maturana & Varela). Några begrepp framstår såsom relevanta, nämligen organisationen 
som social struktur (Giddens; Wenger; Hatch) och organisationen som kultur (Morgan; Hatch; 
Schein; Senge; Widén-Wulff) samt den lärande organisationen (Morgan; Salo). Olika 
förhållningssätt till förändring inom organisationer (Furnham; Lennér-Axelsson & Thylefors) och 
möjligheter till en aktiv förändringsstrategi noteras (Bushnell; Salminen).  

Forskning om yrkeshögskolans tillkomst och de utbildningspolitiska diskurser som formade den 
(Salminen), om hur verksamhetskulturen efter hand förändras (Raudaskoski) samt om 
utbildningens karaktär (Toiskallio) gav en grund för studiet av bibliotekarierollen i detta specifika 
fall och utnyttjas också i analysen. I undersökningen utnyttjas direkt en modell av 
Otala/Helakorpi och Olkinuora för att undersöka hur organisationskulturen och organisationens 
behov av kunnande uppfattades i det aktuella fallet samt hur bibliotekarierna såg på sina 
utbildningsbehov och sina utvecklingsmöjligheter i arbetet. 



33

3.2 Pedagogisk utveckling 

3.2.1 Kunskap och lärande 

De sammanhängande begreppen kunskap och lärande är viktiga för den aktuella undersökningen 
på flera sätt. Undersökningen skall bidra med ny information om bibliotekarierollens utveckling i 
samband med förändringsprocesser i en klart definierad kontext. Samtidigt är kunskap och 
lärande centrala begrepp både i undervisningen och i biblioteksarbetet. Yrkeshögskolans 
huvuduppgift är utbildning och det innebär att lärandet och de processer som främjar 
kunskapsutvecklingen utgör verksamhetens kärna. Utöver att biblioteket är en del av 
infrastrukturen för lärandet finns det ett kunskapsområde som direkt engagerar direkt borde 
engagera bibliotekarierna, nämligen utvecklandet av studerandes informationsfärdigheter. Olika 
uppfattningar om kunskap och lärande förväntades bli synliga i den empiriska undersökningen, 
vilket är av betydelse för bibliotekariens arbete. En kognitiv kunskapssyn ligger till grund för den 
konstruktivistiska synen på lärandet som präglar yrkeshögskolan (bl.a. Rauste-von Wright 1998; 
Wingren 2000).1 Individen tar inte bara passivt emot information utan konstruerar aktivt sin 
förståelse av omvärlden. Det ger en annan grund för biblioteksarbetet än en kunskapssyn som 
innebär direkt överföring av givna fakta.  

Den som arbetar med informationsförmedling behöver klara distinktioner mellan begreppen 
kunskap och information och ofta ytterligare klargöranden av den aktuella användningen. De 
behövs också inför en intervjuundersökning som kommer in på olika kunskapsuppfattningar. Det 
finns sammantaget ett stort antal definitioner av begreppet information från det vardagliga 
"upplysning" eller "meddelande" till definitioner som speglar varierande bruk inom olika 
vetenskapsområden (Hjørland 1995, 165-166). Svårigheterna att skapa gemensamma definitioner 
är också lingvistiska eftersom begreppsbildningen inom olika språk inte är identisk. Inom 
informationsvetenskapen är det viktigt att skilja mellan å ena sidan informationsform och 
informationsteknologi, och å den andra information som innehåll, resurs. Birger Hjørland 
exemplifierar att varken elektroniska eller tryckta dokument är information i sig även om de 
potentiellt är informativa (Hjørland 2000, 35). En dimension att notera här är de kollektiva 
kunskapsstrukturernas betydelse för tolkningen av information (Hjørland 1995, 167). Denna 
överindividuella, sociala kunskap som en grupp individer delar och förvaltar - det kan gälla
personalen vid en högskola eller en yrkeskår - är en konstruktion för att beskriva kollektivt 
vetande. Kunskapen är emellertid alltid beroende av sin kontext och i den meningen är den 
resultat av interaktivitet. I den kollektiva miljö som yrkeshögskolan utgör förefaller just det slaget 
av tolkningsaspekter väsentliga även om varje aktör alltid tillägnar sig kunskap och gör sin 
individuella tolkning i sista hand.  

Kunskapssociologin befattar sig med de sociala processer som påverkar vår kunskap och 
uppfattning om verkligheten. De teoretiska perspektiv som utvecklades ur den kognitiva 
psykologin inspirerades starkt av datateknologin och dess begreppsapparat. Den kognitiva teorin 
                                                
1 Den kognitiva pedagogik som utvecklades fr.o.m. 1960-talet utgör grunden för dagens pedagogiska synsätt. Den 
påverkade också informationsvetenskapen. Här delar informationsforskarna intresset med forskare från andra 
områden inklusive pedagogiken för hur människan fångar upp, lagrar, bearbetar och återger information. Jean 
Piagets konstruktivistiska kunskapssyn spelar här en viktig roll: Vi konstruerar vår verklighet utgående från mentala 
strukturer (Egidius 1999a, 93-95). 



34

kan tillämpas på olika sociala nivåer, vilket gör den användbar inom organisationsforskningen. 
Där behövs bl.a. begreppet ”socialt minne” som beskriver överindividuell kunskap som 
visserligen bärs av individer, men inte behöver vara beroende av den enskilda individen för att 
utvecklas och överleva. Johan Stein anknyter till ett sociokognitivt synsätt när han skiljer mellan 
individuell och social kunskap respektive explicit och implicit kunskap (Stein 1996, 14-19, 53). 
Explicit kunskap står för medveten kunskap, medan den implicita kunskapen tas för given av den 
som behärskar den och därför inte medvetandegör den. Den kognitiva kunskapssynen har 
kritiserats för att inte beakta kulturella skillnader eller den sociala verkligheten (Säljö 2000, 55-
56). Ur ett sociokulturellt perspektiv är ”verkligheten” en föreställning som människor i 
varierande grad delar med varandra.  

Den aktuella undersökningen utgår från individens uppfattningar och kunskapskonstruktion. 
Individen tar inte bara passivt emot information utan konstruerar aktivt sin förståelse av 
omvärlden. Om man vill undvika att reducera den processen till informationsbehandling behöver 
den kompletteras med aspekter på kunskapskonstruktion som en kulturbunden företeelse (Säljö 
2000, 56). Den sociokulturella kunskapssynen införlivar alla de resurser människan verkligen 
utnyttjar för att tänka och lära, bygga upp sin kunskap. Resurser finns hos individen, i den sociala 
interaktionen och också i den materiella världen. Roger Säljö benämner dessa materiella och 
immateriella resurser kultur (Ibid., 29). Vardagskunskap skapas på grundval av bred erfarenhet, 
och informationsforskaren Tuula Laaksovirta betonar dess subjektiva natur som inte kan åtskiljas 
från kunskapsbäraren (Laaksovirta 1986, 57). 

Tyst kunskap (tacit knowledge) är en benämning på en outtalad och odokumenterad kunskap av 
det slag som exempelvis en enskild yrkesutövare använder i det dagliga arbetet. Eftersom 
begreppet numera används i olika sammanhang är det skäl att gå tillbaka till dess ursprung. 
Begreppet tyst kunskap myntades av Michael Polanyi som skiljer mellan två slag av tyst kunskap, 
praktikerkunskap, en färdighet som vi mekaniserat och använder oreflekterat när vi lärt oss 
behärska den, och personlig kunskap som bygger på att vi internaliserar ”värderingar, synsätt, 
förhållningssätt, attityder, visioner och sätt att utföra saker och ting på” (Polanyi 1966; Rolf 
1991; Egidius 1999a, 135-137). Den erfarenhetsbaserade kunskapens, praktikerkunskapens, och 
den personliga kunskapens betydelse i arbetslivet diskuteras närmare i kapitel 6, likaså 
förhållandet mellan kunskap och kompetens. 

Enligt den definition som används här är kunskapen inte överförbar som sådan, den förutsätter 
någon form av lärande, tillägnande av information. Avsikten är att upprätthålla distinktionen 
mellan information och kunskap för att ge rum åt läroprocessen mellan dem i begreppskedjan. En 
allmän definition av begreppet lärande, som redan gavs i kapitel 2, är kunskapsutveckling (Stein 
1996, 18). När lärandet betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv framstår kulturbundenheten som 
viktig, det är kommunikativa eller fysiska praktiker som låter sig studeras. Etienne Wenger 
framhåller lärandets sociala karaktär genom att visa hur social teori om lärande anknyter till olika 
intellektuella traditioner såsom teorier om sociala strukturer, teorier om identitet, teorier om 
vardagserfarenhet, teorier om praktiker m.fl. (Wenger 1998). Människors utsagor och handlingar 
är alltid kontextuellt bestämda och inte enbart uttryck för deras inre tankevärld eller 
begreppsförståelse (Säljö 2000, 115). 

Många modeller har konstruerats för att illustrera läroprocessen, d.v.s. omvandlingen av olika 
slags information till kunskap genom perception och tänkande. De oftast återkommande i den 
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nyare litteraturen bygger på Jean Piagets teori om att människan inte registrerar utan konstruerar 
sin verklighet och utvecklar sitt tänkande i en bestämd ordning (Egidius 1999a, 94). I David 
Kolbs inlärningsmodell, som är en vidareutveckling av Kurt Lewins inlärningscirkel, sker 
inlärning cykliskt från konkret erfarenhet via reflekterade observation, abstrakt begreppsbildning 
och aktivt experimenterande. Kolb identifierade därtill fyra inlärningsstilar som han förde in i 
modellen. Inlärningscirkeln återkommer i beskrivningar av såväl forskningsprocessen som 
problemlösningsprocessen vid den pedagogiska metod som går under namnet problembaserat 
lärande (ibid., 122, 127). Metoden presenteras i avsnitt 3.2.3 som behandlar det pedagogiska 
utvecklingsarbetet inom yrkeshögskolan. 

Eftersom bibliotekarierna inom utbildningsinstitutionen antas ha som sin särskilda uppgift att 
bidra till elevers/studerandes informationsfärdigheter diskuteras dessa nedan i avsnitt 3.2.2. 
Lärandet av informationsfärdigheter är en generell företeelse oberoende av utbildningsnivå och 
med stor betydelse för det livslånga lärandet. Därför behandlas informationsfärdigheterna i texten 
före de specifika pedagogiska trender som aktualiserades inom yrkeshögskolan. 

3.2.2 Informationskompetens 

Informationsvetenskapen befattar sig inte enbart med informationen i sig utan också med 
informationens omvandling till kunskap. Informationskompetens har blivit ett allmänt mål både 
till följd av det ständigt ökande informations- och medieutbudet och till följd av förhärskande 
pedagogiska synsätt. Studerande har behövt någon form av vidgade informationsfärdigheter 
alltsedan studierna upphörde att vara en ordagrann återgivning av lärarens föreläsning eller 
lärobokens innehåll. Ju större ansvar för studierna som överfördes på den studerande, desto 
viktigare blev det för var och en att själv kunna söka och använda information. När 
informationsteknologin och telekommunikationerna förändrade hela informationsmiljön började 
man tala om ”information literacy” som dels har översatts direkt med informationsläskunnighet, 
dels med informationskompetens. Den sistnämnda termen kan kritiseras bl.a. för att några 
entydiga kompetensnivåer inte kan fastställas. Begreppen är inte helt etablerade, eftersom nya 
varianter ännu dyker upp. De senaste termerna som lanserats är informationsfärdigheter som har 
en neutralare klang än informationskompetens samt informationsbemästring.

En allmänt använd definition på informationskompetens baserar sig på en amerikansk förlaga 
(Association of College and Research Libraries (ACRL) Information Literacy Competency 
Standards for Higher Education). Kompetensen beskrivs här som en räcka färdigheter, 
preciserade i 5 mål och 22 delmål som förutsätter att personen kan 1) definiera omfattningen på 
den information som behövs, 2) effektivt få fram den information som behövs, 3) kritiskt värdera 
informationen och dess källor, integrera utvald information i den egna kunskapsbasen, 4) 
använda information effektivt för att uppnå ett visst mål, 5) förstå de ekonomiska, juridiska och 
sociala aspekterna som sammanhänger med informationsanvändningen samt söka och använda 
information på ett etiskt och lagligt sätt (ACRL, svensk översättning 2003, en finsk version 
utkom 2001). 

Begreppet informationskompetens har väckt en del kritik. Det har ansetts för överambitiöst i och 
med att det skulle förutsätta att varje person som söker information borde ha den kunskap en 
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bibliotekarie har utöver sin ämneskunskap. Det är också svårt att skilja vägen till 
informationskompetens från en djupgående läroprocess (Marcum 2002). Ett alternativt synsätt på 
förmågan att hantera information erbjuder Christine Bruce, vars ”sju kategorier av 
informationsbemästring” har högskolebibliotekariers och -lärares synsätt på
informationskompetens som utgångspunkt. Dessa kategorier är 1) informationsteknik, 2) 
informationskällor, 3) informationsbearbetning, 4) informationskontroll, 5) 
kunskapsuppbyggnad, 6) kunskapsutvidgning och 7) visdom (Bruce 1997; översättning Ek 2005, 
17). Den personliga utvecklingsdimensionen som finns uttryckt i den sista kategorin, att 
informationen används vist och till nytta för andra människor, för in ett normativt element som 
saknas i andra målbeskrivningar. Informationsfärdigheterna sätts in i ett större sammanhang 
(Bruce 1997; Ek 2005, 39).  

Undervisningen i informationsfärdigheter enligt ACRL:s standard är en vidareutveckling av de 
amerikanska bibliotekens användarundervisning inom den högre utbildningen. Det fanns redan en 
lång tradition av organiserad användarundervisning när brittiska Library Association år 1977 
ordnade en konferens med temat ”educating the user” för att ta fasta på ett växande intresse att 
utveckla praxis. I många inlägg poängteras två viktiga förutsättningar för att undervisningen 
skulle fungera: Ett välfungerande internt samarbete inom biblioteket samt mellan biblioteket och 
de akademiska institutionerna (The Library 1979). Intern prioritering av undervisning och 
handledning samt samarbete med institutioner och lärare antas fortfarande vara 
grundförutsättningar för att program för ökad informationskompetens skall bli framgångsrika, så 
också i den aktuella undersökningen. En lång rad senare publikationer visar hur 
undervisningsområdet vidareutvecklats, t.ex. hos Cowley och Hammond (1987) om 
informationsundervisning vid universitet, polytechnics och colleges, Lance, Welborn och 
Hamilton-Pennell (1993) om effekter i akademisk utbildning samt Streatfield och Markless 
(1994) om effekter i grundutbildningen. Efter hand övergår litteraturen allt mer till att behandla 
undervisning och lärande i IT-sammanhang. 

Louise Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving har sammanställt en forskningsöversikt med 
utgångspunkt i begreppet informationssökning som relateras till lärandet. Avsikten var att 
beskriva begreppet i vid bemärkelse oavsett informationskälla även om det datorbaserade 
materialet dominerar och undersöka hur det behandlas inom olika discipliner. Inledningsvis 
konstateras att forskning om informationssökning och lärande inte bildar ett sammanhängande 
fält. Relevant forskning bedrivs kring ”frågor om informationssamhället, information overload, 
datorstöd i undervisning, tillämpningar av informations- och kommunikationsteknik i skolan, 
läsforskning, problembaserat lärande, informationssökning och informationsanvändning”.  
Författarna räknar upp en rad discipliner som behandlar sådana frågor: pedagogik, biblioteks- och 
informationsvetenskap, datavetenskap, sociologi, psykologi och kognitionsforskning (Limberg, 
Hultgren & Jarneving 2002, 13-14). 

Det visar sig svårt att särskilja informationskompetens från andra kompetenser eller dimensioner 
i lärandet. Aktörerna ser främst sin egen andel i arbetet att bygga upp elevernas 
informationsfärdigheter. Många lärare har en otydlig bild av informationssökningen medan 
bibliotekarierna tenderar att sakna de kunskaper som krävs för att deras undervisning skall svara 
mot elevernas och lärarnas behov. Författarna konstaterar att det finns rum för 
kompetensutveckling hos både lärare och bibliotekarier så att man använder teorier och 
forskningsresultat från biblioteks- och informationsvetenskap respektive pedagogik och didaktik, 
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kombinerar dem och låter dem berika varandra. (Ibid., 167-170.) Limberg ställer sig kritiskt till 
de strävanden hon ser inom informationsvetenskapen att fastställa en enda syn på 
informationssökning i stället för att acceptera och beskriva mångfalden och nå en djupare 
förståelse för processen. Hon talar för att forskningen skulle ta fasta på skillnader mellan olika 
kontexter, grupper och situationer i stället för att söka en gemensam modell (Limberg 2000, 
230).iii

Vid tiden för min intervjuundersökning år 2001 blev de mål för informationskompetens som 
ACRL sammanställde (orig. från januari 2000, övers. 2001,  publ. 2003) mera allmänt kända 
främst genom Nordinfo. Åtminstone bibliotekarierna vid yrkeshögskolorna förväntades därför 
känna till dem. När frågor ställdes informanterna om studerandes informationsfärdigheter skedde 
det mot denna bakgrund. 

3.2.3 Yrkeshögskolepedagogik

Vilka synsätt på kunskap och lärande som är förhärskande och vilka undervisningstraditioner 
som gäller är avgörande för hur bibliotekets roll i skolkontexten uppfattas (Limberg 2002, 83). 
Ett nyckelord för den pedagogik som åtminstone officiellt tillämpas inom yrkeshögskolan är 
självstyrt lärande som överför ansvaret för inlärningen på den studerande. Lärare och annan 
personal kan endast skapa förutsättningar för inlärning genom undervisning och handledning 
m.m. Lärande uppfattas här som en kognitiv process, där individen utnyttjar information för att 
konstruera kunskap i ständig växelverkan med den kulturella och sociala miljön. Enligt de 
måldokument som uppgjordes mellan undervisningsministeriet och yrkeshögskolorna har de 
senare förbundit sig till en inlärningsmodell med lärande, tolkning och förståelse såsom centrala 
begrepp och som vilar på konstruktivistisk grund i motsats till tidigare, associativ didaktik och 
synen på kunskapen som reproduktiv (Rauste-von Wright M. 1998; Rauste-von Wright, M. & 
von Wright, J. 1994). Leena Raudaskoski skiljer mellan en modern och en postmodern 
pedagogisk teorigrund för yrkeshögskolan. För den moderna, anpassande inriktningen ger hon 
nyckelorden expertis, kunnighet, operationalism och “akademism”. Mot dessa ställer hon en 
postmodern, emancipatorisk inriktning med nyckelorden kritisk expert, deltagande aktör, 
bildning och praktisk vishet som alltså står för en högre medvetandenivå och förutsätter ett 
metateoretiskt förhållningssätt (Raudaskoski 2000, 68). Denna karakteristik prövas i den 
empiriska undersökningen. 

I praktiken tillämpades olika undervisningsformer vid varje yrkeshögskola. Projektbaserad 
undervisning förekommer inom många ämnen. Problembaserat lärande (PBL) i renodlad form 
tillämpas i begränsad utsträckning och riktingen är starkast företrädd inom vårdutbildningen och 
inom utbildningen på det sociala området. Här tog man främst intryck från Linköpings 
universitet. I Sverige började problembaserat lärande tillämpas tidigare än i Finland. Medan 
läraren i den traditionella undervisningen tar in exempel från verkligheten i undervisningen av ett 
ämne ser undervisningsstrukturen vid olika former av problem- eller projektorienterad 
undervisning ut på följande sätt (figur 6):  
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Figur 6: Problem- eller projektorganiserad undervisning sätter ett område eller ett problem i 
centrum och knyter an till kunskaper i många olika skolämnen. ( Efter Imsen 1999, 288) 

Ett viktigt undervisningsmål vid PBL och olika former av casemetodik är att ge den studerande 
beredskapen till problemlösning också framdeles (Egidius 1999b). Man arbetar självstyrt och i 
grupper. En modell som används inom PBL för att illustrera inlärningsförlopp, är en spiral i sju 
steg för problemlösning, där processen utgör både mål och medel: 
1) se problemet, 
2) analysera och definiera problemet, 
3) definiera alternativa förklaringar/lösningar, 
4) bedöma konsekvenserna av ovanstående, 
5) välja en lösning, planera, 
6) tillämpa, genomföra planen, 
7) utvärdera resultatet/processen, 
och vid behov gå vidare till en ny problemlösningsprocess. 

Medlen är att  
- initiera inlärning, synliggöra kunskaper och inlärningsbehov, 
- formulera, tillämpa och utvärdera kunskap, 
- integrera teori och praktik, delar och helhet (Silén, 22-40). 

Informationssökningsprocessen, sådan den beskrivits av bl.a. Carol C. Kuhlthau (1989, 20), 
uppvisar likheter med modellen och tillför den en känslodimension från osäkerhet och förvirring 
till klarhet och precision. 

I undervisningssituationer av det slag som skisseras ovan utgör handledning en viktig 
komponent. Det finns ingen enhetlig beskrivning av handledarrollen i litteraturen. Den kan 
utformas på många olika sätt, den är situationsbunden och varierar i olika faser av studierna. 

Problem 
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Ämne 2 

Ämne 3 
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George Brown och Madeleine Atkins räknar upp en rad tänkbara relationer mellan handledare 
och studerande, från de mest auktoritära, asymmetriska, ledare – efterföljare, herre – tjänare, guru 
– lärjunge, lärare – elev, expert – novis, vägvisare – upptäckare, projektledare – lagarbetare o.s.v. 
till de mest jämbördiga som beskrivs i termer av kollega – kollega, vän – vän (Brown & Atkins 
1997, 121). Ur bibliotekariens synvinkel kan två relationspar vara av särskilt intresse, nämligen 
tutorverksamhet, definierad i samma termer som handledning av studerande, såsom en relation 
mellan lärare och elev, och konsultation, definierad som en tidsbegränsad stödprocess genom 
växelverkan för att lösa ett problem, ett förhållande mellan expert och uppdragsgivare. 
(Helakorpi & Olkinuora, 136.) Handledning eller tutorverksamhet kan ske individuellt och till 
grupper, direkt och på distans i form av a) direkt rådgivning och information, b) studieteknisk 
handledning, c) handledning som hänför sig till ämnets innehåll och d) förståelsefullt stöd 
(Lehtinen, 172-173). Behovet av individuell handledning bekräftas av Jannica Heinströms 
forskningsresultat, där personlighetens betydelse för inlärningsstil och sättet att skaffa sig 
information betonas. 

I såväl PBL-litteraturen som i utredningar med syftet att utveckla bibliotek i 
undervisningssammanhang (t.ex. hos Gellerstam) omtalas biblioteket dels som inlärningsmiljö
och dels som pedagogisk resurs. Den snabbt växande kåren av yrkeshögskolebibliotekarier har 
aktivt drivit på en utveckling i den riktningen (Mahdollisuuksia ja muutosenergiaa 1999, 93-94; 
AMK-kirjasto – oppimisen 2003). PBL-metoden har väckt fortsatt intresse och svenska 
undersökningar har noterats, bl.a. en jämförande undersökning från 1993 som visar på skillnader 
mellan aktiviteten i biblioteksanvändning vid två högskolor, dåvarande Hälsouniversitetets 
bibliotek i Linköping och Karolinska institutets bibliotek i Stockholm. Stickprov och en enkät 
bland studerande visade att studerande vid Hälsouniversitetet, som arbetar problembaserat, 
använde biblioteket flitigare och att de utnyttjade de samlade biblioteksresurserna i högre grad än 
studerande vid Karolinska institutet som arbetade med traditionella metoder. Det framkom också 
att studerande vid Hälsouniversitetet började använda sitt bibliotek i ett tidigt skede av studierna. 
Undersökningen slår fast att den problembaserade pedagogiken utan tvekan stimulerade 
studenternas biblioteksanvändning (Fridén och Oker-Blom 1995, 13-14). Samma frågeställning 
ingår i Eeva-Liisa Eskolas och Olavi Palins undersökning av medicinestuderandes 
informationsfärdigheter i en föränderlig inlärningsmiljö. De fann en högre grad av 
informationskompetens hos studerande som hade deltagit i problembaserad undervisning (Eskola 
& Palin 2004). Mot den bakgrunden framstod frågan om eventuella samband mellan 
undervisningsmetoder och informationsfärdigheter såsom intressanta också i den aktuella 
kontexten. 

3.2.4 Pedagogisk forskningsansats 

Begreppen kunskap och lärande diskuteras närmare utgående från den pedagogiska forskning 
som influerat yrkeshögskolepedagogiken (Rauste-von Wright & von Wright) och knyts till 
informationsforskningen (Hjørland). Kunskapens och lärandets sociala och kulturbundna karaktär 
betonas (Säljö; Stein; Wenger) och samtidigt noteras olika former av kunskap, inklusive 
vardagskunskap (Laaksovirta) och tyst kunskap (Polanyi; Rolf). För den individuella 
kunskapsutvecklingen uppfattas informationskompetens – informationsfärdigheter som vitala och 
två modeller för att utveckla dessa färdigheter (ACRL; Bruce) presenteras kort. Limberg, 
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Hultgren och Jarnevings slutsats att det finns rum för kompetensutveckling både hos lärare och 
bibliotekarier för att utveckla studerandes informationsfärdigheter med stöd av teorier och 
forskningsresultat från respektive områden utnyttjas i undersökningen. 

Eftersom problembaserat lärande har lyfts fram i yrkeshögskolesammanhang presenteras 
inriktningen med en modell för problemlösning som utnyttjas i analysen av 
undersökningsresultatet. Biblioteksanvändning i samband med problembaserat lärande har 
undersökts och ett samband mellan aktivitet i biblioteksanvändningen och pedagogisk inriktning 
har kunnat påvisas (Fridén & Oker-Blom; Eskola & Palin). Yrkeshögskolebibliotekariernas 
uttalade intresse för att utveckla biblioteket till att aktivt stöda undervisningen och att direkt 
integrera biblioteksarbetet i det pedagogiska arbetet noteras. 
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3.3 Professionsutveckling 
”The professions dominate our world. They heal our bodies, measure our profits, save our souls. Yet 
we are deeply ambivalent about them. (---) 
Most authors study professions one at a time. Most assume that professions grow through a series of 
stages called professionalization. Most talk less about what professions do than about how they are 
organized to do it.” 

Andrew Abbott i inledningen till The system of professions. An essay on the 
division of expert labor (1988). 

Professioner baserar sig på kunskap. Citaten ovan tar dels fasta på den ambivalens som existerar i 
förhållande till anspråk på expertkunskap i samhället och dels på den ofta begränsade 
infallsvinkeln i tidigare forskning. Min avsikt är inte att presentera en checklista över 
bibliotekariernas status utan att studera deras professionsutveckling i en bestämd kontext där 
också en annan yrkesgrupp, nämligen lärarna, framträder. Professionsforskare har beskrivit 
processen att tillägna sig en profession i termer av att tillägna sig ett nytt paradigm (förebild, 
mönster) som kommer till uttryck i  

- intresse som speglar professionens eller ämnets inriktning, 
- världsbild som speglar professionens uppfattning om sin yrkesroll, sitt ämnesområde och 

relationen till klienterna eller mottagarna av den kunskap man har, 
- vetenskapssyn som illustrerar ämne, forskningsområde och ideal, 
- kompetens som handlar om vad man kan, hur teorier och tekniker tillämpas samt 

metodval vid forskning och arbete (Bentling 1995; Törnebohm 1991). 
De representanter för bibliotekarierna, och i det här faller också informatikerna, som studeras 
förväntas ha tillägnat sig det som kan kallas professionens världsbild och värderingar, d.v.s. deras 
uppfattningar antas grunda sig på en gemensam syn på professionen. En annan utgångspunkt är 
att de som är behöriga för bibliotekarietjänster har en gemensam kunskapsbas. 

När bibliotekarierollens utformning vid yrkeshögskolorna studeras behövs en begreppsapparat 
och en teori att stöda undersökningen på samt för att hantera resultaten. Några korta definitioner 
på centrala begrepp gavs i avsnitt 2.2 och de diskuteras nu närmare i avsnitt 3.3.1. Ingen enskild 
professionsteori svarar mot de frågor som ställs och därför utnyttjas flera teorier som stöd både 
om professionsutveckling allmänt och om bibliotekarieprofessionen tillsammans med tidigare 
forskning. 

3.3.1 Roll och identitet 

”En roll är en funktion – i allmänhet en samhällelig funktion – och en roll går att lägga av, 
medan en identitet är meningsskapande. Om en roll känns som en del av ens livsmening 
är det rimligt att kalla den en del av identiteten.” 

Professorn i litteratur och författaren Merete Mazzarella i Hufvudstadsbladet 
17.8 2001. 

Vardagliga begrepp såsom roll och identitet ges varierande innebörd i litteraturen och diskuteras 
därför närmare i detta avsnitt ur ett professionsperspektiv. Professionsforskningen befattar sig 
med begrepp som yrkesidentitet, yrkesroller, yrkeskunskap inklusive tyst kunskap och yrkesetik, 
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men tyngdpunkten har växlat över tid. Enligt Jan Trost och Irene Levin är rollbegreppet inte 
frekvent inom dagens samhällsvetenskaper. De rollteoretiska ansatserna har nästan helt ersatts av 
fokus på sociala identiteter, d.v.s. att människan ses som en social varelse med en uppsättning 
sociala identiteter (Trost & Levin 1999, 136, 146-147.) Redan de forskare som framträdde från 
och med 1930-talet intresserade sig emellertid för interaktionen mellan individer och för rollen i 
dess sociala sammanhang. Socialantropologen Ralph Linton anses ha infört rollbegreppet i den 
vetenskapliga terminologin. Linton såg rollen som en process. Han kopplade samman individens 
roller med social position och behandlar bl.a. förhållandet mellan status (närmast i betydelsen 
position i gruppen) och roll (Linton 1947; 1936, kap. 8). Linton skiljer mellan 1) individens 
position i gruppen, 2) individens varseblivning av de förväntningar som riktas mot denna 
position, 3) den process förväntningarna ger upphov till, 4) processen som roll och 5) individens 
beteende eller reaktion på sin roll (ibid., i sammanfattning av Trost & Levin). Senare har Turner 
fört fram beredskap som ett mer adekvat fenomen att studera än förväntningar, eftersom en 
person varseblir andras förväntningar och är beredd att reagera på något sätt (Turner 1984, 1993 
enl. Trost & Levin 1999, 137).  

Ragnar Rommetveits distinktion mellan sända och mottagna förväntningar är fortfarande relevant 
när man försöker förstå vad som händer då sociala förväntningar kommuniceras, kanske 
missförstås av mottagaren som blir korrigerad och sedan kanske förändrar sitt beteende. 
(Rommetveit 1974, kap 4 om intersubjektivitetens arkitektur; Trost & Levin 1999, 138-139). De 
mest ingående definitionerna av rollbegreppet gjordes på 1960-talet av Bruce J. Biddle och Erwin 
J. Thomas i ”Role Theory” (1966, strukturtabell 41-44; se även Biddle 1979). De definitioner 
som de hade samlat in var övervägande statiska och avvek från det slags processbeskrivning 
Linton hade introducerat (jfr Trost & Levin 1999, 145). Enligt Talcott Parsons och Edward A. 
Shils är tre slags problem förbundna med analysen av rollers innehåll, problem som hänför sig till 
instrumentell och expressiv interaktion samt problem som hänger samman med interaktionen i 
sig. Till den instrumentella interaktionen hänför sig omfördelning av roller genom fusion eller 
segregation. En utpräglat teknisk roll är extremt segregerad: ”This is the typical case of the 
functionally specific (specialized) roles within large-scale organizations in modern society.” Ju 
större och mera komplex organisationen blir, desto mera behövs administrativa roller. Till den 
expressiva interaktionssfären hör fenomen som är viktiga i yrkesrollen såsom respons, erkänsla 
och uppskattning (Parsons & Shils 1966, 239-241).  

Roller uppfattas här som långt ifrån statiska, men det medför inte att all positionsbestämning är 
utesluten. En filmsekvens kan stoppas för studiet av stillbilder, en film är i själva verket 
uppbyggd av ett stort antal snabbt presenterade bilder. Rollen som process är möjlig att studera 
även om det är fråga om ett komplicerat mönster av förväntningar och svar på dem.  
Rollen har ändå inte upphört att vara intressant som forskningsobjekt såsom en annan form av 
tillhörighet än identiteten. Människan som samhällsvarelse har många sociala identiteter och jag 
vill här särskilja roller, som man kan stiga ur, från det slags identifikationer som man inte lämnar. 
I yrkessammanhang handlar det i hög grad om just roller, visserligen med varierade grader av 
engagemang och betydelse för individen. 

Yrkesrollen beskriver en samhällsroll som kan klassificeras såsom en sekundär roll i människors 
liv på samma nivå som t.ex. civilstånd. En samhällsroll definieras såsom en rad förväntningar på 
hur en person i en viss samhällsställning beter sig gentemot en person i en annan 
samhällsställning. Behovet att bygga upp rollbeteenden antas grunda sig på strävan efter social 
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integritet, att veta vem man är i förhållande till andra så att samspelet skall fungera. Både 
instrumentella och expressiva beteenden sammanhänger med varje roll. (Andrews 1991, 16-17, 
innefattar en lång rad forskares begreppsdefinitioner.) Yrkeskunskapen ger yrkesrollen dess 
legitimitet i samhället. Med bibliotekarierollen avses i den aktuella undersökningen en yrkesroll 
är ett resultat av utbildning, yrkestradition och socialisation till yrket i kollegiala sammanhang 
samt av egna och andras föreställningar och förväntningar. Dels handlar det om den funktion en 
person har i en grupp, dels om det beteende som är utmärkande för en person med en viss 
funktion i en grupp. 

Rollbegreppet har analyserats ur olika synvinklar. Henry Egidius skiljer mellan tilldelad roll, 
gestaltad roll och subjektiv, självupplevd roll (Egidius 1978, 159). Inom en arbetsgrupp uppstår 
olika rolltyper såsom arbetsroller, samarbetsroller och individuella roller (Lennéer-Axelsson, 
167). I och med att den aktuella undersökningen är inriktad på en organisation i förändring är det 
skäl att notera möjligheten till rollkonflikter. Exempel på sådana är maktkonflikter, 
intressekonflikter, värde- och värderingskonflikter, mognadskonflikter och 
missuppfattningskonflikter. Man kan skilja mellan verkliga konflikter och pseudokonflikter. I det 
förra fallet kan man ha olika uppfattning om vilka arbetsmetoder som är de bästa, konflikten har 
ett substantiellt innehåll. I det senare fallet utnyttjar någon ett tema för andra syften och 
konflikten fungerar närmast som en säkerhetsventil (ibid. 134-135). 

Yrkesrollen hör till den offentliga livssfären, den är en socialt konstruerad, offentlig roll. Inom 
den offentliga förvaltningen, där en majoritet av bibliotekarierna arbetar är den utgångspunkten 
självskriven. Erving Goffman har byggt upp en teori om att det beteende människor utvecklar i 
all kommunikation mellan individer innehåller ett element av ”intryckshantering” (impression 
management). Varje individ bygger upp en fasad (face) som är en eftersträvad offentlig självbild 
och är sedan upptagen av en process som går ut på att få, dela eller undanhålla information 
beroende på om den stöder eller skadar fasaden. Den kan utsättas för hot av olika slag, 
exempelvis 

- hotet om förlorad självständighet, när man av andra uppfattas som okunnig eller 
oförmögen att uträtta något, 

- upplevelsen att ha misslyckats med att bibehålla sin förväntade sociala roll.
Hoten sträcker sig från direkta och avsiktliga attacker till fina antydningar genom ord och 
handlingar som utmanar den eftersträvade rollen. Goffman benämner de skyddsåtgärder 
individen tar till ”fasadarbete” (face work) som innefattar både strategiska åtgärder och 
”reparationsarbete” (förklaringar, ursäkter) i interpersonella situationer (Goffman 1971, 2000; 
Mon 2005). 

Avsnitt 2.2 i föregående kapitel innehöll korta definitioner som nu ytterligare kan preciseras: 
Identitet står för fullständig överensstämmelse. Identifikationen med ett yrke kan beskrivas  
genom uttrycket "att vara bibliotekarie" till skillnad från "att arbeta som bibliotekarie". 
Yrkesidentiteten definieras subjektivt, men den formas i ett socialt sammanhang. I Etienne 
Wengers beskrivning av sociala praktiker, ”communities of practice” nämns både identitet och 
roll. Wenger drar paralleller mellan praktik och identitet, där identiteten uppvisar samma struktur 
som praktiken. Det är fråga om en fortgående process, där identiteten 

- levs och är följaktligen ett vidare begrepp än roll, 
- förhandlas fram, uppstår genom överenskommelser,
- är social till sin karaktär,
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- är en läroprocess,
- består av olika bindningar,
- har karaktären av lokal – global växelverkan (Wenger 1998, 163).

En aspekt på identiteten är att den dels är inkluderande och dels exkluderande. När en 
gruppidentitet upprättas sker samtidigt en uteslutning av andra som inte fyller kriterierna för 
tillhörighet. 

Margaret Slater gjorde redan på 1970-talet en undersökning om karriärmönster och yrkesbild hos 
brittiska bibliotekarier och informatiker. Hon gör distinktioner som återkommer i min 
undersökning när hon skiljer mellan den uppfattning bibliotekarier och informatiker har av sig 
själva och den bild omgivningen har (Slater 1979). Utgående från Slaters resultat kan man fråga 
sig i vilken utsträckning självbilden, andras bild och den egna idealbilden av yrkesutövaren 
sammanfaller i dagens informationsmiljö. Den teknologiska utvecklingen har lett till nya 
arbetsuppgifter för bibliotekarierna, vilket antas ha förändrat åtminstone självbilden och 
idealbilden – huruvida andras bild av bibliotekarien påverkats hör till den här undersökningens 
frågeställningar.

3.3.2 Forskning om professionalisering 

Professionsforskningen är en viktig utgångspunkt för studiet av en yrkesgrupps, bibliotekariernas, 
etablering i en organisation som så starkt domineras av en annan yrkesgrupp, lärarna. 
Bibliotekariernas expertstatus har både försvarats och ifrågasatts. För att det historiska 
sammanhanget och bakomliggande mönster skall bli synliga görs en utblick mot tidigare 
forskning som behandlar professionsutveckling mera allmänt. Forskning om bibliotekariernas 
professionsutveckling fokuseras i avsnitt 3.3.3.  

Under 1900-talet växte ett stort antal expertgrupper fram och företeelsen anses ha varit av stor 
betydelse för samhällsutvecklingen.iv Professionernas uppkomst har uppfattats som en följd av 
ökad komplexitet i arbetslivet och ett utryck för behovet av att kontrollera expertkunnande 
(Larson 1977; Abbott 1988, 2001; Winter 1988; Witz 1992). v Många undersökningar följer upp 
enskilda yrkens etablering, men eftersom etableringen har ägt rum i ett bestämt historiskt och 
socialt sammanhang är processen inte till alla delar överförbar på andra områden i en annan tid 
och i ett annat samhälle. Det engelska språket skiljer mellan ”profession” och ”occupation”, där 
det sistnämnda används för praktiskt inriktade yrken. Profession står i det sammanhanget för ett 
serviceyrke i allmänhetens tjänst och med en unik kunskapsbas. Teorin tillämpas för klientens 
eller kundens bästa. Varje profession anser sig vara en auktoritet inom sitt eget område (Lindsey 
& Prentice 1985, 1-2, Rosenqvist 1991, 16). Professioner kan, enligt det här synsättet, definieras 
utgående från en rad kriterier såsom yrkets karaktär av serviceyrke, förekomsten av en 
yrkesspecifik och akademisk utbildning, facklig organisation, erkännande från samhällets sida, 
etiska regler, autonomi och inflytande. Graden av professionalism hos enskilda utövare blir i sista 
hand en bedömningsfråga för yrkeskåren.  

Tanken att professioner kan definieras utgående från vissa bestämda egenskaper har alltsedan 
1980-talet kritiserats av ett flertal forskare. Till dem hör Michael F. Winter som efterlyste en 
diskussion om professionalism och professionalisering i en vidare samhällskontext: ”Theories of 
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profession and occupations…has become scorecards for quick rating and sorting; somehow their 
larger significance has been lost” (Winter, 1988, xiii-xiv). Winter, som studerat 
biblioteksområdet ur sociologisk synvinkel, föreslår en analys av yrkesområden i vilken 
forskaren beaktar komplexa sociala och individuella intressen. Winter kombinerar tre olika 
professionsmodeller, en som definierar professioner enligt bestämda kännetecken (primärt 
autonomi, kunskap, organisation, utbildning), en annan som är funktionalistisk (primära aspekter 
är auktoritet, kognitiva färdigheter, kunskap, utbildning) och en tredje, som fokuserar 
kontrollaspekten (genom kontroll av rutiner, standarder, sammanhang) (ibid., 124). Som lämpliga 
forskningsobjekt ser han socialiseringen till yrket, arbetsgruppens karaktär, professionens 
ideologi, utbildningen som ett rollspel, den kollegiala kontrollens karaktär m.m. (ibid., 140).  

Den nyare forskningen är dels historisk, dels inriktad på strukturer och system. För Andrew 
Abbott handlar professionalism ytterst om hur samhället strukturerar expertis (Abbott 1988, 323). 
Anne Witz, som anlägger ett genusperspektiv på professionsutveckling inom vården, påpekar att 
strategier för högre professionell status innebär att man använder sig av uteslutningsmekanismer. 
Den yrkesgrupp som strävar uppåt eller som försvarar sin privilegierade position, profilerar sig 
med olika medel gentemot dem som befinner sig på en lägre nivå i hierarkin (Witz 1992). 
Profileringsbehovet kan ur det perspektivet få negativa effekter på samarbetet mellan olika 
yrkesgrupper t.ex. i en team-organisation. 

Professionalism i den strikta mening som beskrivs ovan syftar på en yrkesutövning som 
kännetecknas av medvetenhet om yrkesområdet, av yrkeskunskap och yrkesskicklighet, 
ansvarstagande och kundengagemang samt ett förhållningssätt som skiljer mellan yrkesliv och 
privatliv. Ett sådant förhållningssätt kan vid närmare granskning karakterisera nästan vilken 
yrkesutövning som helst. Traditionella ”occupations” förutsätter både yrkeskunskap och 
ansvarstagande, i många fall också direkt kundengagemang. Yrkesstolthet och yrkesgemenskap 
är inte förbehållen dem som ansetts ha hög professionell status enligt vissa, av forskare 
tillämpade kriterier. Den statusdiskussion som förts i den anglosaxiska biblioteksvärlden kan inte 
direkt överföras på nordiska förhållanden eftersom reglerna för yrkesutövandet är andra. 
Överförbara är kraven på samhällsansvar, yrkesmedvetenhet samt en hög kunskapsnivå och 
yrkesskicklighet både med hänsyn till kunderna och till den yrkeskår man representerar, vilket 
också återspeglas i en rad yrkesetiska riktlinjer (ibid.; Balslev & Rosenqvist 1994).  

Det finns en inbyggd motsättning mellan en yrkesgrupps kollektiva strävan efter social status och 
makt och den altruistiska nytta man försvarar sin position med. Professioner legitimerar sin status 
genom att hänvisa till att medlemmarna besitter unik expertkunskap som man använder till det 
allmän nytta. För alla som utnyttjar experttjänster är det av intresse att utövandet är reglerat och 
att det finns en fungerande kontroll. Andrew Abbott ställer sig i medborgarens position och frågar 
sig när och till vad vi använder experter, vilket i dag förefaller vara ett användbart sätt att närma 
sig temat (Abbott 1988, 315-316). Här riktas uppmärksamheten på kundrelationer och 
kunskapsdelning i motsats till kunskapsmonopol och kontroll. Olof Sundin nämner i en översikt 
över professionsstudier att dagens kunder antas ha en starkare ställning gentemot experterna och 
kan följaktligen ifrågasätta deras auktoritet. Ändå betecknas konstruktionen av professionell 
expertis som en maktstrategi. Sundin hänvisar till Valérie Fourniers rekommendation att fokusera 
forskningen på hur man kommer överens om den professionella expertisens gränser både mellan 
olika yrkesgrupper och mellan yrkesutövarna och deras kunder (Sundin 2005a, 2; Founier 2000, 
73). 
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En förutsättning för expert- och kund/klientrelationer är att den som anlitar experten känner tillit 
till denne. Hur tillit (trust) till institutioner och yrkesutövare byggs upp har primärt intresserat 
företagen och de politiska organisationerna, men också serviceorganisationer inom den offentliga 
sektorn såsom biblioteken. Giddens diskuterar begreppet tillit i en värld där lekmän i allt högre 
grad använder expertsystem som de inte kan överblickavi. Det grundläggande villkoret för tillit är 
avsaknaden av fullständig information om en företeelse, man måste bara förlita sig på att allt 
fungerar trots att tillfälligheter kan spela in (jfr Giddens 1996, 39). För användaren av exempelvis 
bibliotekens datasystem, portaler och andra nättjänster är dessa inte genomskinliga. Användaren 
måste förlita sig på att systemet fungerar för det avsedda ändamålet, att personliga uppgifter inte 
missbrukas och att ansvariga experter garanterar kvaliteten. Också Julia Evetts diskuterar 
betydelsen av tillit i kundrelationer, servicens kvalitet och en yrkesutövning som ligger i både 
kundens och yrkesutövarens intresse (Evetts 1999, 403). Hon kombinerar de två traditionella 
synsätten på professionalism inom sociologin, professionalismen som värdesystem och som 
ideologi och ser ett växande intresse för temat som ett medel för yrkesgrupper att hantera 
förändring. Samtidigt utnyttjar externa krafter professionella normer som ett styrmedel. Evetts 
framhåller att professionalisering sällan styrs inifrån utan genom politiska beslut och byråkratisk 
kontroll (ibid., 407-411). 

Abbott förespråkar en vid definition av professioner som ger rum för olika samhällskontexter: 
” Professions are somewhat exclusive groups of individuals applying somewhat abstract 
knowledge to particular cases” (Abbott 1988, 318). I sin studie av professionssystem från 1988 
föreslog han att kommande forskningsinsatser skulle koncentreras till studier av själva arbetet. 
Experter både skapar sitt arbete och formas själva av det (ibid., 316). Abbott har primärt studerat 
amerikanska förhållanden, men exempelvis de teknologiska revolutioner som rör 
informationshanteringen och som här är aktuella har varit världsomspännande. 

En aktuell trend inom professionsforskningen, som Sundin nämner i sin översikt, är en 
anknytning till individplanet. Här betonas vikten av att studera hur professionsdiskursen påverkar 
enskilda yrkesutövare. Sundin hänvisar både till sin egen och också till andras forskning (Sundin 
2003; Evetts 2003; Fournier 1999). Under utbildningen till ett yrke påverkas studerande av 
pågående diskurser och, i motsats till vad jag antagit om att akademiska studier inte formar en 
yrkesidentitet, anses här att studerande redan i det skedet blir medlemmar av en yrkesinstitution 
som förutsätter att individen tillägnar sig vissa förhållningssätt och regler. Begreppet 
yrkesidentitet kan följaktligen få ny aktualitet i forskning och praxis. 

3.3.3 Bibliotekariernas professionsutveckling 

I detta avsnitt diskuteras bibliotekariernas professionsutveckling först mera allmänt status i ljuset 
av tidigare forskning. Den tidigare forskningen ger förklaringar till den utveckling som skett och 
ger redskap för en analys av dagens situation. Yrkets status relateras till utbildningen på området 
och som en parallell noteras motsvarande utvecklingen för lärarnas del. Därefter följer en allmän 
modell för bibliotekariens arbetsfält som grund för rollutveckling och slutligen refereras och 
diskuteras forskning om rollutveckling i utbildningssammanhang. 
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3.3.3.1 Bibliotekarierollen ur ett forskningsperspektiv 

Bibliotekariernas professionella status har bedömts med varierande resultat på skalan från 
semiprofession till profession (bl.a. Abbott 1998; Rosenqvist 1991). Försöken till klassificering 
och rangordning enligt bestämda kriterier kan avfärdas som ointressanta i dagens arbetsliv, men 
historien bidrar till förståelsen av branschsträvanden och -problem i dag. Intresset för yrkets 
status kan tolkas som ett uttryck för att yrkesområdet är ett av många som försöker röra sig uppåt 
på skalan (jfr Witz 1992). Att lärarna är en annan yrkesgrupp med liknande 
professionsutveckling, och som inte heller odelat tillskrivs professionell status, kan också vara av 
intresse i det här sammanhanget trots att yrkeshögskolelärarnas karriärväg är en annan än lärarnas 
inom den allmänna grundutbildningen. Utbildningen för både bibliotekarier och lärare 
akademiserades i Finland under 1970- och 1980-talen. För bibliotekariernas del handlade det om
ett paradigmskifte från yrkesutbildning via en biblioteksvetenskaplig till en 
informationsvetenskaplig utbildning.vii Etableringen av en akademisk utbildning kan uppfattas 
som ett led i att hävda yrkesområdets status. Det ger en grund för konstruktionen av en teoretisk 
kunskapsbas för biblioteks- och informationsområdet, vilket är ett traditionellt 
professionskriterium. Genom att bibliotekariens arbete inte har synliggjorts i nyare finländsk 
informationsforskning saknas direkt jämförelsematerial om rollutveckling från andra typer av 
bibliotek än vid det som behandlas här.1

Bushman och Carbone hör till de forskare som för in bibliotekarien i ett utbildningssociologiskt 
sammanhang genom att peka på en rad utvecklingsparalleller mellan skola och bibliotek. 
Författarna utvecklar en kritisk diskurs som utgår från amerikanska förhållanden, men som 
uppvisar vissa likheter med nordiska förhållanden. Både bibliotekariekåren och lärarkåren inom 
den lägre utbildningen är kvinnodominerad, vilket kopplas samman med låg status och låg lön. 
Det finns ett historiskt samband mellan allmän grundutbildning och allmänna bibliotek i och med 
att de tillkom i stort sett under samma tidsepok (Bushman & Carbone 1991, 19).2

Professionsutveckling var ett relativt vanligt tema i bibliotekslitteraturen under 1980-talet. 
Tillbakablickar gjordes för att öka förståelsen för nuet, såsom de artiklar Greta Renborg (1986) 
samlade i boken "Bibliotekarierollen i förändring". Debatten närdes av profetior om bokens och 
därmed bibliotekens snara undergång. Särskilt uppmärksammades F. W. Lancasters inlägg om att 
den teknologiska utvecklingen skulle förändra biblioteken radikalt, informationen skulle 
förmedlas elektroniskt och bibliotekarien kunde ta sig rollen av fristående informationskonsult 
åtminstone tills tekniken fulländats (Lancaster 1983). År 1991 utkom en bok med titel 

                                                
1 Pertti Vakkaris avgränsning av informationsvetenskapens forskningsområde till att undersöka förmedlingen av i 
första hand lagrad information mellan producenter och användare fungerar emellertid som en öppning för olika 
förmedlingsaspekter. Informationsförsörjande organisationer inklusive bibliotek hör till intressesfären (Vakkari 
2003, 26). Trots att min undersökning inte riktar in sig på hur bibliotekarien de facto utför sitt förmedlingsarbete utan 
främst uppehåller sig vid kontexten och förutsättningarna, ger den förhoppningsvis information som ökar förståelsen 
för förmedlarrollen.  
2 Iakttagelsen om parallella professionaliseringssträvanden går bara delvis att tillämpa på ämneslärarna som oftast 
har en annan karriärväg och där den pedagogiska utbildningen utgör ett komplement. När yrkeshögskoleförsöket 
inleddes hade lärarna en mycket varierande utbildningsbakgrund. Ett viktigt utvecklingsmål blev att både fortbilda 
och vidareutbilda lärarkåren, vilket också syntes i de avtal som slöts mellan undervisningsministeriet och 
högskolorna. Det gällde att höja både ämneskompetensen och den pedagogiska kompetensen. 
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"Bibliotekarieyrket - Tradition och förändring" med Harry Järv som redaktör1. Som motiv anges 
att initiativtagaren till diskussionen bakom boken, Forskningsrådsnämnden i Sverige, ville 
"utveckla ett viktigt tema inom sitt program för biblioteksforskning” (Järv 1991, 7). Yrkesroller 
och yrkesidentitet på informationsområdet är ett tema som förekommer synligast hos en rad 
forskare med anknytning till Borås – Göteborg, för närvarande främst hos Olof Sundin (Klasson 
1992; Limberg 1998; Hessler 2003; Sundin 2003). En tänkbar förklaring till att bidragen från 
forskningen är relativt få kan sökas på ett allmänt plan. Individen odlar i dag jämbördigt många 
roller och identiteter och de kanske är flyktigare och lättare utbytbara än förr. Sambandet mellan 
roll och identitet har sannolikt också försvagats.  

Inom dagens informationsforskning fäster man emellertid allt större vikt vid kontexten, det 
kulturella och sociala sammanhanget.viii Det kan leda till att fler aspekter på biblioteks- och 
informationsarbetet på nytt kan bli föremål för studier. Roll- och identitetsfrågor har i första hand 
varit en fråga för fackorganisationerna och har diskuteras i bibliotekstidskrifter med avstamp inte 
bara i teknologin utan också i allmänna samhällsfrågor såsom yttrandefrihet och integritetsskydd 
(jfr etiska koder, internationella biblioteksmanifest, Rosenqvist 1991). Att klargöra sitt 
förhållande till det omgivande samhället i frågor som yrkesutövandet direkt berör är självfallet 
viktigt (t.ex. Abbott 1998, 435). Det räcker emellertid inte till som grund för att hävda yrkets 
expertstatus enligt Patrick Wilson. Han kritiserade redan år 1983 strävandena att ideologiskt 
grunda bibliotekarieprofessionen på intellektuell frihet och motstånd mot censur. I stället ville 
han föra in skepticismen som en professionell ideologi (Wilson, Patrick 1983, 195). 

Andrew Abbott är sociolog och han har under en längre tid studerat informationsbranschen 
utifrån. Eftersom jag uppfattar att hans analys är användbar för min undersökning går jag här 
närmare in på den studie, som utkom år 1988, för att relatera resultatet till finländska 
förhållanden. Den innehåller en fallbeskrivning, där Abbott ser på informationsbranschens 
professionsutveckling utgående från en trestegsmodell: 

1) en störning till följd av den tekniska utvecklingen påverkar det traditionella 
yrkesutövandet, 

2) intern eller extern konkurrens leder till tävlan om jurisdiktion, 
3) det sker en transformation som leder till en ny balans. 

Utvecklingsmodellen används senare i resultatredovisningen i kapitel 6. 

Första steget är att identifiera något slags störning som uppstår till följd av ny teknologi och som 
leder till att ny expertis behövs eller gamla arbetsformer ändras. Vid biblioteken har sådana 
företeelser som nationella och universella standarder, system för fjärrlån, automatisk 
databehandling under allt effektivare former, centralt producerade katalog- och andra tjänster, 
nya medier och slutligen datanätverk och sökmaskiner ställt nya krav på gamla praktiker. Vid de 
finländska biblioteken har de senaste vågorna av ny teknologi påtagligt krävt tillskott av 
sakkunskap för både tekniska lösningar och informationsbehandling. Det har uppstått nya 
yrkesgrupper som har specialiserat sig på tekniskt inriktad informationsbehandling. Biblioteken 
har anlitat utomstående expertis, bibliotekarier och biblioteksfunktionärer på fältet har 
vidareutbildat sig och utbildningen har efter hand tagit upp så många nya element att den har gått 
över till ett nytt paradigm. Övergången vid biblioteken skedde genom att en ny expertkategori för 

                                                
1 Boken om yrkestraditioner och förändring bygger på 11 föredrag från en konferens ett par år innan, i Hässleholm 
1989 med Forskningsrådsnämnden i Sverige som initiativtagare. 
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datautveckling anställdes främst vid större bibliotek, förutom att man överallt köpte externa 
experttjänster och fortbildade sig.  Biblioteken har genom historien byggt sina system med den 
teknologi som funnits att tillgå (jfr Abbott 1988, 222). Datorn och kommunikationsnätet blev 
både ett hjälpmedel för och, som Abbott påpekar, ett hot mot det traditionella referensarbetet i 
och med att så stora informationsmängder blev allmänt tillgängliga. 

Många yrkesgrupper sysslar uttryckligen med informationshantering och snart sagt alla 
yrkesutövare gör det i någon form i dag. Bibliotekarierna är följaktligen inte ensamma på planen. 
Det andra skedet i Abbotts trestegsmodell är tävlan om jurisdiktion över ett bestämt område. Att 
börja med kan man fokusera arbetsområdet rent konkret. Sedan gammalt var biblioteksbranschen 
i stort sett indelad i vetenskapliga bibliotek och allmänna bibliotek, senare tillkom bibliotek vid 
företag och ämbetsverk. Till följd av de finländska skolbibliotekens ofta blygsamma standard 
uppfattas de inte alltid som en särskild kategori. Det fanns alltså en institutionsanknytning som 
markerade olika arbetsområden, olika revir. Man konkurrerade egentligen inte internt, frånsett att 
bibliotekarie- och informatikerutbildningen att börja med var åtskild. När 
yrkeshögskolebibliotekarierna etablerande sig på den finländska arbetsmarknaden öppnades ett 
nytt, gemensamt arbetsfält och en ny konkurrenssituation uppstod eftersom de nygrundade 
tjänsterna var öppna för personer från informationsområdet med olika bakgrund.  

Så länge man inte hade medtävlare utifrån fanns det inte impulser till strukturell förändring. 
Abbotts antagande att bibliotekarierna framför allt eftersträvade samhällelig erkänsla torde 
stämma överens med situationen i Finland under 1900-talet senare hälft. I den situationen väljer 
man enligt Abbott andra sätt att hävda sig än i en direkt konkurrenssituation. Professioner som är 
intresserade av socialt erkännande är exempelvis benägna att betona utbildning som är irrelevant 
för yrkesutövandet snarare än att utveckla beprövad kunskap på området (ibid., 222).  I Finland 
har akademisk utbildning uppfattats som viktig, men det har också lett till ett allmänt 
utbildningsinnehåll i enlighet med den utbildningens karaktär. För utbildarna är det också ett 
konkret problem att utbildningen skall förbereda studerande för flera olikartade praktiker. 
Informationsvetenskapen ger i varje fall möjligheter till en breddad yrkesroll. 

En form av konkurrens som ständigt är aktuell försiggår mellan bibliotekarien och kunden. Den 
är särskilt påtaglig vid specialbiblioteken, där kunderna är specialister på sitt eget ämnesområde. 
Enigt Abbott är informationsspecialisterna inne i en fortlöpande process som innebär tävlan och 
underhandlingar om expertis. Ambitionen att göra lagrad kunskap tillgänglig för användning 
genom att utveckla dessa bibliotek tillskrivs bibliotekarierna, det handlade i mindre utsträckning 
om efterfrågan från kunderna. Enligt Abbott hävdade bibliotekarierna vidare att de behärskade 
informationskällorna och medlen att ta fram material som specialisterna inte hade tid och inte 
heller alltid förmågan att hitta. Bibliotekarierna framhöll vidare att praktisk kunskap om källorna 
är till större nytta när man tar fram information för problemlösning än teoretisk kunskap om vad 
som i princip är nödvändigt att veta. Det är diagnostiska beslut av det här slaget som är centrala 
för anspråken på professionell jurisdiktion (Abbott 1988, 223-224). 

Tidigare hade Patrick Wilson ifrågasatt den kognitiva auktoritet som bibliotekarierna ansåg sig 
besitta. Det informationsinnehåll som bibliotekarien förmedlar är vanligen kunskap i andra hand 
(second-hand knowledge). Anspråken på specialistkunskap gäller hanteringen av information 
inklusive bedömningen av en informationskällas tillförlitlighet, men bedömningen vilar på extern 
grund. Det uppstår någon form av consensus om var tillförlitlig information står att finna: ”A 
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profession is… a cognitive routine, and an important part of the cognitive routine of 
librarianship is the principle that what the profession recognizes as a standard reference work 
can be accepted as having cognitive authority and relied on in answering questions.” (Wilson, 
Patrick 1983, 184). Expertis skulle enligt detta resonemang förutsätta att bibliotekarien också har 
den kunskap som behövs för att utvärdera sakinnehållet i informationskällor. Att kunden ändå 
väljer att delegera en informationssökningsuppgift till en referensbibliotekarie/informatiker 
handlar då om att kunden t.ex. på grund av tidsbrist föredrar att låta någon annan person, som 
uppfattas som tillförlitlig nog, att göra arbetet (ibid., 185). 

Det tredje steget i Abbotts utvecklingsmodell, transformationen, som leder till ny balans, 
implicerar att någon form av stabilitet i arbetslivet är möjlig. Den aktuella undersökningen 
fokuserar en etableringsprocess som hänger samman med ny utbildning och förväntas ge 
information om processen och utfallet. Hur biblioteksbranschen över lag har förändrats till följd 
av ny teknologi följa bl.a. upp i de statliga utredningar, promemorior och debattskrifter som 
undervisningsministeriet låtit göra (Opetusministeriö 2001; Kekki 2002, m.fl.). Enligt Abbot har 
bibliotekarierna utnyttjat den teknologi som funnits tillgänglig (Abbott 1988, 222). I de statliga 
dokumenten beskrivs närmare hur informationsteknologin utnyttjas i de flesta former av 
biblioteksarbete.ix

Tiden har hunnit arbeta mot en snäv expertroll. Relationen mellan kund och expert har förändrats 
generellt, inom utbildningen, vården och andra områden. Under inflytande av en 
marknadsideologi blir studerande, klienter, patienter m.fl. kunder. Expertrollen har tonats ned, 
varje individs personliga ansvar framhålls och i många fall består expertens arbete av 
”empowering”, att stärka kundens ställning genom att dela med sig av expertkunskapen och 
därmed ge kunden redskap att hantera en situation (bl. a. Fournier 2000, 73). Den viktigaste 
indikatorn på servicens kvalitet blir graden av tillfredsställelse kunden känner, vilket exempelvis i 
en undervisningssituation inte behöver vara omedelbart relevant eller överensstämma med eniga 
expertkriterier på kvalitet.x Nyttan av förvärvade kunskaper kan framgå långt senare. I 
biblioteksarbetet finns ”empowering” inbyggt. Bibliotekarierna försöker bygga upp sitt 
användarstöd genom organisation av fysiskt material och elektronisk information, genom 
handledning och undervisning för att ge kunderna möjligheter att självständigt söka information 
och att träffa egna val. Etiska regler innefattar principen när man tillhandahåller information och 
sedan litar på kundens omdöme att använda kunskapen konstruktivt (Rosenqvist 1991; Balslev & 
Rosenqvist 1994).  

3.3.3.2 Bibliotekariens uppgifter och roller 

Även om informationsprocessen ofta fokuseras i litteraturen (bl.a. i T. D. Wilsons modeller), 
finns det forskare som beskriver biblioteks- och informationsinstitutionen, vilket kan vara en 
fruktbar utgångspunkt för studiet av etableringen vid yrkeshögskolan. Peter Brophy har 
kombinerat tidigare beskrivningar av biblioteksfunktioner i en övergripande modell som skall 
omfatta alla typer av biblioteks- och informationstjänster från allmänna bibliotek till företagens 
informationscentraler. Han har tagit fasta på hybridbibliotekets mångfald av serviceformer och 
informationskällor i figur 7: 
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Figur 7: Brophys övergripande biblioteksmodell. (Brophy 2000, 180.) 

Fältet i figur 7 inom den grövre ramen innefattar de områden och processer som måste hanteras 
för att biblioteksservicen skall fungera oberoende av om användningen sker ansikte mot ansikte 
eller på distans via tekniska hjälpmedel. Jag har kursiverat de uppgiftsområden som Borphy 
identifierat för biblioteksanställda, nämligen rådgivning och utbildning samt bevarande. 
Modellen implicerar användare med vissa förutsättningar att formulera informationsbehov och 
tillgodogöra sig information.xi Bibliotekarien har ett flertal uppgifter utöver att ge användarstöd, 
såsom ansvar för att användargränssnitten och gränssnitten till informationskällorna fungerar. 
Användaren behöver inte vara medveten om bibliotekariens insats. Att ”hitta information på 
nätet” kan vara förbundet med det förarbete bibliotekarien gjort genom att identifiera en relevant 
databas, sluta ett avtal som gör databasen tillgänglig, betala licensavgift och bygga upp behövliga 
länkar. Arbetet är en del av beståndsuppbyggnaden som förutsätter att bibliotekarien samtidigt 
konstruerar ”information om informationen”, metadata, och bevarar dokument över tid. 

När undervisningsministeriet tio är senare gav ut artikelsamlingen ”Digimaan kartta” (Kekki, 
2002), där experter ger sin syn på framtidens bibliotek och den yrkesbild arbetet förutsätter, 
handlar det i hög grad om en multimedial miljö. Hannele Koivunen tänker sig framtidens 
bibliotek som en instans som upprätthåller social kohesion, d.v.s. sammanhållning, ett 
elektroniskt arkiv, en klassificerad länksamling, en instans som erbjuder offentlig information, 
producent av och sakkunnig i fråga om metadata, en sofistikerad sökrobot, redigerare av 
kunskapskoncentrat, en kvalitetsportal, en virtuell gemenskap (avatar-yhteisö) och också ett 
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återfunnet rum för tystnad. Det arbete som utförs har formen av utåtriktad, aktiv växelverkan 
inom bibliotekets influensområde och omgivning. Det skulle förutsätta utbildning som ger 
kunnande på följande områden: teknologi, innehållsproduktion, undervisning och handledning, 
redigeringsarbete samt social interaktion (Koivunen 2002, 26). Både Brophy och Koivunen tar 
fasta på undervisningen och handledningen som centrala i arbetet. I Koivunens beskrivning 
framträder arbetets interaktiva karaktär tydligt och det draget antas bli synligt i den empiriska 
undersökningen.  

3.3.3.3 Bibliotekariens roller inom utbildningsinstitutionen 

I detta avsnitt presenteras forskning som på olika sätt belyser biblioteksarbetet och 
bibliotekarierollen i olika utbildningssammanhang. En del tidigare forskning ger 
bakgrundsinformation som bidrar till fokuseringen av min empiriska undersökning medan några 
tidigare resultat återkommer direkt i analysen av mitt material.  

År 1988 beskrev Michael Eisenberg och Robert Berkowitz hur bibliotekarierollen inom 
utbildningsinstitutionen hade förskjutits från den traditionella skötseln till betydligt större 
aktivitet vad gäller samlingar, användarstöd, informationstjänst och direkt engagemang i 
undervisningen. Den nya rolldefinition man kom med innefattade redan ett brett mediekoncept 
för biblioteket. Bibliotekarien förutsattes lära ut mediekompetens och informationshantering 
direkt integrerat i klassundervisningen, fungera som agent för nya informationskällor och som 
konsult vid planeringen av undervisningen (Eisenberg & Berkowitz 1988, 10-14). Mot 
bakgrunden av fortgående samhälleliga och kulturella förändringar, trycket från andra 
yrkesgrupper och andra former för förmedling av expertkunnande än de som bibliotekarierna 
traditionellt arbetar med, talar Andrew Abbott tio år efter Eisenberg och Berkowitz för “federated 
professionalism”, professionsallianser. Det innebär att bibliotekarier samarbetar och delar arbetet 
med andra yrkesgrupper, att man accepterar och utnyttjar olika slags expertis, men arbetar mot 
gemensamma mål (Abbott 1998, 430-444). Idén om samarbetande bibliotekarier är viktig för 
undersökningen. 

Den forskning som har bedrivits inom utbildningsinstitutionen har särskilt intresserat sig för 
skolelevers och studerandes informationshantering. Carol Kuhlthau har i sin forskning 
strukturerat bibliotekariens arbetsinsatser som informationsförmedlare och som utbildare i en 
informationssökningsprocess. I Brophys övergripande modell motsvaras dessa främst av fältet för 
rådgivning och utbildning, men Kuhlthau innefattar också det arbete som krävs för att 
funktionerna skall bli möjliga. Hon talar uttryckligen om roller: ”From the librarian’s point of 
view, there are a variety of roles or relations to the user which must be recognized in order to 
choose an appropriate level of intervention” (Kuhlthau 1993, 137). Hon definierar en rad 
interventionsnivåer inom två grundläggande arbetsområden, nämligen referensarbetet och 
undervisningen – Kuhlthau talar om instruktionsnivåer i undervisningen. Båda de beskrivna 
processerna är i hög grad relevanta för den aktuella undersökningen. Referensarbetet innefattar 
fem nivåer av intervention i informationssökningsprocessen, nämligen organisatör (organizer), 
lokaliserare (locator), identifierare (identifier), vägledare (advisor), rådgivare (councellor). 
Instruktionens fem nivåer av intervention i undervisningen delas upp i organisatör (organizer), 
föreläsare (lecturer), instruktör (instructor), handledare (tutor) och rådgivare (councellor).  
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Av referensarbetets fem förmedlingsnivåer står organisatören för att den infrastruktur som 
servicen kräver, finns där och fungerar. Motsvarigt förutsätter instruktions- eller 
undervisningsarbetet en grundläggande organisatorisk insats för att möjliggöra arbete på högre 
aktivitetsnivåer (Kuhlthau 1993, kap. 8). Nivåerna kan också ses som en beskrivning av en 
utveckling, som sker stegvis, mot en mera komplex yrkesroll och instruktionsnivåerna används 
direkt för att strukturera resultaten i min undersökning.  

Bibliotekarierollen i utbildningssammanhang har behandlats av flera nordiska forskare (Klasson, 
Kühne, Limberg, von Ungern-Sternberg m.fl.). Tidigare undersökningar används som ett stöd för 
mitt val av forskningsobjekt och för att avgränsa undersökningsområdet. “Högskolebibliotek i 
förändring” är titeln på Maj Klassons doktorsavhandling från år 1984, där hon beskriver en 
utveckling av biblioteken från autonoma bildningsinstitutioner till lokala serviceinrättningar. I en 
samnordisk konferensrapport från 1992, “Biblioteken och framtiden”, påpekar Maj Klasson att 
bibliotekariens yrkesroll i likhet med arkivariens och museiamanuensens alltid har innehållit 
pedagogiska inslag. Hon hänvisar till traditionell informations- och referensverksamhet samt 
användarundervisning som har inneburit ett aktivt engagemang i läroprocessen. I en tänkt 
bibliotekarieutbildning föreslår hon ett kursinnehåll som sannolikt skulle efterfrågas av dagens 
yrkeshögskolebibliotekarier, enligt vad man gett uttryck för i diskussioner och promemorior 
(AMK; AMKIT), och därför kan användas som jämförelsematerial här. Listan innehåller följande 
element: bibliotekarien som handledare, handledning som undervisningsform, handledning för en 
professionell utveckling, handledning i ett organisationsperspektiv, utbildningsfilosofisk, 
bakgrund och etiska ställningstaganden i handledningsarbete, teorier, strategier och processer i 
handledningsarbete, samtalsmetodik, bibliotekarien i en multimedial miljö (Klasson 1992, 51-
52). 

Stöd för en proaktiv bibliotekarieroll ger flera forskare som undersökt biblioteks- och 
informationsfunktioner i utbildningssammanhang. Maj Klasson beskriver bibliotekarierollen som 
en “länkroll” med kravet på sig att skapa goda kontexter och ett gott informationsklimat. Detta 
kräver förtrogenhet med olika organisationskulturer (Klasson 1984, 232). Louise Limbergs studie 
av samspel mellan informationssökning och lärande innefattar samspelet mellan elev – lärare – 
bibliotekarie. Här gick bibliotekarien inte in djupt i något pedagogiskt arbete, var ingen aktiv 
handledare med hänvisning till tidsbrist, men hade nog livlig kontakt med läraren så att 
bibliotekarien var införstådd med arbetsprocessen i undervisningen. Bibliotekarien uppfattade 
situationen så att läraren skapade sådana strukturer som bibliotekarien behöver (Limberg 1998, 
113). Carol C. Kuhlthau och Mary Jane McNally, som undersökt bibliotekariers uppfattningar om 
lärande i skolbiblioteksmiljö utgående från den informationssökning bibliotekarierna var 
involverade i, kommer till slutsatsen att bibliotekariens uppfattning om lärandet sannolikt 
påverkar studerandes möjligheter till lärande (Kuhlthau & McNally 2001, 176). 

Studenters och forskares varierande förväntningar på bibliotekarien kommer till uttryck i en 
undersökning, utförd av studerande vid Åbo Akademi under ledning av Sara von Ungern-
Sternberg. Ett intressant resultat, som framgår tydligast ur en intern seminarierapport, är en viss 
skillnad mellan användarnas förväntningar på biblioteksservicen och bibliotekariernas 
uppfattning om användarnas förväntningar. Bibliotekariernas kunskaper och expertis rankades 
högre av bibliotekarierna själva än av de tillfrågade forskarna (von Ungern-Sternberg 1996, 
bilaga, 39, 45). I Limbergs, Hultgrens och Jarnevings forskningsöversikt över 
informationssökning och lärande talas om orsaker till brister i undervisningen i 
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informationssökning. Man pekar på lärares otydliga föreställningar om informationssökning samt 
om vilka kunskaper och kompetenser den läroprocessen kräver. Ett annat hinder är att 
bibliotekariens syn på informationssökningen tycks vara allför starkt fokuserad på teknik och 
procedurer. “Förbättrad undervisning i informationssökning handlar enligt forskarna i hög grad 
om lärares och bibliotekariers eget lärande.” Målet för lärarnas kompetensutveckling blir en 
djupare förståelse för informationssökning (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, 125).

Enighet tycks råda bland forskarna om att bibliotekarierna behöver utveckla sin kompetens mot 
en djupare förståelse för läroprocessen. Att sätta sig in i studerandes situation och att utveckla 
samarbetet mellan de två yrkesgrupperna är två direkta åtgärdsförslag (ibid., 125). En vanlig bild, 
som forskningen ger av bibliotekariens arbete är, att hon skall sträva efter att höja kvaliteten på 
elevers lärande och medlet är att verka genom undervisningen och via läraren. Kunskap skall 
utvecklas i meningsfulla sammanhang. Limberg hänvisar till en studie av Dressman (1997) som 
vidgar bibliotekariens uppgifter. Där uppfattas biblioteket också som en frizon, inom vilken 
bibliotekarien på egen hand kan stöda elevernas utveckling till självständigt tänkande och läsande 
människor. Förhållandet mellan klassrum och bibliotek skall inte ses som ett motsatsförhållande 
utan som en möjlighet (Limberg 2002, 83-85, Dressman 1997). 

3.3.4 Professionsteoretisk ansats

Rollbegreppet diskuteras utgående från ett flertal forskares synsätt och relateras till begreppen 
identitet. Enligt Biddle finns det stora variationer mellan olika definitioner av sociala roller och 
Trost & Levin konstaterar att det numera är vanligare att fokusera sociala identiteter. 
Rollbegreppet valdes ändå för denna undersökning, eftersom bibliotekarien fokuseras i ett socialt 
sammanhang och i interaktion med sin omgivning. Andra aktörers syn på bibliotekarien och 
deras rollförväntningar uppfattas såsom lika viktiga för undersökningen som bibliotekariernas 
egen uppfattning. Yrkesrollen hör till den offentliga livssfären och den uppfattas här som socialt 
konstruerad (Goffman). De förväntningar som riktas mot en individ i en bestämd position 
(yrkesutövaren) och individens varseblivning av dessa förväntningar är distinktioner av betydelse 
för undersökningen (Linton). Yrkesbilden är en form för beskrivning av det intryck 
yrkesutövaren gör på andra, hur yrkesutövaren uppfattar sig själv och hur hon eller han skulle 
vilja framstå (Slater). Både instrumentella och expressiva beteenden hänger samman med varje 
roll (Andrews). 

Teorier om hur professioner uppstår och etablerar sig samt uppnår en viss status presenteras 
(Larson; Abbott; Winter; Witz). Julia Evetts kombinerar två traditionella synsätt på 
professionalism inom sociologin, professionalismen som värdesystem och som ideologi. Evetts 
lyfter fram tillit i kundrelationer, servicekvalitet och en yrkesutövning som ligger i både kundens 
och yrkesutövarens intresse. Enligt Andrew Abbott handlar professionalism ytterst om hur 
samhället strukturerar expertis. De tre steg Abbot hade definierat i informationsbranschens 
professionsutveckling, en störning som påverkar det traditionella yrkesutövandet, konkurrens och 
tävlan om jurisdiktion samt transformation och ny balans, används som grund för att strukturera 
finländska bibliotekariers professionsutveckling. Expertkunskap och auktoritet, kundrelationer 
och tillit diskuteras. Här noteras särskilt Olof Sundins rekommendation med hänvisning till 
Fournier att undersöka hur yrkesgrupper kommer överens om den professionella expertisens 
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gränser sinsemellan och gentemot kunderna (Sundin 2005a, 2).  

Rollbeskrivningar som direkt gäller bibliotekarien kan härledas ur allmänna 
uppgiftsbeskrivningar (ex. Brophy) och återfinns hos Carol Kuhlthau i det slags kontext som den 
aktuella undersökningen förlagts till, nämligen utbildningsinstitutionen. Kuhlthaus modell för 
strukturering av bibliotekariens olika interventionsnivåer i referensarbetet och undervisningen 
används direkt i den aktuella undersökningen. Abbott lanserar en ”federated professionalism”, 
professionsallians som prövas på det praktiska planet i undersökningen. Här söks stöd i den 
nordiska forskningen om biblioteksarbete i en utbildningskontext (Klasson; Limberg; von 
Ungern-Sternberg m.fl.). 

3.4 Sammanfattning: Tidigare forskning och aktuella 
utgångspunkter 

Undersökningen relateras till informationsvetenskapen och den diskurs som pågår inom området 
samt en del tidigare informationsforskning. Inledningsvis konstateras att informationsforskning 
bedrivs utgående från ett flertal forskningsansatser. Den aktuella frågeställningen om 
bibliotekariens yrkesroll hör inte hemma i huvudfåran av den forskning som för närvarande 
bedrivs på området och som handlar om olika aspekter på informationshantering samt 
informationsbehov och användning. 

Grundbegreppen inom området, information och kunskap, preciseras för just denna 
undersökning, eftersom användningen varierar redan inom informationsvetenskapen. När den 
teoretiska grunden innefattar flera andra discipliner, i det här fallet professionsforskning, 
pedagogik och organisationsforskning, ställs stora krav på terminologin. Inom 
informationsforskningen har det gjorts undersökningar i alla slags undervisningsmiljöer och i en 
del av dem har bibliotekariens roll i undervisningen problematiserats.  

Undersökningen handlar om förändringsprocesser som omfattar organisationer, uppfattningar om 
lärande och pedagogik samt bibliotekariens arbete och yrkesroll. Två perspektiv är aktuella, ett 
aktörsperspektiv genom vilket förändringar registreras och ett sociokulturellt perspektiv som 
anläggs på individen i organisationen och i en vidare samhällskontext. 

Behovet av en kunskapsgrund för undersökningen definierades till följande områden: 
professionsforskning allmänt och på biblioteksområdet.
Informationsbranschens professionsutveckling har intresserat forskare särskilt i USA, där också 
rollperspektivet synliggörs. Temat har inte varit särskilt synligt i nyare nordisk forskning trots 
den utveckling som skett i hela informationsmiljön. Just utbildningssammanhangen utgör ett 
undantag och där har främst samspelet i informationssökningsprocessen inklusive 
bibliotekariernas roll i den studerats. I den allra senaste svenska forskningen utnyttjas nu också 
rollperspektivet. 

För att förstå kontexten och processerna inom den fokuserades inledningsvis 
forskning om organisationer och om pedagogisk teoribildning.
Yrkeshögskolan som forskningsobjekt noterades särskilt. Flera studier har gjorts av de 
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organisatoriska förändringar och den pedagogiska förnyelse yrkeshögskolereformen har fört med 
sig. Här noteras särskilt Helakorpis och Olkinuoras studie och användningen av Otalas modell för 
att beskriva processer som påverkar organisationskulturen hos en lärande organisation. Tidigare 
forskning ger ökad förståelse för de processer som format yrkeshögskoleinstitutionen och bidra 
till att förklara fenomen i samband med biblioteksetableringen.  

Både i den forskning som berör bibliotekarieprofessionens utveckling och yrkeshögskolans 
utveckling riktas intresset mot ett gemensamt område, intresset för att stöda studerandes 
läroprocesser. 
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4 FORSKNINGSFRÅGOR 

Utgående från undersökningens syfte formulerades fyra frågor som låg till grund för en 
empirisk undersökning. Denna presenteras närmare i kapitel 5. Först preciserades 
informationsbehovet till några bakgrundsområden som på olika sätt kunde belysa 
bibliotekarierollens utveckling och möjligheter i den specifika kontexten. Bibliotekarierollen 
granskas i förhållande till tre områden: 

- Professionsutvecklingen på biblioteks- och informationsområdet som innefattar 
utbildningsinriktning, kunskapskrav och förhållningssätt till yrkesområdet, är 
avgörande för vilka kunskaper och färdigheter bibliotekarien har att erbjuda 
yrkeshögskolan. De bibliotekarier som verkar i en ny kontext kan bidra till att utveckla 
den gemensamma kunskapsbasen utgående från sina arbetserfarenheter. 

- Yrkeshögskolans främsta syfte är utbildning och lärande, vilket leder till att 
biblioteksarbetet skall relateras till kunskapsinnehåll och pedagogik. I denna 
undersökning berörs utbildningens kunskapsinnehåll endast ytligt och då främst 
studerandes informationskompetens. Den pedagogiska utvecklingen och de 
tillämpningar som berör biblioteksarbetet fokuseras här. 

- Yrkeshögskoleinstitutionen och den enskilda yrkeshögskoleorganisationen bildar en 
ram för bibliotekariens arbete. Denna ram ger en rad verksamhetsförutsättningar att ta 
i beaktande. 

 Forskningsfrågorna innehåller följande element (figur 8): 

Figur 8: Undersökningens element. 
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Huvudfrågan lyder: 

1) Hur har bibliotekarierollen vid yrkeshögskolorna utformats i utbildningens 
etableringsskede? 

Förutsättningarna för biblioteksarbetet varierar vid olika yrkeshögskolor. Finns det 
gemensamma utvecklingsdrag i bibliotekariernas etablering vid yrkeshögskolorna eller 
skiljer sig mönstren från varandra? I vilka hänseenden har man lyckats, när har det 
uppstått problem? Hur ser bibliotekarierna och övriga aktörer på framtiden? I ett vidare 
perspektiv kan etableringen och rollutvecklingen säga något om hur bibliotekariens 
expertis uppfattas samt i vilken utsträckning och i vilka sammanhang den kan hävdas 
(Abbot; Patrick Wilson m.fl.). 

För att fördjupa huvudfrågan om yrkesrollens utveckling ställs frågor som tar fasta på de 
förväntningar bibliotekarien själv har och är föremål för: 

2) Vilka förväntningar har bibliotekarien på sitt arbete och sin yrkesroll? 
Bibliotekarierna antas ha förväntningar på det aktuella arbetet som sådant, nu och i 
framtiden, men också på sig själva som yrkesutövare. Hur vill man se sig själv? Vilka 
ambitioner har man, vilka utvecklingsmöjligheter ser man, vilka hinder möter man? En 
aspekt som uppmärksammas särskilt är bibliotekariernas syn på lärande och undervisning. 
Hur ser bibliotekarierna på sitt arbete i förhållande till yrkeshögskolans huvuduppgift, att 
utbilda experter för olika yrkesområden? Finns det ett behov av att höja profilen i relation 
till undervisningen? Har bibliotekarien beredskap och vilja att gå in i undervisningen? 
Beredskapen kan bestå av olikartade förutsättningar såsom kunskaper om 
informationshantering, pedagogiska och didaktiska kunskaper, kommunikationsförmåga 
och ämneskunskaper på det område som undervisas. 

3) Vilka förväntningar har organisationen på bibliotekarien? 
Med organisationens förväntningar avses de förväntningar på bibliotekarien som andra 
aktörer vid yrkeshögskolan, här representerade av ledare och lärare, ger uttryck för. 
Andras bild av bibliotekarien ger information som vid behov kan utnyttjas för att utveckla 
både arbetet och de intryck av det man kommunicerar till omgivningen. Andras bild kan 
både bekräfta självbilden och visa på diskrepans. Direkt formulerade förväntningar på 
arbetsinsatser kan vara värdefulla både när de kan uppfyllas och när de behöver bemötas 
på annat vis, t.ex. genom att klargöra vilka uppgifter bibliotekarier utbildas till. 

Förändringsperspektivet är genomgående: 

4) Hur förhåller sig rollutvecklingen till den pågående institutionella förändringen? 
När organisationer går samman, vilket var fallet med de tidigare yrkesinstituten, ur vilka 
yrkeshögskolan växte fram, påverkas både de berörda individernas och aktörsgruppernas 
arbetsvillkor. Olika organisationskulturer möts och en ny, gemensam kultur förväntas 
småningom uppstå (jfr Morgan; Hatch). I det aktuella fallet är det av intresse om det 
uppstår en kultur som ger rum för biblioteksutveckling. Människor förhåller sig på olika 
sätt till förändringar, både som individer och som kollektiv (Furnham). Motstånd mot 
förändring kan ses som en funktion av varje organisations strävan att hållas intakt och att 
värja sig mot främmande inflytande (autopioesis, den självrefererande organisationen hos 
Maturana och Varela). Det som sker med bibliotekarierollen antas hänga samman med en 
rad processer som pågår i omgivningen. 

Eftersom yrkeshögskoleinstitutionen är en rätt ny företeelse fäster undersökningen vikt vid att 
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beskriva förutsättningarna för biblioteksarbetet och för en rollutveckling inom dess ramar. 
Officiella texter kompletteras med aktörernas personliga syn på respektive 
yrkeshögskoleorganisations utveckling samt bibliotekets ställning och integration i 
yrkeshögskolan. Biblioteks- och informationstjänsterna var ett av de områden som 
yrkeshögskolorna direkt ålades att utveckla. Vilka åtgärder ledde det till? 
Verksamhetsförutsättningarna påverkas av den plattform från vilken bibliotekarien arbetar. 
Bibliotekets placering i organisationsschemat illustrerar också hur biblioteket och 
biblioteksarbetet uppfattas av dem som byggt upp yrkeshögskolan. Ytterligare kan 
placeringen säga något om bibliotekariens förhållningssätt och strävanden i arbetet. 

Det pedagogiska arbetet lyftes fram av reformens arkitekter. Yrkeshögskolorna förväntades 
satsa på pedagogisk utveckling när verksamheten inleddes, vilket antas ha fått konsekvenser 
för biblioteksarbetet. Vid samma tid växte intresset i den finländska biblioteksvärlden för att 
utveckla den traditionella användarundervisningen. Det främsta incitamentet var tillgången till 
nya informationskällor. Enligt främst amerikansk modell ville bibliotekarierna stöda 
studerande på olika nivåer att utveckla ”information literacy”, som översattes till 
informationsläskunnighet. Vid tiden för den aktuella undersökningen hade termen 
informationskompetens vunnit insteg i den finländska biblioteksdebatten. Det föreföll rimligt 
att anta att den nya utbildningens och bibliotekariernas intressen skulle mötas på just detta 
område och att det mötet skulle ha effekter på bibliotekariens yrkesroll. 
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5 METOD OCH MATERIAL 

5.1 Metod 

Undersökningen har utformats som en kvalitativ studie med närhet till empirin. Den utnyttjar 
redskap från flera etablerade forskningsmetoder. Information har huvudsakligen samlats in 
genom intervjuer. Bibliotekariens rollutveckling undersöks här som ett fall i en klart 
avgränsad kontext, fyra yrkeshögskolor, under de speciella förhållanden som rådde i den nya 
utbildningens etableringsskede. Undersökningsprocessen är induktiv och teorin är närvarande 
genom hela presentationen av resultatet. ”Konsten att använda förefintlig teori som 
inspirationskälla för en ny teori går ut på att jämföra det man anser vara teoretiskt möjligt 
eller sannolikt med de resultat man får från fältet” (Glaser & Strauss 1967, 253, övers. i 
Merriam 1994, 73). Empirinära metoder är deskriptiva och för att motverka den kritik som 
riktats mot dem om brist på vidare perspektiv har en traditionell, strikt indelning i teori, 
resultatredovisning och analys frångåtts i framställningen (jfr Alvesson & Sköldberg 1994, 
113; Widén-Wulff 2001, 9-10).  

5.1.1 Kvalitativ metod 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning av två skäl. Den viktigaste orsaken var att jag 
ville ta fram en nyanserad bild av biblioteksutvecklingen och bibliotekarierollen vid de nya 
yrkeshögskolorna. Det fanns personer som hade varit starkt engagerade i uppbyggnadsskedet 
och som kunde ge sin syn på det som hade hänt. Jag hade egna erfarenheter, vilket kan vara 
både på gott och på ont i en forskningssituation, men som jag givetvis ville utnyttja till 
situationens fördel. En ingående kännedom om ett område kunde ge förutsättningar för ett 
djupare resonemang och möjligheter att uppfatta nyanser. Det förutsatte att jag för alla parter 
klargjorde mitt tidigare engagemang i utvecklingsarbetet av Yrkeshögskolan Sydväst och dess 
bibliotek, vilket gav mig både större insyn i och en viss bindning till just den högskolan. Å 
andra sidan var jag vid tiden för undersökningen inte längre bunden till Sydväst som hade fått 
en egen, ansvarig bibliotekschef. Efter en del forskningsetiska överväganden kom jag till att 
det var möjligt för mig att göra en undersökning av det här slaget förutsatt att jag kunde gå in i 
forskarens roll. Det gav samtidigt tillfälle till reflektioner över ett sådant förhållningssätt och 
över undersökningen på en metakognitiv nivå. 

Den andra orsaken var vetskapen om att den tillgängliga statistiken över 
yrkeshögskolebiblioteken från de första åren inte till alla delar var tillförlitlig och jämförbar 
samt att den knappast kunde kompletteras i efterskott. Det kunde bli brist på hårddata. Det kan 
också ifrågasättas hur långtgående tolkningar man kan göra utgående från de uppgifter som 
samlades in i begynnelseskedet. Organisationen var outvecklad, bibliotekens samlingar var 
ofullständigt registrerade på många håll, systemen för utlåning av material varierade o.s.v. 
Samlingarnas totala storlek och årliga cirkulationstal måste följaktligen delvis uppskattas. 
Direktiven för statistikföring uppfattades inte lika och därför är yrkeshögskolornas 
biblioteksutgifter för de första åren inte jämförbara.  
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Steinar Kvale pekar på en överensstämmelse mellan nutida filosofiska strömningar som ligger 
humanvetenskapen nära och intresset för kvalitativa forskningsdata.1 Det finns ett intresse för 
teman som erfarenhet, mening, livsvärld, samtal, dialog, berättelse och språk (Kvale 1997, 
18). En rad forskare ser fördelar i att dra nytta av flera metodologiska och teoretiska ansatser 
(bl.a. Alvesson & Sköldberg 1994; Thomsson 2002; Kvale 1997; Silverman 1997). David 
Silverman hänvisar till de många ”ismer”, de filosofiska riktningar, som kvalitativa 
forskningsmetoder grundar sig på(Silverman 1997, 14). Gemensamt för de metoder som här 
studerades inför uppläggningen av den empiriska undersökningen var behovet av tolkning av 
resultatet och ett genomgående reflekterande förhållningssätt under arbetsprocessen. 
Reflekterande forskning förutsätter, oberoende av vetenskapsfilosofisk-metodologisk 
inriktning, enligt Mats Alvesson och Kaj Sköldberg att följande fyra element ingår: 

1) systematik och teknik i tillvägagångssättet. Kvalitativ forskning förutsätter en 
genomtänkt logik och noggrann teknik vid databearbetningen, 

2) klargörande av tolkningens primat. Forskning är en i grunden tolkande aktivitet, 
3) medvetenhet om forskningens politisk-ideologiska karaktär. Det gäller att vara 

medveten om att olika intressen gynnas eller missgynnas beroende på hur en 
undersökning iscensätts,  

4) reflektion i förhållande till representations- eller auktoritetsproblemet. Sambandet 
mellan beskrivning och verklighet kan ifrågasättas och därmed också forskarens 
auktoritet.  
(Alvesson & Sköldberg 1994, 14-15) 

Undersökningen är inte en fallstudie i den meningen att den utgår från en eller flera konkreta 
fallbeskrivningar. Fallstudien är emellertid enligt Gunilla Widén-Wulff en flexibel 
forskningsstrategi som kan användas för olika ändamål. Analysmetoderna varierar beroende 
på vilket material som skall bearbetas och analyseras. Just för studier där kontexten är viktig 
har strategin visat sig användbar och den lämpar sig för studier där man vill få en helhetsbild 
av en process (Widén-Wulff 2001, 10-11). Fallstudien som metod tillåter närhet till 
forskningsobjektet. Enligt Sharan B. Merriam använd den kvalitativa fallstudien för att 
konstruera en teori, vilket i det aktuella fallet begränsas till att söka mönster i ett begränsat 
sammanhang och att utveckla modeller som ett förstadium till en teori. Undersökningen 
förlades till en klart avgränsad miljö och tid. Fallstudien beskrivs som heuristisk, d.v.s. den 
avser att förbättra läsarens förståelse för det som studeras (Merriam 1994, 27, 70-73). 

Ett metodalternativ som övervägdes var någon form av grundad teori (grounded theory). I de 
första versionerna av teorin, som lanserades av sociologerna Barney Glaser & Anselm 
Strauss, framhöll särskilt den förstnämnda vikten av ett mera förutsättningslöst 
förhållningssätt till forskningsobjektet än vad som här varit möjligt (Glaser & Strauss 1967). 
Arbetssättet hade inneburit att den empiriska undersökningen hade genomförts utan någon 
förutfattad teoretisk mening. Min närhet till forskningsobjektet ledde till att jag inte kunde 
närma mig det förutsättningslöst och det förutsatte snarare en större teoretisk medvetenhet 
som utgångspunkt för empirin. Den breda uppläggningen av det inledande teorikapitlet hänger 
emellertid samman med den grundade teorins betoning av öppenhet inför det fenomen som 
undersöks. Hade teorin begränsats exempelvis till någon teori om professionsutveckling hade 
den för undersökningen viktiga kontexten och de förklaringar den kunde bjuda på kanske inte 
noterats. 

                                               
1 Kvale nämner postmodern social konstruktion av verkligheten, hermeneutisk tolkning av texters mening, 
fenomenologisk beskrivning av medvetenhet och dialektiska förklaringar av motsägelser i mänskligt verksamhet 
genom historien och i samhället (Kvale1997, 18). 
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Till stöd för bearbetning av materialet och beskrivningen av förändringsprocessen vid 
yrkeshögskolan används emellertid en modell som Anselm Strauss och Juliet Corbin utvecklat 
inom ramen för den grundade teorin. Modellen (figur 9) används vid en metod för beskrivning 
av processer som, utöver tidsaspekten, beaktar existerande strukturer och förändringseffekter i 
omgivningen, det aktuella händelseförloppet och det önskvärda resultatet (Strauss & Corbin 
1998, 144-157): 

Figur 9: Modell för analys av växelverkan mellan struktur och process (efter Strauss & Corbin 
1998, 167). 

En analysmodell av det här slaget föreföll relevant i och med att strukturella element som 
hänger samman med organisation och utbildning, samt en rad processer antas påverka 
bibliotekariens yrkesroll. Modellen ger rum för agerande subjekt, d.v.s. för dem som arbetar 
inom högskolan, och för interaktion. I den här formen räcker den emellertid inte till som 
sådan för att registrera olika slag av extern påverkan. Här används den tidigare presenterade 
modellen för analys av organisationens behov av kunnande (Otala 1996/2000, 236; Helakorpi 
& Olkinuora 1997, 235). Dit hör statliga myndigheters, bakgrundsorganisationers och 
yrkeskårers agerande. En del förändringar på makronivå, såsom utvecklingen av 
informations- och kommunikationsteknologin, är mindre intressanta i sammanhanget, 
eftersom den är en självskriven förändringsfaktor som tränger in i alla sammanhang där 
information hanteras professionellt. I alla slag av bibliotek utnyttjas möjligheterna efter hand 
som de blir tillgängliga och ekonomiskt möjliga.  

Kvalitativa forskningsmetoder kan givetvis kritiseras för att de inte ger några exakta resultat.  
Subjektiva bedömningar och tolkningar blir en del av forskningsprocessen, men resonemanget 
som leder fram till dem skall redovisas. Kvalitativa metoder förutsätter annat slags kontroll av 
resultaten än de som tillämpas för kvantitativa undersökningar. Enligt Kvale (1997, 213) skall 
verifieringsaspekten uppmärksammas under hela forskningsprocessen. Traditionella former 

------------------------------------  Tid  ----------------------------------- 
    Strukturella villkor

    

Räta linjer = interaktion/handling 
Cirklar = kontexter för interaktion/handling 
Överlappning av cirklar = skärningspunkter mellan villkor och konsekvenser som 
leder till kontextuella förändringar eller variationer eller justeringar av interaktionen.  
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för verifieringen av resultat som sanna eller falska är inte aktuella. Mats Alvesson och Kaj 
Sköldberg använder ett signifikativt sanningsbegrepp som man når genom tolkning. 
Resultatens kvalitet bedöms genom granskning av de tolkningar som görs och av hur 
tolkningarna konstruerats (Alvesson & Sköldberg 1994; Thomsson 2002). 

Resultatens validitet, deras giltighet, är särskilt viktig när man gör en kvalitativ undersökning. 
Forskaren förutsätts göra “en välgrundad bedömning om vilka valideringsformer som är 
relevanta för en specifik studie” (Kvale 1997, 213-214). Följande kriterier sammanfattas av 
Kvale utgående från flera metodforskares synsätt: 
- kontroll: Forskaren förhåller sig kritiskt till sin egen analys, anger tydligt sitt perspektiv på 
ämnet och de kontroller som gjorts för att motverka selektiv kontroll och snedvriden tolkning. 
- ifrågasättande: Frågorna “vad” och “varför” måste besvaras före frågan “hur”. En 
undersöknings innehåll och syfte kommer före metoden. Om vad säger intervjuerna 
sanningen? Vilken är tolkningskontexten? Kommunikativ validering innefattar både ett 
subjekt och ett objekt i en gemensam process. Att beskriva processen detaljerat skulle 
emellertid innebära att jag frångår den konfidentiella behandlingen av intervjuerna. “Vem” i 
bemärkelsen aktörer, utbildningsprogram och högskolor kan endast beskrivas allmänt. 
- pragmatisk validering, som bokstavligen betyder att verifiera – “att göra sann”. 
Resonemangen rör sig mellan filosofisk diskurs och hantverksskicklighet i 
undersökningsarbetet och redovisningen (ibid., 218-221). 

Resultatet förväntas inte vara generaliserbart i positivistisk mening. Enligt Kvale skall läsaren 
ges den information som behövs om kontexten, uppläggningen och genomförandet av 
undersökningen samt resultattolkningen för att själv kunna bedöma om resultatet går att 
överföra till ett annat sammanhang (ibid., 209-212). Ytterligare en aspekt på en kvalitativ 
studie är tolkningens riktighet. Thomsson ställer upp tre kriterier: 
- En god tolkning hänger ihop och har ”intern konsistens”. 
- Tolkningsmönstret är logiskt och möjligt att förstå. 
- Läsaren skall ges möjlighet att ta del av forskarens förförståelse, teoretiska utgångspunkter 
och perspektiv för att själv kunna bedöma de tolkningar som framförs (Thomsson 2002, 
kapitel 3). Utöver de allmänna krav som ställs på resultatet framstår ytterligare ett såsom 
viktigt för den aktuella undersökningen, nämligen att den grupp som undersökningen gäller 
uppfattar resultatet som meningsfullt. 

5.1.2 Den kvalitativa intervjun 

Forskningsintervjuer kan tjäna flera syften. De kan exempelvis ge en detaljerad beskrivning 
av fenomen, ge möjligheter till jämförelse och generalisering, utvärdering och integrering av 
olika teoretiska perspektiv.i Genom att intervjua flera aktörer i en organisation kan man uppnå 
en mer nyanserad och komplex bild av fenomen som den enskilda individen vanligen ser bara 
ur sin begränsade synvinkel. Helène Thomsson använder termen förståelsegrundad 
undersökning för att beskriva en undersökning som ökar förståelsen för något som är bekant 
från tidigare (Thomsson 2002, kapitel 3). Var och en som medverkade till att yrkeshögskolor 
etablerades antogs ha en personlig bild av det som skedde. Var och en som kom i kontakt med 
högskolornas biblioteks- och informationstjänster antogs ha någon uppfattning om dem. De 
som arbetade i biblioteken eller i kontakt med dem antogs ha några förväntningar på 
utvecklingen. Vid varje högskola fanns det experter på ledning och administration, 
undervisning och handledning samt bibliotek och informationshantering att intervjua. Muntlig 
forskningsinformation kan samlas in på flera sätt. Bengt Gustafsson skiljer mellan tre slag av 
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”personligt kunskapande”, intervjuer, samtal och dialoger (tabell 2). Dessa kan användas 
separat eller kombineras. 

Tabell 2: Grundläggande egenskaper hos intervjuer, samtal och dialoger. 

De kursiverade texterna anger vad som tillämpades i den aktuella undersökningen. 
(Gustafsson, Bengt (2004). Personligt kunskapande: Intervjuer, samtal och dialoger. I 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 241) 

Intervjumodellen låg till grund för insamlingen av information, men undersökningen 
genomfördes så att den innehöll drag av samtal. De beskrivna elementen i intervjuer och 
samtal uppfattades inte som exkluderande till alla delar. Det fanns både objektiva och 
subjektiva data att samla in. I själva intervjusituationen strävade jag efter att fungera så att 
informanterna skulle förmedla sina faktiska tankar, men däremot inte att påverka dem. Det 
fanns en på förhand utarbetad struktur för intervjuerna som byggde på vissa antaganden om 
verkligheten. Undersökningen rubricerades inledningsvis som konstruktivistisk, men i en 
avgränsad kontext och tid finns förutsättningar som kan betecknas som en ”faktisk 
verklighet”. Eftersom var och en har sin personliga bild av verkligheten är det i praktiken den 
bilden som förmedlas. Ett antal subjektiva bilder gör det emellertid möjligt att konstruera en 
helhetsbild som närmar sig något slags objektivitet. Den konstruktionsprocessen hölls åtskild 
från intervjusituationen. Steinar Kavle ger följande allmänna karakteristik av intervjumetoden, 
som närmast överensstämmer med Gustafssons karakteristik av samtal med inslag av dialog: 
”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, 

Intervjuer  Samtal  Dialoger
___________________________________________________________________________________________
Huvudmål Att samla faktiska data Att samla subjektiva data Att komma åt mening

av ett objektivt slag (men inte desto mindre och betydelse i med- 
- att få en spegelbild av faktiska) – att få en hel- aktörernas språk- och
den objektiva verklig- täckande bild av kulturvärld 
heten  subjektiva verkligheter

Idé Att skapa en kanal för Att komma åt andra Att skapa ett forum
att överföra objektiv människors personliga för fortsatt sam- 
kunskap från respondent känslor, åsikter o.d. skapande av den
till intervjuare    sociala verkligheten 

      i en riktning av  
     intresse för kunska- 
     paren 

Grund- Att det finns en objektiv Det finns en upplevd All mening är socialt 
antagande faktisk verklighet att faktisk verklighet konstruerad. Det finns 

kartlägga.  som är åtkomlig  ingen (social) verklig- 
     het bortom denna mening 

Kunskaparens Att inte påverka  Att få samtalsdeltagarna Att förutom att liksom 
uppgift intervjun i någon att öppna sig och förmedla andra deltagare i dia- 

sanningsförstörande sina faktiska tankar logen vara en aktör 
riktning    (oundvikligt) också en 

     observatör – observatör 

En möjlig Att rita en karta  Att fiska  Att vara författare 
metafor   
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utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de 
vetenskapliga förklaringarna” (Kvale 1997, 9). Hur intervjuerna i praktiken utformades och 
vilka överväganden det förutsatte vid tillämpningen av metoden beskrivs närmare i 
presentationen av materialet. 

5.2 Material 

Undersökningens material består av  
- basfakta om yrkeshögskolereformen generellt och om fyra svenskspråkiga 

yrkeshögskolor, 
- en förberedande enkät i liten skala riktad till lärare vid en yrkeshögskola 
- skriftliga svar på förhandsfrågor till de biblioteksanställda och 
- av 40 semistrukturerade, öppna (open-ended) intervjuer – 10 per högskola - enligt en i 

förväg sammanställd intervjuguide. Informanterna bestod av representanter för 
yrkeshögskolornas ledning (4), pedagogiska personal från olika ämnesområden och i 
olika uppgifter (22) och bibliotekspersonal (14, varav 10 bibliotekarier).  

I detta avsnitt presenteras insamlingen och bearbetningen av materialet utförligt stegs för steg 
så en rad val och tolkningar synliggörs för läsaren. 
  

5.2.1 Insamling av material 

En skriftlig förfrågan om tillstånd att göra undersökningen tillställdes de ansvariga rektorerna 
för fyra yrkeshögskolor under ett rektorsmöte redan hösten 1999. Svaren var genomgående 
positiva. För att pejla intresset hos en av de grupper som skulle ingå i undersökningen, 
nämligen yrkeshögskolans lärare, sammanställdes en kortfattad enkät till en lokalt avgränsad 
grupp av ordinarie lärare vid en yrkeshögskola hösten 1999. Avsikten var också att få en bild 
av deras bibliotekskontakter under oktober 1999 för att kunna gå vidare och utarbeta ett 
fungerande intervjukoncept. Hälften eller 19 av de 38 kortfattade frågeformulären som sändes 
ut bevarades, svarsprocenten stannade alltså vid hälften. Av de lärare som svarade redovisade 
13 personer för bibliotekskontakter under den aktuella månaden. Ytterligare 3 lärare hade 
utnyttjat biblioteket i undervisningssammanhang tidigare under terminen. De som använde 
biblioteket utnyttjade det vanligen för flera olika ändamål och oftast för att låna material som 
de använde i sin undervisning, men också för egna studier (totalt 26 besök för att låna 
undervisnings- och studiematerial). Lärarna tog också kontakt om anskaffning av 
kurslitteratur, annan studielitteratur och litteratur för lärarbruk samt om gruppbesök för 
studerande. Besöken (totalt 7 grupper) gällde undervisning i informationssökning och 
handledning av studerandegrupper som arbetade med ett gemensamt tema eller individuella 
uppgifter. Biblioteksintroduktionen för nya studerande hade avklarats i början av studieåret. I 
4 svar angavs att man inte hade haft något behov av bibliotekskontakter. (En närmare 
redovisning av enkäten ges i bilaga 4.) 

Av de lärare som besvarade enkäten förklarade sig 8 villiga att delta i en senare 
intervjuundersökning, vilket var betryggande. Behovet var mindre eftersom sammanlagt 6 
lärarintervjuer planerades vid högskolan i fråga och endast en del av dem med lärare på 
samma ort. Det viktigaste undersökningsmaterialet består av intervjuer från år 2001. I 
praktiken sker det en växling mellan induktion och deduktion genom hela undersökningen. 
Efter en första genomgång av intervjusvaren kunde nya eller preciserade antaganden 



66

formuleras. Hela processen överensstämmer med de sju stegen för en intervjuundersökning 
som Steinar Kvale ställt upp, nämligen tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 
verifiering och rapportering (Kvale, 35). Fortlöpande litteraturstudier har varit en del av 
arbetsprocessen (jfr bilaga 1). 

En kvalitativ undersökning strävar inte efter det slags representativitet som utmärker en 
kvantitativ undersökning. En viktig utgångspunkt för intervjuerna var att söka upp personer 
som ur olika synvinklar kunde belysa de aktuella frågorna och som utgående från sina egna 
erfarenheter förväntades ha åsikter om bibliotek och biblioteksarbete. Yrkeshögskolornas 
ledning har ett övergripande ansvar, det samma gäller i viss mån programansvariga lärare och 
därtill fanns det lärare som i uppbyggnadsskedet eller fortlöpande var engagerade i 
biblioteksutveckling. Alla bibliotekarier i huvudtjänst var självklara informanter. Urvalet av 
övriga lärare skedde så att de ansvariga bibliotekarierna ombads ge tips om lärare som använt 
biblioteket i undervisningen eller hade andra kontakter med det aktuella biblioteket. 
Aktiviteten och intresset testades i förväg genom ovannämnda enkät till ett begränsat antal 
lärare. Den gav en fingervisning om mångsidiga bibliotekskontakter, där kontakt etablerats 
och tjänsterna utnyttjades, samt beredvillighet att delta i en mera omfattade undersökning.  

Jag sammanställde en intervjuguide i två versioner (bilaga 5) och gjorde 40 semistrukturerade, 
öppna intervjuer under ett drygt halvår, 10 per institution, från medlet av mars till början av 
oktober 2001. Av de tillfrågade representerade 4 yrkeshögskolans ledning (rektorer och andra 
ansvariga för större administrativa helheter), 22 lärare - handledare med varierande uppgifter 
inom undervisningen samt 14 biblioteksanställda, varav 10 bibliotekarier. Urvalet per 
högskola är inte helt symmetriskt. Det fanns endast en bibliotekarie i huvudsyssla vid en 
högskola och därför intervjuades i det fallet också biblioteksfunktionärer i huvudsyssla för 
balansens skull. En lärare var också behörig för bibliotekarietjänster, men räknas här som 
lärare utgående från sin lärartjänst. Bibliotekarierna, vars arbetsområde är i fokus, antogs ha 
så mycket information att ge, att de ombads besvara en rad frågor i förväg, vilket gav mer 
intervjutid till fördjupning av resonemanget (frågorna återges i bilaga 6). Samtidigt måste 
detta beaktas i jämförelsen av resultaten. De övriga kontaktades i förväg med en kortfattad 
beskrivning av projektet. I ett fall uppstod problem när en tillfrågad lärare inte kunde ställa 
upp. Den person som med kort varsel ställde upp som ersättare fick information om 
undersökningen först vid intervjutillfället. 

Fem huvudkategorier av frågor användes i de semistrukturerade intervjuerna och svaren 
analyserades primärt också enligt samma kategorisering:  
1) Ramorganisation 

Respondenterna uppmanades att ge sin egen karakteristik av yrkeshögskolan med början 
från värdegrunden, vad man uppfattade såsom viktigt, vad som hittills uppnåtts, vilka 
visioner man hade och hur yrkeshögskolan hade profilerat sig eller vad man hade 
specialiserat sig på, hur synlig profileringen var samt hur man uppfattade organisationens 
styrka och svaghet. 
Vidare uppmanades respondenterna ge sin syn på de förändringar som skett, både på det 
organisatoriska och det innehållsmässiga planet (högskoleutbildning, tvärfacklighet, 
forskning och utveckling) samt av arbetssättet i organisationen, allmänt och i fråga om det 
egna arbetet. Hur hade anpassningen förlöpt både för respondenten själv och för de andra 
som berördes? 
Respondenterna ombads ge sin syn på den rådande organisationskulturen. Hur uppfattades 
beslutsprocesserna, påverkningsmöjligheterna, samarbetet - hade man ett omfattande 
kontaktnät, fick man stöd i arbetet – hur sköttes personalutveckling, vilka möjligheter 
hade man själv att delta i fortbildning och liknande? 
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2) Lärande 
Respondenterna ombads ge sin syn på den utbildningsfilosofi man utvecklat och på den 
rådande utbildningskulturen. Hur hade anpassningen till en gemensam högskola skett, 
hade man hittat en gemensam utbildningskultur. Fanns pedagogiskt stöd att få? Vad hade 
drivit på förändringar? 
Hur såg man generellt på lärandet inom yrkeshögskolorna? Hur förhöll det sig med 
studerandes läroprocess, förhållandet mellan praktiskt inriktad yrkeskunskap och teoretisk 
kunskap, med olika undervisningsformer? 
Vad hade skett med lärarrollen, hade respondenten registrerat någon förändring 
beträffande uppgifter och kunskapskrav? Hur beskrev man en god lärare? 
Hur hade kunskapskraven på studerande förändrats? Hur uppfattade man begreppet 
informationskompetens, hur undervisades studerande att hantera informationskällor och 
använda olika informationskanaler? 

3) Biblioteket i organisationen 
Hur ser den formella organisationen ut, var i organisationsschemat finns biblioteket? Har 
man en centraliserad eller decentraliserad biblioteks- och informationsfunktion och vilka 
förändringar har skett? 
Vilken är den ledande bibliotekariens ställning i organisationen och vilken är den övriga 
bibliotekspersonalens ställning? 
Hur används biblioteket och i vilken utsträckning uppfattas det som funktionsdugligt, 
vilka är förväntningarna på servicen och hur uppfylls de? Hur används biblioteket i 
undervisningen? 
Hur uppfattar man samarbetet mellan lärare och bibliotekarie? Vilka samarbetsformer 
förekommer, t.ex. gemensam planering, gemensamt genomförda kurser?, Vem är aktiv 
part i samarbetet? Uppmuntrar lärarna direkt studerande att använda bibliotek? Har 
respondenten haft personlig nytta av biblioteket? 

4) Bibliotekarieyrket 
Vilken yrkeskunskap behöver bibliotekarien vid yrkeshögskolan? Hurdan är en bra 
bibliotekarie?  I vilken utsträckning bidrar bibliotekarien till utvecklingen av virtuella 
inlärningsmiljöer? 
Hur uppfattar respondenten bibliotekariens yrkesroll i en yrkeshögskolekontext? 
Hur förhåller sig lärarens och bibliotekariens yrkesroller till varandra bl.a. i fråga om 
handledning och undervisning? Var möts de? 
Vilka är förväntningarna – egna och andras? 

5) Biblioteksutveckling 
Vilka utvecklingsmöjligheter ser man, vilka utvecklingsidéer finns? Hur kunde 
bibliotekariens arbete och yrkesroll utvecklas? 

Det formella i intervjusituationen markerades av att informanterna fick ett papper framför sig 
med intervjuns syfte och diskussionsteman angivna (se bilaga 5) samt av att samtalen 
bandades. Den muntliga instruktionen gick ut på att var och en skulle ge sin personliga syn på 
utvecklingen och ta upp sådant som ur hans eller hennes synvinkel var väsentligt i 
sammanhanget. Min andel bestod i att ställa frågor med stöd av den utförligare 
intervjuguiden, vid behov precisera vad jag avsett, kontrollera att jag uppfattat ett resonemang 
riktigt och uppmuntra till vidareutveckling av ett tema. För övrigt strävade jag efter att bejaka 
det som sades, vilket inte var svårt, eftersom det både handlade om ett relativt bekant område 
och en del nya, för mig intressanta infallsvinklar. En inte ovanlig ordvändning i något skede 
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från informantens sida var “Det hade jag inte tänkt på förut, men nu inser jag att…” vilket 
tyder på att den andra parten också fick ut något av intervjun. 

Nedan ges exempel på det slags dialog som fördes. De koder som infördes vid bearbetningen 
av materialet beskrivs närmare i följande kapitel: 

1) Ur intervju med bibliotekarie
 (2:8:69-70-72)  
Informanten som här har kommit in på temat biblioteksutveckling: 

- Jag tänkte säga att jag tror ju, att vi som jobbar i biblioteken ser att vi kunde 
ge så hemskt mycket mera än vi ger i dag och vi skulle kunna komma in i...inte 
direkt undervisningen - ja, det också förstås när det gäller informationssökning 
och sånt här - men att det finns många bitar, t.ex. det jag talade om tidigare med 
anvisningar för examensarbeten, där biblioteken och bibliotekarierna ju har en 
hemskt viktig roll. Och det här är sånt som andra inte tänker på, utan här måste 
vi vara aktiva och måste föra fram våra idéer och t.o.m. tränga oss på om det 
behövs. Och försöka visa på vad vi kan erbjuda. Men det kan vi inte göra om vi 
inte har tillräckligt med personal. Det måste gå så här stegvis och långsamt 
framåt. 
 Kodning: 51 Utvecklingsmöjligheter; 421Rollen som 

yrkeshögskolebibliotekarie 
Intervjuaren: 

- Det du säger tyder då på att du uppfattar att andra aktörer inom yrkeshögskolan 
inte riktigt har begrepp om allt som bibliotekarier de facto kan? 

Informanten: 
- Jo, jag tror det. Jag har inte tänkt den tanken på det sättet, men jo, det är det
det handlar om. Jag tror att folk är ganska nöjda med en någorlunda välskött 
samling med ungefär det som... de böcker som behövs och inte så mycket mera. 
Men vi har ju så hemskt mycket mera att ge. Men det är ju... speciellt i dag när 
jag ser allt mer att vi... vi kanske är dom som måste börja sålla i det här 
informationsflödet, välja ut... Framför allt lära inte bara studerandena men 
också lärarna att söka systematiskt och söka information på rätt ställen. Och vi 
måste visa på vägar och sätt att sålla och gallra. Det kan hända att vi på något 
sätt småningom går tillbaka till en sån' roll som vi hade när jag började min 
yrkesbana, att lite välja ut för kunden vad som kan intressera den. (---) 
 Kodning: 3311 Förväntningar; 421 Rollen som  

yrkeshögskolebibliotekarie; 42 Yrkesroll 

2) Ur intervju med lärare, där förväntningar på bibliotekariens yrkeskunskap diskuteras: 
(1:9:135-136) 
Intervjuaren: 

- Någonting som jag frågat alla om är förväntningarna på bibliotek och 
bibliotekarier. Vad ska en bibliotekarie kunna i dag?  

Informanten:
- Vad en bibliotekarie ska kunna i dag. Nå hon ska nog kunna söka och hitta 
sökvägar. Det är väl nog ganska mycket hon som ska hjälpa både lärare och 
studerande att hitta litteratur och naturligtvis också följa med vad som… också 
den tryckta litteraturen som finns. Och sedan tycker jag det är trevligt också om, 
som vi har också lite skönlitterärt… att kunna ha ögonen öppna för att är det 
någon skönlitteratur som passar in i vår organisation. (---) 
 Kodning: 41 Yrkeskunskap; 421 Rollen som 
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yrkeshögskolebibliotekarie

Det kunde inte undvikas att intervjusituationerna varierade. Tidpunkten, platsen, den 
intervjuades arbetssituation – och livssituation - visade det sig, det tydligaste exemplet är en 
allvarlig olycka i familjen ett dygn före intervjun – men också graden av bekantskap färgade 
av sig på situationen. Med många av de intervjuade hade jag diskuterat de aktuella frågorna i 
andra sammanhang, medan jag träffade en del för första gången. Det handlade alltså inte 
endast om olika slags expertis, vilket ledde till att man naturligt lade tonvikten vid olika 
frågor. Jag uppfattade intervjusituationen som förhållandevis jämlik. De intervjuade föreföll 
också över lag öppna och villiga att tala om aktuella problem. Några uttryckte sig kort och 
koncist men vanligen tog den intervjuade egna initiativ och berättade ganska fritt så att vissa 
frågor besvarades innan jag hunnit ställa dem. Intervjuerna planerades att räcka ungefär 1 1/2 
timme, vilket också var en genomsnittstid. I praktiken varierade de mellan 20 minuter och 3 
timmar beroende på vilken tid de svarande hade att avvara och hur långt deras intresse 
sträckte sig. Platsen valdes med tanke på att intervjuerna skulle kunna genomföras så ostört 
som möjligt och att de skulle orsaka de medverkande så litet besvär som möjligt. Jag reste 
följaktligen runt till de orter, där informanterna fanns och intervjuerna gjordes vanligen på 
olika arbetsplatser. I några fall skedde intervjuerna i mitt hem av praktiska skäl.  

5.2.2 Materialbehandling  

De bandade intervjuerna transkriberades helt inklusive notering av betoningar, pauser, skratt 
m.m. I en forskningsdagbok skrevs en del kommentarer till intervjusituationerna och tankar 
de väckte ned efter hand. ii  Intervjuguidens nyckeltermer användes vid kodningen av 
intervjuerna med hjälp av programmet QSR NUD*IST (= Qualitative Solutions and Research 
Non-numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing, version 4). 
Programmet stöder uppbyggnaden av begreppshierarkier. Genom kodning blev det möjligt att 
ta sammanhängande utskrifter av det som intervjupersonerna hade svarat eller uttalat sig om 
enligt tema. Programmet har inte använts för ingående bearbetning av information, eftersom 
materialet var av sådant slag att det krävde ett djupare studium med kontextuell tolkning av 
utsagor. När informanter citeras i resultatredovisningen har utsagornas koder krypterats. Det 
är möjligt att från dem gå tillbaka till det ursprungliga materialet, men endast med hjälp av 
dubbla kodnycklar. Bibliotekariernas skriftliga svar kodades separat. 

En bearbetning och analys av materialet består både av dekonstruktion, 
meningskategorisering, nedbrytning av de enskilda intervjuhelheterna eller berättelserna och 
av meningstolkning, rekontextualisering. Nya helheter byggdes upp med hjälp av den 
hierarkiskt uppbyggda intervjunyckeln som utgick från intervjuguiden. Intervjunyckeln 
innefattade 88 noder eller adresser och därtill 7 så kallade fria noder utom hierarkin.iii Det 
sammanlagda antalet kodade textenheter var 9 300. Jag valde att ge samma textstycke två 
eller flera koder när svaren innefattade flera aspekter, exempelvis lärande och 
biblioteksarbete. Samma kategorier som i intervjuguiden användes vid kodningen. En första 
koncentration av intervjuerna gjordes i. o. m. att sju separata adresser i programmet, så 
kallade fria noder, skapades. Under dem samlades anteckningar om aspekter som särskilt 
borde undersökas. Dessa var 1) tidsaxel – förändring, 2) berättelser, 3) rollförväntningar, 4) 
kunskapsutveckling, 5) samverkan, 6) lärande organisation och 7) utvecklingsmodeller. 
Programmet för behandling av intervjudata gav ytterligare rum för anteckningar om den 
svarande och kommentarer om respektive intervju. 



70

I de fall där materialet per nod blev mycket stort behövdes ytterligare meningskoncentration. 
Ett exempel: Svaren på frågan “Vad ska en bibliotekarie kunna?” kan uppdelas på olika slag 
av yrkeskunskaper och färdigheter och nyckelord sammanfördes i kluster för att tydligare ta 
fram det som uppfattas såsom väsentligt. Genomgången av materialet väckte nya frågor och 
antaganden. Följande steg blev att finna samband mellan olika fenomen. Finns det t.ex. 
utsagor som tyder på ett samband mellan utbildningsfilosofi och organisationskultur? Följer 
bibliotekets och ramorganisationens utvecklingsprocesser samma mönster? Påverkar 
bibliotekariens ställning i organisationen andra aktörers syn på biblioteket? Hur involverad är 
bibliotekarien i det som sker inom ramorganisationen? Påverkar pedagogiken attityderna till 
bibliotek och bibliotekarier? Vilka förväntningar har man på bibliotekarien från olika håll? 
Olika strukturer byggs upp, först genom intervjuguiden, sedan genom kodningens hierarkier 
och de generaliseringar som görs, och slutligen genom presentationens uppbyggnad. 
Generaliseringen förutsätter en bedömning av vad som är representativt. En viss ”vertikal 
generalisering” antogs vara möjlig inom yrkeshögskoleinstitutionen.1  

Bearbetningen och behandlingen av materialet var inte oproblematisk. Redan indexeringen 
innebar en subjektiv bedömning av intervjupersonernas utsagor när de efter hand förpassades 
in i ett bestämt fack - eller flera. En plan på faktoranalys förkastades, eftersom det skulle ha 
förutsatt att utsagor ges specifika värden eller rangordnas på en skala, vilket ytterligare skulle 
öka tolkningsandelen. Hur trovärdigt skulle resultatet bli? Exempelvis i fråga om attityder till 
förändring finns det tidigare undersökningar (bl.a. Furnham 1997) som förtecknar och 
beskriver olika reaktionsmönster på förändring från entusiasm till avvisande, d.v.s. attityderna 
kan placeras in någonstans på skalan positiv-neutral-negativ. Bibliotekariens insatser i 
undervisningen av studerande kunde eventuellt ha placerats in på en skala enligt graden av 
aktivitet och medverkan i processer, men risken för godtycklig bedömning verkade alltför 
stor. 

Intervjuer refereras som sådana inte i en undersökning av det här slaget, men citeras bitvis för 
att läsaren skall kunna göra sin egen bedömning av riktigheten i de påståenden som framförs. 
En del av de tankar som framförs används som byggstenar för utvecklingsmodeller. 
Presentationen och jämförelserna ställer i det här fallet stora krav på formuleringarna så att 
behandlingen av informationen sker konfidentiellt. Ett metodproblem som aktualiseras är 
frågan om vilka jämförelser man kan göra när det rör sig om ett fåtal tillfrågade? 
Biblioteksanställdas synsätt kan utan vidare jämföras med övriga svarandes synsätt, men 
jämförelser mellan de fyra högskolorna utgående från tio intervjuer per högskola låter sig inte 
göra genomgående. Utvecklingsprocesserna kan i varje fall jämföras. “Hur mäter man 
vackert?” är en vid det här laget klassisk formulering av Bo Eneroth (1984) som illustrerar 
svårigheten att behandla kvalitativt undersökningsmaterial. Här analyserades materialet i 
första hand med utgående från gruppering enligt personernas organisationstillhörighet, 
ställning i organisationen, yrke och utbildning.  

Den empiriska undersökningen tar i hög grad fasta på kontexten och söker förklaringar till 
bibliotekarierollens utformning i det kontextuella, d.v.s. yrkeshögskolans utveckling på en rad 
områden inklusive det pedagogiska, utan att för den skull bortse från allmänna förändringarna 
inom biblioteks- och informationsområdet. Biblioteksarbetet uppfattas och analyseras som en 
del av helheten, ramorganisationen, vare sig biblioteket är starkt integrerat eller geografiskt 

                                               
1 Gilje och Grimen särskiljer vertikal generaliserbarhet från horisontell – “features of a situation are linked to 
more abstract and general considerations. Vertical generalizability is directed towards demonstrating that 
findings are applicable across settings.” (1993, 220-229, med hänvisning till Stephens 1982)  
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fungerar längre från det pedagogiska arbetet. Undersökningen söker samband mellan 
organisationsutveckling, pedagogik och yrkesutveckling. Valet av infallsvinklar vid analysen 
av intervjumaterialet kan också sammanfattas i begreppen processbeskrivning, rollbeskrivning 
och utvecklingsmodeller. En process uppfattas i detta sammanhang inte enbart såsom en serie 
sekventiella händelser eller förändringar. De är snarare delar av komplicerade nät som består 
av flera sammankopplade processer (Ljungberg & Larsson, 44, 191-192).

Följande frågor avser att ytterligare precisera vad undersökningen kunde ge information om 
a) objektet (vem och vad?):

1) Vilken är den gemensamma profilen för alla fyra yrkeshögskolor? 
2) Skiljer sig bibliotekarierna synsätt från övriga tillfrågades? 
3) Finns det märkbara skillnader i synsätt mellan personer i ledande ställning 
och övriga anställda? 

b) processerna ( hur och varför?), där orsaker söks till skillnader i synsätt som framkommit 
och drivkrafterna bakom dem: 

4) Hur förändrades utbildningen och biblioteksarbetet? 
5) Varför förändrades de? 

c) konsekvenserna: 
6) Vad innebär den nya situationen för bibliotekariens arbete och yrkesroll? 

5.3 Sammanfattning: Metod och material 

Undersökningens material består sammanfattningsvis av 
- skriftliga basfakta om fyra yrkeshögskolor, 
- en förberedande enkät i liten skala riktad till lärarna vid en yrkeshögskola, 
- skriftliga svar på förhandsfrågor till de biblioteksanställda och 
- 40 muntliga intervjuer, 10 per högskola. 

Undersökningens metod som faller inom ramen för en kvalitativ fallstudie kan sammanfattas 
i följande punkter: 

1) Förberedande studier av kvalitativa metoder bedrevs i första hand med Kvales “Den 
kvalitativa forskningsintervjun” som utgångspunkt. Det slags strategi som tillämpas 
närmar sig formen för en fallstudie och bygger främst på Merriam. Inledningsvis 
föreföll verklighetsbaserad teori att överensstämma bäst med intentionerna, men i 
praktiken styrdes undersökningen i högre grad av inledande teoristudier. Andra viktiga 
metodkällor för intervjuerna var Thomsson samt Alvesson & Sköldberg och dessa 
kom att väga tyngst i undersökningens tolkningsskede. 

2) Tidigare forskning innehåller modeller som innefattar begreppsrelationer som i 
inledningsskedet föreföll relevanta för forskningsfrågorna (bl.a. Otala; Helakorpi & 
Olkinuora). Modellerna gav en del av de nyckord, kring vilka intervjuerna byggdes 
upp. 

3) 40 semistrukturerade intervjuer gjordes med 10 representanter var från fyra 
yrkeshögskolor. En intervjuguide användes. De bandade intervjuerna transkriberades 
helt inklusive pauser, skratt och betoningar. Forskningsdagbok fördes och i den 
noterades kommentarer till intervjusituationerna. 

4) Intervjuguidens nyckeltermer användes vid kodningen av intervjuerna med hjälp av 
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programmet QSR NUD*IST. 

5) Materialet analyserades med avseende på personernas organisationstillhörighet, 
ställning i organisationen, yrke och utbildning samt utvecklingsprocesserna och deras 
drivkrafter, 

6) Utvecklingsmodeller byggdes upp i växelverkan mellan empiri och teori.   
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6 UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

De 40 intervjuerna gav ett mycket omfattande och detaljrikt material tack vare informanternas 
beredvillighet att berätta om sitt arbete och de utvecklingsprocesser man varit med om. I 
samband med intervjuerna samlades bakgrundsinformation in om respektive organisation och 
den jag har valt att presentera i samband med den informations som intervjuerna gav. 
Eftersom en sammanhängande presentation av de svenskspråkiga yrkeshögskolorna inte 
föreligger någon annanstans har beskrivningen av dem fått förhållandevis stort utrymme. 

I detta kapitel presenteras först ramorganisationen i egenskap av den kontext i vilken 
bibliotekariens arbete och yrkesroll studeras (6.1), därefter lärandet i egenskap av den centrala 
processen inom utbildningsinstitutionen (6.2). De avsnitt som behandlar ramorganisationen 
och lärandet ger stoff för diskussionen om bibliotekariens yrkesroll genom att 
bibliotekariernas syn på aktuella företeelser och processer framgår. 
Yrkeshögskolebiblioteken, deras organisation och de aktiviteter som försiggår vid dem, 
beskrivs (6.3) och därefter behandlas huvudfrågan, bibliotekarieyrket och yrkesrollens 
utveckling (6.4). En syntes av resultaten finns i avsnitten om biblioteksutveckling (6.5) och 
om utvecklingsmodeller (6.6).  

6.1 Ramorganisation 

Med ramorganisation avses här yrkeshögskolan som huvudman för biblioteks- och 
informationstjänsterna och som arbetsplats för bibliotekarien. Både i inledningskapitlet och i 
kapitel 3.1.2 gavs en introduktion till yrkeshögskoleinstitutionen utgående från skriftlig 
dokumentation. Den empiriska undersökningen begränsas till de fyra svenskspråkiga 
yrkeshögskolor som etablerade sig under 1990-talet. 

När yrkeshögskolereformen inleddes fanns det ett stort antal fristående, mindre institutioner 
som gav yrkesutbildning på svenska. Många rektorer och lärare hade varit med om att 
genomföra tidigare utbildningsreformer. I några intervjuer poängterar man att både 
innehållsmässiga och organisatoriska förändringar inom utbildningssektorn är en fortlöpande 
process. Den allmänna samhällsutvecklingen på det ideologiska och ekonomiska planet, 
utvecklingen av teknik och kommunikation, kunskapsutvecklingen genom forskning på olika 
områden har självfallet återspeglats i undervisningen också tidigare. Man har utvecklat nya 
synsätt på läroprocessen efter hand. Allt detta har lett till att nya utbildningspolitiska mål har 
formulerats på nationell nivå. När utbildningen av dem som arbetar vid 
utbildningsinstitutionerna i olika uppgifter förändras tillkommer nya drivkrafter till 
förändring. Man kan fokusera på hela yrkesgruppers och enskilda yrkesutövares ambitioner. 
Samtidigt är det skäl att hålla Säljös varning i minnet och inte söka enkla förklaringsmodeller 
med orsaker och verkan utan att beakta komplexa samspel bakom förändringar (Säljö 2000, 
135). 

Det är svårt att göra en säker bedömning av utvecklingstakten och –graden under olika 
utbildningsreformer även om det är möjligt att kartlägga förutsättningar såsom t.ex. 
budgetutveckling, personalstorlek och –utbildningsnivå samt antalet utbildningsprogram eller 
resultat i form av antalet sökande i relation till antalet studieplatser och antalet utexaminerade 
samt deras placering i arbetslivet vid olika tidpunkter. Utbildningen består av många 
komponenter. En ökad volym behöver inte vara liktydig med nivå- eller kvalitetshöjning. 
Måldeklarationer eller pedagogiska program kanske inte förverkligas till alla delar i praktiken. 
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Yrkeshögskolan är en ung institution som vid tiden för undersökningen fortfarande föreföll att 
söka legitimitet för sin verksamhet inom utbildningsfältet den lagstadgade grunden och 
koncessioner till trots. Intervjusvaren tyder på att de positionsbestämningar som gjordes av de 
anställda varierar.  Det gällde att hitta sin plats, i första hand någonstans mellan den gamla 
yrkesinstitutsutbildningen och universiteten – vetenskapshögskolorna, men också som en 
parallellorganisation till den högre utbildningen. Det offentliga uppdraget utvidgades efter 
hand. Vid tiden för undersökningen var yrkeshögskolorna i färd med att bygga upp sin 
praktiskt inriktade forskning och redan då diskuterades en påbyggnadsexamen på 
magisternivå. Utbildningsansvaret är i några fall inte endast regionalt utan också nationellt i 
och med att det finns utbildningsprogram som erbjuds endast vid en högskola på svenska i 
Finland. Det fanns program som t.o.m. var unika på nationell nivå.

En första läsning av de svar som hänför sig till den allmänna bilden av de fyra 
yrkeshögskolorna visar på några gemensamma drag – som hänför sig både till externa och 
interna förhållanden: 
1) Alla berörs av och kommenterar konkurrensen på utbildningsfältet. Man tävlar med 
varandra och med andra högskolor om studerande i och med att utbudet på svenskspråkig 
högskoleutbildning i Finland är stort i förhållande till årskullarnas storlek. Ålänningar har 
traditionellt sökt sig både västerut och österut för att skaffa sig högre utbildning och de 
alternativen kvarstår. 

2) Synligheten både i omgivningen och inom den egna organisationen berörs. 
Yrkeshögskolorna uppstod genom sammanslagning av tidigare självständiga institutioner för 
yrkesutbildning. Vid tiden för undersökningen upprätthåller yrkeshögskolans huvudmän på 
vissa håll samtidigt yrkesutbildning på andra stadiet, vilket bedöms försvåra 
högskoleprofileringen. 

3) I samtliga yrkeshögskolor vidkänns man kulturkrockar inom den nya ramen. Man har haft 
svårigheter att på kort tid skapa “vi - anda” i en gemensam organisation när olika 
utbildningstraditioner och organisationskulturer ligger till grund för verksamheten.  

4) Samtliga eftersträvar en större geografisk koncentration av utbildningsprogrammen, vilket 
sedermera har förverkligats på flera håll. “Drömmen om campus” är gemensam och 
koncentrationen syftar till synergieffekter mellan utbildningsprogram, bättre ekonomi och 
synliggörande av yrkeshögskolan. 

I följande scheman (tabellerna 3-6) visas i stora drag hur etableringen skedde,  
A = Svenska Yrkeshögskolan, B = Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, C = 
Yrkeshögskolan Syväst, D = Ålands Temporära Yrkeshögskola.1 Observera att uppgiften om 
geografisk splittring eller koncentration gäller år 2001 och att situationen senare har 
förändrats (uppgifter ur högskolornas verksamhetsberättelser samt AMKOTA): 

                                               
1 När bokstavsbeteckningar används i kodningen av bibliotekariernas skriftliga svar är kombinationen en annan. 
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Tabell 3: Yrkeshögskolornas etablering. 

Figur xx: Huvudmännen för yrkeshögsko- 

Tabell 4: Yrkeshögskolornas huvudmän. 

Verksamhetens volym vid tiden för intervjuundersökningen år 2001 framgår av tabell 5 (Källa 
AMKOTA 2001; Welander 2001): 

YH YH 
 A 

YH 
 B

YH 
 C

YH 
 D

Temporär 
YH 1991 

Permanent 
YH 1997- 

Ansökan från en institution. 
Andra utbildningar anslöt 
sig efter hand till en stark 
kärna. 

Geografiskt splittrad. 
Koncentration och 
campus planerades. 

Temporär 
YH 1996 

Permanent 
YH 1998- 

Samtidig ansökan för alla 
medverkande institutioner. 

Geografisk 
koncentrerad, campus 
var under byggnad. 

Temporär 
YH 1996 

Permanent 
YH 1999 

Samtidig ansökan för alla 
medverkande institutioner. 

Geografiskt splittrad, 
viss koncentration till 
lokala campus-
områden var aktuella. 

Temporär 
YH 1997 

(Permanent 
högskola 
2003-) 

Samtidig ansökan för alla 
medverkande institutioner. 

Geografiskt 
koncentrerad, behovet 
av campus 
diskuterades.

 Huvudman 

YH A Samkommun 

YH B Stiftelse 

YH C Aktiebolag 

YH D Landskap 
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Tabell 5: Verksamhetsvolym och utbildningsområden (AMKOTA 2001; Welander 2001). 

Antalet utbildningsområden visar på verksamhetens bredd, vilket säger något om både 
behovet av lärarexpertis och om behovet av biblioteks- och informationsservice på olika 
områden. Inom utbildningsområdena kan det finnas flera utbildningsprogram eller 
inriktningar för studerande att välja emellan. Exempelvis naturbruk kan innefatta utbildning 
för lantbruk, skogsbruk och miljövård. Personalsituationen år 2001 var följande: 

YH YH 
 A 

YH 
 B

YH 
 C

YH 
 D

1 385/
199

X   X        X X 

1 836/ 
197

34,4 X X        X X X 

1 632/ 
193

51,3 X X X         X X X X 

Ca 370/  X X         X X  

Antal 
studerande/ 
Avlagda 
examina 

%-andel 
lärdoms-
prov i pro-
jektform 

Utbildningsområden*)
1) 2) 3)         4)        5)         6)       7) 

79,7 

*) 1 Naturbruk, 2 Teknik o. kommunikation, 3 Handel o. administration, 4 Turism, kosthåll 
o. ekonomi, 5 Social- o. hälsovård, 6 Kultur, 7 Humanistisk o. pedagogisk utbildning 
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Tabell 6: Yrkeshögskolornas personal (AMKOTA 2001). Åland (D) ingår inte i den nationella 
statistiken (uppgifter ur Welander 2001). 

* Uppgifterna om bibliotekspersonalen i tabellen ovan ger inte helt jämförbara uppgifter genom att två av 
yrkeshögskolorna byggt upp sina biblioteks- och informationstjänster i samverkan med kommunala bibliotek. 
Här har det totala antalet anställda för yrkeshögskolans räkning uppgivits, varav några arbetade på deltid. Ur 
bilaga 3 framgår personalutvecklingen vid biblioteken fr.o.m. år 1997. 

Yrkeshögskolans tillkomstprocess beskrevs kort i inledningskapitlet. Den bild av 
begynnelseskedet, som intervjuerna ger, bekräftar intrycket av en starkt centralstyrd reform på 
nationell nivå trots att detaljstyrningen av utbildningen genom centralt fastställda läroplaner 
hade upphört. De personer som ställde upp för intervjuer representerar fyra kategorier av 
aktörer, nämligen ledning, lärare, bibliotekarier och i viss utsträckning biblioteksfunktionärer. 
Den indelningen återkommer i resultatredovisningen nedan. Den sistnämnda kategorin 
tillkom i och med att det inte fanns heltidsanställda, behöriga bibliotekarier i tillräcklig 
utsträckning att intervjua vid samtliga yrkeshögskolor för att få en fylligare bild av 
biblioteksverksamheten. Eftersom undersökningen uttryckligen gäller bibliotekariens 
yrkesroll noterades biblioteksfunktionärernas synpunkter separat där de är markerade eller 
avviker från bibliotekariernas syn. 

6.1.1 Karakteristika 

6.1.1.1 Institution och samhälle 

Den allmänna bilden av yrkeshögskolan förblir enhetlig oberoende av var informanterna 
verkar. Yrkeshögskoleinstitutionen kommenteras i varierande utsträckning av alla. Ju mer 

YH 
 A 

YH 
 B 

YH 
 C 

YH 
 D 

Undervisningspersonal 

Lärare i 
huvud-
syssla 

Lärare i 
bisyssla 
Antal 

Före-
läsare 
Årsv. 

Köpt  un-
dervisning 
Årsv. 

Övrig personal - 

Egen 
personal 
Antal tot. 

Köpta 
tjänster 
Årsv. 

Bibl.-
perso
-nal * 

82  5,8  8,9  0,0
  74 0,3 

88  8,2  0,9  0,0
  72 0,0 

109 7,9 2,2 1,3
  46 0,0 

52

6

9

3

2

varav 
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engagerade informanterna har varit i en större helhet, desto mer har de att berätta om 
förhistorien och avsikterna med reformen. Utgångspunkterna varierade genom att en del av de 
intervjuade hade burit ansvar för de utredningar, officiella ansökningshandlingar, planer och 
avtal som ledde fram till dagsläget vid tiden för intervjuerna.  

Inte oväntat anlägger de ansvariga för yrkeshögskolornas ledning och allmänna utveckling 
både ett allmänt samhällsperspektiv och att administrativt - organisatoriskt perspektiv på 
yrkeshögskoleinstitutionen. De talar om bakgrunden till reformen och kommer in på 
förändringar av utbildningsstrukturen i andra delar av Europa samt de förändringar 
näringslivet och arbetsmarknaden genomgått. Som de två viktigaste orsakerna till reformen 
anges 
a) strävan efter en generell höjning av kunskapsnivån i samhället,  
b) behovet av en ny utbildningsform som svarar mot ett snabbt föränderligt näringsliv med 
allt kortare cykler. 
Lokalt fanns det en god grogrund för reformen på de orter, där man redan tidigare hade inlett 
planeringen för vad man benämner en konkurrenskraftig skola i framtiden med utbildning för 
näringslivets och industrins behov. ”Vi var ute i tid”, konstaterade en av ledarna (4:2:12). I ett 
annat fall handlade det närmast om att gå samman för att rädda utbildningar som annars löpte 
risk att läggas ned. Processen blev annorlunda när utbildningarna skulle sammanföras i ett 
nätverk och skapa en helt ny, gemensam identitet. I initialskedet krävdes också betydande 
insatser för en göra högskolan känd i det omgivande samhället (se även Ehrstedt 1997, 2).   

Inom all högre utbildning finns ambitionen att se framåt och förbereda studerande för det 
arbetsliv som kommer, att inte nöja sig enbart med dagens krav. För yrkesutbildningens del 
framstår arbetslivsanknytningen som självklar. En av ledarna hänvisar till reformen som en 
nödvändig reaktion på ett alltför starkt beroende av omgivningen. De gamla yrkesinstituten 
tog uppdraget och på sätt och vis också kunskapen utifrån. Vad som är generellt i 
yrkeshögskoleutbildningen måste definieras internt. Förhållningssättet till utbildningens 
innehåll blir ett annat. Yrkeshögskolan ansvarar själv för innehållet, vilket leder till problem i 
relationerna med ”(---) olika typer av externa organisationer, sådana som är vana att säga: 
Det här vill vi ha och det här behöver vi”.  Nu blir svaret: ”Vi lyssnar på vad ni säger och vi 
tar emot det och det är värdefull information. Men besluten vad vi gör fattar vi själva och 
bara vi själva.” (1:1:8) Det är bara yrkeshögskolan som kan bära det ansvaret i förlängningen. 

Ledningens allmänna kommentarer är inte en återgivning av de officiella deklarationerna i 
yrkeshögskolornas måldokument utan personliga kommentarer till etableringen. När 
yrkeshögskolorna officiellt förutsätts samverka med det regionala näringslivet finns det en 
tvekan om några regioners genuina intresse för annat än högskolan som direkt arbetsgivare. 
Därifrån är steget långt till att utnyttja högskolan som en utvecklingsmotor (2:1:58). 
Samhällsuppdraget definieras främst som regionalt, men också det nationella ansvaret för 
”smala” utbildningar framhålls (4:2:23). När en regional profil byggs upp stöter 
reformarkitekter lätt på politiska problem om utbildningsprogram föreslås flytta från en 
kommun till en annan. Politikerna måste identifiera sin region inte som ett närområde utan ett 
större område. Det gäller att upptäcka att ”det som är bäst för hela området är vanligtvis 
också bäst för den lilla biten” (4:2:36). Ett närliggande alternativ är att en utbildning som inte 
kan hållas livskraftig och attraktiv går förlorad för regionen som helhet. 
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6.1.1.2 Värden och visioner

I ett så homogent samhälle som det finländska kan man anta att det finns en gemensam 
värdegrund för det stora flertalet medborgare. De som har valt att arbeta med utbildning och 
som stannat kvar inom utbildningsinstitutionen också när den förändras kan antas känna 
någon form av värdegemenskap. Även om finlandssvenskarna lever under olika förhållanden 
och skillnaderna ofta betonas i den politiska debatten, finns det språkliga och kulturella band 
som förenar. Representanterna för den åländska högskolan är måna om att framhålla sin 
särart, men flera högskolelärare kom från fastlandet. Kontakterna mellan de svenskspråkiga 
yrkeshögskolorna har från första början varit livliga och utbyte av idéer sker bl.a. vid 
gemensamma årliga konferenser1. När intervjuerna inleddes med en begäran om en allmän 
karakteristik av yrkeshögskolan inklusive något om de värden verksamhetens bygger på, blev 
bilden enhetlig. Så hade man också nationella, övergripande samhälls- och 
utbildningspolitiska visioner att referera till. De i sin tur bygger på en demokratisk 
bildningstradition som förfäktar medborgarnas rätt till kunskap genom utbildning. Den 
kombineras i dag med en utilitaristisk syn på utbildning som en samhällsnyttig företeelse, inte 
minst i nationalekonomiska termer såsom en konkurrenskraftig ekonomi. 

Nationell strategi för utbildning och forskning uppgörs av undervisningsministeriet. I strategin 
för åren 2000 – 2004 uppmålades visioner för ett framgångsrikt kunskaps- och 
kommunikationssamhälle. Här talas om medborgarnas jämlika möjligheter att idka studier och 
utveckla sitt kunnande samt att utnyttja informationsresurser och utbildningstjänster. 
Läroinrättningarna anges fortfarande som den viktigaste studiemiljön, men för övrigt handlar 
programmet i hög grad om digitalt kunskapskapital och mångsidig användning av datanät i 
studier och undervisning. Informationssamhällets strukturer skulle förstärkas på utbildningens 
och forskningens område (Opetusministeriö 1999). 

I officiella dokument rörande yrkeshögskolorna, såsom ansökningar om verksamhetstillstånd 
och verksamhetsplaner samt mål- och resultatavtal som sluts med undervisningsministeriet, 
talas tidens språk. De hänvisningar till immateriella samhällsvärden som är synliga i strategin 
ovan nämns inte längre, frånsett att man talar om befolkningens välfärd (väestön hyvinvointi). 
De allmänna målen för åren 2001-2003 innehåller följande nyckeltermer: 
- konkurrenskraftiga (kilpailukykyisiä) högskolor genom höjd utbildningsnivå och –kvalitet, 
- produktiviteten (tuloksellisuus) utvärderas bl.a. genom kvalitets- och spetskompetensval, 
- arbetslivskontakter, en aktiv roll i regional och nationell utvecklingsstrategi med målet att 
utveckla närings- och det övrigt arbetslivet samt befolkningens välfärd och sysselsättning, 
- forsknings- och utvecklingsarbete, 
- internationalisering.
(Ammattikorkeakoulujen yhteiset… 2001) 

Svenska Yrkeshögskolan inleder sin uppgiftsdefinition så här: 
- ”Yrkeshögskolans uppgift är att verka som en motor för regionen och att för expertuppgifter 
utbilda sakkunniga som har god färdighet att utnyttja den nya informationsteknologin och 
som har beredskap för arbete i internationell miljö. Ett mål är att utbildade skall ha förmåga 
att skapa sig en arbetsplats såväl i hemlandet som utomlands.” 
Därtill betonas de språkliga och regionala behoven, ansvaret för den finlandssvenska kulturen, 

                                               
1 Den första finlandssvenska yrkeshögskolekonferensen hölls år 1999 och den andra, som jag deltog i, 8-9.2 
2001. 
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vården och näringslivet och utvecklingen av landskapet. Yrkeshögskolan vill utveckla 
spjutspetsområden och fungera i nära samarbete med näringslivet. 
- ”Entreprenörsutbildning utvecklas för att bidra till fortsatt hög företagsamhet i regionen 
samt för att resultaten från den växande FoU-verksamheten.” 
Målinriktningen och profileringen skall bidra till studerandes motivation, trivsel och förmåga 
att bedriva effektiva studier. Distansstudier och nätkurser hör till utvecklingsområdena 
(Resultatavtal Svenska Yrkeshögskolan 2001). 
  
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola ser som sin främsta uppgift ”att bedriva sådan 
undervisning, forsknings-, utvecklings- och serviceverksamhet, som speciellt utgår från den 
finlandssvenska befolkningens behov, som håller hög kvalitet och som stärker 
tvåspråkigheten i Finland.” Inom en rad profileringsområden innehar eller eftersträvar Arcada 
en nationellt och internationellt erkänd kompetens. En rad områden som huvudsakligen är 
tvärfackliga och som kombinerar professionellt kunnande från flera områden räknas upp, 
börjande med geroteknologi, hälsoekonomi och logistik. Uppgiftsbeskrivningen är kortfattad 
och konkret (Resultatavtal Arcada 2001). 

Redan i inledningsskedet hade Yrkeshögskolan Sydväst sin verksamhetsidé klar: 
- ”Vi utbildar praktiker som vet hur och varför”. 
I resultatavtalet för åren 2001 – 2003 inleder devisen uppgiftsbeskrivningen som fortsätter: 
- ”Yrkeshögskolan erbjuder de studerande tvärfackliga och flexibla utbildningsprogram. 
Utbildningen beaktar miljöaspekter, är regionalt förankrad och har samtidigt en internationell, 
speciellt nordisk inriktning.” 
Därefter följer bl.a. omnämnanden av ett nära samarbete med näringslivet, fördjupat 
kunnande om skärgården och samarbete för en hållbar utveckling kring Östersjön, pedagogisk 
utveckling och lärarfortbildning samt en forsknings- och utvecklingsverksamhet som särskilt 
riktar in sig på de små och medelstora företagens behov. 
- ”Yrkeshögskolan Sydväst medverkar aktivt till att skapa och upprätthålla förutsättningar för 
en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling i de regioner där 
högskolan är verksam.” (Resultatavtal Yrkeshögskolan Sydväst 2001) 

Ålands temporära yrkeshögskola hade vid tiden för intervjuundersökningen i stort sett samma 
strategi och handlingsmodeller som yrkeshögskolorna i Finland följt, konstaterar Rådet för 
utvärdering av högskolorna i Finland i sin rapport från år 2001. Däremot ansågs 
organisationen, ett samarbetsnätverk som bestod av de programansvariga skolorna, inte nog 
för att skapa en yrkeshögskoleidentitet hos lärarna och studerandena (Welander 2001, 10).  

Även om de officiella grunderna för resultatavtalen vid alla yrkeshögskolor är de samma 
fanns det variationer i formuleringarna. De svar som gavs på intervjuundersökningens 
inledande frågor motsvarade som väntat formuleringarna för respektive uppgiftsbeskrivning. 
Men de gav mer än så. De som företrädde yrkeshögskolorna uttryckte sig i betydligt högre 
grad i termer som förknippas med humana värden. Informanterna ombads svara på frågor och 
ge kommentarer utgående från sina egna uppgifter och upplevelser inom organisationen. 
Nedan exemplifieras hur olika kategorier av svarande, ledning, lärare och bibliotekarier 
kommenterat den ideologiska grunden för verksamheten. Här valdes en gemensam 
redovisning per kategori av svarande främst av konfidentiella orsaker, eftersom de svarande 
bedömdes vara lättare att identifiera om de citerats högskolevis.  
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1) Ledningens syn 
Yrkeshögskolornas ledning ansvarar för formuleringen av de officiella deklarationer som 
hänför sig till den egna organisationen och som inkluderar värdegrund, verksamhetside, mål 
och strategier. I intervjusvaren återkommer den officiella terminologin, men också personliga 
reflektioner kring den och en del kritik. Så länge det gällde att erövra en plats i raden av 
permanenta yrkeshögskolor var den officiella terminologin i flitigt bruk. ”Den vokabulären 
lärde vi oss ganska snabbt”, sade en av ledarna (2:1:25). Följande steg i utvecklingen blev 
”att försöka säga vad vi egentligen står för och vad som är sådant som vi var tvungna att 
skriva för kulissernas skull” (2:1:21). En av de inofficiella deviser som i begynnelseskedet 
myntades vid en av högskolorna gick ut på att man ville bli ”stenhård på mjuka värden”.  

Klarast uttrycks värderingarna när ledningen kommer in på den människosyn man vill se 
förverkligad i utbildningen och organisationen. Synen på den studerande som en 
kunskapssökande och ansvarstagande individ betonas starkast i samband med det 
problembaserade lärandet (2:1:104). Olika aspekter på ungdomars utveckling berörs. En 
utvecklingsansvarig talar om hur tidsandan, ”de snabba klippens ideologi” som kan förvränga 
ungdomars hela världsbild. I yrkeshögskolan som institution finns en inneboende pragmatism
som kan leda fel, bl.a. så att kunskap uppfattas som enbart information eller fakta. 
Reflektionerna kring detta innefattar en utmaning till bibliotekarierna: Ett bibliotek som 
enbart förmedlar ”the state of the art” när studerande ber om information stöder en 
reproduktiv kunskapsuppfattning. Det finns en djupare innebörd i informationsanvändningen 
för biblioteket att förmedla till studerande. ”Om biblioteket kan ha en roll att skapa 
reflekterande individer så har det nog fyllt sin funktion.” (1:1:61) 

En annan utvecklingsansvarig framhåller att yrkeshögskolan borde ge människor en chans att 
utvecklas i trygghet: ”Av egen erfarenhet vet jag att kapaciteten hos varenda människa är 
större än man någonsin tror att man har.” De som sökte sig till yrkeshögskolorna vid tiden 
för intervjuerna hade goda möjligheter att få en studieplats även om deras tidigare 
studieresultat varit blygsamma. Det betonas att de skall behandlas med samma aktning som 
studerande med toppbetyg. Problemet med dagens högskolesystem är att prestationer mäts 
utifrån ett teoretiskt kunnande. Här borde yrkeshögskolorna hitta på andra sätt att värdera 
kompetens. (2:1:104) 

Synen på makt och inflytande inom en organisation kan vara en nyckel till rådande 
värderingar. När en ny förvaltningsorganisation byggs upp gäller det att fördela ansvar och 
befogenheter mellan dem som verkar inom organisationen. ”Den organisationsmodell vi har 
baserar sig egentligen på ett aktivt eget handlande”, sammanfattar en ledare. Följaktligen blir 
den som väntar sig ett starkt ledarskap besviken. Inom de enskilda utbildningsprogrammen 
finns den expertis som bäst vet hur arbetslivets och studerandes behov tillgodoses. Ingen 
annan kan komma och tolka det för dem. I det här fallet är ledningens uttalade grundsyn den 
”att makten som sådan helt enkelt inte är viktig”. (2:1:82)  

De ansvariga ledarna berättar om både framgångar och problem. De strukturer som existerade 
i början, t.ex. de fastigheter som övertogs, har i många fall inneburit en ekonomisk börda. Om 
en högskola är fysiskt splittrad blir fastigheter och kringservice tunga budgetposter, ”när vi 
egentligen skulle vilja sätta in alla pengar på utbildning. Det är kanske det som nu gör att vi 
måste se över hela vår verksamhet.” Utbildningen – och humankapitalet – borde kunna 
prioriteras. ”Om någon av styrkorna har varit att vi har trott att vi skall satsa på 
humankapitalet fram om maskiner, så skulle jag gärna hålla kvar den tanken… det är ändå 
via människorna som utbildningen görs och inte via maskiner och väggar.” (2:1:49) 
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2) Lärarens syn 
Lärarna kommenterar huvudsakligen värdegrunden utgående från sitt eget arbete. Inom 
vårdbranschen och det sociala arbetet märks särskilt vanan att tala om de värden och den 
människosyn som ligger till grund för arbete och utbildning. Det är de mjuka värdena som 
gäller, ”det är kanske vår förankring i vården som gör det här” (2:9:31). När en lärare 
beskriver handledningssituationer med syftet att studerande inte bara skall tillägna sig aktuell 
kunskap utan också växa som människor, handlar berättelsen främst om glädjen över att 
studerande hittar sina egna, inneboende resurser (2:9:69). Den pedagogik som man vill 
förverkliga relateras till en medveten människosyn. En lärare med ett brett utbildningsansvar 
talar om den aktiva, kunskapssökande studerande och den individuella läroprocessen (2:2:83). 
En annan understryker lärarens ansvar för att de som utbildas skall uppfatta utbildningen 
såsom meningsfull och kallar detta sin personliga utbildningsfilosofi (3:9:42). Ett ansvar för 
att svensk service erbjuds landets svenskspråkiga befolkning också i framtiden lyfts fram som 
yrkeshögskolans mission (1:9:33). 

En lärare som är starkt engagerad i arbetet att utveckla ett system för kvalitetssäkring ser ett 
behov av att först utveckla ett principiellt, filosofiskt resonemang om vad det är man försöker 
skapa innan en kvalitetshandbok till stöd för det praktiska arbetet kan sammanställas 
(3:6:137). Två lärare på var sitt håll som utom sitt eget undervisningsområde har engagerats i 
ett program för hållbar utveckling, som skall genomsyra hela yrkeshögskolan, lyfter fram den 
aspekten när det blir tal om gemensamma värden (2:9:35; 2:10:62). Utöver strävanden som 
emanerar från högskolan berörs det omgivande samhällets förväntningar: Utbildningen skall 
vara till praktisk nytta och gagna det samhälle där man verkar (3:9:16). Bortom 
universitetsstäderna där man inte har en så stark teoretisk utbildningstradition gällde det lokalt 
att motivera den högre utbildningens existens med just nyttoeffekterna. 

Det finns en samstämmighet mellan å ena sidan ledningens och å andra sidan lärarnas svar 
och uttryckssätt, vilket tyder på att man hade anammat en gemensam organisationskultur. I 
varje organisation fanns det också lärare, vars åsikter avvek från de värderingar som allmänt 
tycktes råda.  För de lärare som hade varit engagerade i utvecklingsarbetet och de som hade 
ett övergripande ansvar föreföll det naturligast att tala om utbildningen på en mera abstrakt 
nivå. En av dem talar om vikten av att föra ”en ständig dialog med samhället”. Det behövs 
växelverkan kring samhällets utbildningsbehov och utbildningens behov av samhällets stöd
samt utomstående bedömare av utbildningens kvalitet (4:8:27). Samhällsanpassad 
undervisning uppfattas både som nödvändig och som problematisk med tanke på att dagens 
behov inte behöver vara morgondagens (3:7:21). Kritik riktas mot utbildningsprogram som 
inte är vetenskapligt orienterade utan grundar sig på tillfälliga trender (4:10:22). Det har 
startats utbildningsprogram som visat sig alltför konjunkturkänsliga, vilket leder till att man 
utbildat studerande till arbetslöshet (1:10:26). Samhällsstyrning i form av kortsiktiga politiska 
beslut kritiseras (3:6:30; 4:3:15). 

Lärarnas utvärdering av utbildningsreformen varierar. Det finns de som anser sig ha vunnit på 
reformen, som tagit till vara möjligheterna att utvecklas professionellt och förverkligat sådant 
som de tidigare bara hade kunnat drömma om, bl.a. investeringar i ny teknisk utrustning. Den 
vidgade organisatoriska ramen och det ekonomiska stödet från staten under 
uppbyggnadsskedet gav goda resultat(4:3:26-28). De formella kraven på lärarna har skärpts, 
men inte på de studerande som antas till utbildningen. Det är samma ungdomar som tidigare 
och de har inte blivit bättre rustade för vetenskapliga studier trots att en väldigt stor del av 
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årskullarna skall få en högskoleutbildning (4:7:33). Lärarnas kanske främsta kritik mot 
reformen rör, förutom den generella utbildningspolitiken, den omläggning av undervisningen 
som innebär mindre tid för handledning av enskilda studerande, eftersom behovet kvarstår. 

3) Bibliotekariens syn 
En av de intervjuade bibliotekarierna gav följande spontana svar på min uppmaning att ge en 
allmän beskrivning av yrkeshögskoleinstitutionen: ”Det är kanske lättast att beskriva vad den 
inte är.” Det är uttryckligen fråga om yrkesutbildning, vilket universitetsutbildningen inte är. 
Jämfört med universitetsutbildningen är yrkeshögskoleutbildningen mera praktiskt inriktad, 
preciserade bibliotekarien. Samtidigt är det förhoppningsvis en annan typ av yrkesutbildning 
än den som tidigare fanns på institutnivå. Den nya utbildningen är mera allmän i den 
meningen att man studerar sitt ämnesområde, men får därutöver mera av de bakomliggande 
teorierna. Det har lett till att det är annan studielitteratur än förut som efterfrågas.  Det ställs 
större krav på litteraturens vetenskaplighet och på studerandes språkkunskaper. (2:8:12) 

Bibliotekarierna resonerar dels utgående från sin egen yrkesetik, dels utgående från de värden 
som gäller inom yrkeshögskolan. Servicetänkandet är starkt och alla de som behöver 
biblioteket definieras såsom kunder. Bibliotekarier med erfarenhet av allmänna bibliotek 
poängterar tydligast jämlikhet och specifikt allas rätt till jämlik service (2:4:29; 2:8:26). För 
bibliotekarierna är det enkelt att ställa den studerande i centrum för verksamheten. En av 
bibliotekarierna säger: ”Jag skulle vilja att studerande har tillgång till mycket mera än 
lärarna ser att de behöver.” Lärarna har så mycket djupare kunskaper och följaktligen lättare 
att få tag på information. Alla lärare ser inte studerandes problem och tänker inte alltid på att 
dela med sig av nytt källmaterial till studerande (2:8:26). Bibliotekarierna ville i sådana fall 
tillvarata studerandes, d.v.s. de resurssvagares, intressen. Här är det skäl att påpeka, att 
ingenting i intervjuerna skulle tyda på annat än genuint intresse från lärarnas sida gentemot de 
studerande. Inom vårdområdet uttrycks t.o.m. farhågor för att lärare ibland intar en alltför 
”vårdande” attityd. 
  
Liksom lärarna talade främst de bibliotekarier, som har varit engagerade i utvecklingsarbetet 
och som hade ett övergripande ansvar, om principiella frågor. Positivast förhåller sig de som 
har haft möjlighet att delta i utvecklingsprocesser utöver sådana som direkt gällt biblioteket. 
Ett brett deltagande ökar förståelsen för hela yrkeshögskoleinstitutionens ideologiska grund. 
Bibliotekarierna kan sedan bidra genom att förverkliga de nationella och regionala målen 
inom sitt verksamhetsområde. Följande exempel gavs av en informant: Till de nationella 
målen för yrkeshögskoleverksamheten hör en pragmatisk betoning av den regionala nytta
utbildningen för med sig. Vid de bibliotek, där yrkeshögskoleservicen fungerar i samband 
med det allmänna biblioteket, ses detta som ett gyllene tillfälle för yrkeshögskolan att synas i 
lokalsamhället. Om yrkesutövare har omedelbar tillgång till samma informationskällor som 
studerande och lärare kunde det få betydelse för den allmänna kompetensnivån på orten. 
Bedömningen var att högskolebibliotekets samlingar har berikat det allmänna biblioteket 
(3:5:125).  

Intressekonflikter kan uppstå i de situationer där olika kundgruppers behov ställs mot 
varandra. Efterfrågan på tjänster är som regel större än resurserna. I exemplet ovan som 
innebär synlighet i samhället och gemensamt utnyttjande av resurser är parterna flera. Även 
om biblioteks- och informationstjänsterna vid två av fyra svenskspråkiga yrkeshögskolor 
byggts upp i samarbete med allmänna bibliotek för att effektivt ta till vara lokala resurser, är 
normallösningen separata bibliotek. Förutom att både studerandes och lärares 
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informationsbehov skall beaktas gäller det att balansera olika ämnesområdens – 
utbildningsprograms intressen. I många sammanhang har bibliotekarierna ansvar för servicen 
både till yrkeshögskolan och till andra stadiets yrkesutbildning.  

6.1.1.3 Utbildningsprofiler

Med profilering avses här medvetna strävanden att definiera yrkeshögskolans särart samt att 
synliggöra den internt och externt. Utbildningens innehåll och sätten på vilka den förmedlas 
har självfallet betydelse för profilen. Dessa aspekter behandlas närmare i kapitel 5.2. Den 
profil och den spetskompetens som högskolan valt är inte det slag av faktor som särskiljer de 
olika grupperna av informanter från varandra även om de är medvetna om speciella satsningar 
i olika hög grad. Ledningen har som väntat en helhetssyn på den aktuella inriktningen. 

I nationella utbildningspolitiska program förutsätts alla högskolor profilera sig och utveckla 
spetskompetens på något område. För den internationella konkurrenskraft som åsyftas i 
politiska program antas en generellt hög kunskapsnivå hos befolkningen vara av betydelse. 
Företagande och ett innovativt förhållningssätt som särskilt efterlysts på yrkeshögskolenivå 
kan uppmuntras i utbildningen. Omgivningens stöd kan man få genom att profilera sig på ett 
område som är viktigt för den region där man verkar. Gentemot studerande kan profilen 
byggas upp så att man satsar på populära områden eller på mera udda och unika områden. 
Både studerande och lärare kan attraheras av en viss studieform, vägen som leder till en 
utbildning, av pedagogik och kunskaps- och människosyn. 

Att profilera sig som högskola anses viktigt vid samtliga yrkeshögskolor både i förhållande 
till universiteten - vetenskapshögskolorna och till andra stadiets yrkesutbildning. Förhållandet 
mellan teori och praktik i utbildningen är föremål för ständiga överväganden. Man poängterar 
att studerande söker sig till yrkesutbildning uttryckligen för att få ett yrke. Många av de 
tillfrågade talade om den viktiga boskillnaden från andra stadiets utbildning på ett praktiskt -
organisatoriskt plan – för bägge parters skull: “(---) om lärare är för mycket gemensamma är 
det svårt att profilera sig, det är svårt att skilja mellan välling och gröt. Det går inte ihop det 
här, en lärare har svårt att kasta om till yrkeshögskolenivå. Vissa klarar det men andra 
klarar det inte.” (YH4:2:42) 

Vid samtliga yrkeshögskolor framhävs den teoretiska grunden för utbildningen, 
kombinationen av teori och praktik, samt det regionala och ibland nationella ansvaret för 
yrkesutbildning på svenska. Det fanns några unika utbildningsalternativ och några 
engelskspråkiga program. Flera informatörer påpekar att alla yrkeshögskolor är starkt 
internationellt inriktade, t.o.m. mer än universiteten då man jämför studier för grundexamina 
(4:3:39; 4:9:119). Det finns studiehandledare, internationella sekreterare och tutorer som är 
specialiserade på kontakter utåt. Studerande uppmuntras att ta kurser utomlands, lärare 
meriterar sig genom att arbeta utomlands. När undersökningen gjordes var tillämpad 
forskning och näringslivsanknutet utvecklingsarbete redan en etablerad del av verksamheten 
vid yrkeshögskolorna. Det fanns uttalade ambitioner vid en del yrkeshögskolor att bygga på 
utbildningen och därmed kunna erbjuda möjligheter till högre examina vid yrkeshögskolan. I 
vissa fall är yrkeshögskolans grundexamen den högsta utbildning som finns att få. Sjökapten 
blir man vid yrkeshögskolor och för högre examen måste man söka sig till andra 
utbildningsområden. 
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Profileringen har i första hand gällt regionen där man verkar, men vissa utbildningsprogram är 
unika och då poängterar man sitt finlandssvenska eller t.o.m. nationella utbildningsansvar. 
Redan i basdokumenten på ministerienivå poängteras att högskolan skall verka i samarbete 
med det regionala näringslivet och för att stöda och bidra till att utveckla det. Traditionellt har 
många elevers slutarbeten för examen varit beställningsarbeten från industri och arbetsliv, nu 
är detta nästan regel inom ett flertal utbildningsprogram. De forsknings- och 
utvecklingsavdelningar som har grundats efter hand är i stor utsträckning inriktade på 
regionala projekt. Verksamheten finansieras med externa medel. Men det är ingen självklarhet 
att små och medelstora företag prioriterar forskningssamarbete i sin verksamhet. I ett 
lokalsamhälle utan forskningstradition kan blotta ordet forskning väcka misstro. I likhet med 
vetenskapshögskolorna förutsätts också yrkeshögskolorna utveckla någon specialitet. 

Spetskompetens kan byggas upp på olika grunder. Man kan välja utbildnings-, forsknings- 
och utvecklingsområden som sedan gammalt är resursstarka och framgångsrika, men det kan 
också handla om en kombination av områden där man har specialkunnande. Det finns 
exempel på strategier som går ut på att engagera personer med expertstatus och bygga 
allianser med universitet – vetenskapshögskolor. De yrkeshögskolor som hunnit verka längst 
har haft de största möjligheterna att rikta in sig på något område och utveckla 
specialkompetens. Framgångsrika projekt är inte alltid beroende av processens längd eller 
kritisk massa, vilket vanligen eftersträvas (3:1:25; 2:1:49). Också små utbildningsprogram 
kan vara innovativa och framgångsrika (2:1:74). 

Synlighet i samhället skapas med olika medel inklusive professionellt upplagda PR-
kampanjer. Den mentala bilden människor gör sig av yrkeshögskolan består emellertid av 
många olika element. Fastigheterna förefaller att vara ett av dem och de fungerar som 
sinnebilder för en tidigare skolidentitet. De har på så sätt bidragit till att vidmakthålla bilden 
de gamla yrkesinstituten, vilket märks i seglivade, gamla benämningar. Exempel på detta gavs 
spontant vid samtliga yrkeshögskolor. Alla de som var engagerade i att bygga upp en ny 
identitet talade om behovet av campusområden. 

Ett påtagligt element i utbildningsreformen är självutvärdering inom organisationen. Alla 
yrkeshögskolor började bygga upp någon form av kvalitetssystem utöver den uppföljning av 
resultaten som den nationella utbildningsstatistiken förutsätter. Kvalitetssystemen som avser 
att ge redskap för utveckling genom styrning och kontroll byggdes upp på olika sätt. En del 
högskolor gick tidigt in för att tillämpa ett vedertaget system med extern kontroll och 
kvalitetscertifiering medan andra började bygga upp egna system från grunden. 
Kvalitetsarbetet omfattar hela organisationen biblioteket inberäknat och hör följaktligen till de 
utvecklingsområden som engagerat biblioteksanställda. 

De som arbetar vid yrkeshögskolorna är vanligen förtrogna med den egna organisationens 
prioriteringar även om de inte personligen är direkt engagerade i något projekt. När 
biblioteksanställda frågades om profileringarnas effekter på biblioteksarbetet framgick 
emellertid att alla inte kände till de aktuella spjutspetsområdena. Bäst medveten var man om 
det kvalitetsarbete och de pedagogiska utvecklingsprojekt som varit öppna också för 
bibliotekarierna. Om bibliotekarier hade engagerats i uppbyggnaden av informationsresurser 
för särskilda projekt kände man förstås till dem. Biblioteksfunktionärerna kände i första hand 
till de områden som de kom i kontakt med när de betjänade kunder och hanterade material i 
biblioteket. 
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6.1.1.4 Sammanfattning: Karakteristika

Intervjuerna förstärker bilden av att ekonomiska, i första hand region- och näringspolitiska, 
intressen spelade en viktig roll för 1990-talets utbildningsreform även om den rubricerades 
som ett ”kunskapslyft” och en harmoniseringsprocess i förhållande till annan europeisk 
utbildning. När allmänna frågor ställs om reformens syfte, karaktär och förlopp är 
samstämmigheten stor bland de svarande. Beskrivningarna avspeglar den officiella 
terminologin som introducerades i kapitel 3.1.2 genom den forskning som bedrivits om 
yrkeshögskolornas tillkomstprocess (Raudaskoski, Salminen, Toiskallio). De som arbetar vid 
yrkeshögskolorna och särskilt ledningen lyfter fram de immateriella värden som utbildningen 
skall stå för. 
  
För en nykomling på utbildningsfältet gäller det att klargöra sin identitet och bestämma sin 
position i förhållande till andra aktörer och att profilera sig synligt. Det krävs ansträngningar 
för att synliggöra en ny utbildningsform i det omgivande samhället och att vinna acceptans för 
den på arbetsmarknaden. Man konkurrerar om studerande och resurser både med 
vetenskapshögskolorna och sinsemellan. Det fanns utbildningsområden som var väl 
utvecklade redan vid de gamla yrkesinstituten att lyfta fram.  Profileringen kunde också ske 
på andra plan, såsom genom kvalitetsarbete och pedagogisk förnyelse. De två sistnämnda var 
biblioteksanställda mest engagerade i. 

Bibliotekarierna och karakteristika hos ramorganisationen:
- För bibliotekarierna ligger sådana mål som stöder studerandes position i 

yrkeshögskolan nära. 
- De som arbetar vid kombinerade bibliotek framhåller yrkeshögskolan betydelse 

för lokalsamhället genom biblioteket. 
- Engagemanget i organisationen är större ju mera bibliotekarien har varit engagerad 

i det allmänna utvecklingsarbetet. 
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6.1.2 Förändringar 

”Endast de som står mitt i den verklighet som skall förändras kan ge en upplevelsebild av hur 
verkligheten fungerar i nuläget, en bild som är nödvändig vid allt förändringsarbete.” 

   Bo Ahrenfelt: Förändring som tillstånd. (2001, 143) 

”Major structural change is one of the most disruptive types of change that organizations 
experience because it deeply affects the informal organization, the network of interpersonal 
relationships and communication that members have established over time.” 

Florence Heffron: Organization theory and public 
organizations: The political connection. (1968, 166) 

  
Förändringstemat var en viktig utgångspunkt för undersökningen. Det pågick processer som 
skulle låta sig beskrivas. Yrkeshögskolorna antogs representera faktisk förändring till följd av 
både externa och interna drivkrafter. Organisationsförändring var inget nytt för många 
anställda som hade levt med en tidigare mellanstadiereform. Nyordningarna upphörde inte 
heller när de gamla yrkesinstituten väl hade delats upp på två utbildningsstadier och slagits 
samman till högskolor respektive institut och man hade etablerat sig inom den nya ramen. För 
bibliotekens del framkom att inledningsskedet var en konkret uppbyggnadsprocess utöver att 
en intern biblioteksorganisation skulle byggas upp. Tidsperspektivet på yrkeshögskolans 
tillkomstprocess varierar både för enskilda medverkande och vid de fyra yrkeshögskolorna. 
Medan försöksverksamhet pågick på ett håll när undersökningen genomfördes hade 
verksamheten hunnit bli väletablerad och vardaglig på annat håll. Detta tidsperspektiv kunde 
antas påverka intervjusvaren.  

6.1.2.1 Drivkrafter till förändring

I detta avsnitt förs resultat från den empiriska undersökningen in ett schema som 
presenterades i kapitel 3.1.2. Där nämndes Hannele Salminens studie av utbildningsreformen 
ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv. Salminen har beskrivit utvecklingen på nationell nivå 
utgående från de diskurser som pågick inför reformen: 

- egentlig utbildningspolitisk diskurs, 
- självförståelsetexter, 
- den vetenskapliga kritikens röster som också har karaktären av självförståelsetexter, 
- medborgarkritik eller världens röster. 

Diskurserna placerades i ett fyrfält för styrning av utbildningssystemet med dimensionerna 
politisk – professionell och central – lokal (Salminen 2001, 38).

Salminens perspektiv är centralförvaltningens och då uppfattas diskursen på centralpolitisk 
nivå som den egentliga utbildningsdiskursen. Ur hela yrkesutbildningsinstitutionens 
perspektiv är både växelverkan med den politiska nivån inklusive centraladministrationen och 
den interna diskurs som förs mellan och inom högskolorna viktiga. Ur ett lokalt och ett 
individuellt perspektiv är de nationella, politiska visionerna och målen för reformen givna, 
men de måste tolkas och förverkligas lokalt. På det lokala planet finns politiska organ och en 
administration med inflytande och medborgare som kan utnyttja både tillfällen till offentlig 
debatt och sin personliga rösträtt för att påverka beslutsfattandet. De lokala aktörerna inom 
yrkeshögskolan fungerar i ett professionellt sammanhang, men de kan också utöva politiskt 
inflytande. Den vetenskapliga diskursen är i princip tillgänglig för alla även om den kan kräva 
popularisering för att nå ut till allmänheten.  

De externa drivkrafterna till det som skedde var i första hand de nationella politiska besluten 
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bakom utbildningsreformen. Ansvaret låg i sista hand hos de politiska beslutsfattarna på 
riksnivå. Myndighetsansvaret låg hos de handläggande tjänstemännen vid 
undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen. Många instanser utöver högskolorna själva 
fungerade som remissinstanser. Det statliga Utvärderingsrådet för landets högskolor hade stort 
inflytande på genomförandet av reformen (Salminen 2001). Beslutsprocesserna involverade 
också regionala och lokala politiska organ. På riksnivå hade fattats principbeslut som ledde 
till att nya huvudmän för utbildningen kom in i bilden. På kort tid kunde huvudmannen växla 
från stat till kommun och vidare till stiftelse, aktiebolag eller samkommun. I de två 
sistnämnda är enskilda kommuner viktiga aktörer. Varje ägarbyte förutsatte att nya avtal 
förhandlades fram, att man kom överens om ekonomiska arrangemang och om 
anställningsförhållanden. När det blev fråga om lokaliseringen av utbildningsprogram kunde 
det leda till regional- och lokalpolitisk dragkamp. Lokala beslutsfattares inställning påverkar 
viktiga verksamhetsförutsättningar såsom anslagstilldelning, markanvändning och 
byggnadstillstånd. 

Till de externa drivkrafterna hörde olika professionella branschorganisationers engagemang i 
allt från frågor om utbildningens innehåll och anpassning efter arbetsmarknadens krav till 
lokaliseringsfrågor. Branschorganisationer har ofta spelat en historiskt viktig roll som 
initiativtagare till yrkesutbildning och som tidiga huvudmän för skolor. Också efter att 
yrkesskolor och yrkesinstitut kommunaliserades eller förstatligades förblev banden starka. 
Barn gick i föräldrars fotspår och utbildade sig för att ta över familjejordbruket eller något 
annat familjeföretag. Branschorganisationen har sett yrkesutbildningen som sin och stött den 
exempelvis i kampen om samhälleliga utvecklingsmedel. Självfallet har man också engagerat 
sig i utbildningens form och innehåll. En lärare med lång erfarenhet berättar om den 
skepticism som från det hållet hade drabbat också tidigare utbildningsreformer. När den 
utbildningen, inom vilken läraren undervisade, på 1970-talet förlängdes och praktiken 
ändrades ansåg många yrkesverksamma att det var en förändring till det sämre. Bland dem 
som hade gått igenom denna nya utbildning höjdes nu i stället kritiska röster mot 
yrkeshögskolan och de förändringar den förde med sig (2:6:89). Samma lärare beskrev den 
goda växelverkan som ledde till att programmets studerande sedan erbjöds jobb. 

För utbildningen kom branschorganisationerna att representera en viktig länk till 
arbetsmarknaden. Fältet kan informera om reella kunskapsbehov och ge impulser till 
utveckling. Yrkesutbildningen behöver fortlöpande goda kontakter till 
branschorganisationerna och fältet för att försäkra sig om den växelverkan mellan teori och 
praktik som utbildningsuppdraget förutsätter. Dagens studerande behöver organiserad 
arbetspraktik och då behövs intresserade handledare som ställer upp på arbetsplatserna. Vid 
samtliga yrkeshögskolor baserar sig en allt större del av de studerandes slutarbeten för 
examen på projekt som är beställningsarbeten från företag eller andra arbetsgivare. Dessutom 
rekommenderas lärare återkommande arbetspraktik eller egen företagsverksamhet för att inte 
fjärmas från arbetslivet. 

Yrkeshögskolornas rektorsråd ARENE rf framstår i egenskap av expertorgan med egna 
tjänstemän och alla ledande rektorer som medlemmar såsom den viktigaste, gemensamma 
interna drivkraften för reformen. Därifrån styrs också utvecklingen av biblioteks- och 
informationstjänsterna genom den arbetsgrupp som fungerar i anslutning till rektorsrådet 
(dokumentation: ARENE, AMKIT). Dess centrala betydelse syns i alla de dokument gruppen 
producerar, i utlåtanden och i arbetet med att sluta gemensamma avtal om omfattande projekt 
såsom upphandlingen av ett gemensamt datasystem och licenser för elektronisk information. 
De svenskspråkiga yrkeshögskolorna har dessutom nära kontakter på de områden där 
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intressena sammanfaller. En intern diskussion förs vid svenska yrkeshögskoledagar, där också 
svenskspråkig bibliotekspersonal träffas. Cheferna för landets yrkeshögskolebibliotek möts 
regelbundet och årliga yrkeshögskolebiblioteksdagar utgör ett gemensamt diskussionsforum 
för alla engagerade. På kort tid skapades en frivillig organisation som har spelat en viktig roll 
i uppbyggnaden av ett yrkeshögskolenätverk och i det interna uppbyggnadsarbetet. Inom 
bibliotekssamfundet har yrkeshögskolebiblioteken profilerat sig tydligt. 

Krav på höjd formell utbildningsnivå hos yrkeshögskolornas lärare har lett till att en del lärare 
forskar i områden som direkt anknyter till undervisningen. Därmed bidrar man till 
institutionens självförståelse genom ett forskningsperspektiv. Studerande lärare har stärkt 
kontakterna till motsvarande vetenskapliga institutioner. De krav på formell pedagogisk 
kompetens som redan tidigare förutsattes av lärare inom yrkesutbildningen ledde till att 
många, redan högt utbildade lärare studerade pedagogik vid sidan om arbetet. Också där 
ökade kontakterna till universiteten. De tydligaste banden till vetenskapssamfundet uppstod 
emellertid när yrkeshögskolorna inledde sin forsknings- och utvecklingsverksamhet. 
Sammantaget kan alla dessa kontakter antas ha fungerat som generatorer till förändring. Figur 
10 som bygger på Salminens fyrfält för styrning av yrkesutbildningen ovan är en 
aktivitetskarta över yrkeshögskolefältet: 

Figur 10: Drivkrafter som medverkar till att utveckla yrkeshögskoleinstitutionen som helhet, 
den enskilda yrkeshögskolan och dess bibliotek. (UVM = undervisningsministeriet.) 

Figuren ovan syftar till att beskriva påverkan eller växelverkan som bidrar till att forma 
yrkeshögskolan. Högskolan uppfattas här som ett öppet system och den reagerar på de 

  Centralt   inflytande  
 Nationella   Forskning utom yrkeshögskole- 
 utbildningspolitiska  institutionen 
 beslut 
    Fackliga o. ideella bransch- 
    organisationers aktivitet: 
    - Lärare - Bibliotekarier 
 Regionala 
 utbildningspolitiska           
Politiskt beslut    Professionellt
inflytande     inflytande
  

    
 Lokala   
 utbildningspolitiska   
 beslut 

Lokalt   inflytande 

Rektorsrådet 
ARENE rf 

Bibl.grupp

UVM

Intern aktivitet inom den 
enskilda yrkeshögskolan 

Biblioteksintern 
aktivitet 



90

utmaningar som strömmar in från omgivningen. Det är emellertid bara en av många möjliga 
infallsvinklar på komplexa mönster. Det finns en mångfald av organisationsteorier med skilda 
synsätt och perspektiv på organisationer. I teoribildningen har de olika perspektiven utnyttjats 
av forskarna så att effekten snarast blir kumulativ. Det leder till att det blir särskilt viktigt att 
hålla i minnet exakt på vilket plan en viss teori rör sig och vad den är avsedd att belysa. 
Organisationens domän skall inte heller sammanblandas med förklaringens domän (Hatch 
2002, 20-21; Morgan 1999). Ett av de första, intuitiva antagandena som formulerades inför 
denna undersökning var att de förändringar en institution genomgår genererar nya 
förändringar inom den enskilda organisationen. Någon eller någonting sätter igång en process 
som inte följer en enkel logik med direkt påvisbar orsak och verkan. 

Organisationsforskaren Gareth Morgan söker en djupare förståelse för förändringens logik i 
bl.a. teorin om autopoiesis som redan nämnden i kapitel 3.1.1 med Huberto Maturana och 
Fransisco Varela som upphovsmän – det grekiska ordet poiesis betyder kreativt arbete. Enligt 
Maturana och Varela kännetecknas levande system av tre egenskaper på en allmän nivå, 
nämligen autonomi, cirkularitet och självreferens. Dessa egenskaper leder till att 
organisationer kan förnya och återskapa sig själva. De fungerar i ett slutet system av 
relationer, där omgivningen egentligen är en del av systemet. I likhet med alla levande system 
strävar organisationen efter att vidmakthålla sin identitet. Förändringar inordnas i systemet. 
”En förståelse av systemens autopoietiska natur kräver att vi inser att varje element på en och 
samma gång kombinerar vidmakthållandet av sig självt med bibehållandet av andra element” 
(Maturana & Varela 1980, i övers. ur Morgan 1999, 278-279). Inom yrkeshögskolan fanns 
strävanden att bevara de tidigare självständiga ”skolornas” och utbildningarnas identitet 
samtidigt som en ny högskoleidentitet skulle utvecklas både för helheten och för de enskilda 
utbildningsprogrammen. Få bibliotekarier ställdes inför den utmaningen eftersom de allra 
flesta var pionjärer på sin arbetsplats. Sammanslagning av bibliotek planerades visserligen när 
intervjuerna gjordes, men var ännu inte ett faktum. 

6.1.2.2 Reaktioner och mönster

Vissa förändringar antogs ha varit särskilt kännbara för dem som arbetade vid 
yrkeshögskolorna. Denna del av intervjun behandlade inte de ekonomiska förutsättningarna 
eller tekniken utan riktade in sig på organisatoriska förändringar, det som hänt med 
verksamhetens innehåll – här avsågs övergången till högskoleutbildning, eventuell 
tvärfacklighet samt forskning och utveckling - arbetssätt och anpassning till det som var nytt. 
Diskussionen gav rum också för annat som informanterna ville tala om i det här 
sammanhanget. 

Den intervjuades ställning i organisationen avspeglas i upplevelserna av förändring. Den som 
har ansvar för organisationen och direkt inflytande över strategier och linjeval uttrycker sig 
annorlunda än den som har begränsat ansvar och inflytande på utvecklingen inom ett snävt 
område. Aktuella teman på respektive arbetsfält tas upp i diskussionen. Bibliotekarierna 
kommer in på de aktuella problem övergången till ett nytt datasystem för med sig, många 
lärare talar om aktuella undervisningsfrågor. Ändå har praktiskt taget alla också tankar om 
helheten, vilket ger intrycket av att yrkeshögskolorna har lyckats engagera sin personal i 
uppbyggnadsarbetet. Det finns många tankar om förändringsprocessen. En lärare påpekar 
exempelvis att utbildningsmaskineriet är stelt och anpassningen till förändrade 
utbildningsbehov följaktligen tar lång tid. Det uppfattar läraren inte som negativt, det ger 
möjligheter att se vilka värden som är bestående och att undvika modetrender. Högskolan 
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måste också uppfylla sitt löfte till de studerande att ge dem en viss utbildning. De som ledde 
processen när intervjuerna gjordes hade faktiskt, var och en på sitt håll, varit med från början. 
Det är också en av ledarna som klarast uttrycker ansvaret för det dagliga undervisningsarbetet 
som skulle fortgå under hela utvecklingsprocessen: ”Utbildningen är här och nu!” (1:1:28) 

När Petri Salo år 1995 gjorde sin intervjuundersökning med lärare och studerande vid 
dåvarande temporära Vasa tekniska yrkeshögskola fann han att övergångsprocessen hade 
upplevts som mödosam. Tidigare (kap. 3.3.1) nämndes redan att det enligt Salo förekom 
diametralt motsatta åsikter bland lärarna om grundläggande frågor såsom skolans 
utbildningsuppgift, genomförandet av yrkeshögskoleförsöket, lärarollen och förhållningssättet 
till pedagogiska frågor. Variationerna gick inte där att koppla samman med olika kategorier 
av lärare, varken enligt uppdelning i undervisningsområde eller enligt andra lätt påvisbara 
skillnader (Salo 1996, 76-77). Att de anställda upplevde förändringarna på olika sätt framgick 
också av mitt material. Salo påpekar att människor självfallet tolkar, upplever och uppfattar 
omvärlden utgående från sin personlighet och sina erfarenheter. Tolkningarna förändras 
dessutom över tid. Om man, som ovan nämndes, ser till de intervjuades ansvarsområde finns 
här någon form av samband som återspeglas i förhållningssättet till förändringarna. 
Informanterna befinner sig i olika positioner inom en offentlig organisation, där det finns en 
inbyggd, helt grundläggande konflikt mellan professionell expertis, som förutsätter stor 
autonomi, och styrning inte bara inom organisationen utan också centralt (ibid., 77-79).  

1) Ledningens syn
I början av 1990-talet väckte yrkeshögskolereformen motstånd i utbildningskretsar i och med 
att den uppfattades som ett medel för resursminskning. Enligt en av informanterna minskade 
statsstödet de facto, men de svenskspråkiga yrkeshögskolorna fick ett större stöd per 
studerande än de finskspråkiga och hade alltså mindre anledning till missnöje. Hur som helst 
betecknades inledningsfasen som tung att genomdriva. (4:1:123-124)  

Beskrivningarna av det som hände vid olika yrkeshögskolor överensstämmer i stor 
utsträckning och alla betonar att omvandlingsprocessen ingalunda är avslutad. En av ledarna 
ger följande sammanfattning: “Det har varit en ganska intressant process med stor entusiasm, 
tillbakafallande och nu in i verkligheten.” (2:1:16) En annan som hållit i trådarna för reformen 
identifierar flera olika utvecklingsfaser: Inledningsskedet var dynamiskt. ”Vi började med en 
ganska frejdig diskussion om ganska mycket och körde huvudet i väggen på många olika sätt 
för att vi skulle skapa enhetliga system.” Därpå följde en konsolideringsfas och en 
positionsbedömning. Det arbete som följde innebar samordning av fusioner. Det fanns 
strategigrupper som diskuterade utvecklingen på olika områden, såsom pedagogisk utveckling 
m.m. Avsikten var att i det skedet föra ned diskussionen till den operativa nivån och 
bedömningen var den att diskussioner var konstruktiva. Deltagarna var vid det laget bekanta 
med den nya situationen, de hade bildat sig en uppfattning om vad yrkeshögskolan är. 
Diskussionerna påverkades också av att en del nyanställningar hade gjorts. (1:1:36) 

Till de viktigaste organisatoriska förändringarna hörde en geografisk centralisering av 
verksamheten som väntades fortgå under de följande åren. Här hänvisades till resultatavtal 
med undervisningsministeriet för åren 2002 – 2003 enligt vilket antalet undervisningspunkter 
skulle minska. Det sker en kontinuerlig förnyelse av utbildningsprogrammen inklusive att nya 
bildas och gamla upphör. (4:29-33) Ledningen såg att det var tungt för personalen när 
ägarförhållandena ändrades flera gånger. Man var tvungen att byta identitet gång på gång. I 
den situationen låg det närmast till hands att hålla fast vid sin gamla ”skola”, vilket inte i sig 
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sågs som negativt av informanten bara det inte ledde till hemmablindhet. Osäkerheten ansågs 
emellertid ha en menlig inverkan på kreativiteten och modet hos de anställda att utveckla 
verksamheten. (2:1:69) 

Den nya högskoleidentiteten byggdes upp med olika medel. Ett viktigt led i arbetet var att 
internt definiera och enas om vad en yrkeshögskola är och hur idén omsätts i praktiken. En av 
ledarna betecknade skillnaden mellan yrkeshögskola och universitet närmast som ”en 
akademisk fråga” (1:1:9). En annan ledare talar om både sina egna och många lärares 
svårigheter att klargöra skillnaden (2:1:73-74). En skiljelinje kunde vara olika sätt att se på 
kunskap, att definiera kunnande och kompetens utgående från egna premisser (2:1:77). Den 
tydliga kopplingen till arbetslivet framhölls av alla som ett viktigt element i 
yrkesutbildningen. Ett av de exempel som gavs var en företagsklinik vid en högskola, där 
studerande får hjälp med att utveckla egna företagsidéer. Meningen är att en del av dem skall 
sysselsätta sig själva och skapa flera arbetsplatser. Också kurser i entreprenörskap erbjuds 
studerande och de kan kombineras med vilken yrkesutbildning som helst (4:2:16). 

Reformen implicerar pedagogisk förändring. De som väljer högskoleutbildning förväntas vara 
kapabla att själva ta ansvar för sina studier än studerande på institutnivå. I 
utbildningsprogrammens uppbyggnadsskede beaktades, utöver yrkesspecifika, externa krav 
som kunde vara t.o.m. mycket detaljerade, också självstyrning och en viss valfrihet. Där 
utbildningsstrukturen har gett studerande stor frihet att ta kurser från olika utbildningsprogram 
har intresset för gränsöverskridning ändå inte varit så stort, sannolikt för att studerande 
kommer för att skaffa sig utbildning för ett bestämt yrke under en begränsad tid. Det fanns en 
viss besvikelse över att möjligheterna till individuella program knappt alls hade utnyttjats 
(2:1:56; 3:1:105). Å andra sidan hade ett system med perioder av fritt valbara kurser för alla 
studerande vid samma tidpunkt utfallit väl. De gav tillfälle att pröva på något helt nytt och 
antogs också fungera som en form av intern bench-marking. (2:1:56) Samtliga ledare hade 
engagerat sig för uppbyggnaden av forsknings- och utvecklingsverksamheten som avser att 
stöda en rad aktuella strävanden, främst yrkeshögskolespecifik kunskapsutveckling och 
regional utveckling. 

Några gränsöverskridande nya utbildningar hade uppstått tvärs över traditionella 
ämnesområden. Här utnyttjas specialkunskaper som hade byggts upp tidigare, exempelvis 
från teknik och media eller äldreomsorg och teknik för att svara mot nya samhälls- och 
marknadsbehov (1:1:20-22). Över lag förefaller ledningen mer intresserad av nya 
konstellationer än flertalet lärare som arbetar för sitt eget ämnesområde. Den allmänna 
anpassningen till förändring bedömdes av ledningen som en process med varierande 
framgång. Alla de mål som sattes i början var inte realistiska. En del kommentarer tydde på 
att förändringsprocesser underlättades där det fanns nya medverkande som inte tänkte i 
traditionella banor. Det fanns också förståelse för att små lärarlag inte kunde förväntas hinna 
och orka med att både utbilda studerande och pådriva förändring (2:1:56). 

Den bild ledningen ger av processerna föranleder några kommentarer: Arbetssättet inom 
respektive organisation påverkas av flera faktorer. Formerna för beslutsfattandet varierar 
beroende på om huvudmannen är ett landskap, en samkommun, ett bolag eller en stiftelse. 
Geografiskt splittrade yrkeshögskolor ställer andra krav på organisation och ledning än 
sådana, där verksamheten är koncentrerad. Var yrkeshögskolorna befinner sig på skalan av 
centralisering kontra decentralisering och likformighet kontra individualitet hos enheterna 
förefaller att vara resultat av historiska och praktiska omständigheter men också av medvetna 
linjeval. Arbetssätten förefaller att ha varierat i någon mån från en mera toppstyrd ledning till 
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försök att generera förändring genom bred medverkan. Undersökningen ger emellertid inte 
grunder för närmare jämförelser i det hänseendet. 

2) Lärarens syn
Det tillstånd av allmän trötthet som flera ledare såg hos dem som hade varit med om reformen 
återspeglas i lärarnas kommentarer. Förändringsprocesserna har mången gång varit både 
intensiva och smärtsamma av beskrivningar och kommentarer att döma (bl.a. 1:10:12-14; 
2:10:81; 2:2:31). Följande kommentarer är rätt typiska: ”Nog har det varit jobbigt att gå över 
till yrkeshögskola! Intressant är ju också att se vad fältet säger.” (2:6:89) Grunderna för 
undervisningen förändrades: ”Alltså, det har varit fruktansvärt tufft! … Man är inte alls 
förberedd på det här och vi får inte heller någon utbildning i det. Det är helt annat att 
föreläsa 15 timmar av en kurs än då du föreläser 40 timmar av en kurs. … Där så går du ju 
igenom allt i hopa… Det är absolut inte samma didaktik inom yrkeshögskolan som det är 
inom gymnasier t.ex.” (4:4:62). Att organisationen på flera håll fortfarande var stadd i 
utveckling framgick av kommentarer om oklar ansvarsfördelning: ”Det är hemskt otydliga 
roller, arbetsfördelning, mellan programchef, prefekt…” (2:2:43). Det uppstod tidvis en 
”kollektiv ångest” som kanske inte enbart var negativ. Den innebar en möjlighet till 
utveckling och förändring (2:2:62). 

En del lärare har gått in för att anta utmaningarna med entusiasm och utnyttjat möjligheterna 
till personlig utveckling medan andra inte har klarat trycket utan valt att lämna organisationen 
under vad man upplevt som en kris. En av dem som välkomnade förändringar sade: “Jo, det 
har väl inte varit så häftigt någonsin som på 90-talet, alltså ett en enhet kan bli från skolform 
via institut till yrkeshögskola. Och man t.o.m. talar om… någon form av masterutbildning, så 
nog har det varit omfattande förändring. För mig har det varit positivt på allt sätt. (---) Jag 
hörde till dem i lärarkåren som drev ganska hårt på att vi skulle hoppa med på varje nytt tåg 
som går.” Detta motiveras med att det gällde att hänga med i utvecklingen men också med 
mera egoistiska skäl. Utvecklingsmöjligheterna var större i och med att varje högre tillhåll 
gav mera resurser. ”Så det var enda sättet att bygga upp en professionell utbildning.” (4:3:15) 
”Det är dynamiskt, det som jag ser för min egen del”, säger en annan lärare som tillägger att 
arbetsklimatet inom hennes sektor är fantastiskt bra och att utbildningen dragit till sig väldigt 
generösa, innovativa människor. Det finns ett brinnande intresse och vilja att arbeta hårt, där 
har yrkeshögskolan lyckats. (4:8:36) 

Alla lärare är inte lika entusiastiska: “Min uppfattning är att nog att vi är väldigt traditionella 
fortsättningsvis. Man har aldrig lyckas skaka om oss dess vidare. En viss trötthet kan kanske 
spåras i den här yrkeshögskoleruljansen också.” (3:7:98) Det förekommer kritik mot att 
administrationen har ”svällt ut alldeles enormt”. Någon lärare ansåg att det skett på bekostnad 
av undervisningsresurserna trots att administrationen borde finnas till för att stöda 
undervisningen (1:8:36-43). Alla förändringar under de aktuella åren kan inte skrivas på 
yrkeshögskolereformens konto.  En del av dem, såsom tillgången till internet och de 
förbättrade möjligheterna att söka information, hade kommit i alla fall (1:9:168-169).  

Flera lärare var bekymrade över de studerandes situation under den pågående reformen. Att 
bygga upp en högskoleutbildning har krävt mycket ansträngningar, vilket också hos lärarna 
har lett till oro över att de studerande kommer i kläm, för ”det viktigaste skulle hela tiden vara 
att de studerande får det bästa de kan få av oss” (2:10:48). Inom något område ändrades 
examensstrukturen så att det inte längre gick att bygga på grundutbildning som förut. Det blev 
rusning till den påbyggnadsutbildning som ordnats inom ramen för vuxenutbildningen och 
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lärarna uppfattade det som en klar orättvisa mot dem som nu blev utanför (2:6:106). En annan 
problematisk situation uppstår när man gärna vill få studieplatser fyllda och antar studerande 
till utbildning som de inte har förutsättningar att klara till följd av höga krav (4:7:35). 

Högskoleutbildning uppstår inte bara av att man ändrar namnet från institut till högskola, 
påpekar någon. Alla lärare som valde att övergå till yrkeshögskolan eller som nyanställdes har 
varit tvungna att ta ställning till högskoleidentiteten i sitt arbete. En av dem som kom direkt 
från ett universitet såg framför sig en framtid där yrkeshögskolorna tar hand om 
massutbildningen i ett samhälle med en allt större andel högskoleutbildade medborgare. 
Universiteten kunde därmed koncentrera sig på statsfinansierad grundforskning utan krav på 
att hela tiden rikta in sig på tillämpning och att sälja sin verksamhet, men också utan krav på 
att ta in orimligt stora studentkullar till studier som egentligen är avsedda att ge 
forskarutbildning. Det skulle bl.a. leda till att pedagogikens roll tonas ned inom universiteten 
eller i varje fall tillämpas så att den inte inkräktar på det fria tänkande som är en av 
förutsättningarna för forskning. Inom yrkeshögskolan skulle pedagogiken däremot bli 
viktigare med tanke på ett studerandeurval som uppvisar mycket större variationer. (2:3:37) 

En lärare med lång erfarenhet av yrkesutbildning såg inte övergången från institut till 
högskola som ett avgörande steg, ”väldigt lite har sist och slutligen ändrats inom den här (---) 
utbildningen på grund av att vi har blivit en yrkeshögskola. Många av oss skulle tvärtom vilja 
påstå att den utbildning vi gav för femton år sedan var kvalitativt på högre nivå än den 
utbildning vi ger i dag…” En slopad lägre utbildning har lett till att de som tidigare skulle ha 
fått denna praktiskt inriktad utbildning nu söker till den högre och mer teoretiska 
utbildningen, vilket de inte alltid har förutsättningar för. (4:7:31)  

Olika utbildningstraditioner förefaller av utsagorna att döma vara det största hindret för 
samverkan. Verkliga gränsöverskridningar mellan ämnesområden sker huvudsakligen inom 
nya utbildningsprogram. En lärare har dessutom noterat att det tycks gå enklare för nya 
program att samarbeta sinsemellan än för de etablerade programmen ur vilka de uppstått. 
Såsom alltid i fråga om samarbete handlar det också om ledarpersonligheter samt om en 
gemensam syn på studerande och på inlärningsprocesser (2:10:87-89). Alla högskolor har 
ordnat intern utbildning, genom vilken de medverkande blivit mer medvetna om att olika 
synsätt förekommer och som befordrat en gemensam syn. Ett konkret exempel på resultat i 
slutändan är att man har kunnat definiera gemensamma krav på studerandes slutarbeten för 
examen (2:2:31). Rent konkret är det svårt att samarbeta om programmen finns på orter långt 
från varandra (2:3:24). 

Den pedagogiska diskussionen levde upp i och med utbildningsreformen och ställde lärarens 
arbete i fokus. Den aspekten på reformen diskuteras närmare i kapitel 5.2, men det finns 
anledning att notera den bland de förändringsområden som väckte både entusiasm och 
negativa reaktioner. Genom ambitiösa utbildningsprogram skulle olika utbildningskulturer 
föras närmare varandra och en gemensam utbildningssyn formas. 

3) Bibliotekariens syn
Bibliotekarierna arbetar inom yrkeshögskoleorganisationen för de gemensamma målen, men 
med ett eget arbetsfält. Inför temat organisationsförändring hänvisar en bibliotekarie till sina 
känslor och aningar: ”Ingen har direkt uttalat någonting, men ibland kommer den där tanken 
att… är det bara vi i biblioteket som tycker att det är så hemskt roligt med det här, så 
spännande med de här nya utmaningarna som det inneburit för oss?” (2:8:61) Flera 
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bibliotekarier ställdes inför uppgiften att bygga upp moderna biblioteks- och 
informationstjänster för utbildningen från en ganska blygsam grund. Deras situation var 
närmast jämförbar med de lärares som byggde upp nya utbildningsprogram. Pionjärarbetet 
upplevdes många problem till trots som övervägande positivt. ”Det är klart att känns både 
tryggt och roligt när bibliotekets roll i yrkeshögskolan faktiskt liksom betonas väldigt mycket 
från statsmaktens håll och man vet att så länge yrkeshögskolan lever så behövs det bibliotek 
och bibliotekarier.” (2:8:65) 

Vid en av högskolorna hade bibliotek byggts upp med professionella krafter medan 
utbildningen ännu var på institutnivå. Där blev det nu aktuellt att bygga upp en gemensam 
biblioteksorganisation med en gemensam policy, vissa gemensamma funktioner och en 
gemensam chef. Biblioteket skulle också finna sin plats i yrkeshögskolans organisation och i 
den dagliga verksamheten. Vid de yrkeshögskolor, där utgångsläget var sämre, var allt det 
ovan nämnda arbetet aktuellt, men dessutom skulle ett grundläggande uppbyggnads- och 
registreringsarbete av samlingarna utföras. Att ta hand om samlingar av främst böcker och 
tidskrifter av varierande omfattning och ålder och bygga upp biblioteksservicen så att den 
fungerar lokalt på de orter där studerande och lärare finns, betecknades som mycket 
arbetskrävande. Val av datasystem för alla basoperationer var aktuellt. Elektroniska 
informationsresurser skulle göras tillgängliga, behov kartläggas, den förväntade nyttan vägas 
mot kostnaderna. Stora nationella dataprojekt var aktuella vid de vetenskapliga biblioteken 
och yrkeshögskolorna, Voyager-projektet (nytt gemensamt datasystem) och FinElib 
(nationellt elektroniskt bibliotek). Det gällde för yrkeshögskolebiblioteken att tillsammans 
snabbt bli en aktör som noterades där projekt avgränsades samt finansierings- och andra 
beslut fattades.  

Alla bibliotekarier har hanterat förändringar på flera plan och var beredda på att processerna 
skulle fortgå. Alla bibliotekschefer hade ställts inför valsituationer – eller fått anpassa sig till 
val som har gjorts högre upp i administrationen. En berättar om ändrade strukturer som lett till 
att bibliotekarien inte länge deltar i lärarmöten ”inom huset”, vilket tidigare gav allmän 
information: ”Så vi är lite utanför, vi vet inte riktigt vartåt den här utbildningen nu är på 
väg.” (1:3:41) En som hade erfarenheter av biblioteksarbete på universitetsnivå jämförde detta 
med strukturerna och beslutsgången inom yrkeshögskolan och ansåg att de sistnämnda är 
mycket smidigare och enklare än i universitetsvärlden (1:4:58). 

Följande beskrivning av en lokal förändringsprocess bekräftar den beskrivning av förloppet 
som både ledningen och lärarna ger: “Efter den där första entusiasmen som jag upplevde att 
fanns, så kom det nog en sån här trötthet. Och den förstår jag också, att den kom in efter allt 
det här. Man hade jobbat väldigt intensivt och när sen det här permanenta tillståndet kom, så 
blev det som om man hade dragit en stor suck och gick in i en sån där trötthet. Och det som 
jag nog tycker att… det är klart att man inte kunde fortsätta som man gjort med så många 
projektgrupper och så intensiva kontakter, för lärarna ska ju jobba med undervisning och ta 
hand om studerandena. Men på något sätt är det någonting som jag saknar där nu… Jag 
tänker på att det inte finns så många grupper längre där man kan träffas så här tvärkulturellt 
och tvärvetenskapligt och på det sättet, åtminstone upplever jag att jag har svårt att hitta en 
sån här kontaktyta nu idag.” (2:8:47) 

Arbetssättet vid uppbyggnaden av yrkeshögskolan förefaller att ha varierat. Ju större 
ansträngningar ledningen gjorde för att engagera alla som berördes och att generera 
förändring genom bred medverkan, desto mer förefaller bibliotekarierna ha varit engagerade i 
utvecklingsarbetet. God kännedom om det som sker inom utbildningen och goda kontakter till 
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alla medverkande är ett generellt önskemål som återkommer i diskussionerna med 
bibliotekarierna. När traditionella mönster bröts tog flera bibliotekarier tillfället i akt att gå in i 
sammanhang som inte utan vidare hade varit tillgängliga förr. Följaktligen upplevdes det 
intensiva inledningsskedet som positivt. En förutseende ledning såg till att utnyttja alla 
resurser. Responsen bland lärarna var övervägande positiv och tidigare, goda kontakter 
stärktes. När undersökningen gjordes uttryckte bibliotekarier farhågor för att de nya strukturer 
som höll på att uppstå skulle leda till att bibliotekarierna marginaliserades jämfört med 
situationen i begynnelseskedet. Ett i sig välkommet intensifierat samarbete mellan grupper av 
lärare i lärarlag och inom institutioner kunde leda till att dessa sluter sig för utomstående 
inklusive bibliotekarien. 

Bibliotekarierna kände till de allmänna grunderna för yrkeshögskolereformen och hade 
följaktligen bildat sig en uppfattning om utbildningen även om en av dem påpekade det 
motsägelsefulla i hela konstruktionen: ”Är det nu en högskola eller är det någonting för att få 
ett yrke bara?” (3:2:13) Alla hade egna erfarenheter av högskole- och universitetsutbildning, 
en hade därutöver en praktisk yrkesutbildning från ett helt annat område än bibliotek och 
information. De flesta hade arbetserfarenhet från olika slags bibliotek och av människor med 
varierande förutsättningar för studier. Yrkeshögskolan uppfattades allmänt som ett ambitiöst 
projekt med krävande studier för den som valde det alternativet. Regional utbildning ansågs 
inte vara en lycklig lösning i alla hänseenden, från små samhällen mår ungdomar bra av att 
åka bort, ”här är det livsfarligt att bara stanna!” Internationell praktik uppfattades då som en 
särskilt viktig del av studierna. Vuxenstuderande borde däremot ges möjlighet till 
vidareutbildning på hemorten. (3:5:30) 

De pedagogiska reformsträvandena som hörde till inledningsskedet och som vid några 
högskolor gavs stor tyngd väckte stort intresse bland bibliotekarierna. Här rörde man sig på ett 
område som bibliotekarierna genast kunde identifiera sig med, eftersom de både skulle stöda 
undervisning och lärande och själva hade undervisnings- och handledningsuppgifter sedan 
gammalt. 

4) Biblioteksfunktionärens syn
De biblioteksfunktionärer som tillfrågades hade inte varit med från första början, men nog 
varit med om att bygga upp biblioteksservicen. De beskrev arbetet vid yrkeshögskolan ur ett 
utpräglat serviceperspektiv. Arbetsuppgifterna hade blivit mångsidigare och mera krävande 
efter hand. Funktionärerna arbetade mycket i kundtjänst och mötte studerandes behov av mera 
avancerad studielitteratur och material på flera språk jämfört med exempelvis den utbildning 
på institutnivå de själva gått igenom. Några hade också högre utbildning. Nytt var att arbeta 
med studerande som deltog i internationella utbildningsprogram. En funktionär hade särskilt 
satt sig in i pedagogiska frågor och hade uppenbart ett aktivt förhållningssätt till studerandes 
läroprocess. 
  

6.1.2.3 Sammanfattning: Förändringar

Alla som deltog i intervjuundersökningen hade inte upplevt steget från yrkesinstitut till 
yrkeshögskola, men alla hade någon uppfattning om övergången. Alla utom en relativt 
nyanställd, som refererade till den bild andra gav, hade personliga erfarenheter av 
förändringshantering från etableringstiden. De enskilda högskolorna befann sig vid tiden för 
intervjuerna i något olika utvecklingsskeden. Det föreföll att finnas skillnader i arbetssättet 
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vid utvecklingen av den nya organisationen så att processen i några fall främst styrdes 
uppifrån medan det också fanns exempel på försök att generera förändring genom bred 
medverkan från de anställda. Den bild av som träder fram tyder på att det skedde både 
konkreta och attitydmässiga förändringar. Till de mest dramatiska processerna hörde en 
räddningsoperation, där mestadels små ”skolor” gick samman för att överleva. De som 
berördes samlade sina insatser för att nå målet att hålla kvar utbildningen. De största 
attitydmässiga förändringarna föreföll att ha skett där ledningen hade engagerat de anställda i 
processen. I det sistnämnda typfallet har bibliotekarierna varit engagerade i utvecklingsarbetet 
på många olika plan. Undersökningen ger inte grunder för närmare jämförelser i det 
hänseendet.  

Där de konkreta förändringarna var stora hade etableringen av yrkeshögskolan krävt mycket 
av de medverkande, som beskrev processen som intressant, men svår och smärtsam. De 
individuella reaktionerna på förändringar motsvarar det mönster som uppstår vid en kris (jfr 
Furnham). Ett vanligt förhållningssätt var att engagera sig när krisen var akut och acceptera 
eller arbeta för t.o.m. stora förändringar men att sedan återgå till gamla mönster. Den 
ovannämnda räddningsoperationen exemplifierar tydligast reaktionsmönstret som emellertid 
också förekom på andra håll. När faran var över skedde en motrörelse och en återgång till det 
gamla. Det intensiva samarbetet upphörde, man slöt sig och gick tillbaka till det traditionella 
sättet att fungera och till att värna om det som är typiskt för yrkesområdet. Därifrån har 
utvecklingen fortsatt så att man på nytt börjat närma sig varandra för att söka nya 
samarbetsmönster. Också om både organisationer och individer i grunden reagerade 
självbevarande (jfr Maturana och Varela) fanns entreprenörer som drev på förändring och i 
något fall gick organisationen in i vad som kunde beskrivas som en kollektiv fas (jfr Greiners 
livscykelmodell). 

För bibliotekarierna har krissituationer, där gamla mönster bryts, inneburit tillfällen att gå in i 
processerna tillsammans med lärarna och andra engagerade. Följaktligen har flertalet 
bibliotekarier upplevt inledningsskedet som positivt. När undersökningen gjordes uttryckte 
bibliotekarier farhågor för att de nya strukturer som höll på att uppstå skulle leda till att 
bibliotekarierna marginaliserades jämfört med situationen i begynnelseskedet. Intensifierat 
samarbete inom institutioner kunde leda till att dessa sluter sig för utomstående, dit man 
tenderade att hänföra bibliotekarien. 

Bibliotekarierna i förändringsprocessen:
- Bibliotekarierna är i första hand sysselsatta med uppbyggnadsarbetet av 

biblioteks- och informationstjänsterna. Utgångspunkterna varierar mycket och 
steget till service på högskolenivå känns långt på vissa håll. 

- Stöd för biblioteksutveckling från olika håll, från undervisningsministeriet, 
högskolans ledning och intresserade lärare, noteras. 

- Entusiasmen inför möjligheterna att delta i uppbyggnaden av en ny 
utbildningsform var påtaglig. Förändring var här i hög grad liktydigt med nya 
möjligheter. 
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6.1.3 Organisationskultur 

I kapitel 3 noterades att många metaforer används i forskningslitteraturen för att karakterisera 
organisationer och beskriva samt analysera processer inom dem. Här valdes att granska 
yrkeshögskolorna ur ett kulturperspektiv. Dels antogs organisationskulturen påverka 
bibliotekariens arbetsförutsättningar och dels antogs bibliotekariernas kulturella bakgrund ha 
betydelse för etableringen inom yrkeshögskolan. Genom sin utbildning kunde man också anta 
att de hade socialiserats till en annorlunda kulturtradition än utbildningsexperterna. Temat 
som är omfattande nog för en separat undersökning behandlas här endast ytligt. Sedd ur ett 
kulturperspektiv uppfattas organisationen som en social konstruktion och den kan förstås 
utgående från uppfattningen att kultur är något som varierar från samhälle till samhälle 
(Morgan 1999, 136). I kapitel 3.1.1 citerades Mary Jo Hatch som beskrev 
organisationskulturen såsom ”ett meningsmönster som skapas och vidmakthålls av mänskliga 
band till gemensamma värden, traditioner och vanor” (Hatch 2002, 74). Gareth Morgan 
framhåller att kulturen är självstyrande och att den förändras kontinuerligt. En observation vid 
en viss tidpunkt kan tyda på att det finns ett mönster, men det är endast en ögonblicksbild ur 
en utanförstående betraktares perspektiv. Att söka mönster är ett sätt att skapa mening och 
försöka förstå kulturen, men betraktaren kan inte göra anspråk på att ha upplevt den inifrån. 
Kulturen kan inte heller mätas på en skala eftersom den handlar om upplevelser och 
erfarenheter (Morgan 1999, 170-171). Presentationen av resultaten nedan bör läsas med de 
begränsningar tolkningsmetaforen innefattar i minnet. 

För många lärare blev det egna utbildningsområdets särart tydlig i och med det 
organisatoriska samgåendet med andra utbildningsområden. Man beskriver sina egna 
reaktioner på de andra och pekar på olikheter i förhållningsätten till det nya och 
gemensamma. De flesta bibliotekarier kom utifrån och för dem gällde det att få ett grepp om 
rådande kultur eller kulturer för att kunna gå in i organisationen och fungera utgående från 
dess speciella villkor. Bibliotekarierna skulle lära sig tyda rådande meningsmönster, vara 
lyhörda för fortlöpande förändring och helst påverka kulturen i en riktning som ger rum för 
utnyttjandet av deras specialkunskaper. En annan aspekt på kulturella olikheter och 
anpassning är den att yrkeshögskolebiblioteken är små enheter inom stora organisationer. 
Bibliotekarierna är följaktligen representanter för en ”minoritetskultur”. Vid tiden för 
undersökningen arbetade flera bibliotekarier ensamma vid en ”skola” och kom alltså att 
personifiera biblioteket. 

Det visade sig att bibliotekarierna hade varierande arbetserfarenheter när de inledde sin 
karriär vid yrkeshögskolorna. Alla hade emellertid i något skede arbetat med skolelever eller 
studerande. Några hade varit anställda vid yrkesutbildande institut som gav utbildning på en 
sådan nivå att steget till högskoleutbildning inte var långt. De som hade arbetat vid 
universitetsbibliotek eller kommunala bibliotek hade kommit i kontakt med många olika 
ämnesområden, vilket nu upprepades. De fyra yrkeshögskolorna som undersöktes var 
samtliga flerdisciplinära. Bara i några fall kunde bibliotekarien koncentrera sig på att bevaka 
ett någorlunda begränsat ämnesområde. Då krävdes det inte heller anpassning till ett flertal 
olika kulturer inom lärarkåren, vilka brukar förklaras med de vetenskapliga traditioner lärarna 
fostrats till.  

Att föra samman utbildning för olika yrkesområden förväntades leda till gränsöverskridande 
kontakter. Hos åtminstone en del av dem som ledde det regionala reformarbetet sågs en 
flerkulturell organisation som en möjlighet till förnyelse av enskilda utbildningar. I 
begynnelseskedet fanns det också förhoppningar om att kontakterna kunde leda till att nya 
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ämneskombinationer uppstod. Det skedde också i några fall, exempelvis i en kombination av 
teknik och vård. Lärare och andra anställda kan ha ”flerkulturell” utbildningsbakgrund och i 
en och samma person förena olika vetenskapstraditioner i sin examen eller sina examina. 
Behöriga bibliotekariers eller informatikers utbildningsbakgrund varierar men innefattar alltid 
studier som hänför sig till informationsområdet. I och med att kompetensen byggs upp genom 
en kombination med andra akademiska studier har bibliotekarierna också socialiserats till 
någon eller några andra kunskapstraditioner. Ibland har det varit möjligt för bibliotekarier att 
hitta en arbetsplats, där den egna ämneskombinationen utöver informationsstudierna direkt 
motsvarar undervisningsområdet. Då har också den världsbild och den människosyn, som 
ligger till grund för eller förstärks av ämnesområdet och som uttrycks i värderingar och 
förhållningssätt, varit bekanta från början. Den vetenskapliga förankringen i sig är en 
gemensam nämnare även om uppfattningarna om vad som är vetenskap varierar mellan olika 
områden. 

På ett allmänt plan kunde frågan om kulturell integration vara av intresse att studera och 
närmare bestämt om en enhetskultur uppfattades som önskvärd – och möjlig?  
Organisationskulturen antogs tydligast komma till uttryck bl.a. i beslutsprocesserna och i de 
påverkningsmöjligheter anställda upplevde sig ha. Hur man samarbetar inom organisationen 
och vilket kontaktnät enskilda medarbetare byggt upp kunde vara andra tänkbara områden, 
där kulturer och kulturskillnader kommer till uttryck. Vilket stöd i arbetet individen känner 
sig få är ytterligare ett område som kunde vara utslagsgivande. Att satsa på 
personalutveckling antas vara ett uttryck för god en organisationskultur i den meningen att de 
anställda ges beredskap att klara nya utmaningar. Då kunde det vara av intresse att notera om 
enskilda personer tyckte att de hade getts möjligheter att delta i fortbildning, vidareutbildning 
eller på annat sätt utveckla sitt kunnande. Ett av målen för yrkeshögskolereformen var ökad 
lärarkompetens genom höjda formella krav. Det var klart från början att många lärare skulle 
fortbilda sig både inom sitt ämnesområde och i pedagogik. Det var i organisationens intresse 
att konkret stöda detta. För bibliotekariernas del ställdes inte motsvarande krav. 

6.1.3.1 Kulturell integration 

För dem som ledde det regionala och lokala reformarbetet gällde det att engagera de anställda 
för de nationella målen och att sedan stöda dem att konkretisera målen inom den egna 
organisationen, i det egna arbetet. Någon form av sammanbindande kultur eftersträvades vid 
alla yrkeshögskolor, därom vittnar program för kvalitetsutveckling, gemensamma standarder 
och rutiner. Vid en yrkeshögskola fanns det åtminstone uttalade strävanden att utveckla ett 
gemensamt förhållningssätt till utbildningen och lärandet. Vid alla högskolor ordnades 
gemensamma möten och utbildning för de anställda, vilket kan antas bottna i försök att närma 
olika synsätt. – Utbildning brukar uppfattas som ett medel inte bara för ökad kunskap utan 
också per definition som ett medel till påverkan mot bestående förändring. - Den nya, 
gemensamma organisationens namn skulle ersätta gamla benämningar. En gemensam logo 
skapades för att symbolisera det nya. Andra synliga uttrycksformer var gemensam 
annonsering och gemensamma PR-kampanjer för att få nya studerande. Att utveckla vad som 
kunde kallas en gemensam brand, ett nytt varumärke för organisationen, uppfattades inte utan 
vidare som positivt, eftersom det förutsatte att också framgångsrika ”skolor” avstod från sina 
gamla symboler och gav avkall på sin identitet. Sambandet mellan kultur och identitet blir här 
påtagligt.  
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Arbetssätten för att binda samman den nya organisationen varierade. Där man arbetade i 
tvärsektoriella grupper uppfattade de medverkande det som ett mycket effektivt sätt att närma 
sig varandra. Även om man inte kunde enas blev man medveten om både olikheterna och det 
som man hade gemensamt. Här hänvisade lärarna gärna till de olika discipliner, inom vilka de 
utbildats och vars grundvärden de anammat. Intrycken som undersökningen överensstämmer 
med iakttagelser i tidigare forskning om vetenskapliga traditioner och akademiska 
”stammars” särdrag. Tony Becher har formulerat tesen om det intellektuella uppdragets 
inflytande på arbetssättet inom varje vetenskapsgren. Becher har studerat forskningsområden 
och forskare, inte undervisningsområden, men bland dem som undervisar inom 
yrkeshögskolan har många direkt anknytning till forskarsamfundet. Resonemanget borde 
alltså vara relevant också här. 

I en tabell som syftar till att åskådliggöra generella skillnader mellan olika discipliner delar 
Becher in vetenskapskulturer enligt motsatsparen hårda och mjuka respektive rena och 
tillämpade. Inom den informationsvetenskapliga forskningen har Vesa Kautto närmare 
behandlat de akademiska stammarna så som de beskrivits av ett flertal forskare (Becher 2000; 
Kautto 2004). Bechers tabell återges här i en något förenklad form och i min översättning 
(Tabell 7): 

Hårda   Mjuka 

Rena Naturvetenskaper:  Humaniora och rena samhällsvetenskaper: 
 "hård-ren" kunskapsstruktur  "mjuk-ren" kunskapsstruktur 
 (t.ex. fysik)    (t.ex. historia) 

 Vetenskapskultur: kumulativ, atomistisk; Vetenskapskultur: reproduktiv, holistisk; 
 befattar sig med det universella,  befattar sig med det speciella, egenskaper, 
 förenklingar; resulterar i   komplikationer; resulterar i  
 upptäckt/förklaring.  förståelse/tolkning. 

Tillämpade Tillämpade vetenskaper:  Tillämpade samhällsvetenskaper 
 "hård-tillämpad" kunskapsstruktur "mjuk-tillämpad" kunskapsstruktur 
 (t.ex. maskinteknik)   (t.ex. pedagogik) 

 Vetenskapskultur: målinriktad, pragmatisk Vetenskapskultur: funktionell, utilitaristisk 
 (kunnande genom hård kunskap); (kunnande genom mjuk kunskap); 
 befattar sig med kontroll av den fysiska befattar sig med att förbättra (semi-) 
 miljön; resulterar i produkter och professionella praktiker; resulterar i 
 tekniker.   regler och handlingssätt. 

Tabell 7: Kulturella skillnader mellan vetenskaper (Becher 1989).  

Resultatet tyder på att man kan se vissa arbetssätt som speglingar av respektive disciplin även 
om det förekommer än mängd andra faktorer som påverkar attityderna. Yrkeshögskolornas 
eget fält är tillämpning, men i undervisningen tillförs information också från de ”rena” eller 
abstrakta kunskapsområdena. I min undersökning skiljer sig de som representerar den ena 
ytterligheten i tabellen, d.v.s. de rena/reflektiva, hårda/abstrakta områdena naturvetenskaper 
och matematik, tydligt i sättet att resonera från den andra ytterligheten, d.v.s. de 
tillämpade/aktiva, mjuka/konkreta områdena som representeras av de sociala professionerna. 
Det förekom skillnader i det språkliga uttryckssättet. De som representerade ”hårda” områden 
tenderade att uttrycka sig mera allmänt och i tredje person, d.v.s. ”man” i stället för ”jag”. 
Den senare uttrycksformen var vanligare bland personer som hade koppling till ”mjuka” 
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områden. Informanter som var verksamma inom sociala och konstnärliga områden, där det 
inte finns några absoluta, vetenskapliga sanningar, verkade mera måna om att belysa fenomen 
så mångsidigt som möjligt med beaktande av alla alternativ. Det fanns en uttalad vilja att sätta 
sig in i andras situation och att försöka göra alla parter rättvisa. De som representerade 
”mjuka” tillämpade vetenskapsområden uttryckte sig mest förstående inför studerandes 
inlärningssvårigheter. 

Försöken ovan att finna olika uttryckssätt som på något vis är karakteristiska för 
ämnesområden och discipliner kan också vara ett resultat av individuella skillnader, eftersom 
materialet är så litet. En mera påtaglig indikator var variationer mellan ämnesområdena i 
användningen av informationskällor i undervisningen. Dessa kan härledas till respektive 
disciplin. Både föremålen för forskning och publikationsformen för förmedling av 
forskningsresultat varierar mellan disciplinerna. Skillnaderna återkommer i 
yrkeshögskoleprojekten som koncentrerar sig på tillämpningar. Ett tekniskt projekt som går ut 
på att utveckla mekaniken hos en viss funktion kräver andra slags källor och annan 
dokumentation än produktionen av ett konstverk eller ett arbete om anhörigas reaktioner på en 
vårdsituation. Litteraturanvändningen var fortfarande störst inom de människonära ”mjuka” 
tillämpade områdena enligt informanterna medan det fanns tekniska områden som i stort sett 
stödde sig på nätinformation. Man rörde sig följaktligen i olika informationsmiljöer. 

Alla bibliotekarier och informatiker hade en flerdisciplinär utbildningsbakgrund, men också 
här var det svårt att skilja mellan uttryck för personlighet och utbildningsbakgrund. Det 
förekom indikationer på olika förhållningssätt till media och de bibliotekarier, som hade en 
äldre utbildning på humanistisk grund, tenderade att framhålla skönlitteraturens universella 
betydelse för studerandes utveckling oberoende av utbildningsprogram. 
Informationsforskaren Jarmo Saarti rapporterar i en artikel (2005) egna iakttagelser från sin 
arbetsplats om disciplinbaserade kulturskillnader. I ett bibliotek som betjänar biomedicinsk 
undervisning och forskning finns många bibliotekarier och informatiker med humanistisk 
bakgrund. Medan de vetenskapliga dokumenten för bioforskarna endast har ett bruksvärde, 
som återgår när det använts, har dokumenten också ett egenvärde för humanisterna. För den 
utgör dokumenten tillsamman mänsklighetens minne och i dem bevaras den vetenskapliga 
utvecklingen till kommande släktled. 

En primär strävan i inledningsskedet var att bygga upp en högskoleidentitet genom att stärka 
de förhållningssätt som stöder en sådan. Följaktligen gällde det att anknyta till det 
vetenskapliga tänkandet inom varje disciplin. En förstärkning av disciplinstillhörigheten 
kunde antas stöda en fortsatt uppdelning i ”akademiska stammar” inom högskolan. Om man 
däremot ville utveckla en ny identitet, specifik för just yrkeshögskolan, fanns det anledning att 
betona det gemensamma, att utveckla gemensamma förhållningssätt och procedurer. I 
slutändan kunde man åtminstone i teorin närma sig en enhetlig organisationskultur. Med tanke 
på bl.a. Salos undersökningsresultat (1994, 2002), som uppvisar stor individualitet bland 
lärare redan inom enskilda ämnesområden, och den slutenhet som kännetecknar enskilda 
universitetsinstitutioner, kan man vänta sig att betoningen av det specifika förblir stark. 

Vid alla högskolor var integrationssträvandena inte så tydliga. Vid en av dem såg varken 
ledningen eller de lärare som tillfrågades integrationen som ett viktigt mål med undantag för 
att man ville koncentrera geografiskt spridd utbildning inom samma, större ämnesområde. En 
koncentration av utbildningen sågs av ledningen som önskvärd närmast med tanke på de 
direkta besparingar man kunde göra i fråga om administration, stödfunktioner m.m. En annan 
högskola satsade uttalat på integration i en gemensam organisation. Även om slutresultaten i 
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de nämnda fallen kanske inte skiljde sig så påtagligt från varandra var arbetsprocesserna 
olika. Också mellan andra högskolor varierade processerna från centralt styrda till centralt 
initierade, men med en stor del av ansvaret överfört på gräsrotsnivån. De bibliotekarier som 
hade ett helhetsansvar för biblioteket eller som var engagerade i servicen till flera 
ämnesområden såg fördelar med en orientering mot en enhetskultur. En gemensam syn på 
utbildningen skulle göra det möjligt för biblioteket att utveckla en gemensam standard och 
gemensamma rutiner oberoende av ämne eller lärare och som skulle uppfylla rättvisekrav 
gentemot de studerande. I praktiken fick man lov att försöka förstå och anpassa sig till ett 
flertal organisations- och utbildningskulturer.  

1) Ledningens syn
Att gemensamma förvaltningsorganisationer behövdes vid var och en av de fyra 
yrkeshögskolorna var givet. Att sammanslagningen automatiskt skulle medföra djupare 
integrationssträvanden och en utveckling mot en gemensam organisationskultur visade sig 
vara ett felaktigt antagande. Både ledarna och andra medverkande hänvisade till den 
geografiska splittringen som redan i sig var ett stort hinder för att utveckla gemensamma 
förhållningssätt. Ett alternativ för ledningen blev då att acceptera olikheterna, och inte primärt 
sträva efter en starkare integration mellan olika utbildningsområden (4:3:39). Det kan också 
ha varit ett sätt att undvika konflikter i ett skede då det fanns nog med problem att lösa ändå. 
Inom alla organisationer skapades i alla fall gemensamma fora. När det formella målet för en 
utbildning kunde vara att erbjuda lärarna pedagogisk behörighetsutbildning, fanns där 
samtidigt ett praktiskt mål, nämligen att skapa ett pedagogiskt forum för att samla lärare ur de 
olika skolorna (3:1:83).     

Revirtänkandet uppfattades tidvis som starkt och under samgåendesprocesserna gällde det för 
ledningen att förändra attityderna på den punkten (3:1:46-54). Där en gemensam kultur inte 
hade hög prioritet var detta självfallet inget problem. Normalsituationen var i alla fall den att 
gemensamma projekt initierades och de ledde automatiskt till täta kontakter, inklusive 
kulturkrockar. En av dem som ledde processen konstaterade faktum: Det handlade om 
människor med ganska olika värderingar och bakgrund. Det skulle knappast gå att uppnå en 
fungerande verksamhet genom att involvera alla anställda ”och säga att nu kommer vi 
överens om att vi gör så här” (1:1:30). Alternativet till diktat uppifrån blev att engagera så 
många anställda som möjligt i tvärsektoriella aktiviteter. Där de anställda redan tidigare hade 
varit med om en sammanslagningsprocedur blev det svårare att uppbåda entusiasm för nya 
integrationsprocesser efter hand. Förändringströtthet noterades både av ledning och av andra 
medverkande. Inom ledningen uttrycktes också stor förståelse för de anställdas ofta negativa 
reaktioner på återkommande organisations- och namnbyten som tvingade de medverkande att 
byta identitet (2:1:69). 

Olikheter i organisationskulturen sammankopplades också med de miljöer där yrken utövas. 
En av informanterna gjorde en jämförelse mellan vård och teknik som inte motsvarar den 
utbredda föreställningen om att vårdområdet står för mjuka och tekniken för hårda värden. 
Här hävdades att kulturen inom vårdutbildningen påverkas av den hierarkiska och 
byråkratiska sjukhusorganisationen medan utbildningen inom det tekniska området inte 
uppvisar samma drag (4:2:110). En annan reflektion gällde utbildningen för kulturområdena. 
Där arbetar man i team, ”men sen’ är de också väldigt personinriktade… det är mera ett 
lärling och mästareförhållande” (4:2:118). 
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2) Lärarens syn 
Lärarna såg tydliga skillnader mellan de före detta ”skolorna” i fråga om förhållningssätt och 
beteendemönster. En lärare talar om erfarenheterna av att gästföreläsa inom andra program: 
”När man kom innanför väggarna i ett annat hus så var det ett helt annat språkbruk.” Det 
rådde en annan anda, en atmosfär som det inte riktigt gick att få korn på (2:9:33). Attityder 
och beteenden förändras endast långsamt. Olikheter i organisationskulturen vid 
primärinstitutionerna försvinner inte på order och antas i viss utsträckning vara bestående. En 
lärare förklarar detta med att det generellt finns divergerande mål och intressen inom 
organisationen: “Det är det här gamla vanliga. Att samhället är svårt att styra för att det finns 
så fruktansvärt mycket intressen. Och det gäller ju också utbildningen, att … det dras åt så 
olika håll och målsättningarna är så olika. Ena gruppen vill skapa en fullständigt annan 
människa än den andra.” (1:10:81) 

Om olika yrken förutsätter olika uppsättningar av egenskaper, olika slags begåvning hos 
utövaren, kan renodling av det specifika vara viktigt. Arbetslivet förutsätter emellertid 
samverkan och då blir det viktigt att känna till och förstå andra synsätt, andra kulturer. Att få 
syn på kulturella särdrag kan vara det första steget mot förändring. Just biblioteksutvecklingen 
nämns av en lärare med forskarutbildning som ett område där den allmänna 
organisationskulturen borde förändras. Det borde ske en förändring av organisationens egen 
syn på vad ett bibliotek är och hur man använder sig av bibliotek (2:3:26). 

Kulturkrockar beskrevs som en företeelse både på gott och på ont (3:7:29). Individualitet och 
olikheter mellan utbildningar kan ses som en rikedom: “Jag tycker att det är positivt, men 
samtidigt så är det ju behäftat med många stora problem hur man kommer över liksom de här 
vattentäta skotten som finns mellan skolorna, eller ‘vattentäta skott’, men det finns ju”. Var 
och en har sin egen kultur, var och en har sina egna system och de här systemen måste jämkas 
samman. ”Det går inte alltid så hemskt bra, så att jag tycker att det skulle ha fått bli mera 
samverkan över gränserna under den här perioden än vad det egentligen har blivit.“ (3:3:18) 
Att det var utbildningstraditioner på respektive håll som kunde utgöra hinder för 
kommunikation och samarbete kunde man sluta sig till då motsvarande svårigheter inte 
märktes när nyanställda byggde upp helt nya utbildningsprogram. Det fanns också 
utbildningsområden, exempelvis turism, som i sig är mångdisciplinära, och i det 
sammanhanget hade man vanan inne att röra sig mellan olika utbildnings– och 
organisationskulturer (1:5:15). Intrycket bekräftades för övrigt av en bibliotekarie vid en 
annan högskola som såg att man just inom det utbildningsområdet inte belastades av 
fastslagna mönster: ”För dem är det väldigt lätt på nå’t sätt att inse det här nya. Och det kan 
ju hända att det är turismens särart att man tar till sig snabbt nya saker.” (2:5:44) 
  
På frågan ”vad det är som gör er till en yrkeshögskola, vad har ni gemensamt?” gavs svaret: 
”Ledningen! (skratt)… Sektorledningen består ju av alla enhetscheferna och prefekterna och 
så är det förstås internationella enheten, som sköter internationella saker och sånt’, 
administrationen. Och kvaliteten, den sköts ju delvis också centralt. Men en enskild lärare har 
egentligen ingenting att göra med en lärare vid en annan sektor…” (4:4:90). 
Anmärkningsvärt var att läraren representerade allmänna ämnen som flera lärare undervisade 
i vid andra ”skolor”. Det hade sannolikt funnits gemensamma intresseområden, men 
samverkan förekom inte i det skedet. 
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3) Bibliotekariens syn
“Organisationskulturen det är… ja det är ju, att ju flera kockar desto sämre soppa”, utbrast 
en bibliotekarie spontant (3:6:119). Bibliotekarierna såg kulturskillnader mellan 
utbildningsområdena, men också mellan utbildning och bibliotek. En del av dem hade till 
uppgift att bygga ut service till flera, helt olika utbildningsprogram och hade följaktligen goda 
jämförelsegrunder. Så här uttryckte sig en av dem som hade många synpunkter på just 
organisationskulturen: ”Jag tror att det är hemskt viktigt att vara medveten om att vi lever i 
olika kulturer. Jag tror att det finns stora skillnader också mellan lärarna. Beroende på om 
de jobbar inom teknik eller om de jobbar inom vård eller hantverk eller var det kan vara så 
finns det kulturskillnader.” (2:8:161) En av förklaringarna till existerande kulturskillnader 
inom organisationen som framfördes var könsaspekten. De största kulturskillnaderna 
relaterades nämligen till traditionellt mans- respektive kvinnodominerade utbildningsområden 
(2:8:161). 

Vilka egna kulturtraditioner gav då bibliotekarierna uttryck för? Intrycket blir splittrat och 
förefaller närmast att spegla de olika biblioteks- och informationsutbildningar man genomgått. 
De som har en traditionell bibliotekariebakgrund representerar en annan tradition än de som 
har en nyare utbildning eller en ren informatikerutbildning. De sistnämnda förefaller mera 
fokuserade på informationsservice och informationssystem medan de förstnämnda uttrycker 
sig mera i termer av kundservice, lärande och med starkare betoning av helheten. 

De som arbetade vid biblioteken gav intryck av en rätt positiv självbild, baserad på 
yrkeskunskap, även om den aktuella arbetssituationen kunde vara problemfylld. Också här 
föreföll det som om bibliotekarierna i kontakten med andra yrkesgrupper, främst lärarna, hade 
blivit klarare medvetna om det egna kunnandet. Att se sin egen styrka och sina möjligheter att 
bidra till helheten var uppmuntrande även om det skulle ta tid att arbeta in sig. En stark 
servicetradition med inriktning på kundernas behov lyftes fram särskilt av de bibliotekarier 
som hade anknytning till allmänna bibliotek. Det särdraget nämnde för övrigt också en av 
organisationsledarna (2:1: 167). Att vara generalist – mer än många lärare – sågs som en 
fördel bland bibliotekarierna. Ett annat förhållningssätt till informationshantering och 
informationssökning än hos lärarna noterades allmänt av både bibliotekarier och lärare. Mera 
problematiskt var förhållandet till informationsinnehållet i synnerhet där det behövdes 
fördjupning på många ämnesområden.   

Socialisation till en organisation och till en arbetsplats kräver tid. Det tar tid att arbeta in sig, 
konstaterade bibliotekarierna allmänt. Det fanns också en vilja att vidmakthålla en personlig 
och professionell integritet på arbetsplatsen, att inte socialiseras till den helt och fullt. Med 
hänvisning till sin föregående arbetsplats sade en bibliotekarie: ”Inte vet jag om jag någonsin 
socialiserades dit… Kanske man inte alltid vill ens.” Därför var det också möjligt att lämna 
den arbetsplatsen. (2:4:39) 

4) Biblioteksfunktionärens syn
De biblioteksfunktionärer som intervjuades arbetade vid bibliotek med en relativt homogen 
kundkrets, vars vanor de hade lärt känna. Merparten hade i något skede arbetat också för 
något annat utbildningsområde och nämnde att de hade noterat stora skillnader i 
förhållningssättet till biblioteket. Också här tog en – kvinnlig - informant fasta på olikheter 
mellan mans- och kvinnodominerade arbetsplatser: ”Det är storskillnad på miljön och att 
arbeta med bara kvinnor och bara män. Det är en jättestor skillnad. Det ser man inte förrän 
man är i det också. Det kanske nog kräver mer av kvinnor än av män. Dom går enligt sitt 
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huvud och sitt schema och det följer dom och kanske inte bryter så mycket… En kvinna kan 
liksom lättare komma fram till att nu ska det vara en hel bok den här gången…” (4:6:74) 

6.1.3.2 Beslutsprocesser och samarbete

I varje ny förvaltningsorganisation fanns det oklarheter i beslutsgången. Många anställda hade 
svårigheter att förstå vem som ansvarade för vad och på vilken nivå en rad frågor skulle 
avgöras. Det gällde också personer med ett mera övergipande ansvar. Särskilt vid de nyare 
högkolorna hade förvaltningspraxis inte hunnit utvecklas eller så hade information om 
nyordning inte alltid nått fram. Organisationerna sökte sin form, förändringarna var så många 
att det var svårt att hålla reda på var man för tillfället befann sig i processerna. Såsom i alla 
större organisationer identifierade sig anställda i första hand med sin närmiljö. Aktörerna 
talade om ”oss” och ”de andra”. 

De flesta tillfrågade ansåg sig ha livliga kontakter inom organisationen. Det förekom mycket 
samarbete och det var vanligt att arbeta i lärarlag. Det framkom också att det fanns brister i 
kommunikationen t.o.m. inom enskilda utbildningsprogram. Det externa kontaktnätet var 
omfattande överallt. En aspekt på detta tydliggjordes i en lärarintervju, där betydelsen av de 
anställdas personliga kontakter utåt poängterades. Genom dem tillfördes utbildningen mycket 
nytt. De svenskspråkiga yrkeshögskolorna bildade ett kontaktnät och hade hunnit utveckla 
egna samarbetsformer. De internationella kontakterna hade kommit i fokus i och med 
yrkeshögskolereformen. Exempel gavs på givande internationellt samarbete i kursform, där 
det handlade om gemensam utbildning och professionsutveckling som av beskrivningen att 
döma inte stördes av revirtänkande. Här kommer de intervjuade till tals gruppvis, men med 
några omedelbara kommentarer från andra läger. 

1) Ledningens syn 
En ledare karakteriserade beslutsprocessen inom ”sin” högskola som både smidig och 
komplicerad. När ansvar och befogenheter inte var klart definierade gavs mycket rum för 
tolkning. De verkliga besluten diskuterades fram i ett forum där det var enklast att nå 
koncensus. (3:1:74-77) Bibliotekarien ger sin version: ”Det är ju ganska svårt på de här 
mötena att komma till en enda åsikt i olika frågor. (---) Det är bra att man värnar om sitt… de 
här utbildningarna har sin litet olika profil och sådant, men sedan måste man ju få ihop det 
till en yrkeshögskola också.” (3:2:48-50) En lärarkommentar lyder: ”Ju längre vi käbblar om 
det här, om organisationen för yrkeshögskolan, så desto längre tar det att sätta igång med en 
vettig verksamhet.” (3: 6:42) En lärarrepresentant för vårdområdet hade föredragit en snabb 
och smärtsam operation i stället för utdragen ovisshet. (3:9:10)   

En annan ledare såg ett behov av olika slags beslutsprocesser i olika reformskeden. I ett tidigt 
skede genomfördes ”en ganska omfattande organisationsförändring här, ganska snabbt 
påkommen och inte speciellt demokratisk process och det var helt medvetet för att undvika 
uppslitande diskussioner om enskilda människors kompetens. Jag tog på mig ovettet.” 
(1:1:50) Informationsbrist leder lätt till att det börjar gå rykten, konstaterar en lärare. Det 
skedde i inledningsskedet, men informationsgången hade förbättrats efter hand. (1:5:23) 

Medan de flesta anställda uppfattade beslutsgången och beslutsnivåerna som oklara var 
ledningens problem ändå ofta av annat slag. Det kunde exempelvis vara svårt att övertyga de 
anställda om att man nu hade tagit steget in i en ny kultur: “I början var man mycket orolig 
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för att inte få vara med och bestämma och inte vara informerad, att informationen inte 
fungerade, att man inte kommunicerade. Den finns fortfarande där, oron för att inte vara 
informerad. Det har avtagit i styrka. Nu tycker jag att problemet mera är att programmen har 
blivit alltför budgetstyrda. Via budgettänkande har man blivit rädda att handla. Jag tror att 
trots att vi försöker kommunicera ut en mycket orädd förhållning till att agera, d.v.s. att göra 
och fråga sen’ hellre än att inte göra någonting, så är det många utbildningsprogram som på 
något sätt är i behov av ett starkt ledarskap. Den organisationsmodell som vi har baserar sig 
egentligen på ett aktivt eget handlande.” (2:1:82) Ovanstående formuleringar kan tolkas som 
ett ställningstagande för ett decentraliserat beslutsfattande och en tillåtande 
organisationskultur. 

Alla ledare bedömde att de hade ett omfattande kontaktnät inom organisationen. ”Jag pratar 
åtminstone med väldigt många människor”, sade en ledare, vilket också bekräftades av 
medarbetare. ”Kanske bäst att jag pratar med studenterna om svåra saker än att studenterna 
kastar in i lärarlag den kritik som kan vara helt förlamande.” (2:1:94) En bibliotekarie vid 
samma högskola stod för en bekräftelse helt oberoende av det föregående: ”Vi har en ledning 
som finns väldigt nära människan, som finns oberoende av om människan är studerande eller 
lärare eller anställd”. (2:8:32) 

2) Lärarens syn
Att olika ledarstilar förekom vid de fyra högskolorna framgick ur ledningens egna 
beskrivningar av beslutsfattandet. Anställda vid respektive högskola gav i stort sett 
motsvarande bild av ledningens sätt att fungera. Vid en högskola förekom en del kritik mot att 
beslut ofta fattandes centralt. Vid en annan fick en ledarstil som innefattade långtgående 
delegering av beslut mest beröm, men också kritik. Också bland den undervisningspersonal 
som var engagerad i organisationsutvecklingen fanns i hela inledningsskedet en känsla av 
osäkerhet om var beslut egentligen skulle fattas. Det gällde särskilt skiljelinjen mellan dels 
administrativa och ekonomiska frågor och dels pedagogiska frågor. Vid två högskolor i olika 
utvecklingsskeden uppfattades de gemensamma ledningsfunktionerna såsom rätt avlägsna, 
vilket inte sågs som enbart negativt, eftersom det gav programmen och den enskilda läraren 
större frihet att fatta egna beslut. Allmänt taget var det viktigt för de anställda att ledningen 
var nåbar och att man kunde göra sin röst hörd i organisationen. 

”Jag tycker nog att ledningen och ledningsgruppen för yrkeshögskolan är ganska öppen för 
diskussion”, sade en lärare, som tyckte att tröskeln att ta kontakt inte var så hög. Det gick an 
att ta upp problem och därmed kunde lösningar på dem sökas. I den meningen betecknades 
organisationen som lärande till sättet att fungera. (2:2:60) Vid en annan högskola höjdes en 
kritisk lärarröst. Varje månad fanns det nya människor inom administrationen, som ”inte har 
någon aning om vad vi har för funktion och inte hinner vi lära oss vad de heter och vad vi ska 
få för hjälp av dem.” (1:8:36) 

För yrkeshögskolornas samverkan med arbetslivet spelar lärarnas kontaktnät utom den egna 
organisationen en viktig roll. Den vägen ordnades praktikplatser för studerande och bereddes 
väg för dem framtida anställningar (2:10:108). När internationella kontakter byggdes ut för en 
hel högskola och omfattningen av studerandes och lärares utlandspraktik blev ett mått på 
framgång, gällde det att ta till vara de tidigare lärarkontakterna i ett formaliserat 
praktikprogram. Målet var att föra kontakterna till en sådan nivå att det inte var beroende på 
person. ”Och då blir det ju svårt när någon, som kanske har varit mycket engagerad, kanske 
känner sig åsidosatt, inte får vara med och därför får man kanske inte… informationen 
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heller” (4:9:74). Från IT-sektorn gavs exempel på framgångsrika kontakter och nordiskt 
samarbete som innefattade flera av de aktuella yrkeshögskolorna: ”Vi diskuterar, vi kopplar in 
riktiga kunder i det här projektet” (3:10:28). Inom kulturområdet talades om ett gott 
arbetsklimat, dynamik och idealism (4:8:35). 

2) Bibliotekariens syn 
Frågor kring beslutsprocesser och kontaktnät fanns på bibliotekschefernas agenda i högre grad 
än hos övriga bibliotekarier och biblioteksfunktionärer. Liksom lärarna hänvisade 
bibliotekarierna ofta till oklara beslutsnivåer inom högskoleorganisationen. Det fanns olika 
uppfattningar om hur byråkratiskt eller obyråkratiskt beslutsfattandet var vid respektive 
högskola. För dem som hade arbetat kommunalt var beslutsgången nu som regel mycket 
enklare och snabbare – om man visste vem man skulle vända sig till. Bibliotekscheferna var i 
sin tur ansvariga för de beslut som fattades inom biblioteket. För bibliotekschefen kunde det 
vara svårt att få alla anställda att förstå dröjsmål i och med att man fungerar inom en stor 
organisation med egna förvaltningsprocedurer som också biblioteket är beroende av.  

”Nu träffar jag ju rektorer och programansvariga ungefär varannan vecka på de här… 
mötena och där ska jag egentligen inte vara med… men jag har nog nästan tvingat mig med 
där”, sade en utvecklingsansvarig som ansåg att hon måste veta vad som pågår inom 
organisationen (3:2:127). En bibliotekschef som upplevt en omorganisation var inte nöjd med 
den nya informationsgången, men konstaterade att det fanns rum för egen aktivitet: ”Det finns 
inte trösklar att ta kontakt med människor, också uppåt… det går väldigt bra bara man får 
tag i dem” (1:3:45). Bibliotekarierna kunde få stöd från andra i högskoleorganisationen, men 
det förutsatte att bibliotekarien själv var aktiv och sökte stöd. Söker man hjälp får man någon 
som lyssnar, konstaterade ytterligare en chef (2:8:36). 

Den interna kommunikationen nämndes som en god indikator på olika traditioner vid tidigare 
självständiga läroinrättningar. Inom social- och hälsovården noterades ett utbrett team-
tänkande. Det fanns också exempel på motsatsen, här från ett annat undervisningsområde. En 
bibliotekarie förundrade sig över ”att lärare som undervisar samma grupp inte pratar med 
varandra, man vet inte vad den andra gör inför samma studerande. Det är för mig helt 
ofattbart!” (2:8:148) Här återkommer Salos beskrivning av det traditionellt slutna 
klassrummet med lärare som arbetar i avskild självständighet, utan insyn men också utan stöd. 
Lärarna i Salos undersökning beskriver sitt arbete som fritt och autonomt, de ”seglar på egen 
hand”, arbetar ”i sitt eget lilla skal” eller ”i sin vrå” (Salo 2002, 218, 270-271). En 
bibliotekarie med arbetserfarenhet från grundskolan nämnde också att det talas mycket om 
team i utbildningssammanhang, men ”nog var läraren i klassrummet med sin klass 90 % av 
tiden… man är litet rädd för vad andra ska anse om undervisningen tror jag” (4:2:70). För 
bibliotekariens arbete var det emellertid avgörande om kommunikationen innefattade också 
henne. 

4) Biblioteksfunktionärens syn
De anställdas ställning inom biblioteket avspeglades i deras kontaktnät. Bibliotekscheferna 
hade mest kontakter både med bibliotekets andra verksamhetsställen och med andra 
högskolebibliotek. En funktionär efterlyste gemensamma möten för hela bibliotekspersonalen. 
Genom diskussioner mellan biblioteksanställda kunde nyttig information nå alla. Kontakterna 
inom huset bedömdes ändå som viktigast. (4:6:90) 
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6.1.3.3 Personlig kompetensutveckling

Yrkeshögskolereformen ställde krav på de medverkandes formella behörighet, faktiska 
kompetens och deras förmåga att initiera och hantera förändring samt orka i arbetet. De 
studerande skulle inte försummas när lärarna själva studerade. Samtalen om högskolornas 
personlighetsutveckling kom att handla om formella krav, gemensamt organiserad utbildning, 
möjligheter att delta i fortbildning och vidareutbildning och om kollegialt stöd. Många lärare 
som flyttade över från de gamla yrkesinstituten ställdes inför kravet på vidareutbildning för att 
kvalificera sig för den formella kompetensnivån vid en högskola. En del hade arbetat länge 
som lärare inom yrkesutbildningen, men hade inte den universitets- eller högre 
högskoleexamen som den nya tjänsten förutsatte. Bland lärarna fanns också personer med 
gedigen erfarenhet av undervisning, men utan de pedagogikstudier som nu krävdes. Av både 
formella och konkurrensmässiga skäl – lärarbehörigheten följdes upp av centrala 
myndigheter, utbildningen skulle vara konkurrenskraftig – uppmuntrades och stöddes 
lärarutbildningen på olika sätt. 

Den känsla av trötthet som var allmänt omvittnad när etableringsprocessen hade pågått en 
längre tid kunde utan stödåtgärder i värsta fall leda till arbetsoförmåga. Utvecklingssamtal och 
arbetshandledning förekom vid tiden för intervjuerna, men i begränsad utsträckning. Stöd i 
arbetet handlar främst om kollegialt stöd i vardagen och om organiserad, professionell 
handledning. En informant från vårdsektorn talade om behovet av handledning och att 
organiserad sådan fanns att få inom skolan ”för alla nya och alla som vill”. Det erbjöds också 
konstterapi – gestaltterapi i grupp för att motverka utbrändhet och stagnation, för att öppna de 
kreativa uttrycksformer, ”sådant som är väldigt annorlunda än den dagliga lärarrollen för de 
flesta”. (3:9:44) 

1) Ledningens syn 
Inom ledningen sågs personalens kompetensutveckling som en framgångsfaktor. Individuella 
utvecklingsplaner för lärarna hade kommit med i bilden. Med yrkeshögskolan följde kravet att 
lärarna skall vara ”forskningsintresserade personer”, säger en ledare. Också där det ö. h. t. 
inte existerar högre examen än den som yrkeshögskolan ger förutsätts lärarna fortbilda sig och 
utveckla sina forskarfärdigheter. (3:1:116; 120) Å andra sidan skulle kraven inte överdrivas, 
eftersom det fanns så många goda lärare som arbetade mycket professionellt. Att hela tiden 
vara utsatt för utvärdering ledde till ganska mycket rädsla, vilket hämmar kreativiteten. 
(2:1:125,67) 

Både den högsta ledningens och mellannivåledningens förhållningssätt till de anställda 
påverkar arbetsklimatet. En ledare framhåller att lärare är särpräglade personligheter som 
skall bemötas individuellt och ges ett visst livsrum för att utvecklas. En kaktus och en azalea 
behöver inte vattnas på samma gång. En del behöver vilopauser, såsom en pelargon i källaren 
en tid, för att få nya krafter: ”De ska ha sitt livsrum om de ska få den här växtkraften.” Man 
måste beakta de krukvägar som de behöver göra för att slutresultatet skall bli gott. (4:2:76) 
Alla ledare bedömde att de hade ett omfattande kontaktnät inom organisationen. ”Jag pratar 
åtminstone med väldigt många människor”, vilket inkluderade studerande, eftersom ”det är 
viktigt att dom får säga vad dom känner.” (2:1:94). 



109

2) Lärarens syn 
”Vi far ju ganska mycket på fortbildning och vi har ju själva studerat hela tiden”, sade en 
vårdlärare om möjligheterna och ambitionerna att gå vidare i arbetet (2:9:52). Gemensam 
fortbildning hade fört utbildningsprogrammen närmare varandra, men det var ont om tid att 
delta. Just intervjun med denna lärare sammanföll med fortbildning om den lärande 
organisationen – fortbildningen ordnades på annan ort och sammanföll också med lärarens 
undervisning i klass (2:7:30). Bland lärarna fanns frustration och oro över att utvecklingen var 
så snabb att de borde ha ”massor, massor mera tid att uppdatera sig hela tiden”, såsom en 
lärare från den tekniska sektorn uttryckte det. ”Jag har hela tiden en känsla av (att) jag löper 
en kapplöpning… att utvecklingen går ifrån mig för att det jag lär ut blir föråldrat på tre 
månader”. (1:8:52) Den citerade läraren såg det som ett centralt problem att alltid hänga med 
i utvecklingen inom sin bransch, det handlade varken om pedagogik eller om något annat. 
”Kanske tycker jag att man får ganska litet stöd av organisationen eller förståelse för det här 
ifrån organisationens sida.” (1:8:54-56)  

Vid en annan högskola nämndes att man utvecklat kollegial handledning för att stöda 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Informanten påpekade nyttan av stöd från en utomstående 
kollega som inte själv är alltför involverad i just den gruppens arbete. (2:2:47) Handledningen 
föreföll bäst inarbetad inom vårdsektorn, där den utgjorde ett led i yrkestraditionen. Goda 
arbetsteam hade utvecklats på många håll. En lärare i ett allmänt ämne inom handelsområdet 
talade om sina positiva erfarenheter av stöd inom gruppen, fungerande kommunikation, goda 
påverkningsmöjligheter och god stämning (2:7:27). 

3) Bibliotekariens syn 
Alla bibliotekarier hade haft möjlighet att bygga på sina yrkeskunskaper genom att delta i 
kurser och branschmöten. De var i stort sett nöjda med de möjligheter till fortbildning som 
personalen vid yrkeshögskolan erbjöds. En bibliotekschef förhöll sig kritiskt till en aktuell 
nedskärning av utbildningsanslaget som nu skulle räcka till en kurs per biblioteksanställd. Det 
fanns ett stort utbildningsbehov och ett enormt utbud av kurser. Bibliotekspersonalen borde 
delta i kurser och möten som täcker olika aspekter på biblioteksutveckling, där datatekniken 
väger tungt, men där det också handlar om att bli bra handledare, om informationssökning och 
att dessutom hålla sig ajour med kunskapsinnehållet inom ett flertal helt olika 
utbildningsområden inklusive litteraturen, ”fast’ det finns inte kurser i det mera”. (2:8:148)  

En orsak till att bibliotekariernas kompetensutveckling inte fanns på agendan i samma mån 
som lärarnas var att behörighetskraven för lärarna höjdes i och med yrkeshögskolan medan 
motsvarande krav inte ställdes på bibliotekarierna. Personliga ambitioner och det egna 
professionella samfundet fungerade som pådrivare när bibliotekarierna fortbildade och 
vidareutbildade sig. För bibliotekarierna var den fortbildningen som man deltog i tillsammans 
med annan personal viktig, eftersom den visade hur andra inom organisationen resonerade 
och förhöll sig till gemensamma angelägenheter inklusive undervisning och lärande. 
Pedagogikkurser blev en viktig inkörsport åtminstone vid två högskolor. En bibliotekarie 
berättar: ”Då var jag ny och kände nästan inga lärare och jag tror att den kursen gav mycket 
mer än den pedagogiska kunskapen.” (3:2:66) Bibliotekarierna föreföll också att utnyttja de 
möjligheter som gavs att påminna om bibliotekets existens. En av dem konstaterade att hon 
”borde använda hemskt mycket tid på att gå med på möten och berätta och låta folk fråga” 
(2:8:235). Vid mötena försöker man varje gång ”få in en fot där och säga några ord.” Trots 
att det kunde kännas motigt att gå med ”så är man hemskt glad att man gjorde det”. Det fanns 
någonting att lära sig av alla diskussioner. ”Man måste vara med på allt.” (3:2:66) 
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6.1.3.4 Sammanfattning: Organisationskultur 

Organisationskulturen föreföll att ha varit en viktig företeelse både som en faktor att beakta 
när utbildningar skulle föras samman och när en ny, gemensam identitet skulle skapas. Den 
gemensamma kulturen har bl. a. funktionen att binda de medverkande till organisationens 
målsättningar (jfr Juuti).  De påtagligaste skillnaderna mellan olika organisationskulturer 
föreföll att finnas inom högskolorna, inte mellan dem, även om det förekom några 
hänvisningar till genomgående skillnader. Vanligen hänvisades i första hand till de kulturella 
rötterna i tidigare självständiga läroinrättningar och i andra hand till de medverkandes 
utbildningsbakgrund som också präglade de tidigare ”skolorna” (jfr Becher beskrivning av 
kulturskillnader mellan discipliner). Också bibliotekarierna hade redan genom sin utbildning 
socialiserats till olika kulturer. Deras examina omfattade både studier på biblioteks- och 
informationsområdet, som avlagt vid olika högskolor, och andra akademiska ämnesstudier. I 
arbetet med uppbyggnaden av yrkeshögskolans biblioteks- och informationstjänster skedde en 
identifikation med biblioteket och biblioteksarbetet också hos dem som hade 
informatikerutbildning. 

Betydelsen av en gemensam identitet betonades när organisationen skulle profilera sig mot 
det omgivande samhället och bygga upp gemensamma, interna funktioner. En 
sammanbindande organisationskultur, som var något mera än en gemensam ledningsfunktion, 
sågs såsom eftersträvansvärd vid alla högskolor, men betonades i varierande grad. Under 
processen att sammanjämka olika kulturer låg det nära till hands för enskilda ämnesområden 
att värna om det specifika. I extrema fall tydde ingenting på att en integration hade skett. 
Biblioteket nämndes som ett konkret exempel på ett område där organisationen kunde 
utveckla en gemensam syn på vad man vill med sitt bibliotek. 

Beslutsprocesser och samarbete samt kompetensutveckling antogs återspegla 
organisationskulturen mera påtagligt. För dem som inte hörde till den högsta ledningen var 
beslutsprocesserna i många fall oklara. Kommunikationen ansågs i allmänhet fungera väl och 
t.o.m. mycket väl, men det förekom undantag. Både för bibliotekarier och andra anställda var 
den geografiska splittringen ett hinder för tätare kontakter. Goda team upplevdes som viktiga 
och en del av bibliotekarierna försökte vara aktiva gentemot lärarlagen. Den personliga 
kompetensutvecklingen uppmuntrades och på många lärare ställdes krav på fortsatta studier 
och högre examina. För behöriga bibliotekarier var fortbildningen i första hand ett uttryck för 
personliga ambitioner. 

Bibliotekarierna och organisationskulturen:
- Bibliotekariernas/informatikernas utbildningsbakgrund och arbetserfarenheter 

varierade, de hade följaktligen präglats av olika kulturer innan de kom till 
yrkeshögskolan. 

- Bibliotekarierna har genom sin position god inblick i de olika kulturer som präglar 
en mångdisciplinär högskola. 

- I en arbetsmiljö som präglas av specialistkunskap är bibliotekarierna generalister, 
som skall överblicka ett brett kunskapsfält på en sådan nivå att de behärskar 
utbildningsområdenas informationsresurser. Samtidigt är de specialister inom sitt 
eget område. 

- Det sker en socialisation till högskolan, men samtidigt stärks den professionella 
identiteten genom samarbetet mellan högskolebibliotekarierna. 

- Kontakter i alla riktningar är viktiga för bibliotekarierna. 
- Arbetet kräver kontinuerlig kompetensutveckling. I motsats till lärarna ställs inte 

bibliotekarierna inför krav på fortbildning och vidareutbildning utan det blir mest 
en fråga om personliga ambitioner.  
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6.1.4 Sammanfattning: Ramorganisation

Utgående från både skriftlig och muntlig information genom intervjuer tecknades en bild av 
yrkeshögskolan som en ram för bibliotekariens arbete. 

Karakteristika

Institution och samhälle
Den allmänna bilden av yrkeshögskolan förblir enhetlig oberoende av var informanterna 
verkar. Som de två viktigaste orsakerna till reformen anges strävan efter en generell höjning 
av kunskapsnivån i samhället och behovet av en ny utbildningsform som svarar mot ett snabbt 
föränderligt näringsliv med allt kortare cykler. Förändringar i utbildningsstrukturen måste 
accepteras av regionala och lokala politiska beslutsorgan, branschernas intresseorganisationer 
och av näringslivet.  

När en regional profil byggs upp, ställs lokalpolitiska intressen mot varandra och mot 
regionala intressen. En del orter är vinnare och andra är förlorare i den meningen att 
utbildningsinstitutionen tillför orten både materiell och immateriell nytta. Den för med sig 
arbetsplatser, skatteintäkter, status och – om lokalsamhället inklusive näringslivet förstår att ta 
till vara på det – ett kunskaps- och idétillskott. I synnerhet i de regioner där man saknade 
högskoletraditioner och där utbildningsnivån är lägre än genomsnittet, innebar etableringen av 
yrkeshögskolan en möjlighet till mera djupgående samhällsförändring på sikt. Etableringen 
medförde också ekonomiska satsningar lokalt, främst allokering av skattemedel till 
byggnadsprojekt och till andra former av stöd. 

Livscykeln för en bestämd yrkesutbildande organisation visade sig vara kort till följd av 
återkommande omstruktureringar och ägarbyten. Visserligen har också 
universitetsinstitutioner (här i bemärkelsen avdelningar) slagits samman och nya grundats, 
men stabiliteten har ändå varit mycket större. Omgivningen har haft längre tid på sig att skapa 
sig en bild av organisationen. När livscykeln blir så kort, att t.o.m. de anställda har svårigheter 
att identifiera sig med den aktuella organisationen, kan man anta att det är ännu svårare för 
omgivningen. Vem utbildar för vad? 

Värden och visioner 
På det ideologiska planet framstår yrkeshögskolorna i första hand som instrument för 
ekonomisk utveckling om man ser till de måldeklarationer och utvecklingsstrategier som 
gällde år 2001. Den kunskapsutveckling yrkeshögskolorna förväntas stå för skall främst 
gynna regionen där man verkar, vilket också framhålls av yrkeshögskolornas representanter. 
Företagande och innovationer uppmuntras på alla plan. 

Inom yrkeshögskolorna talar särskilt ledningen men också andra representanter om 
immateriella värden såsom ett ansvar för ungdomars utveckling. Man talar bl.a. om 

- den studerande som en kunskapssökande och ansvarstagande individ, 
- att ställa den studerande i centrum, 
- att ge ungdomar en chans att utvecklas i trygghet, 
- att uppmuntra ett förhållningssätt hos studerande som leder till hållbar utveckling,  
- behovet av ett principiellt, filosofiskt resonemang innan man går vidare till det 
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praktiska planet, 
- faran av att en inneboende pragmatism hos institutionen som kan leda ungdomar fel. I 

det sammanhanget har biblioteket ett ansvar för att förmedla en djupare innebörd i 
informationsanvändningen till studerande. 

Profiler
I nationella utbildningspolitiska program förutsätts alla högskolor profilera sig och utveckla 
spetskompetens på något område. De aktuella yrkeshögskolorna hade av gammal tradition 
områden, där de var framgångsrika, att vidareutveckla. Nya inmutningar gjordes genom 
kombinationer av kunnande eller genom allianser med vetenskapshögskolor. Profileringen 
kunde också ske på andra plan, såsom genom kvalitetsarbete och pedagogisk förnyelse. De 
två sistnämnda var biblioteksanställda mest engagerade i. 

Förändringar

Andra delar av utbildningsinstitutionen upprätthålls till största delen av kommunerna och av 
staten och utgör därmed en del av den offentliga förvaltningen som hittills har karakteriserats 
av en relativ stabilitet. Yrkesutbildningsreformen satte igång en process som ledde till att 
yrkeshögskoleinstitutionen fick flera drag av andra samhällssektorer inklusive en annan 
förändringsrytm. Där man valde aktiebolags- eller stiftelseformen, blev den juridiska 
organisationsgrunden en annan.   

Det rådde enighet om att etableringen av yrkeshögskolan har krävt mycket av de 
medverkande. Många beskrev processen som intressant, men svår och smärtsam. Resultatet 
överensstämmer med den bild Petri Salo målar upp i sin undersökning från en av 
yrkeshögskolorna i ett tidigare skede av reformen. De enskilda högskolorna befann sig vid 
tiden för mina intervjuer i något olika utvecklingsskeden. Man hade inlett sin verksamhet med 
varierande utgångspunkter och arbetet hade pågått under längre eller kortare tid. Trots att 
samma baskrav för utveckling gällde alla yrkeshögskolor och samtliga skulle uppfyllas, kunde 
man välja olika tyngdpunkter och hade frihet att skapa en egen profil. Arbetssätten förefaller 
att ha varierat från ett något mera toppstyrt arbetssätt till försök att generera förändring genom 
bred medverkan. I det sistnämnda typfallet har bibliotekarierna varit engagerade i 
utvecklingsarbetet på många olika plan. Undersökningen ger inte grunder för närmare 
jämförelser mellan yrkeshögskolorna i det hänseendet. Det fanns emellertid gemensamma 
drag i själva förändringsprocessen. 

Ur ett organisationspsykologiskt perspektiv är det en kris som beskrivs och som leder till 
olika individuella reaktionsmönster. Till de mest dramatiska processerna hörde en 
räddningsoperation, där mestadels små ”skolor” gick samman för att överleva. De som 
berördes samlade sina insatser för att nå målet att hålla kvar utbildningen. När faran var över 
skedde en återgång till det gamla. Det intensiva samarbetet upphörde, man slöt sig och gick 
tillbaka till det traditionella sättet att fungera och till att värna om det som är typiskt för 
yrkesområdet. Denna motrörelse bort från det gemensamma såsom en reaktion på samlade 
ansträngningar är ett genomgående mönster. Därifrån har utvecklingen fortsatt så att man på 
nytt börjat närma sig varandra för att söka nya samarbetsmönster. 

För bibliotekarierna har krissituationer, där gamla mönster bryts, inneburit tillfällen att gå in i 
processerna tillsammans med lärarna och andra engagerade. Följaktligen hade flertalet 
bibliotekarier upplevt inledningsskedet som positivt. När undersökningen gjordes uttryckte 
bibliotekarier farhågor för att de nya strukturer, som höll på att uppstå, skulle leda till att 
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bibliotekarierna marginaliserades jämfört med situationen i begynnelseskedet. Intensifierat 
samarbete inom institutioner (här = större avdelningar för flera utbildningsprogram) kunde 
leda till att dessa sluter sig för utomstående, dit bibliotekarien kunde hänföras när uppdraget 
sträckte sig över flera avdelningar. 

Organisationskultur 

Metaforen organisationskultur användes för att hos yrkeshögskolorna söka särdrag som 
hänför sig till de meningsmönster som man tillsammans skapar och upprätthåller. Med det 
förstås här förhållningssätt och funktionssätt som förenar de medverkande. Det går inte att dra 
slutsatser om organisationskulturen vid respektive högskola utgående från intervjuerna trots 
att det förekom hänvisningar till detta.  Det gäller att komma ihåg att informanterna valdes på 
den grunden att de kunde ha något att säga om bibliotek och bibliotekarier. Vid varje 
högskola fanns det många andra anställda som kanske uppfattade gemensamma värden, 
traditioner och vanor annorlunda. Däremot vidkändes de tillfrågade allmänt olika kulturer 
inom varje högskola. Olikheterna uppfattades ha sin grund i att man tidigare hade fungerat 
inom separata, självständiga ”skolor”, att man hade varierande utbildningsbakgrund med 
rötter i olika vetenskapliga discipliner och att mönstren varierar i mans- respektive 
kvinnodominerade branscher. Den egna kulturen blir synlig när den möter andra kulturer. För 
många lärare blev det egna utbildningsområdets särart tydlig i och med att man gick samman 
med andra utbildningsområden.  

Biblioteken utgjorde små enheter inom stora organisationer och kulturperspektivet användes 
för att belysa både särdrag och integration. Bibliotekarierna representerade en 
”minoritetskultur” genom att de i första hand identifierade sig med biblioteks- och 
informationsfunktionen. Inom sitt eget yrkesområde hade de emellertid varierande 
utbildningsbakgrund. De som har en traditionell bibliotekariebakgrund representerar en annan 
tradition än de som har en nyare utbildning eller en ren informatikerutbildning. De sistnämnda 
förefaller mera fokuserade på informationsservice och informationssystem medan de 
förstnämnda uttrycker sig mera i termer av kundservice, lärande och med starkare betoning av 
utbildningshelheten. Bilden är emellertid inte entydig. 

Kulturell integration
Någon form av sammanbindande organisationskultur eftersträvades vid alla yrkeshögskolor. I 
sammanslagningsprocesserna blev revirtänkandet synligt. För de anställda var det inte lätt att 
anpassa sig till nya ramar med ibland återkommande organisations- och namnbyten, till att i 
någon mening byta identitet. Inom biblioteken såg man fördelar med en orientering mot en 
enhetskultur. En gemensam syn på utbildningen skulle göra det möjligt för biblioteket att 
utveckla en gemensam standard och gemensamma rutiner oberoende av ämne eller lärare och 
som skulle uppfylla rättvisekrav gentemot de studerande. I praktiken fick man lov att försöka 
förstå och anpassa sig till ett flertal organisations- och utbildningskulturer. Bibliotekariernas 
socialisering till en yrkeshögskolegemenskap skedde genom deltagande i fortbildning och 
andra gemensamma aktiviteter.   

Presumtiva användare borde också föras närmare biblioteket. Biblioteksutvecklingen nämns 
av en lärare som ett område där den allmänna organisationskulturen borde förändras. Det 
borde ske en förändring av organisationens egen syn på vad ett bibliotek är och hur man 
använder sig av det. 
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Beslutsprocesser och samarbete 
Det fanns vissa oklarheter i ansvarsfördelningen och beslutsgång särskilt inom de yngre 
organisationerna. Påverkningsmöjligheterna för de anställda var goda i den meningen att 
kommunikationen över lag var öppen – bara man visste var ett ärende hörde hemma. 
Åtminstone de ansvariga bibliotekarierna ansåg att det gick lätt att diskutera med den högsta 
ledningen. De som ledde verksamheten hade alla omfattande kontakter inom organisationen 
och självfallet också utåt. Anställda inom biblioteken önskade mera direkta kontakter med 
andra biblioteksanställda inom samma, geografiskt spridda biblioteksorganisation. 

Personlig kompetensutveckling 
Vid yrkeshögskolorna förekom mycket av både gemensam och enskild fortbildning och 
vidareutbildning. Vidareutbildningen var i stor utsträckning en följd av ökade formella krav 
på lärarna. För de biblioteksanställdas del fanns inte nya krav utöver grundbehörigheten. Där 
fungerade i stället personliga ambitioner och det professionella samfundet som pådrivare till 
ökad kompetens. 

Ledningens stöd hade stor betydelse för de anställda. Det hade också de goda team som 
utvecklats inom många utbildningsprogram. Bibliotekarierna stod vanligen fortfarande 
utanför dessa team, men åtminstone en del försökte gå med i aktiviteter där det var möjligt. 
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6.2 Lärande 

  ”Pedagogik är inte att fylla ett ämbar, utan att tända en eld.” 
   Herkleitos ca 540-480 f. Kr., citerad av Henry Egidius (1999a). 

När fokus i utbildningen ändrades från undervisning till lärande antogs att det fanns behov av 
en aktivare roll för bibliotekarierna i det pedagogiska arbetet. Den tendensen fanns redan 
belagd genom tidigare undersökningar (exempel finns samlade i en forskningsöversikt av 
Limberg & Hultgren & Jarneving 2002). Det kunde alltså vara av intresse att se om 
motsvarande erfarenheter gjorts i Finland. Därför formulerades intervjufrågorna om 
yrkeshögskolornas satsningar på att utveckla sin pedagogik, något som också fanns på den 
officiella agendan. 

I många andra länder inklusive Sverige kunde man tala om ett pedagogiskt paradigmskifte 
som tog fart redan under 1970-talet. Trots erfarenheter från andra håll kändes 
problemformuleringen relevant med tanke på finländska förhållanden och det brytningsskede 
man befann sig i när undersökningen gjordes. Yrkeshögskolorna tog också medvetet tag i de 
pedagogiska frågorna på ett övergripande plan medan det inom universiteten och 
vetenskapshögskolorna efter hand hade införts nya metoder inom vissa 
undervisningsområden, främst det medicinska. En av informanterna såg skillnaden närmast 
som ett resultat av att yrkeshögskolan är en mindre institution än vetenskapshögskolan och att 
den pedagogiska diskussionen därför har lättare att slå igenom och bli synligare vid den 
förstnämnda (1:1:42). Skillnader i behörighetskrav för dem som undervisar är ändå ett 
faktum, av lärare vid yrkeshögskolor krävs dokumenterade pedagogikkunskaper. En lärare 
påpekade inkonsekvensen i att universiteten nog utbildar pedagoger för fältet, men inte 
förutsätter motsvarande kunskaper av sina egna utbildare. (2:3:35) 

I detta avsnitt beskrivs hur de medverkande såg på lärandet och på pedagogikens möjligheter 
samt hur undervisningen utformades vid yrkeshögskolorna under den aktuella perioden. Här 
berörs särskilt balansen mellan praktisk och teoretisk kunskap. Lärarens yrkesroll diskuteras i 
ljuset av de svar som gavs på frågor om vilka förändringar informanterna upplevt, om aktuella 
arbetsuppgifter och om kraven på yrkeskunskaper. Yrkesutbildningens kunskapsinnehåll är ett 
mycket omfattande tema som här begränsas till den informationskompetens som är ett 
gemensamt intresseområde för lärare och bibliotekarier. 

6.2.1 Synen på lärandet 

Ramen för lärandet är given. Yrkeshögskolan skapar förutsättningar för lärande som syftar till 
en bestämd yrkesutbildning. Vissa branschers kunskaps- och färdighetskrav definieras t.o.m. 
på ett internationellt plan, såsom för sjöfaten. På alla nivåer i organisationen ligger ett ansvar 
för att de som utexamineras har uppnått en bestämd kunskapsnivå. - Den som utexamineras 
väljer sedan själv hur hon eller han utnyttjar sina kunskaper på arbetsmarknaden. – Vägen 
fram till en examen stakades ut i stora drag, eftersom också det pedagogiska arbetet berördes i 
den officiella uppgiftsbeskrivningen. Synen på lärandet hänger samman både med värden och 
med ideologi. Högskolans värdegrund berördes i avsnittet om ramorganisationens 
karakteristika (6.1.1.2 Värden och visioner).  Den ideologiska grunden utformades genom 
flera diskurser. Jag tog Hannele Salminens modell till grund för att peka på inflytandemönster 
ur den aktuella undersökning perspektiv (Salminen 2001, modellen återgavs i kapitel 3.1.2). 
Salminen använde dimensionerna politisk – professionell och central – lokal i sin analys av de 
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krafter som påverkade reformen. Valet av allmän pedagogisk inriktning byggde på politiskt 
förankrade värderingar och uppfattningar om utbildningens möjligheter. Yrkeshögskolorna 
hade förbundit sig att utveckla sin pedagogik på konstruktivistisk grund med en 
inlärningsmodell, för vilken begreppen lärande, tolkning och förståelse är centrala. 

Politiska beslut utformas genom konsensus eller så att de kan omfattas av en politisk 
majoritet. De är allmänna till sin karaktär och blir i praktiken föremål för kollektiva och 
individuella tolkningar. Till dimensionerna ovan kan här ytterligare fogas kollektiv –
individuell. Alla medverkande i reformen hade sin egen kunskaps- och erfarenhetsbaserade 
tolkningsgrund av hur lärandet sker. Oberoende av den officiella utbildningsfilosofin har varje 
individ sin egen uppfattning om människan som lärande individ. Någon form av kollektiv syn 
på lärande och undervisning växte fram inom högskolorna, men av intervjusvaren att döma 
utvecklades en sådan närmast inom pedagogiskt intresserade arbetslag. Där kan man också 
tala om en utveckling mot en gemensam utbildningskultur. - Någon form av utbildningskultur 
existerar alltid, metaforen kan lika väl användas för att beskriva avsaknaden av 
kommunikation eller en gemensam sfär.  

När en omfattande reform genomförs i snabb takt förutsätter den fördubblad arbetsinsats på 
fältet, eftersom både reformarbetet och den pågående utbildningen skall skötas parallellt. Att 
formulera en genomtänkt utbildningsfilosofi och att förankra den är ett omfattande arbete 
även om förutsättningar fanns. Merparten av informanterna hade gedigen arbetserfarenhet, 
både av undervisning och av andra uppgifter, delvis inom den privata sektorn. Flera hade 
doktors- eller licentiatexamen. I studierna för högre utbildning ingår kunskaps- och 
vetenskapsteoretiska resonemang, värdeteori och etik.1 Detta utgör alltså en del av den 
kunskapsbas som åtminstone lärare och bibliotekarier bär med sig ut i arbetslivet. Det var 
rimligt att anta, att de som var knutna till yrkeshögskolorna hade reflekterat kring 
kunskapsbegreppet och lärandet på ett teoretiskt plan. Normer och värderingar utvecklas 
fortlöpande genom intryck från alla de sociala sammanhang där individen befinner sig. Det 
professionella sammanhanget, som består av utbildning, yrkesorganisationer och 
arbetsgemenskap, har stort inflytande på den individuella yrkespraktiken och de 
förhållningssätt individen utvecklar. Professionen försöker t.o.m. binda sina medlemmar vid 
bestämda värden genom etiska koder. 

Den enskilda lärarens – handledarens uppgift blev att omsätta de gemensamma värdena i sitt 
praktiska arbete. I följande kommentar kopplas en övergripande syn på utbildning och lärande 
samman med informationsbehov och biblioteksarbete: “Utbildningsfilosofin, så tycker jag, är 
den övergripande filosofi som finns uttalad i vår läroplan, finns det här att varje människa 
ska själv söka kunskapen och ha den här nyfikenheten, att det ska vara roligt att söka 
kunskap, och att det man gör ska vara baserat på fakta. Och nu har vi ju förstås … alltid när 
det är ett praktiskt yrke, så finns det mycket som inte är baserat på fakta… men det finns 
otroligt mycket som det finns fakta om, som man inte vet om, och där har vi en stor uppgift 
tillsammans med biblioteket.” (3:9:36) En lärare vid en annan högskola talar om vikten av att 
ha en pedagogisk grundfilosofi som ger den styrka det dagliga arbetet med ungdomar eller 
unga vuxna kräver. Läraren utsätts exempelvis i något skede för kritik och bör då kunna 
lyssna, men behöver inte ändra hela strukturen. När studerande kommer med ”väldigt hårda 
ord mot någon lärare så handlar det ofta om deras egna rädslor och deras egna 
förändringsprocesser, som är så stora, att det blir aversion mot läraren som kan vara alldeles 
förträfflig”. (4:8:54)    
                                               
1 Kunskapsteori och vetenskapsteori hör till den teoretiska filosofins område, värdeteori och etik till den 
praktiska filosofins område.  
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Genom att utbildningsreformen skulle förverkligas regionalt, lokalt och i sista hand inom 
enskilda utbildningsprogram och kurser kunde man vänta sig olika tolkningar av de nationella 
målen. De enskilda yrkeshögskolorna valde olika tyngdpunkter för sitt utvecklingsarbete. Ur 
beskrivningen av ramorganisationen framgick redan, att det fördes någon form av pedagogisk 
diskussion vid alla högskolor och att detta också kunde väljas till ett tyngdpunktsområde. 
Även om en enhetlig pedagogisk linje inte slog igenom, förefaller intern utbildning och debatt 
att ha satt bestående spår. Både lärare och bibliotekarier som deltagit i gemensam utbildning 
hänvisade i intervjuerna till denna. Undersökningens informanter berörde olika aspekter på 
lärandet utgående från några nyckelord i intervjuguiden. De var avsedda att föra in samtalet 
på utbildningsfilosofi och utbildningskultur, olika former av lärande, lärarollens utformning 
samt kunskapsinnehåll med tonvikt på informationskompetens. Intervjusvaren bekräftade 
klart att det pågick en pedagogisk diskussion och att de medverkande hade en personlig 
uppfattning om aktuella trender.   

Studier i pedagogik ingår i de behörighetskrav som ställs på yrkeshögskolornas lärare. De 
pedagogikstudier, som lärarna i något skede bedrivit, utgör ett sammanbindande element 
mellan olika ämnesområden. De kunde förväntas leda till en förstärkning av 
värdegemenskapen i synnerhet där gemensam utbildning ordnades. Intervjuerna bekräftade att 
de som arbetade vid högskolorna hade en klar pedagogisk grundsyn, men också att 
pedagogiken gavs varierande tyngd. Det föreföll att finnas ett samband mellan fokuseringen 
på läroprocessen och betoningen av studerandes personlighetsutveckling inklusive en mera 
fostrande syn på studerande. Intresset för problembaserat lärande som metod motiverades där 
den användes med den positiva människosyn metoden bygger på utöver de konkreta 
resultaten. 

Det fanns en pedagogisk medvetenhet, men samtidigt är det viktigt att notera att 
yrkeshögskolan bygger på tidigare yrkesutbildningstraditioner. Officiella deklarationer svävar 
kanske för högt över verkligheten. En ledare framhöll att situationen hade varit en annan om 
man hade grundat en helt ny högskola och hade anställt personer som från början var 
förbundna med ett visst pedagogiskt synsätt. Nu tog yrkeshögskolan över personal som var 
bärare av ganska olika värderingar. ”Jag tror de facto inte att man kan uppnå en fungerande 
verksamhet genom att involvera… alla… anställda vid (yrkeshögskolan) och säga att nu 
kommer vi överens om att vi gör så här”, sade en av ledarna. (1:1:30) En annan hänvisade till 
att lärarna är både traditionsbundna och individualistiska: ”Synen på lärandet, ja den varierar 
från person till person. Vi kan alltså inte säga ’så här ska man göra’, utan det bygger på 
frivillighet och egna insatser. Däremot har den nog utvecklats sakta, tror jag, i riktning mot 
mera elevcentrerade metoder.” (3:1:87) 

6.2.1.1 Vägar till kunskap 

Det finns många slags kunskap och många vägar som leder till kunskap. En återkommande 
uppdelning är den i praktisk och teoretisk kunskap, vilken återspeglas i vårt utbildningssystem 
efter den gemensamma grundskolan. De yrkesutbildande studierna är upplagda så att lärandet 
sker under växelverkan mellan studier och arbetsliv. Yrkeskunskapen som ett resultat av 
växelverkan mellan teori och praktik diskuteras närmare i avsnitt 6.2.2.1. Matti Vesa Volanen 
framhåller att yrkeshögskolans intresse sträcker sig utöver förhållandet mellan teori och 
praktik. Han för fram begreppet yrkesbildning (ammattisivistys) som innebär att den 
yrkesutbildade har ett aktivt förhållningssätt till yrket: ”Ammatti-ihmiset kutsuvat itse itsensä 
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ammattiin ja määrittävät myös ehtoja, joilla työtään tekevät.” Utöver att tanken på yrket som 
ett kall återupplivas förutsätts att yrkesutövningen ge möjligheter för utövaren att bilda sig i 
arbetet. Så utvecklas expertkunskapen: ”Asiantuntijuus on muuta kuin asiantietäjyys.” 
(Volanen 2003, 37)       

Kunskapsbegreppet aktualiserades när pedagogisk förnyelse blev ett av de områden som 
lyftes fram i reformens inledningsskede. Utgångspunkten var en pedagogik på 
konstruktivistisk grund. En inlärningsmodell som betonar lärande, tolkning och förståelse 
sammanfattades av en ledande rektor vid en av de aktuella yrkeshögskolorna i följande tre 
principer: 

- Väsentlig kunskap består inte av fakta utan av begreppsstrukturer som länkas samman 
genom olika relationer. 

- Begreppslig och relationell kunskap kan inte överföras genom att någon berättar om 
den. Denna kunskap är i stället något som varje studerande måste bygga upp själv. Det 
som läraren säger skall leda studeranden i rätt riktning. 

- Kunskap är inte en samling eviga sanningar om världen utan ett sätt att organisera och 
se verkligheten.  

(Wingren, Carl-Erik: Rektors inskriptionstal 6.9.2000. Svenska yrkeshögskolan.) 

Hur studerande formar sin kunskap berördes i intervjuerna. Ur svaren framstår lärandet som 
ett resultat av 
1) en individuell process som äger rum inom den studerande när hon eller han tar till sig ny 

information och skapar mening ur den.  
Lärandet växer emellertid fram i ett socialt sammanhang. Lärandet inom 
yrkesutbildningsinstitutionen påverkas direkt av  
2) interaktionen mellan läraren - handledaren och den studerande,
3) interaktionen i grupper. 
På ett mera allmänt plan sker lärandet  
4) i växelverkan mellan individen och det omgivande samhället. 
Här finns alltså ett interaktionistiskt perspektiv på lärandet utöver uppfattningen att det är den 
studerande som lär sig. Kunskapen som sådan överförs inte, men utbildningsinstitutionen 
ansvarar för att en definierad nivå uppnås. Läroprocessen fortsätter efter studerande avlagt 
examen. Den allmänna uppfattningen är att studerande skall lära sig att lära, eftersom alla 
yrkesområden utvecklas. Som nyutexaminerad är man fortfarande novis (Benner 1984, 32, 
med hänvisn. till Dreyfus & Dreyfus 1980, opubl.1). 

Trots olika pedagogiska satsningar framkom inga väsentliga skillnader i synen på lärandet vid 
högskolorna. Inom alla högskolor förekom olika undervisningsformer och dessa behandlas 
närmare i avsnitt 6.2.2.2. Däremot fanns det skillnader mellan ämnesområden. De områden, 
inom vilka problembaserat lärande (PBL) och besläktade metoder användes allmänt, 
profilerade sig både genom att tala mera om pedagogiska frågor och genom den terminologi 
som användes. Man betonade att det inte enbart handlade om en metod utan också om en 
utbildningsfilosofi, där samverkan var avgörande för resultaten (2:2:79). Följande steg blev att 
granska om beskrivningarna skiljde sig enligt arbetsfält. På ett allmänt plan föreföll de 
medverkande att ha en liknande kunskapsuppfattning. 
  

                                               
1 Stewart och Hubert Dreyfus’ modell postulerar att en elev förvärvar och utvecklar färdigheter under fem olika 
faser från novis, avancerad nybörjare via fasen som kompetent respektive skicklig utövare till att slutligen uppnå 
expertstatus (Benner 1984, 32).   
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Bibliotekarierna var den grupp som oftast uttalat skiljde mellan begreppen information och 
kunskap och som talade om vikten av ett kritiskt förhållningssätt till informationen. Det fanns 
samtidigt en tendens till kunskapsrelativism som ett resultat av att ständigt vara i kontakt med 
stora informationsmängder av varierande innehåll och kvalitet. En bibliotekarie hänvisar 
också till bilden av läraren som en auktoritet på sitt ämnesområde och jämför: ”En 
bibliotekarie är mera benägen att relativisera allting, kanske för mycket har jag tänkt ibland.” 
(2:4:70) Flera steg i läroprocessen medför vanligen en känsla av osäkerhet och dem är 
bibliotekarierna väl förtrogna med både i teori och praktik. Det gäller särskilt den förvirring 
som hör till det inledande skedet av problemformulerings- och 
informationssökningsprocessen och som Carol Kuhlthau benämner informationsångest 
(Kulhthau 1993) samt Brenda Dervins beskrivning av den informationsklyfta som måste 
överbyggas (bridging the information gap) (Dervin 2003). Resonemanget passar väl in i den 
inlärningsmodell som används vid PBL. Följaktligen ligger metoden nära 
informationsområdets teorier för strukturering av lärandet. 

6.2.1.2 Pedagogikens möjligheter 

Kan man lära sig att undervisa eller är det i grunden en fråga om personlighet? Det fanns 
ledare och lärare som uttryckte en stark tilltro till pedagogikens möjligheter och de som ansåg 
att den aspekten fick för stor uppmärksamhet på bekostnad av den kunskapsutveckling som är 
utbildningens syfte. Följande intervjusvar får illustrera olika attityder till pedagogikens 
möjligheter, d.v.s. kan man lära sig att undervisa? Samtidigt antyds olika synsätt på lärarrollen 
som behandlas närmare i avsnitt 6.2.3. Lärandet inom utbildningsinstitutionen bygger på 
interaktion mellan de medverkande och framför allt studerande som har viljan och förmågan 
att lära sig. 

Ledningens syn 
Det talas om pedagogik för det kan man tala om, medan det är betydligt svårare att diskutera 
substansfrågor över ämnesgränserna, framhåller en av ledarna. Metoden kan inte utgöra ett 
mål i sig. ”Att säga att utvecklingen är viktig och sedan låta de här, så att säga, idéerna litet 
frotteras och diskuteras”, förespråkas av en ledare. ”Det här är en idealsituation, inte har vi 
kommit så där långt, men jag tror att man skapar hållbarare lösningar genom att… inte 
fixera verksamheten vid idéer som efter någon tid blir föråldrade.” Den pedagogiska 
diskussionen borde föras upp till en metaidénivå. (1:1:30) Samma ledare säger: ”Ju sämre 
lärare man är, desto mera pedagog”, men fortsätter ”det är ofta så att den goda läraren är 
intresserad av de pedagogiska frågorna mera än de dåliga. Och mera intresserad av att själv 
få eller bli tillförd… att få föra den här diskussionen, att ta åt sig av andra idéer och tankar.” 
(1:1:35) 

Ledningen uttryckte i allmänhet stor tilltro till de pedagoger som arbetade inom respektive 
högskola. Det hänvisades till en stark professionalism hos de lärare som vågade sig på att 
introducera ny pedagogik och utveckla undervisningen trots att det kunde väcka oro och 
motstånd bland de studerande i inledningsskedet. (2:1:125) Det fanns också en tilltro till 
studerandes förmåga att lära: “Av egen erfarenhet vet jag att kapaciteten hos varenda 
människa är större än man någonsin tror att man har… När vi i dagens högskolesystem 
mäter prestationer så baserar det sig just på ett oerhört bra teoretiskt kunnande. 
Yrkeshögskolan borde kunna också hitta på andra sätt att värdera kompetens. Det är det 
stora problemet.” Just den ledaren betonade att synen på studerande skulle vara högaktande 
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från början till slut. (2:1:104) 

Det är ledningen som i sista hand garanterar att utbildningens nivå motsvarar uppställda krav 
även om ansvaret är delat: “Sen är det ju litet det här, vad ska jag säga, som för oss då vi 
dimitterar ut dem så är det lite som en konstnär som signerar en tavla, så betyder 
signeringen… att ‘jag är nöjd med tavlan och jag är klar’. Så nöjd med arbetet alltså att jag 
lämnar den ifrån mig. Lite är det också så att när en studerande blir klar så signerar man att 
man är nöjd med den studerande och han är klar att gå in för nya uppgifter.” (4:2:64) 

Lärarens syn
Allmänt betonade den studerandes eget ansvar: ”Målet med en utbildning är ju att 
studeranden själv tar ansvar för sin egen förändringsprocess”. (4:8:58) Många betonade att 
det är fråga om högskoleutbildning. Det fanns en motsvarande tilltro till studerandes 
utvecklingspotential: ”Den är enorm och… om det finns någon sak jag kan bli fruktansvärt 
upprörd över, är det den här synen att det finns det här som man i vissa sammanhang talar 
om, begåvade och obegåvade, och sedan sådana som inte klarar sig och sådana som har alla 
möjliga svårigheter.” Svårigheter och begränsningar till trots kan studerande prestera mer än 
förväntat. (4:8:62)  

Det förekom också kritik mot en pedagogik som inte ställer tillräckliga krav på ungdomarna. 
Arbetslivet förutsätter ofta att individen underordnar sig andras uppfattning eller beslut. 
Utbildningen medverkar nu till en samhällsutveckling, där individen inte längre tar ett vidare 
ansvar: “Så tycker jag att en pedagogik som har körts under tjugo år, kanske femton år, så 
den leder till en sådan generation som inte bryr sig ett dugg om Finlands framtid, om man nu 
får ta till överdrifter. Men det är nog så att det är nog bara jag. Jag kan allt, jag vet allt och 
jag kommer att bli stor (skratt). Det är aldrig vi, det är över huvud taget inte vi och ändå är 
det verkliga arbetslivet mest vi i många sysslor, så man är alltid beroende av andra 
människor, underordnade, kolleger (---).” (1:10:48) 

Svaren gav uttryck för olika inställningar till studerandes möjligheter att tillgodogöra sig 
undervisning och utbildarens ansvar för den studerandes kunskaper. Förutsättningarna att 
konkret stöda studerande hade försämrats enligt flera lärares uppfattning i och med att 
undervisningstimmarna minskat och det gavs mindre tid för handledning. Det väckte farhågor 
om utbildnings kvalitet: “I längden kan vi utbilda en dålig produkt. Man ska kunna sälja den 
här produkten.” (4:7:35) 

Lärarens personlighet och engagemang lyfts fram såsom avgörande för en framgångsrik 
läroprocess: “Pedagogikprofessorerna må nu tycka vad de vill, men det har egentligen inte 
skett så mycket på tvåtusen år inom det här lärandet. Jag tror inte heller att nya verktyg 
underlättar… jag håller mera om att vilja lära, vara öppen och förstås kunna förmedla 
(otydligt: kunskap?) och entusiasmera sina studerande och… att visa på möjligheter och hur 
man kan lära sig att ta reda på saker och ting.” (4:7:62) En annan lärare håller med om att 
”en lärare är antingen bra eller dålig och det kan man inte göra någonting åt”. Det betyder 
emellertid inte att pedagogiken inte skulle ha någonting att ge, den är en substantiell del av 
läroinrättningens bas. (2:3:35) Nyttan av pedagogisk kunskap försvaras med att den 
studerande då ställs i centrum. Om man anser att pedagogiken ingenting ger, ”så tror jag att 
man har ögonlappar… och det är ju livsfarligt”. (3:6:126) En lärare som inte ville överbetona 
pedagogikens roll förverkligar en medveten syn i sitt praktiska arbete: ”Jag tycker att det är 
hemsk viktigt att studenterna ska förstå varför de gör vissa jobb, så att jag ser det med att 
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motivera dem, förklara varför, som A och O för att de ska lära sig någonting… Jag ser 
definitivt på undervisning och lärande ur den synvinkeln att det är lärande som gäller.” 
Läraren kan endast stöda studerande och peka på vad man kan lära sig och vad man borde lära 
sig. (1:8:50) 

Behovet av pedagogisk kunskap relateras till yrkeshögskolornas roll i utbildningsfältet som 
helhet. I kommentarerna till pågående förändring och identitetssökande (avsnitt 6.1.2.2) 
nämndes redan att en lärare gav sin personliga vision av en arbetsfördelning mellan 
universitet och yrkeshögskolor i ett samhälle, där en allt större andel av befolkningen går 
igenom den typen av utbildning. Tanken var att yrkeshögskolorna tar hand om 
massutbildningen medan universiteten fick ägna sig åt statsfinansierad grundutbildning, 
befriade från att hela tiden tillämpa sig, att sälja sin verksamhet och att ta in orimligt stora 
studerandekullar till en verksamhet som egentligen är avsedd att utbilda forskare. 
Pedagogiken blir inte lika central vid universiteten, men desto viktigare vid yrkeshögskolorna 
som skulle ta hand om stora grupper av studerande med varierande förutsättningar. (2:3:37)   

Pedagogisk fortbildning användes vid en högskola som en metod att föra samman lärarna och 
att arbeta sig samman till en gemensam högskola. Alla de informanter som deltagit återkom 
flera gånger i intervjuerna till satsningen på pedagogisk utveckling. Den gemensamma 
utbildningen ledde till att de som skulle förverkliga utbildningsprogrammen fick en känsla att 
de hörde ihop, geografiska avstånd och olika bakgrund till trots. Även om alla lärare eller 
blivande lärare inte omfattade den metod som lärdes ut och var beredda att tillämpa den, 
pågick det en pedagogisk diskussion i hela regionen samtidigt bland människor som skulle 
jobba i samma skola, framhöll en lärare. Detta var i sig något värdefullt ”även om människor 
sitter och argumenterar och någon stönar och tycker att det här kommer jag aldrig att klara 
av eller det här vill jag inte göra… Så det pågick något slags pedagogisk väckelserörelse, om 
jag nu ska ta till ett dramatiskt uttryck.” (2:10:38) 

En annan lärare vid samma högskola framhöll också diskussionens betydelse för en lärande 
organisation. Läraren, som kompletterade sin formella utbildning med pedagogikstudier, 
talade samtidigt om hur dessa hade öppnat ögonen för hela det spektrum av pedagogiska 
metoder som utvecklats. Det skulle vara farligt att binda sig till en enda snäv metod såsom 
PBL, men diskussionen representerade en utvecklingsfas på väg mot en gemensam 
yrkeshögskola. (2:3:35) 

Bibliotekariens syn
Bibliotekarierna diskuterade mera i termer av vad biblioteket och de själva kan bidra med och 
talade mindre om vilka möjligheter pedagogiska kunskaper och färdigheter ger. En ansvarig 
bibliotekarie med erfarenhet av olika pedagogiska grepp inom högskolan talade om skillnader 
i biblioteksanvändning som relaterades till undervisningsmetoderna: ”Det är ju så att det här 
problemorienterade eller vad man ska kalla den, undervisningen. Där kommer ju biblioteket 
in som en naturlig del. Man kan inte undervisa på det sättet utan bibliotek.” (3:2:148) 
Bibliotekarierna talade över lag mer om skillnader mellan olika utbildningskulturer som de 
kommit i kontakt med än om gemensamma nämnare. De nämnde emellertid också de stora, 
gemensamma projekten för hela yrkeshögskolan som fungerade såsom ett kitt i 
organisationen. Mest berördes de av pedagogisk fortbildning och kvalitetsarbete. 

Om man vill utbilda reflekterande praktiker förutsätter det reflekterande lärare, konstaterade 
en bibliotekarie med hänvisning till en aktuell devis. Att inge studerande framtidstro genom 
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att ge dem redskap att hantera förändring sågs som viktigt, ”för då visar man att man tror att 
dom ska kunna leva i det här föränderliga samhället sen’ med det de då har i bagaget och 
kunna tänka om och tänka nytt och göra något eget”. (2:4:52) Både lärare och bibliotekarier 
hade noterat att lärare som fortbildade sig levde sig in i studerandes situation och utvecklade 
sin förståelse för studerandes läroprocess. En bibliotekarie exemplifierade med en 
pedagogikutbildning för lärarna och behovet av kurslitteratur ”och vi diskuterade hur många 
(exemplar) vi skulle ta. De ville ju ha väldigt många då när de själva skulle läsa (skratt) 
förstås… Så tror jag också att de litet insåg bibliotekets roll och hur det borde vara för de 
studerande”. (3:2:93) 

Förskjutningen mot mera teoretisk undervisning antogs inte vara något problem för de 
studerande, bland bibliotekarierna fanns det tilltro till förmågan att lära. Undervisningen skall 
hela tiden öppna upp förnya insikter och den som söker kunskap kan tillgodogöra sig vilken 
nivå som helst om bara intresse finns. Man skall kanske akta sig för att förenkla. Problemen 
sågs i bristande ansvarstagande: ”Alla studerande kanske inte tar det där ansvaret och inser 
att det beror på mig.” (2:4:56) 

Biblioteksfunktionärens syn

På frågan om hur läraren kan gå in och stöda studerande svarade en biblioteksfunktionär att 
det inte går att hjälpa studerande som inte vill bli hjälpta. ”De måste ju själva först inse det… 
Före det kan de inte bli hjälpta och de kan inte heller lära sig fullt ut förrän de har kommit till 
insikt själva om hur de lär sig bäst.” (4:10:53) Samma biblioteksfunktionär fortsätter: ”Jag 
tror att studerande i dag har mycket mera möjligheter att vara individer än vad de hade förut 
i skolorna och det är ju samtidigt det som gör det svårare.” Man får välja kurser själv och lära 
sig i egen takt, vilket är krävande för både studerande och lärare. Ibland tar man den breda 
vägen. (4:10:59-62) Det behövs också förståelse för studerandes livssituation. Det finns 
ungdomar som mognar tidigt och vet exakt vad de vill, men många är mitt i utvecklingen, de 
är inte vuxna ännu. De frigör sig kanske från sina föräldrar, söker nya vänner och försöker 
skaffa sig en partner. Det är mycket som pågår i deras liv förutom studierna. ”Och kanske de 
inte ens har kommit till rätt ställe… sökandeprocessen pågår hela livet, men den är liksom 
intensivast det här året.” Funktionären hänvisade här till en aktuell förläsning om 
mognadsprocessen. (4:102) 

Sammanfattning: Synen på lärandet

Medan de centrala myndigheterna flaggades för en pedagogisk förnyelse varierade intresset 
på fältet för den aspekten på förändring. Det ideologiska valet av en viss pedagogisk 
inriktning hade därför begränsad praktisk effekt. De medverkande var i varje fall medvetna 
om vilken huvudlinje som gällde, nämligen att yrkeshögskolorna hade förbundit sig att 
utveckla sin pedagogik på konstruktivistisk grund med en inlärningsmodell, för vilken 
begreppen lärande, tolkning och förståelse är centrala (jfr Rauste- von Wright). Ju närmare 
förverkligandet av den pedagogiska grundsynen man kom, desto viktigare blev kollektiven, 
institutionerna och i synnerhet utbildningsprogrammen som präglades av ämnes- och 
yrkestraditioner. Den enskilda läraren – handledaren hade i praktiken möjlighet att göra sin 
egen tolkning av läroprocessen. Det ledde till att det i verkligheten förekom stora variationer i 
undervisningen. 
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Den pedagogiska diskussionen utnyttjades i varierande utsträckning för att föra samman 
utbildningarna och åtminstone vid en högskola blev den ett viktigt led i den nya 
organisationens integrationsprocess. Alla som hade deltagit i gemensam utbildning såg detta 
som betydelsefullt. 

Bibliotekarierna var den grupp som oftast uttalat skiljde mellan begreppen information och 
kunskap och som talade om vikten av ett kritiskt förhållningssätt till informationen. Ett 
särdrag i bibliotekariernas kunskapssyn var en tendens till kunskapsrelativism som ett resultat 
av att ständigt vara i kontakt med stora informationsmängder av varierande innehåll och 
kvalitet. 

  

Bibliotekarierna och synen på lärandet: 
- Den konstruktivistiskt grundade synen på lärandet överensstämmer med en stark 

tradition på informationsområdet.  
- Över lag är bibliotekariernas intresse stort för det pedagogiska utvecklingsarbetet.  
- Pedagogiska metoder som förutsätter att studerande aktivt söker och använder 

information ses som intressantast och mest utmanande ur bibliotekets synvinkel. 
- Att ständigt konfronteras med stora informationsmängder av varierande innehåll och 

kvalitet leder till kunskapsrelativism. 
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6.2.2 Undervisning

”Taito-opin tulee haastaa tieto-oppi.” 
Matti Vesa Volanen i Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa. Ajankohtaisia 
puheenvuoroja (2003, 26).  

Hur omsattes det kunskapsbegrepp som fördes fram såsom ett led i reformen i praktiken? 
Vilka undervisningsformer användes för att förverkliga den syn på lärandet som beskrevs i 
föregående avsnitt (6.2.1.1)? För det första antas väsentlig kunskap inte bestå av fakta utan av 
begreppsstrukturer som länkas samman genom olika relationer. För det andra antas att 
begreppslig och relationell kunskap inte kan överföras genom att någon berättar om den. 
Denna kunskap är i stället något som varje studerande måste bygga upp själv och det är 
lärarens uppgift att leda studeranden i rätt riktning. För det tredje fastslås att kunskap inte är 
en samling eviga sanningar om världen utan ett sätt att organisera och se verkligheten 
(Wingren, Carl-Erik: Rektors inskriptionstal 6.9.2000. Svenska yrkeshögskolan). Detta 
synsätt är inte specifikt för yrkeshögskolan utan allmänt omfattat som en grund för all vår 
utbildning. 

Hur studerande formar sin kunskap berördes i intervjuerna och bilden motsvarar Wingrens 
sammanfattning ovan. Ur svaren framstår lärandet som ett resultat av 
1) en individuell process som äger rum inom den studerande när hon eller han tar till sig ny 

information och skapar mening ur den.  
Lärandet växer emellertid fram i ett socialt sammanhang. Lärandet inom 
yrkesutbildningsinstitutionen påverkas direkt av  
2) interaktionen mellan läraren - handledaren och den studerande, 
3) interaktionen i grupper. 
På ett mera allmänt plan sker lärandet  
4) i växelverkan mellan individen och det omgivande samhället (ibid.). 
Här finns alltså ett interaktionistiskt perspektiv på lärandet utöver uppfattningen att det är den 
studerande som lär sig. Kunskapen överförs inte som sådan, men utbildningsinstitutionen 
ansvarar för att en definierad nivå uppnås. Läroprocessen fortsätter efter studerande avlagt 
examen. Den allmänna uppfattningen är att studerande skall lära sig att lära, eftersom alla 
yrkesområden utvecklas. 

Vid tiden för intervjuerna gav yrkeshögskolorna utbildning för lägre högskoleexamen och de 
som hade hunnit längst hade ambitionen att inleda magisterutbildning när lagstiftningen 
gjorde det möjligt. En övergångslag om försök med påbyggnadsexamina antogs 13.7 2001 för 
tiden 1.1 2002 – 31.7 2005 (Lag 645/2001). Om yrkeshögskolan utbildar praktiker på 
teoretisk grund är det väsentligt för arbetsmarkanden att få veta hur den utbildningen skiljer 
sig från universitetsutbildning som ger behörighet till yrkesutövning. Både yrkeshögskolor 
och universitet erbjuder exempelvis utbildningsprogram som skall leda till behörighet för 
bibliotekariebefattningar vid allmänna bibliotek. 
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6.2.2.1 Praktisk och teoretisk kunskap 

”Vi får inte bättre barnträdgårdslärare, klasslärare, socialarbetare, diakoner, präster, sjukskötare 
et cetera genom att höja den akademiska ambitionsnivån. Snarare sämre, eftersom de därmed 
riskerar att förlora inte bara den tysta kunskap de tidigare har haft utan också förmågan att ta till 
sig ny sådan, och registrera sådana dimensioner av verkligheten som inte kan tolkas i 
vetenskapens kategorier.” 

Sociologen Thomas Rosenberg i essän ”Gör vetenskapen världen mindre?” i 
Hufvudstadsbladets söndagsbilaga 30.10 2005, 12-13.

Bland argumenten för en generell yrkesutbildning finns den ökade komplexiteten i samhälls- 
och arbetslivet samt den snabba förändringstakten som leder till att detaljkunskaper har en 
tendens att föråldras fort. Den utveckling av yrkesutbildningen som tog fart under 1970-talet 
har inte fortgått utan kritik. I citatet ovan ifrågasätter Rosenberg den akademisering av en lång 
rad yrken som nu är ett faktum. Påtagligt är att de uppräknade yrkena alla innebär arbete med 
människor och människan är fortsättningsvis den samma. Till listan kan fogas andra yrken, 
för vilka högskoleutbildning inrättades i och med yrkesutbildningsreformen. Vad leder 
exempelvis yrkeshögskoleutbildningen för biblioteksfunktionärer/bibliotekarier till? Att föra 
in nya element i yrkesutbildningen, i det här fallet mera teori och vetenskapligt tänkande, utan 
att förlora den praktiska kunskapsbasen framstår som en stor utmaning för alla utbildare. De 
som skulle förverkliga reformen regionalt och lokalt hade egentligen inget alternativ till att gå 
med i yrkeshögskoleförsöket, eftersom yrkesutbildningen i dess gamla form var dömd att 
försvinna. Visserligen etablerades samtidigt nya yrkesinstitut för att ge grundutbildning, men 
så var inte fallet på alla områden och också på institutnivån fanns starka ambitioner till 
förnyelse. Från början var det klart att yrkeshögskolan skulle fylla kriterierna för 
högskoleutbildning. Däremot kunde förverkligandet ske på olika sätt och i bästa fall genom en 
fungerande växelverkan mellan praktik och teori. 

Ju längre bakåt i tiden man går, desto starkare är sambandet mellan yrkesutbildning och 
arbetsliv. Här är det skäl att påminna om den interna bibliotekarieutbildning som ordnades av 
de större vetenskapliga biblioteken i Finland inklusive Åbo Akademis bibliotek (Blåfield 
1981, 59-60). Där fördes yrkeskunskaper och traditioner vidare från dem som hade samlat 
erfarenhet, mästarna, till nybörjarna på området, lärlingarna. Dagens nationella 
utbildningssystem inbegriper fortfarande en utbildningsform som påminner om skråväsendets 
lärlingsfas, nämligen läroavtalsutbildning. Den vägen kan man skaffa sig en grundexamen 
också för biblioteksbranschen (Opetusministeriö. Kirjastoalan 2006). Största delen av lärandet 
är då förlagt till en bestämd arbetsplats som har påtagit sig ett utbildningsansvar. Här 
överväger handledningen som metod. I de flesta fall har ansvaret förts över på 
utbildningsinstitutionen som ger generell utbildning, men som fortfarande kan bygga in 
arbetspraktik av olika omfattning i utbildningen. Där varierar anknytningen till arbetslivet 
beroende på yrkesområdet. Ju högre utbildning desto högre tenderar också abstraktionsnivån 
att vara. Med högre utbildning förs ett större ansvar för läroprocessen över på den studerande. 

Inom en del yrkesområden hade arbetsmarknaden förändrats så att man tidigare främst hade 
utbildat folk för den offentliga sektorn medan den aktuella utbildningen också riktade in sig 
på den privata sektorn, eller åtminstone en vinstbringande sektor. Exempelvis kulturarbetare 
utbildas i högre grad för att fungera som producenter, de arbetar inom olika projekt, vilket 
förutsätter nya kunskaper och färdigheter. Också om utbildningen hade fortsatt på institutnivå 
hade inriktningen ändrats, ”för det är ju klart att inte var vi blinda för vad som höll på att 
hända i samhället”, som en lärare uttryckte det (2:10:90). Det ledde också till att man sökte en 
annan arbetslivsanknytning än tidigare. 
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Många lärare framhöll i intervjuerna att den tidigare utbildningen på institutnivå redan byggde 
på teoretisk grund. Samtidigt nämndes just yrkesutbildning på teoretisk grund som en stor 
utmaning. Bland de lärare som byggde upp undervisningen hade en del sina rötter i den 
praktiska yrkesverksamheten och andra hade forskarbakgrund. Många hade bred erfarenhet av 
både teori och praktik. Spänningsfältet illustrerades med hänvisningar till den ömsesidiga 
misstro som kan märkas på många områden mellan den akademiska och den praktiska nivån, 
men inte inom den nuvarande utbildningsinstitutionen utan mellan arbetslivet och 
utbildningen. Informanterna verkade eniga om styrkan i att kombinera teori och praktik i 
utbildningen. Ingen grupp profilerade sig i förhållande till de andra. De skillnader som 
framkom fanns i synen på hur teoretisk och praktisk kunskap skulle flätas in i varandra, d.v.s. 
skillnaderna fanns i detta skede på ett pedagogiskt plan. 

1) Ledningens syn 
Yrkeshögskolans ledning fungerade i övergångsskedet mellan olika utbildningsformer som 
marknadsförare både utom och inom organisationen. Helt grundläggande var den starkare 
inriktningen på teoretiska kunskaper som legitimerades på olika sätt. Då kunde det 
exempelvis bli aktuellt att vidtala en representant för näringslivet som ställde upp och talade 
om ”varför man behöver kunskap och kompetens och lite forskning för att skapa bra 
korvskinn” i en miljö, där forskningstraditionen var relativt svag (3:1:133). Det hänvisades 
allmänt till att utbildningen redan före reformen var starkt teoretisk förankrad inom många 
områden. En del av utbildningen inom teknik och vård gavs som exempel på områden där 
man redan befann sig på högskolenivå.  

Den aktuella högskoleutbildningen sågs som ett led i individens livslånga lärande med en 
förhistoria i andra stadiets yrkesutbildning eller gymnasiet. Intresset sträckte sig t.o.m. längre 
bakåt i individens utveckling. En ledare framhöll hur viktigt det är att ta vara på barnets 
naturliga nyfikenhet och kreativitet samt iver att hela tiden lära sig något nytt och såg också 
detta som en del av yrkeshögskolans intressesfär. Barnen är presumtiva studerande. Vanligare 
var det emellertid att fokusera på dem som redan har en yrkesutbildning och där definierade 
ledningen flera uppgifter. Särskilt i övergångsskedet handlade det om att bereda möjligheter 
till kompletterande utbildning när utbildningsstrukturen ändrades, såsom inom sjöfarten. 
Redan behöriga yrkesutövare inom respektive område skulle erbjudas fortbildning så att de 
skulle kunna hålla sig à jour med branschens utveckling. Påbyggnadsutbildning för 
magisterexamen sågs både som en utvecklingsmöjlighet på individnivå och som ett led i 
yrkesområdets utveckling. Etableringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten gav 
studerande nya möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom olika projekt under sakkunnig 
ledning. 

2) Lärarens syn 
Lärarna såg yrkeskunskapen som en helhet med många komponenter. ”Vi behöver ju ändå 
den teoretiska bakgrunden… och jag skulle vilja se det som spår i utbildningen, som går ihop 
och går isär”, sade en utbildningsansvarig. Teoretisk utbildning ges under separata kurser för 
att sedan sammanföras och utnyttjas i gemensamma projekt varefter kunskaperna prövas 
under arbetspraktiken, fördjupas och sammanförs i nya projekt. (3:3:45) Yrkeshögskolans 
styrka sågs i just försöken till integration mellan teori och praktik. I alla studieplaner sägs 
tydligt ut att båda elementen förenas, ”och det tycker jag egentligen är grunden för all 
pedagogisk verksamhet, det ska finnas teori och praktik”, sade en annan lärare som ansåg att 
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man här hade kommit längre än inom universitetsutbildningen. (4:8:23)  

En lärare påminde om att det fortfarande handlar om yrkesutbildning: ”Jag tycker att det här 
gamla hederliga ordet yrke… är bara plus, men så verkar det nog inte vara kanske för de 
flesta.” Yrkeskompetens och specialisering ger styrka, ”man har hela repertoaren i bagaget”.  
Teorin måste finnas där så att man förstår varför man jobbar och kan hantera nya situationer, 
när man ställs inför dem. (3:4:98) Studerande kan ha svårigheter att inse behovet av 
teoristudier när det serveras mer än lösningen av en enskild arbetsuppgift kräver. ”Det beror 
förstås på att i vissa skeden av livet är man ganska otålig och vill komma framåt med just det 
som man har för ögonen och kanske inte riktigt ser, att det kan vara alldeles bra att veta 
någonting om marginalerna också”, sade en annan lärare med ett bredare ansvar. Läraren 
måste här se längre än de studerande. (2:10:34) 

Yrkeshögskolans relation till universitetet och vice versa omtalades som kontroversiell. ”På 
sikt får vi se vad som händer, men jag ser nog att den här organisationen, yrkeshögskolans 
organisation, är väldigt i tiden”, sade en lärare med arbetserfarenhet från universitet (4:8:23). 
Flera av de tillfrågade lärarna gav exempel på hur flytande gränsen mellan olika 
högskoleutbildningar redan är. Intresset och mobiliteten föreföll begränsade till att 
yrkeshögskolorna tillgodogjorde sig kunskaper vid universiteten. Det förekom samarbete över 
gränserna exempelvis så att en universitetskurs motsvarande vitsordet approbatur 
innehållsmässigt hade omarbetats till en studiehelhet inom ett yrkeshögskoleprogram 
(2:10:90). Enligt särskilt avtal kunde yrkeshögskolestuderande avlägga någon specialkurs 
inom sitt ämnesområde vid ett universitet. Det vetenskapliga förhållningssättet fördes tidigt in 
i utbildningen. 

När ambitionsnivån är så hög att studerande inte presterar förväntade resultat, blir situationen 
problematisk för läraren: ”Det enda sättet att tackla det här skulle ju vara att fortsättningsvis 
ha ribban högt ställd och acceptera, att en stor del av de studerande märker, att det här är 
inte deras yrkesbana. Men i och med att vår finansiering baserar sig på antalet studerande, 
så finns det ett visst intresse av att slussa de studerande genom utbildningen. Jag vill inte 
påstå att vi sänker ribban, men vi liksom servar de studerande mera. Samtidigt heter det att… 
utbildningen borde bli sådan, att de lär sig att självständigt utbilda sig och ta reda på saker 
och ting. Här har vi två saker som inte riktigt går att förena i längden.” (4:7:35) 

Hos en del lärare fanns den uttalade ambitionen att ge studerande mer än ämneskunskaper. 
Inom utbildningen för vården och det sociala området framhölls att man ville stöda 
studerandes personlighetsutveckling och hjälpa dem att ”hitta sina egna resurser” (2: 9:69). I 
språkundervisningen kunde det handla om att ge sådana färdigheter som krävs i ett 
sjöfartsyrke, där man måste kunna umgås med samma människor dygnet runt och 
kommunicera med människor från olika kulturer. Att bibringa ”vett och etikett” blev då ett 
delmål för undervisningen. (3:4:114) Någon räknade upp en lång rad färdigheter som krävs en 
ingenjör i arbetslivet utöver den direkta fackkunskapen, såsom kommunikationsförmåga och 
den självinsikt arbete med andra människor kräver: ”Vi har inte en aning om vårt eget 
beteende.” (1:10:34) Yrkeskunskaper och –färdigheter kommer i första hand, men betoningen 
av kommunikativa färdigheter inskränker sig inte till de branscher som tydligast innebär 
arbete med människor, d.v.s. vård och omsorg. Inom alla yrkesområden är man beroende av 
andra människor och deras prestationer för att själv nå resultat.  
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3) Bibliotekariens syn
Bibliotekarierna uttryckte sig i allmänhet mycket positivt om strävandena att kombinera teori 
och praktik vid yrkeshögskolan. Det gav dem en aktivare roll i utbildningen. I jämförelse med 
andra stadiets utbildning, som biblioteket också betjänar, var efterfrågan på bibliotekstjänster 
större på högskolenivå. (4:1:36) Konceptet bedömdes som lyckat med tanke på både 
arbetsmarknadens behov och ungdomars intresse att skaffa sig en yrkesutbildning som är 
tillräckligt allmänt inriktad för att ge dem valmöjligheter. Det betydde inte att de praktiska 
elementen i utbildningen underskattades. Studerande måste själva få pröva på det praktiska 
arbetet i skolan och under praktik på arbetsplatser: ”Vissa saker måste man kunna för att folk 
inte ska dö i händerna på en”, konstaterade en bibliotekarie med hänvisning till utbildningen 
av vårdstuderande. (2:8:185) 

Bland bibliotekarierna och i ännu högre grad bland funktionärerna förekom emellertid också 
kritik mot den rådande ambitionsnivån på ett allmänt plan. Det förekom en viss tveksamhet 
till ambitionen att hålla en hög teoretisk nivå på utbildningen och därmed närma sig 
universitetsutbildningen om det ledde till att det praktiska baskunnandet blir en bristvara. 
Både inom den egna branschen och inom andra yrkesområden såg bibliotekarierna ett behov 
av praktiker med intresse för allt det mera rutinartade arbete som inte har försvunnit trots den 
tekniska utvecklingen. Det fanns en oro över att felaktiga förväntningar på arbetsmarknaden 
väcktes hos studerande i och med högskoleexamen. En bibliotekarie med arbetserfarenhet 
från olika högskolor ville hålla förväntningarna på en realistisk nivå: ”När man talar om 
yrkeshögskolan, talar man som om man läst vid universitet”. (3:5:26) 

6.2.2.2 Undervisningsformer 

För att få en uppfattning om hur bibliotekarien kunde stöda undervisningen ställdes frågan om 
hur den ordnats i praktiken. Ur intervjuerna framgick att ett brett spektrum av 
undervisningsformer användes vid yrkeshögskolorna. Följande element i återkom i 
beskrivningarna: 

- lärarens ansvar för utbildningen kvarstår, men studerandes ansvar för sitt eget lärande 
betonas starkt,  

- personliga studieplaner infördes tidigt till stöd för studerande,
- utöver individuellt lärande framhålls ofta betydelsen av lärandet i grupp, 
- handledning av studerande förekommer i många sammanhang inklusive i samband 

med arbetspraktik och internationellt studentutbyte,     
- av arbetsformerna betonas problemlösning och projektarbete, 
- olika former för examination och utvärdering av studieresultaten används. 

När försöksverksamheten inleddes valde en av yrkeshögskolorna att genomgående försöka 
implementera problembaserat lärande (PBL) i den form metoden utvecklats vid 
Hälsouniversitetet i Linköping. Ett uttalat motiv till valet var den positiva människosyn som 
metoden baserar sig på. Man lade upp ett ambitiöst program för lärarfortbildning och fick till 
stånd både ett mötesforum och en allmän diskussion kring lärande och undervisning, frågor 
som ju berör alla lärare. Fortbildningen ledde inte till en allmän övergång till PBL, men 
metoden användes vid tidpunkten för mina intervjuer inom en del utbildningsprogram medan 
andra har fortsatt den traditionella och delvis projektbaserade undervisning man gav redan 
tidigare. Som orsaker till den återhållsamma attityden uppgavs bl.a. att man inte övertygats 
om metodens tillämplighet inom det egna undervisningsområdet och att lärarresurserna i en 
del kurser med många studerande inte hinner till för handledning av de smågrupper som utgör 
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en viktig komponent i PBL. I de fall där man lyckats kunde man inte tänka sig en återgång till 
det gamla. 

Också vid övriga högskolor hade Hälsouniversitetet varit en inspirationskälla särskilt för 
vårdutbildningen och utbildningen för den sociala sektorn. Vid en av dem hänvisades direkt 
till Linköpingsmodellen. Där hade hela den sociala sektorn redan arbetat problembaserat en 
längre tid och vårdsektorn hade då under ett års tid integrerat sin undervisning. (1:9:42) En 
omläggning av undervisningen hade många genomgripande effekter. En som nämndes var att 
lärarna fick lära sig att samarbeta mycket mera än förut. Gamla styrkepositioner upphörde att 
gälla. ”Den pedagogiska filosofi, som vi har valt här, så kräver ju då team. Det tar ju också 
tid att arbeta i team, det kan inte mera vara så att den som är bäst säger att så här måste man 
göra eller så här många timmar måste jag få. Man måste dela på den där kakan på ett annat 
sätt.”(YH3:2:79)  

Trots olika pedagogiska satsningar framkom inga väsentliga skillnader i synen på lärandet vid 
högskolorna. Inom alla högskolor förekom olika undervisningsformer. Däremot var 
skillnaderna mellan ämnesområdena tydligare. En datalärare sade: ”Jag tror att vi undervisar 
hemskt olika. Teknik undervisar ju helt traditionellt. Jag undervisar ju faktiskt ganska 
traditionellt. Men nu har vi ju lite PBL faktiskt också. Jag vet inte med Sjukis, de säger ju att 
de har PBL, kanske de har. Men jag tror att det är hemskt annorlunda.” (2:7:84) 
Representanter för de områden, inom vilka problembaserat lärande och besläktade metoder 
användes allmänt, profilerade sig både genom att tala mera om pedagogiska frågor och genom 
sättet att uttrycka sig. De sju stegen till problemlösning användes ofta för att illustrera 
arbetssättet. Basgruppen gav den studerande ett klart definierat socialt sammanhang för 
lärande, där både möjligheterna till interaktion och handledarens stöd beaktats. Utbildningen 
relaterades till filosofiska och psykologiska aspekter såsom människosyn och personlig 
utveckling. Samtidigt fördes genomtänkta pedagogiska resonemang av personer som 
underströk hela bredden av pedagogiska metoder och poängterade att man inte stannat för 
någon ”bokstavspedagogik”, med klar syftning på PBL. 

Många av dem som arbetade med undervisning frågade sig hur långt studerande själva kunde 
ta ansvar för sitt lärande och hur långt stödåtgärder skulle utsträckas. Det gällde att inte 
”vårda” studerande så att de inte klarade sig i konkurrensen på arbetsmarknaden och på 
framtida arbetsplatser, där motstridiga intressen och konflikter knappast helt kan undvikas. 
Hur långt skall exempelvis bibliotekarien sträcka sin informationssökning? Begreppet 
”curlingförälder”1 kan ha sin motsvarighet i ”curlinglärare” och ”curlingbibliotekarier” som 
tar ett alltför stort ansvar för studerande och deras studier. Å andra sidan kan handledning och 
olika stödåtgärder vara en god investering om utbildningen vill ta vara på varje individs 
utvecklingspotential. En vårdlärare talade om svårigheterna att förmedla till studerande ”att 
de ska hitta sin egen studiestil och studietakt”. (2:9:64) Dilemmat är bekant inom 
informationsforskningen. Där har individuella olikheter i inlärningsstilar som kan relateras till 
skillnader i personlighet, uppmärksammats och sambanden med val av 
informationssökningsstrategier kunnat påvisas (Heinström 2002). 

Vid tiden för intervjuerna förekom nätundervisning, men inte så allmänt även om den var 
under utveckling. Den personliga kontakten mellan studerande och lärare – handledare var 
fortfarande stark.  

                                               
1 Uttrycket syftar på idrottsgrenen curling och sopandet av tävlingsbanan så att en sten glider fram med minsta 
möjliga motstånd. Detta har överförts till föräldrars försök att underlätta sina barns uppväxt och karriär så långt 
som möjligt och därmed bespara dem det motstånd livet normalt bjuder. 
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Ledningens och lärarens syn 
De personer som ansvarade för genomförandet av utbildningsreformen hade alla själva samlat 
praktisk erfarenhet av undervisning under sin yrkeskarriär. Förutom att leda organisationer i 
förändring hade samtliga ledare också medverkat till att det hade skett en pedagogisk 
utveckling. Följande kommentarer är avsedda att illustrera hur ledare och lärare, som här båda 
representerar ett pedagogiskt synsätt, såg på olika former av undervisning och lärande.  

Vid en närmare granskning av olika ämnesområden visade det sig att det pedagogiska greppet 
kunde variera rätt mycket. Mönstret var emellertid inte entydigt. Det förekom hänvisningar 
till traditioner inom teknisk utbildning: ”Den här utbildningen har traditionellt ganska långt 
varit sådan att läraren är en mästare, som då visar för den studerande hur en ingenjör 
arbetar, och kanske inte så mycket pedagog…” (4:7:62) Inom en annan teknisk utbildning 
beskrevs situationen så att man hade lagt om undervisningen och gett de studerande mera 
ansvar. ”Färre föreläsningar och mera arbete, så får studerande presentera för varandra och 
inför oss och vi har möten där vi diskuterar lösningar av olika problem”, berättade en lärare 
som själv hade utbildats genom ”korvstoppning”. Både studerande och lärare var motiverade: 
”Vi får ju visa upp vad våra studerande klarar av.” Metoden hade lett till god feedback från 
näringslivet. Studerande fick bättre självförtroende när de tillsammans med kamraterna hade 
genomfört ett större projekt. De hade lärt sig hur man bär sig åt för att lösa ett större 
problem, ”hur man ror i land ett projekt, som såg hopplöst ut vid vissa tillfällen”. (3:10:20-
21) Projektarbetet som metod kunde också bli en belastning om det saknades koordinering av 
undervisningen: ”Inom tekniken var det också så att varje kurs med självaktning skulle 
innehålla ett projektarbete. Men det leder ju till i slutändan att studerande överbelastas med 
projektarbeten.” (4:2:106) 

De negativa omdömena gällde den nuvarande uppläggningen av undervisningen med färre 
timmar i klass för lärarhandledda övningar, laborationer o. dyl. Elevmaterialet var fortfarande 
till stor del på samma nivå som vid de tidigare yrkesinstituten och behovet av 
lärarhandledning hade inte minskat. En mera teoretisk inriktning ökade snarare 
handledningens betydelse. Inom de program där undervisningen hade ändrats radikalt så att 
enskilda ämnen hade sammanförts till större helheter, föreföll man mera till freds med 
situationen. Hela sättet att undervisa hade förändrats och resurserna hade omfördelats enligt 
aktuella behov. En lärare berättade exempelvis hur hon hade lagt om sin språkundervisning 
från grunden i det nya sammanhanget. Lektionerna var förhållandevis få och tiden användes 
till att stärka den muntliga framställningen, man samtalade kring teman inom respektive 
utbildningsområde på det språk som skall läras. Tentamina var både muntliga och skriftliga, 
de kunde vara individuella eller genomföras i grupp. Seminarieformen användes som ett 
alternativ till tentamen. (4:4:74) Portfolio nämndes av många såsom en presentationsform för 
studieresultat som man ville satsa på. 

Med tanke på att yrkeshögskolorna utbildar i första hand unga men också vuxna för ett 
mycket brett spektrum av samhällsaktiviteter förefaller det naturligt att helt olika faktorer kan 
vara utslagsgivande för en fungerande utbildning. De lärare som representerade utbildning 
inom konstområdet framhöll särskilt inlärningsmiljöns betydelse för skapande verksamhet. 
Det behövdes en viss frihet, t.ex. för studerande att arbeta vilken tid som helst på dygnet, 
vilket också lokalt hade förverkligats. (4:3:39) På ledarnivå framhölls att också konstämnena 
mår bra av en klar utbildningsstruktur. (4:2:114)   
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Den praktik som förlades till olika arbetsplatser gav möjligheter till interaktivt och socialt 
lärande. Exempel på välutvecklad praktikhandledning som syftade till både 
kunskapsutveckling och personlighetsutveckling gavs från vårdområdet. Där samarbetade 
praktikansvariga lärare med arbetsplatshandledaren så att enskilda studerandes insatser 
utvärderades och diskuterades med den studerande. (2:9:69) Mycket arbete sattes också på 
den internationella praktik som yrkeshögskolorna satsat särskilt på. Studerande uppmuntras 
att vistas utomlands minst tre månader för studier eller arbetspraktik. Där skiljer sig 
yrkeshögskolorna från universiteten, där utlandsvistelser gäller studier. För 
praktikhandledaren framstår nyttan tydligt: ”Och de som en gång far, så de har nog nytta av 
det både för, ska jag säga, personliga utvecklingen och sedan också framtida 
karriärmöjligheter. Svårigheten är att få dem att fara.” (4:9:25) Mångkulturella studier kunde 
också innebära gemensam undervisning i form av problemlösning för studerande till olika 
yrken som skall arbeta tillsammans inom ett sjukhus, medicinare, vårdstuderande och 
studerande inom det sociala området. Vid en institution berättades att man redan länge hade 
deltagit i olika multiprofessionella program. (1:9:18-19)   

En lärare som arbetade problembaserat talde mycket om studerandes motivation. Det gällde 
att hitta de områden som studerande själva är intresserade av, ”att spinna vidare på den egna 
tankeprocessen och föra den någonstans. Med vissa studerande går det här jättebra.” Hos 
andra ”som bara går där” är det svårt att väcka den där upptäckarglädjen och få igång 
processen. De som hade svårt att hinna med i den snabba studietakten tyckte att de ö. h. t. inte 
hann bearbeta och reflektera över vad de höll på med. Det gällde för lärarna att åtminstone 
utnyttja de studieavtalssamtal som hålls en gång per termin för att hjälpa studerande att 
definiera vad de vill ha ut av sina studier, vilka deras målsättningar är, vad de är beredda att 
satsa och var svårigheterna ligger. Just den läraren talade om vikten av att hitta den 
meningsfulla, att hitta glädjen i studierna. (2:9:64) 

Bibliotekariens syn
Av bibliotekariernas kommentarer att döma varierade avståndet till undervisningen mycket. 
Det rörde sig om en skala från direkt eller ämnesintegrerad undervisning i klass till ovetskap 
om den litteratur som användes i aktuella kurser. En del ansåg sig ha god inblick i 
undervisningen och de metoder som användes. Alla poängterade att det krävdes egen aktivitet 
för att kunna följa med vad som hände. Alla hänvisade också till de enskilda lärarnas intresse 
eller ointresse av samarbete. Informella undervisningssituationer var vanligast i 
bibliotekariernas dagliga arbete. Handledningen föreföll att vara en så naturlig arbetsform att 
man primärt inte ens definierade sina stödinsatser som just handledning. Biblioteket berördes 
av de utvärderingar som gjordes av den enskilda yrkeshögskolans utbildning som helhet. 
Några bibliotekarier var intresserade av att vara med och bedöma hur deras egen undervisning 
i informationssökning hade utfallit.  

Bibliotekarierna hade goda möjligheter att iaktta lärarna. Följande beskrivning kan ses som en 
illustration till det övergångsskede undervisningen befann sig i vid tiden för intervjuerna. 
Inom ett visst undervisningsområde fungerade det exempelvis så att lärarna var väldigt få och 
mycket duktiga inom sitt begränsade ämnesområde. ”De är väldigt duktiga på det de kan och 
så tycker de då att eleverna ska kunna få lite av allting de kan. Och det betyder att de försöker 
lära eleverna väldigt mycket och de får själv en väldigt stor arbetsbörda.” (2:5:82) 
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6.2.2.3 Sammanfattning: Undervisning

Den officiella synen på undervisningen såsom en interaktiv process präglade uppläggningen 
av undervisningen inom de fyra yrkeshögskolorna. Individen ges möjligheter att lära i 
interaktion med andra individer och också ute i samhället under arbetspraktik och 
projektarbete. Ur bibliotekariens synvinkel är det väsenligt att lärandet uppfattas som en 
livslång process, som fortsätter efter att studerande avlagt examen. När den studerande skall 
lära sig att lära behövs informationsfärdigheter. 

Frågan om vilka kunskaper och färdigheter som skall läras ut och hur teori och praktik skall 
integreras föreföll att engagera medverkande på alla nivåer i utbildningsorganisationen. Man 
sökte fortfarande ett eget koncept för yrkeshögskolekunskapen. Det är fortfarande fråga om 
yrkesutbildning, men den vilar på teoretisk grund. Både de teoretiska elementen och 
interaktionen med arbetslivet betonades i beskrivningarna av den nuvarande utbildningen. 
Steget från institututbildning till yrkeshögskola var inte alltid så stort, framhöll en del, 
eftersom också tidigare fanns ambitiösa program med teoretiskt förankrad undervisning. 
Arbetslivsanknytningen var stark från förut och exempel gavs på välfungerade 
praktikhandledning i samarbete med arbetsplatserna. Utlandspraktik var ett av medel att 
förverkliga den internationalisering yrkeshögskolorna förbundit sig till. 
  
I första hand skall studerande få yrkeskunskaper och –färdigheter, men betoningen av 
kommunikativa färdigheter inskränker sig inte till de branscher som tydligast innebär arbete 
med människor, d.v.s. vård och omsorg. Exempelvis inom både teknik och sjöfart nämns 
kommunikationsförmågan såsom viktig för det kommande arbetslivet. Det fanns också 
ambitioner särskilt inom utbildningarna för vården och det sociala området att stöda 
studerandes personliga utveckling. Bibliotekariernas möjligheter att stöda undervisningen och 
lärandet sågs av dessa som alltför avhängigt av den enskilda läraren. 

Undervisningen förverkligades under många olika former. Där man övergick till 
problembaserat lärande föreföll det att ha medfört de största förändringarna i uppläggningen 
av undervisningen inom enskilda program. Undervisningen i olika ämnen hade integrerats för 
att stöda en kreativ problemlösning. Den sociala interaktionen ökade när studerande arbetade i 
basgrupper. Bibliotekariernas möjligheter till en aktiv insats ökade väsentligt när studerande 
skulle lösa problem och behövde mångsidig information. 

Bibliotekarierna och undervisningen:
- Nya synsätt på lärande och undervisning gynnar bibliotekariernas 

arbetsmöjligheter Ett interaktioniskt perspektiv på lärandet ger rum för 
bibliotekarien som aktör i undervisningen. 

- Studerande skall ”lära sig att lära” genom problemlösning. Yrkesutbildningen 
skall ge färdigheter för ett livslångt lärande i arbetslivet, vilket leder till att 
studerandes informationsfärdigheter uppmärksammas. 
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6.2.3 Lärarrollen 

Lärarens yrkesroll kunde här behandlas som en av rambetingelserna för bibliotekarierollens 
utveckling vid yrkeshögskolorna, men den bedömdes som viktigare än så i sammanhanget. I 
och med att kontakterna mellan de två yrkesgrupperna antogs vara avgörande för ett 
framgångsrikt biblioteksarbete, ställdes särskilda frågor om lärarrollen i intervjuerna, 
nämligen om vilka förändringar som skett, vilka uppgifterna av och vilka kunskaper som 
krävdes. Lärarna ställdes inför utmaningen att hitta en ny roll ”som ligger lite utanför 
klassrummet och katedern, att hela tiden vara två steg före än bara ett steg”, enligt en av 
ledarna som gav följande exempel: Inom sjöfarten hade lärarna sett till att eleverna lärde sig 
att föra ett fartyg. ”Nu kommer de mitt i allt in i en högskola, där ett nytt krav till exempel är 
att lärarna också ska vara forskningsintresserade personer. Och då ställer sig lärarna och 
frågar: Nå vad ska vi forska i då? Vad är det nu som vi inte vet?”(3:1:116) 

Pekka Auvinen har i en artikel behandlat de stora förändringar yrkeshögskolelärarens arbete 
har genomgått sedan starten 1992 och hans slutsats är att förändringarna i lärarens arbete och 
de kunskapskrav som ställts har lett till att den gamla yrkesidentiteten ifrågasatts och en ny 
identitet har byggts upp. Enligt Auvinen är läraren inte längre den som delar ut kunskap. Den 
stora utmaningen är att välja och värdera information, vilket är exakt den formulering som 
bibliotekarierna använder för egen del. Också om synen på lärandet och lärarrollen har 
förändrats har läraren har fortfarande en avgörande roll som handledare och som ansvarig för 
att lärandet anknyts till verkligheten (Auvinen 2006, 11-12).  

På ett allmänt plan utgår undersökningen från att en specifik, om än föränderlig yrkesroll kan 
identifieras bland våra många samhällsroller. Den är sannolikt mindre framträdande än 
tidigare i dagens arbetsliv som i allt högre grad präglas av rörlighet på arbetsmarknaden, 
tillfälliga anställningsförhållanden, olika former av projektarbete och branschbyten. Olika 
former av lagarbete, team, är en vanlig arbetsmodell och det kan få motsatta effekter: Dels 
syftar teamen till att riva barriärer bl.a. mellan yrkesgrupper, vilket kan leda till upplösning av 
tidigare, stabila roller till förmån för situationsbetingade roller. Dels kan närmare kontakter 
leda till att man upptäcker varandras speciella kunnande, att den egna yrkesidentiteten och 
yrkesrollen framträder tydligare både fören själv och andra. En viktig aspekt på yrkesrollen är 
den att villkoren för professionell yrkesutövning skiljer sig från andra arbetssituationer och att 
det därför fortfarande finns ett behov av att tala om yrkesroller och yrkesidentitet. 
Yrkeskunskapen är här central, eftersom den ger yrkesrollen dess legitimitet. Därför finns det 
också externa kontrollmekanismer i form av fastställda kunskapskrav och examina. 

I kapitel 3 beskrevs yrkesrollen som ett resultat av många olika, pågående processer. Den 
uppstår ur utbildning, socialisation till yrket i kollegiala sammanhang, genom tillägnade av 
yrkestradition inklusive tyst kunskap i arbetsmiljön samt av egna och andras föreställningar 
och förväntningar. Eftersom rollen är förbunden med interaktivitet valdes just denna aspekt på 
främst bibliotekariens, men också i någon mån lärarens arbete för en granskning. Både lärare 
och bibliotekarier har yrkeskunskaper som gör det möjligt för dem att vara verksamma på 
många områden, men här fokuseras det arbete som utförs inom bestämda, institutionella 
ramar. Den formen av professionell verksamhet regleras genom lagstiftning och avtal, 
eftersom utövandet både legitimeras av och har konsekvenser för det allmänna. 

Lärarna i undersökningen hade olika formella positioner, men till följd av att de medverkande 
var så få följs inte denna aspekt upp. Löftet om anonymitet hade inte gått att uppfylla. Studiet 
av lärarrollen är ju inte heller undersökningens huvudsyfte. Däremot belyser materialet 
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reaktioner på krav och förväntningar som riktades mot läraren, och det framgår att vissa av 
lärarens funktioner förstärktes när yrkeshögskolan utvecklade sin syn på lärande och 
undervisning. Det talas om ”de nya krav som kommit med yrkeshögskolan, forskningen och 
meriteringen, arbetslivskontakterna, allt sådana nya aspekter som har kommit hela tiden, som 
inte har funnits i dom här gamla lärarrollerna” (2:2:75). 

Det är möjligt att en lärare på högskolenivå med en gedigen forskarutbildning primärt 
uppfattar sig själv som forskare inom sitt ämnesområde. Yrkeshögskolorna knöt till sig en 
expertkategori som primärt sysslade med forsknings- och utredningsuppgifter i och med att 
avdelningar för regional utveckling grundades. Merparten av den ämnesexpertis som 
organisationen knöt till sig fick man emellertid genom lärartjänster. Den kunskapen utnyttjas 
på olika sätt i utbildningen och då formas och förstärks läraridentiteten och lärarrollen. De 
flesta av de intervjuade lärarna hänvisade till en lång erfarenhet av undervisning. Med ett 
utbildningsansvar följer emellertid andra krav än den ämnesexpertis som utgör själva grunden 
för arbetet. Till lärarens självskriva uppgifter hör undervisning och handledning, vilket redan 
enligt gällande behörighetskrav vid yrkeshögskolorna förutsätter pedagogiska kunskaper. 

Bilden av lärarens yrkesroll kompliceras av att dagens yrkesutövare ständigt förväntas 
anpassa sig till multipla roller i arbetet. Enligt Lechie, Pettigrave & Sylvain (1996, 181), som 
hänvisar till empiriska studier av informationsbehov och –användning inom olika 
professioner, nämner tillfrågade yrkesutövare ofta följande fem roller:  

1) rollen av den som tillhandahåller av service, 
2) administratör/chef, 
3) forskare, 
4) utbildare, 
5) studerande. 

Med varje roll följer särskilda uppgifter. Min undersökning bekräftar intrycken av att 
förväntningarna på de lärare, som arbetade inom yrkeshögskolorna under uppbyggnadsskedet, 
var stora. De fick axla många roller till följd både av de förväntningar som omgivningen 
ställde på dem och den beredskap för nya uppgifter som de själva byggde upp. En 
representant för ledningen nämnde att högskolan rekryterar ny personal som självfallet 
förväntas ha en bred ämneskunskap, men därtill förväntas ha utvecklingspotential: ”Till ett 
visst område måste det vara något speciellt. Det bör ju helst då sammanfalla så nära som 
möjligt med det man söker.” Alternativt skall det gå att utveckla det kunnande man söker. 
(4:2:65) 

Hur såg då lärarna själva på sin yrkesroll? När de allmänna förändringar som kom med 
yrkeshögskolereformen diskuterades (redovisat i avsnitt 5.1.2), framgick redan en del om hur 
lärarrollen hade formats. Hela problemformuleringen ifrågasattes för övrigt av en ledare som 
inte ville skapa onödig dramatik kring lärarens redan synnerligen professionella arbetsinsats: 
”Lärarrollen, det säger egentligen att läraren inte är bra sådan han är. Eller att man talar 
om att läraren är en coach. Det är djävulskt för att läraren vet egentligen inte vad den ska 
vara. Det räcker alltså inte att jag är lärare, det är det man säger. Alltså, lärarrollen i sig är 
inte tillräcklig, det ska dessutom spelas en annan roll.” (2:1:113) 
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6.2.3.1 Uppgifter och kunnande

De formella kraven på yrkeshögskolornas lärare är lagstadgade. Behörighetsvillkoren för 
överlärare är lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen. Av lektor 
förutsätts lämplig högre högskoleexamen. I undantagsfall kan en person som är ”ytterst väl 
förtrogen med uppgiftsområdet för tjänsten eller befattningen” utnämnas. För lärare i 
konstämnen kan högskolan ställa upp andra krav som går ut på konstnärliga meriter. Utöver 
utbildningen förutsätts minst tre års praktisk erfarenhet ”i uppgifter som motsvarar examen” 
av överlärare och lektorer med direkta undervisningsuppgifter för yrkesstudier. (Förordning 
256/1995.) Erfarenhet som lärare vid en yrkesläroanstalt som ligger till grund för en 
yrkeshögskoleutbildning på området jämställs med arbetserfarenhet. Genom lagstiftning 
preciseras lärarens uppgifter till att, förutom undervisnings- och handledningsuppgifter, gälla 
att 

- utveckla undervisningen på sitt område och att följa med branschutvecklingen i 
arbetslivet, 

- delta i läroplansarbetet och intagningen av studerande, 
- delta i av yrkeshögskolan föreskriven utbildning för att upprätthålla och utveckla 

yrkesfärdigheter samt ”göra sig förtrogen med arbetslivet”, 
- sköta förvaltnings- och andra uppgifter. 

Dessutom förutsätts överlärare och lektorer inom tre år efter utnämningen till en tjänst eller 
befattning genomgå lärarutbildning om sådan saknades. Den preciserades till 35 studieveckor.  
(Förordning om yrkeshögskolestudier 3.3.1995/255, 26 §; Ändring 18.6.1998/437.)  

Lärarens kunskaper kan mätas i relation till formella krav, men också genom den enskilda 
lärarens syn på det kunnande som arbetet förutsätter. När frågan ”vad skall en lärare kunna?” 
ställdes i intervjuerna var den allmänna uppfattningen att kraven i det praktiska arbetet är 
omfattande. I de kommentarer som följer är perspektivet lärarens. Främst ställde lärarna 
kravet på att behärska det egna undervisningsområdet, att ha goda ämneskunskaper. ”Man ska 
kunna sitt område och sin bransch och sina ämnen”, sammanfattade en lärare (2:2:68). 
Ämnesexpertisen är viktig också därför att det på vissa områden saknas relevant litteratur och 
läraren fyller då funktionen som informationskälla (3:3:39). Därnäst kom förmågan att 
förmedla ämneskunskaper eller snarare, om lärandeperspektivet understryks, att använda dem 
i undervisningen så att inlärning skedde. För att följa med ämnets utveckling blir läraren själv 
studerande. Vid yrkeshögskolan aktualiserades också vidareutbildning för att uppnå 
behörighet. ”Forskande lärare” nämndes som en förutsättning för undervisning på 
högskolenivå (2:2: 58). Salo fann i sin undersökning metaforer som lärare använde för att 
understryka, att de med sina och kunskaper och färdigheter producerar yrkeskunnig expertis 
för arbetsmarknaden. Enligt Salos tolkning kommer undervisningens krävande karaktär i 
första hand till uttryck i lärarens relation till de studerande. (Salo 2002, 241-242) 

Av de roller eller funktioner utöver den primära som Lechie, Pettigrave & Sylvain (1996, 
181) hade funnit hos yrkesutövare på olika områden, de tidigare nämnda service- och 
lednings- funktionerna, samt rollerna som forskare, studerande och lärare, saknades 
servicefunktionen i traditionell mening för lärarnas del. Det förekom kritik mot en lärarroll 
som innebär att läraren för långt anpassar sig till studerandes krav när dessa inte har 
förutsättningar att göra en kvalificerad bedömning av utbildningen. Man talade följaktligen 
inte om de studerande som kunder trots att den terminologin använts i 
yrkeshögskolesammanhang. Däremot inkluderade arbetsuppgifterna förväntningar på att en 
del lärare fungerade som administratörer eller chefer och samtliga som forskare och 
studerande förutom självfallet som lärare. Planeringsansvaret var vanligen delegerat så att 
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respektive utbildningsprogram utvecklade undervisningen internt. Många av undersökningens 
informanter ansvarade för arbetsteam och fungerade alltså i den situationen som ledare. Också 
för den ”vanliga” läraren i ett litet lärarlag gällde det att ta ett brett ansvar: ”Då det är liten 
personal så måste man försöka engagera sig i allt”. (4:4:11) En del av uppdragen förutsatte 
att läraren tog steget ut ur sitt eget ämnesområde för att utnyttja sina kunskaper i ett nytt 
sammanhang. En lärare som arbetade inom vården kunde exempelvis engageras för att delta i 
utvecklingen av ett miljöledningssystem och tillförde den grupp som arbetade med detta sina 
unika kunskaper och erfarenheter. 

På en punkt var budskapet tydligt: Läraren skall fortsättningsvis vara lärare. Lärarrollen kan 
emellertid utformas olika också inom en snäv ram. Det påpekades att PBL ger läraren vissa 
möjligheter att välja sin roll i ett lärarlag utgående från personliga förutsättningar och 
intressen. Det behövs basgruppshandledare, resurspersoner som är ämnesexperter och 
examinatorer. I utvecklingssamtal och diskussioner med lärare ställdes frågan: ”Hur ser du på 
din egen lärarroll och vilken roll skulle du välja i vårt team i första hand?” Sedan kan man 
försöka beakta det när man lägger upp undervisningen. (2:2:72) 

I och med att ämneskunskaperna och det pedagogiska arbetet definierats som lärarens 
kompetensområde kom diskussionen in på frågan om man är född till pedagog eller kan man 
lära sig att bli det? Här gick åsikterna isär hos de tillfrågade. Här citeras undantagsvis en 
ledare, för övrigt kommer lärarna själv till tals: ”Det är ofta så att den goda läraren är mera 
intresserad av de pedagogiska frågorna än den dåliga. Och mera intresserad av att… få föra 
den här diskussionen, att ta åt sig av andras idéer och tankar.” (1:1:34) Ur lärarnas 
kommentarer framgick att man levde med olika traditioner som kunde relateras till respektive 
ämnesområde. Inom de tekniska utbildningarna värderades ämneskunskaperna högt av lärarna 
och ”läraren är en mästare som… visar för den studerande hur en ingenjör arbetar”. 
Fortlöpande kontakter med industrin ger möjligheter att förmedla relevanta erfarenheter. 
Traditionellt har läraren ”ofta nedvärderat begreppet pedagogik och lärarrollen, utan man 
anser att om läraren kan sin sak och är intresserad av att hjälpa de studerande och om de 
studerande är intresserade av att bli ingenjörer, så fungerar det här automatiskt”. (4:7:62)     

En lärare med naturvetenskaplig bakgrund nämnde det goda med pedagogikstudierna att man 
förs in i en ny värld: ”Jag… tror att det är viktigt att man är betydligt bättre insatt i vad 
pedagogiken sysslar med än vad jag var tidigare.” Pedagogikstudierna hade också väckt 
insikten om den mångfald av metoder som står till buds och i det sammanhanget framstod 
PBL som ”en väldigt snäv metod”. Fokus på PBL hade emellertid öppnat en pedagogisk 
diskussion. ”Det kan kontrasteras mot den här synen att en lärare är antingen bra eller dålig 
och det kan man inte göra någonting åt. Det är en syn som jag traditionellt har legat väldigt 
nära… men det betyder inte alls att pedagogiken som vetenskap skulle ha massor att ge. Den 
är en substantiell del av läroinrättningens bas.” (2:3:35) En lärare inom kulturområdet tog 
anstånd från den gamla lärarrollen som innebar ”docerande, berättande om hur sakernas 
tillstånd är”. Dagens lärarroll beskrevs som ”en dialogisk verksamhet” i ett flerdimensionellt 
klassrum, där lärandet är en framväxande process. (4:8:58) 

Vikten av att erbjuda lärarna individuell handledning framhölls särskilt av dem som ansvarade 
för olika utbildningshelheter, program. En informant som ville ägna mera tid åt 
lärarhandledning såg sin tid gå till uppbyggnaden av ”en byråkratisk organisation” (3:9:43). 
Det behövs stöd både i kunskaps- och undervisningsrelaterade frågor och i frågor som hör 
samman med läarrens roll i organisationen. Det är viktigt att ta hand om nya lärare, att föra in 
dem i organisationskulturen och satsa på att de stannar kvar. ”Om organisationen har mycket 
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utflöde av lärare blir det ju tungt för dem som blir kvar.” (2:2:77) Yrkeshögskolorna 
arrangerade själva lärarfortbildning och det förekom olika stödformer för 
behörighetsutbildning och vidareutbildning. Med tanke på biblioteksarbetet är det skäl att 
notera att informationssökning var ett av de områden som många lärare under intervjuerna 
nämnde att de ville veta mera om. De kände sig osäkra inför mängden av elektronisk 
information. Å andra sidan nämndes att biblioteket nog erbjudit lärargrupper handledning, 
men det framkom att intresset att delta ändå inte varit så stort. Tidsbristen nämndes som ett 
återkommande problem för de flesta lärare. Det fanns också ett behov av färdigt upparbetade 
sökvägar och kontrollerade länkar till väsentliga informationskällor inom respektive 
undervisningsområde.  

6.2.3.2 Rollförändring

I kapitel 6.1.2 redovisades för olika gruppers upplevelser av de förändringsprocesser man 
varit med om. Där berördes redan förändringar i lärarnas arbetssituation. I detta avsnitt 
sammanfattas en del kommentarer som tyder på att yrkesrollen förändras. Här är det lärarna 
själva som står för kommentarerna. Det är alltså fråga om glimtar av den självbild som växte 
fram hos enskilda lärare och hos lärarkollektivet under högskolereformen. 

Arbetsfältet uppfattades allmänt som allt mera omfattande och krävande (jfr Salo 2002, 242). 
Lärarna berördes både för egen del och med tanke på den yrkesutbildning de medverkade till 
av att den vetenskapliga grunden för yrkeskunnandet blir allt mera komplex. Forskningen går 
framåt både på det område som läraren undervisar i och på det pedagogiska området. I en 
årsbok för vuxenutbildning (Opettajuus muutoksessa. Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja) 
nämner Pekka Sallila, förutom de självskrivna kraven på pedagogik, teknologi och 
ämneskunskap, också kraven på kunskaper i marknadsföring, finansiering och administration. 
Kraven på att behärska dessa områden gäller inte längre endast lärare som är engagerade i 
kursverksamhet, där principen om självfinansiering gäller. Också som grundskollärare skall 
man bl.a. veta hur man försvarar skolans intressen i den lokalpolitiska beslutsprocessen. 
(Sallila 2002, 7-8.) 

Ur den aktuella undersökningen framgår att den yrkesutbildande lärarens arbete inte begränsat 
till verksamhet inom ”skolans” väggar. Lärarna förväntas engagera sig i verksamhet förlagd 
till arbetslivet. De uppmuntras att själva verka som företagare eller att emellanåt arbeta på det 
fält, om vilket de undervisar. När arbetspraktik för studerande ordnas både inom och utom 
landet är många lärare engagerade i detta utöver att högskolorna har särskilda 
praktikhandledare. Externt finansierade projekt uppmuntras, och här behövs ofta lärarens 
personliga kontakter. ”Det hör ju också till yrkeshögskolans profil att jobba i samverkan med 
arbetslivet”, sammanfattar en lärare som också noterat framgångar: ”Vår yrkeskunskap har 
börjat efterfrågas mycket mer än tidigare på fältet” (2:9:56). Många kommentarer har 
liknande innehåll. Interaktionen med omvärlden utgör en del av arbetet. Öppenhet för det som 
sker i samhället uppfattades av en informant från kulturområdet som viktigt, men ambitionen 
att ta in allt det nya som saknades i utbildningen kunde också leda till problem: I något skede 
måste man dra gränsen för hur mycket nytt man kan ta in på en gång. ”För det stör processen 
faktiskt, det stör också inlärningsprocessen om det finns för mycket… att förändringen är för 
snabb och det ideligen måste ske vägande och tunga förändringar.” Det blir för mycket både 
för personalen och för de studerande. Man måste komma ihåg ”att man handskas med 
människor”. (2:10:96) Utbildningen handlar dessutom inte bara om nyheter utan också om 
traditioner (2:10:100). 
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Karaktären av samarbetsroll framträder allt starkare efter hand. En undervisning som utöver 
fackkunskap vill förmedla en helhetssyn kräver mera kommunikation mellan lärarna än om 
man håller fast vid en traditionell, strikt gränsdragning mellan ämnesområdena: “Sen är det ju 
det att läraryrket av tradition har varit ett mycket individualistiskt yrke. Du har tagit din 
mapp, du har undervisat, du har inte behövt vara så mycket i kontakt med andra. Du har gått 
ut och in i dina klasser o.s.v. Den pedagogiska filosofi som vi har valt här så kräver ju då 
team.”(2:2:79) Här hänvisas till problembaserat lärande med integration av undervisningen i 
olika ämnen så att inlärningen sker medan studerande löser ett förelagt problem. Motsatsen 
till samarbetsrollen förekom också när att var och en koncentrerade sig på sitt eget 
undervisningsområde. Petri Salo tar i sin undersökning av skolan som organisation fasta på 
autonoma drag i lärarens arbete som Salo hänför till den privata arena och som kan särskiljas 
från en interaktionsarena och en offentlig arena. Enligt Salos tolkning framträdde bl.a. 
dimensionerna fokusering på det egna arbetet, avskildhet samt autonomi och frihet. 
Interaktionsarenan innefattade ”förståelse för varandra” samt ”stöd och gemenskap”. (Salo 
2002, 246) Där fanns en klar överensstämmelse med betoningen av det interaktiva elementet i 
yrkeshögskolelärarens arbete, där lärarna främst talade om interaktion med studerande och 
andra lärare, men där många också talade om bibliotekskontakter. Det finns ytterligare en 
aspekt på samarbetsrollen, nämligen att tyst kunskap inte förs vidare inom lärarkåren om 
lärarna arbetar isolerat för sig. 

Relationen till studerande fick mera karaktär av samarbetsroll när fokus skiftade från 
undervisning till lärande. Lärarens expertroll står fortfarande fast, men också studerandes 
förkunskaper lyfts fram såsom värdefulla. När Ference Marton och kretsen kring honom på 
1960-talet opponerade sig mot lärandet som upprepning och mot den inlärningsforskning, 
som fokuserat på minnesfunktoner vid återgivning av meningslösa data och såg eleven som 
ett oskrivet blad, ville man i stället ta vara på elevens erfarenhetsbas. Det gällde lärande på 
alla nivåer, men inom vuxenpedagogiken framstod den erfarenhetsbaserade förkunskapen hos 
studerande som en självklar resurs. När utbildningsstrukturen ändrades och vuxna i allt större 
utsträckning sökte sig till kompletterings- och behörighetsutbildning av olika slag, ledde det 
naturligt till att deras kunskaper utnyttjades i undervisningen. Läraren var inte längre den 
självskrivna experten. Den tekniska utvecklingen omnämndes som en bidragande faktor till 
att unga studerande kunde ha ett försprång framför äldre lärare som i ett sent skede av sin 
karriär börjat använda datorer. Lärarens auktoritet gavs nytt innehåll. Särskilt i PBL-processen 
tonades bilden av den allvetande läraren ned, vilket är värt att notera i bibliotekssammanhang. 
Kunskapen ägdes inte längre av läraren. Om läraren inte längre känner ett krav på att själv ha 
svar på alla frågor, torde det vara naturligare att ta annan expertis till hjälp i utbildningen 
inklusive bibliotekarier. Exempel gavs på också på hur extern sakkunskap utnyttjades i 
undervisningen när en liten lärarkår inte kunde vara specialister på alla områden. Den verkliga 
spetskompetensen inom det aktuella området tog man från arbetslivet. (3:9:46) 

Lärarens ansvar formuleras i något annorlunda termer än tidigare. Studerande förväntas ta ett 
personligt ansvar för sina studier, vilket för yrkesutbildningens del markerar en övergång från 
skolundervisning till högskoleundervisning. De flesta lärare nämner att deras handledarroll
ytterligare har förstärkts. Nya element har tillkommit och en lärare sammanfattar kraven så 
här: “Där har jag nog en ganska klar syn på det att den förändrade lärarrollen i dag, tycker 
jag, är ett handledarskap, det kräver social kommunikativ kompetens, det kräver 
ämneskompetens, det kräver samhällelig kompetens och målsättningen med en utbildning är 
ju att studeranden själv tar ansvar… för sin egen förändringsprocess.” (4:8:58) Ändå fanns 
det lärare som framhöll att det fortfarande behövdes fostran, vilket inte hör till den officiella 
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agendan. Det gäller att fostra människor att ta ansvar för sina uppgifter (2:9:26). 
Handledarrollen uppfattades inte som en roll fri från auktoritet, den innebar inte att man blev 
kompis med de studerande (1:5:37). Också den kollegiala handledningen nämndes som ett 
nytt arbetsområde för en del av lärarna. Behovet hade konstaterats åtminstone i samband med 
det pedagogiska planeringsarbetet. (2:2:47) 

När läraren och de studerande inte har en kateder mellan sig, kunde det antas leda till större 
jämställdhet med effekt på lärarollen. Inom yrkesutbildningen finns en lång tradition av 
olikartade undervisningssituationer. Den tidigare, praktiskt inriktade yrkesutbildningen 
innehöll många undervisningsmoment där läraren handgripligen i klass hjälpte elever med 
olika övningsuppgifter. Det behövde emellertid inte leda till att lärarens auktoritet ifrågasattes. 
Inom informationsområdet är ”informationsångest” och andra uttryck för osäkerhet och 
förvirring, som blir särskilt framträdande i studiesammanhang, välbekanta. Lärare, som hade 
lagt om sin undervisning så att ett större ansvar förts över på studerande, berättade att den 
osäkerhet studerande kände särskilt i inledningsskedet ofta vändes till kritik mot den enskilda 
läraren och mot hela utbildningen. (4:8:54) Också inom ledningen noterades att det krävdes 
en stark professionell hållning för att läraren skulle kunna ta emot kritik i vissa faser av 
studierna och ändå hålla fast vid programmet, förvissad om att studerande måste gå igenom 
detta i sin inlärningsprocess (2:1:125). För läraren gäller det ibland ett föra fram individuell 
kritik till studerande. Det rör sig inte alltid om direkt tillämpning av kunskaper utan kan 
exempelvis i samband med arbetspraktik handla om personligt beteende och nödvändigheten 
av att fungera annorlunda med tanke på patienterna/klienterna/kunderna, uppdragsgivaren 
eller arbetsgemenskapen.  

Att lärarens arbete är ansvarsfullt med tanke på studerandes framtid betonades. Det fanns 
farhågor om att utvecklingstakten var för snabb: ”Jag tycker att vi kanske inte hinner planera 
och utveckla och utvärdera innan vi sätter igång något nytt. Kastar vi in studerande i något 
som inte är riktigt genomtänkt? Hur pass etiskt rätt handlar vi i förhållande till dessa 
studerande, som är ganska beroende av vad vi tycker och tänker och planerar?” Att göra upp 
planer är inte så farligt, men när processerna har satts igång har läraren ett mycket stort 
ansvar: ”Vad tar jag upp och hur planerar jag och vad lär jag dom, vad sätter jag igång för 
processer?” (2:9:17)   

6.2.3.3 Sammanfattning: Lärarrollen

Redovisningen koncentrerade sig huvudsakligen på lärarnas egen syn på sin yrkesroll, d.v.s. 
lärarens självbild. Salos undersökningar (1996, 2000) gav visst jämförelsematerial. Kraven 
och förväntningarna under utbildningens uppbyggnadsskede upplevdes som stora och en del 
anställda hade valt att lämna organisationen närde ställdes inför dem. Det främsta 
kunskapskravet var ämneskompetens, men lärarrollen formas också av att den förutsätter 
pedagogisk kompetens. Här fanns det olika uppfattningar om hur förutsättningar för 
framgångsrikt lärande byggs upp. Den vetenskapliga grunden för yrkeskunnandet blir allt 
mera komplex. Forskande lärare som både följer med utvecklingen och själva bidrar till att 
utveckla området sågs följaktligen som en förutsättning för att bedriva högskoleundervisning.  

Lärarens arbete ger rum för flera roller, vilket blir väl synligt i PBL. Metoden ger läraren 
vissa möjligheter att välja sin roll i ett lärarlag utgående från personliga förutsättningar och 
intressen. Det behövs basgruppshandledare, resurspersoner som är ämnesexperter och 
examinatorer. I praktiken kan det vara svårt att utnyttja valmöjligheterna när 
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undervisningspersonalen är liten, vilket var fallet vid de svenskspråkiga yrkeshögskolorna. 
Traditionellt har läraren arbetat ganska isolerat inom klassrummets fyra väggar. Karaktären av 
samarbetsroll blev särskilt tydlig när man fungerade i olika slags team. Också i kontakterna 
med arbetslivet behövdes viljan och förmågan att samarbeta. 
En av beskrivningarna över den lärarroll som vuxit fram gick ut på att den är ett 
handledarskap, den kräver social kommunikativ kompetens, ämneskompetens, samhällelig 
kompetens och inriktning på att studeranden själv tar ansvar för sin egen förändringsprocess. 
Handledarrollen betonades starkt främst i relation till de studerande, men också för att 
utveckla det kollegiala stödet inom utbildningsprogrammen. Lärarens auktoritet gavs nytt 
innehåll. Kunskapen ägdes inte längre av läraren. Särskilt i PBL-processen tonades bilden av 
den allvetande läraren ned, vilket är värt att notera i bibliotekssammanhang, eftersom det ger 
rum också för bibliotekariens yrkesexpertis i en samarbetssituation. Försöket att definiera en 
särskild lärarroll som ett led i undersökningen väckte för övrigt kritik, eftersom det kunde 
uppfattas som en signal till att det inte är nog att läraren är lärare.  

Bibliotekarierna och lärarrollen: 
- De formella kraven på lärarna vid yrkeshögskolorna är omfattande. Förutom att de 

skall ha teoretiska kunskaper och arbetslivserfarenhet inom sitt 
undervisningsområde förutsätts de ha pedagogisk utbildning. Därtill förutsätts 
handledarkompetens m.m. 

- I PBL som undervisningsmetod ges rum för flera olika lärarroller och lärarrollen 
ändrar karaktär. Lärarens handledarförmåga betonas särskilt och på det området 
kunde läraren och bibliotekarien mötas. 
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6.2.4. Informationsfärdigheter 

Yrkeshögskoleutbildningens kunskapsinnehåll leder i första hand tanken till de 
ämneskunskaper som utbildningsinstitutionen definierar programvis, som lärarna gör 
tillgängliga, och som studerande förväntas bygga upp individuellt för att kvalificera sig för en 
yrkeshögskoleexamen. Enligt Ference Marton och Shirley Booth har lärandet inte endast ett 
objekt utan två: 

- det direkta objektet är det innehåll man lär sig, 
- det indirekta objektet syftar på hur lärandeakten är beskaffad och vad som eftersträvas 

med den (Marton & Booth 2000,115). 
Lärandets indirekta objekt är den typ av förmåga som den lärande försöker utveckla. Det finns 
alltså allmänna kunskaper och färdigheter som behöver utvecklas över ämnesgränderna och 
ett sådant område är förmågan att hantera information. I detta avsnitt begränsas 
kunskapsinnehållet till att behandla endast studerandes informationskompetens som antogs 
vara ett gemensamt intresseområde för lärare och bibliotekarier. Flera olika termer används 
för i stort sett samma uppsättning kunskaper och färdigheter på svenska: 
informationskompetens, informationsläskunnighet, informationsfärdigheter och 
informationsbemästring. Att dessa färdigheter uppmärksammats förklarar Christine Bruce 
med informationssamhällets framväxt genom den allt större mängden tillgänglig information 
och den teknologi som gör det möjligt att hantera den. Hon pekar också på det nära sambandet 
till idén om ett livslångt lärande (Bruce 1997a, 2). Hos oss har en rad statliga projekt på 
regerings- och ministerienivå initierats i syfte att utveckla ”Informationssamhället Finland” 
och i det sammanhanget har informationsfärdigheterna lyfts fram såsom en viktig 
medborgarfärdighet. 

Att söka information uppfattas ofta som en enkel teknisk funktion som utförs av en sökmotor 
på nätet. Intervjuade bibliotekarier vid yrkeshögskolorna berättade att de mötte just den synen 
hos studerande som inledde sin utbildning. Bibliotekarierna såg informationssökningen som 
endast ett led i en mera omfattande process.  Informationsforskningen har problematiserat 
förmågan att bemästra information och uppfattar informationskompetens, 
informationsfärdigheter eller informationsbemästring som ett särskilt kunskapsområde 
oberoende av det ämne eller område som hanteringen gäller. Informationskompetensen kunde 
också uppfattas såsom en praktisk färdighet eller arbetsmetod som ligger studie- och 
forskningstekniken nära. Avsikten var att ta reda på hur olika grupper av informanter såg på 
studerandes informationskompetens. 

Informationskompetensen kan ses som ett vitalt område att utveckla inom just 
yrkeshögskolan. En av de tillfrågade lärarna reflekterade över skillnaden till 
vetenskapshögskolorna: ”Kanske en person som är naturligt intresserad av forskning har 
lättare att intuitivt utgå från det här. Men inom yrkeshögskolan kan det finnas ett större behov 
av att föra fram det här källkritiska o.s.v. alltså det här kravet att själv söka fram information 
i en värld där ingen lärare mera på något sätt kan täcka det informationsutbud som finns.”  
Läraren såg följaktligen informationsfärdigheterna som mycket viktiga och såg också 
sambandet med biblioteket. (2:3:45) 
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6.2.4.1. Informationskompetens 

Termen informationskompetens (information competency) som amerikanska Association of 
College and Research Libraries (ACRL) starkt bidragit till att lansera har visserligen väckt 
kritik, men bedöms som användbar i just studiesammanhang. Yrkesorganisationens mål för 
informationsfärdigheter introducerades redan i avsnitt 3.1.3, men återges också här för att 
stöda det följande resonemanget. Tillsammans ger de uppräknade färdigheterna individen 
möjligheter att bemästra information i olika former och av varierande omfattning. 
Färdigheterna preciseras i 5 mål och 22 delmål som förutsätter att personen kan 

1) definiera omfattningen på den information som behövs, 
2) effektivt få fram den information som behövs, 
3) kritiskt värdera informationen och dess källor, integrera utvald information i den egna 

kunskapsbasen, 
4) använda information effektivt för att uppnå ett visst mål, 
5) förstå de ekonomiska, juridiska och sociala aspekterna som sammanhänger med 

informationsanvändningen samt söka och använda information på ett etiskt och lagligt 
sätt. 

(ACRL. Svensk version: Mål för informationskompetens inom högre utbildning. Vasa 
vetenskapliga bibliotek och lärocenter Tritonia 2003.) 

Det finns andra definitioner av informationskompetens och närliggande benämningar, 
informationsfärdigheter, informationsläskunnighet, informationsbemästring, som lyfter fram 
andra nyanser i förståelsen av hur information kan bemästras. Stefan Ek har diskuterat 
begreppsfloran i en avhandling om hälsoinformation och han konstaterar med stöd av 
sökningar på internet (i juli 2005) att begreppet informationskompetens inte har ”fått luft 
under vingarna och rättmätig respons utanför en liten krets av biblioteks- och 
informationsexperter” trots att det borde vara allmänt tillämpligt. Själv föredrar han termen 
informationsbemästring som inte kopplas till någon standard (Ek 2005, 14). När det är fråga 
om utbildning inklusive förberedelser för en högskoleexamen och för framtida arbetsinsatser, 
som betecknas såsom expertuppgifter, kan det emellertid vara befogat att ta fasta på en viss 
standard för informationshanteringen. 

Christine Bruce, vars forskning inledningsvis noterades i avsnitt 3.2.2, har sett på 
informationsfärdigheter ur informationsanvändarens synvinkel i en undersökning vid två 
australiensiska universitet. Informationskompetens uppnås genom att studerande gör egna 
erfarenheter som hjälper dem att inse vilka slags färdigheter som är relevanta i olika 
situationer. Bruce beskriver sju olika begreppskategorier som fokuserar olika aspekter på 
informationsfärdigheter: 

1) informationsteknik - informationsbemästring (information literacy) i den bemärkelsen 
att man behärskar informationstekniken för informationsåtervinning och 
kommunikation, 

2) informationskällor - informationsbemästring i den bemärkelsen att man finner 
information i olika informationskällor, 

3) informationsbearbetning - informationsbemästringen ses som genomförandet av en 
process, 

4) informationskontroll - informationsbemästringen ses som förmågan att utnyttja 
allehanda informationsflöden, 

5) kunskapsuppbyggnad - informationsbemästring ses som förmågan att bygga upp en 
personlig kunskapsbas på ett nytt intresseområde, 

6) kunskapsutvidgning - informationsbemästring ses som samverkan med tidigare 
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kunskaper och personliga synsätt som omfattas på ett sådant sätt att nya insikter kan 
förvärvas, 

7) visdom - informationsfärdigheter ses som vis informationsanvändning till förmån för 
andra. 

(Bruce 1997a, sammanfattning 1997b, svensk övers. huvudsakligen enl. Ek 2005) 
Kategorierna kan ses inte endast som steg mot ökat kunnande utan också som steg på vägen 
mot en högre nivå av medvetenhet om informationens väsen. Det tekniska kunnandet utgör 
här basnivån, vilket kan noteras i ljuset av kommentarer från bibliotekarierna om att 
studerande som ansåg sig behärska detta ofta var oemottagliga för undervisning som syftade 
till en högre nivå av informationsbemästring.   

Lärandet i yrkeshögskolan skall utvecklas både mot ett forskande arbetssätt som leder till ny 
kunskap och mot ett utvecklingsarbete som bidrar till att utveckla nya arbetspraktiker (Kotila 
2003, 9). Det innebär att studerande behöver kunskaper som sträcker sig utöver enkel 
informationssökning. I ACRL:s standard ges följande motivering till högskolans centrala 
uppgift att utveckla ett livslångt lärande hos dem man utbildar: Utbildningen skall skapa ”en 
grund för kontinuerlig utveckling under individens hela karriär”. Det sker genom att man 
försöker utveckla de studerandes intellektuella förmåga att resonera och tänka kritiskt samt 
deras inlärningsförmåga. ”Detta ger även förutsättningar att handla som upplysta 
medborgare och samhällsmedlemmar”(ACRL 2003). 

Både läroinrättningen och arbetslivet fungerar som inlärningsmiljöer för 
yrkeshögskolestuderande. Yrkeshögskolebibliotekarierna hade hunnit lyfta fram sina bibliotek 
som en fysisk inlärningsmiljö (Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut 1999; AMK-
kirjastojen laadullisesta 2001) Ett tredje miljö för lärande är nätet (Kotila 2003). Vid tiden för 
intervjuerna hade arbetet med nätbaserade högskolekurser kommit i gång. Bibliotekarierna 
reagerade på att det till en början skedde utan att behovet av biblioteks- och 
informationstjänster för distansstuderande noterades. ”Det finns kontaktpersoner för den 
virtuella högskolan inom alla högskolor och ingen kontaktade biblioteket! … Och det är lite 
intressant att man kan undgå det.” En ledande bibliotekarie berättade att frågan hade kommit 
upp på ett nationellt chefsmöte och att den som var projektansvarig hade blev medveten om 
att bibliotekarierna hade något att bidra. ”Jag menar, det finns ju virtuella bibliotek som vi 
känner till och som dom antagligen inte vet om… Vi vet ju vad vi borde ha där!” (2:8:291) 

1) Ledningens syn 
De personer som ledde verksamheten lyfte fram olika aspekter på studerandes 
informationsfärdigheter och det stöd de behövde i läroprocessen, men samtliga talade om den 
som ett viktigt element i studierna. Färdigheterna kopplades samman med högskolemässig 
undervisning och självstyrt lärande. 

En representant för ledningen, som besvarade frågan om hur studerande lär sig att hantera 
information efter att ha fått en kort beskrivning av de informationsfärdigheter som avsågs, 
betecknar informationsfärdigheterna som en av de största utmaningarna utbildaren möter. 
”Jag tror alltså att studenter är ganska skickliga på att hitta det vad de kallar information, för 
det har de lärt sig.” De kan söka information på nätet, med tryckt information är det mera 
ovisst. Det finns emellertid en oroande tendens att jämställa enkel informationssökning med 
forskning. Att utveckla en kritisk attityd ses som en av de största utmaningarna för hela 
högskolan. Alla studerande borde vara skyldiga att delta i någon form av 
forskningsseminarier, vilket inte är självklart för alla lärare i och med att en del inte har 
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anknytning till den traditionen. (1:1:87) Den kritiska inställningen och modet att ifrågasätta 
det invanda och dess begränsning sågs som väsentligt. Här finns egentligen ingen skillnad 
mellan akademiska studier och yrkeshögskolestudier. Om ett kritiskt förhållningssätt inte 
utvecklas finns det en risk för att den tillämpade forskningen, som skall vara yrkeshögskolans 
specialitet, stannar på ett ytligt plan. Sedan behövs också den akademiska kunskapen för 
substansens skull.  

En annan ledare var inne på samma linje och sammanliknade den informationskompetens 
studerande skulle utveckla med forskningsmetodik. (3:1:199) Förmågan att orientera sig och 
dra nytta av väsentlig information utgör ett viktigt led i läroprocessen: ”Är det inte hela 
inlärningens kärna det här… så att vi inte drunknar i information.” (3:1:160) Ytterligare en 
ledare framhöll betydelsen av en trygg inlärningsmiljö och hoppades att biblioteket skulle 
vara en plats där också personer som är ovana vid informationssökning skulle våga fråga sig 
fram och be om hjälp. (2:1:167) Här betonades det sociala sammanhanget och miljöfaktorer 
som påverkar lärandet.  

2) Lärarens syn 
I programvisa läroplaner formuleras mål och beskrivs processer som skall leda fram till 
målen, men ”man kan ändå mera säga att det är en förhoppning än något annat, eftersom det 
som står där betyder mycket litet” så som en lärare uttryckte det. Studerande förutsätts i alla 
fall utveckla informationsfärdigheter under hela utbildningen, men ”det är till väldigt få delar 
schemalagt”. (2:3:53) Tanken var att informationshanteringen skall ses som en pågående 
process genom hela utbildningen. (2:3:53; 3:10:95-79) 

Det fanns lärare som hade ambitionen att utveckla studerandes förmåga att både söka 
information och använda den i skriftliga presentationer genast i studiernas inledningsskede för 
att göra informationshanteringen inklusive skrivandet till en naturlig arbetsform. På det viset 
ville man göra dels göra tröskeln lägre till slutarbetet och dels undvika att de förknippades 
enbart med slutarbetet inför examen. Man ville göra informationsfärdigheterna till en vana att 
ta med sig i det kommande yrkeslivet.  

Bland de lärare som betonade skillnaden mellan tekniska färdigheter att söka information på 
nätet och att utveckla sökstrategier fanns datalärarna. ACRL:s standard för 
informationskompetens skiljer också mellan ”datorkompetens” och informationskompetens 
som skall utgöra ”en intellektuell stomme för att förstå, hitta, evaluera och använda 
information”. Nämnda kunskaper kan delvis uppnås av den som behärskar teknologi och 
forskningsmetoder, men ett kritiskt förhållningssätt framhålls ändå som den avgörande 
faktorn. Informationsfärdigheterna kan vara teknologirelaterade men i sista hand är de 
oberoende av teknologin. (Mål för informationskompetens inom högre utbildning 2003) 

3) Bibliotekariens syn 
Bibliotekarierna hade självfallet studerandes informationsfärdigheter på sin agenda, men för 
tillfället med varierande prioritet. De som fortfarande arbetade med uppbyggnaden av 
respektive bibliotek och försåg det med nödvändiga informationsresurser koncentrerade sig i 
första hand på att den vägen skapa förutsättningar för lärande och undervisning. ”Jag jobbar 
lite i historien på sätt och vis, men att på något sätt tycker jag att jag måste städa bort det 
gamla”, sade en av dem (2:5:88). I sådana fall hänvisades till tidsbristen som ett konkret 
hinder för att aktivt arbeta in sig i undervisningen på alla nivåer. Den ledde till att 
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bibliotekarierna i praktiken samarbetade med de lärare som själva var aktiva gentemot 
biblioteket, d.v.s. där man uppenbart var välkommen. Det behövdes tid att bygga upp 
kontakter till lärarna och genom praktiskt arbete skapa förtroende för bibliotekariens 
kunnande. I något fall var det inte möjligt, såsom när en lärare, visserligen under 
försöksstadiet, talat om för bibliotekarien att ”vi ger studerandena allt vad dom ska ha, punkt 
och slut, inte behöver vi biblioteket! Men det finns inte sådana lärare längre.” (2:8:185) 
Talrika exempel gavs i alla fall på gott samarbete och välfungerande arbetsfördelning. 
Utslagsgivande för studerandes biblioteksanvändning var enligt bibliotekarierna lärarens 
inställning och personliga exempel. 

Någon bibliotekarie och några funktionärer kände inte till ACRL:s standard för 
informationskompetens som snabbt spreds efter att den antagits i U S A år 2000. Biblioteket 
sågs ö. h. t. mera som en efterfrågestyrd servicefunktion. Merparten såg tydligt ett behov av 
att knyta biblioteket nära undervisningen och helst integrera lärandet av 
informationsfärdigheter i annan undervisning. De som hade arbetat länge i branschen 
jämförde dagens undervisning och handledning med den biblioteksundervisning som tidigare 
hörde till bibliotekariens uppgifter och framhöll att det fanns en kontinuitet i arbetet. Innan 
den elektroniska informationen kom in i bilden fick de studerande undervisning i 
användningen av bibliotekskataloger, samlingar och uppslagsverk, d.v.s. de 
informationskällor som då stod till buds. Undervisningen var emellertid då vanligen åtskild 
från ämnesundervisningen. Handledning av studerande hade alltid hört till biblioteksarbetet 
även om det inte hade uppfattats som sådan. 

6.2.4.2. Undervisning i informationsfärdigheter

Intervjuerna gick närmare in på vilka metoder som användes och vilket innehåll 
undervisningen i informationshantering gavs. Följande arbetsformer som startar i det fysiska 
rummet för att sedan vidgas beskrevs, de går samtidigt från kollektiv undervisning till 
individuell handledning: 

- en kort biblioteksbesök för nybörjare där målet var att skapa kontakt. Nätadressen till 
biblioteket, öppettider och personliga kontaktuppgifter förmedlades. Budskapet löd: 
”Hej, vi finns här och du är välkommen med dina frågor!”, 

- fördjupad information om de informationstjänster biblioteket tillhandahåller och 
förmedlar inklusive grunderna i informationssökning med användning av olika slags 
källor. Utöver allmänna informationskällor, såsom bibliotekets eget register, statistik, 
lagar och förordningar, gavs exempel på informationskanaler och -källor på områden 
som var väsentliga för den aktuella gruppen (delvis i dataklass), 

- handledda övningar i att söka information utgående från aktuella uppgifter (i 
dataklass), 

- icke formaliserad handledning i biblioteket, 
- medverkan i någon kurs där bibliotekarien kommen in med presentation av 

rekommenderade informationskällor och handledning i att söka information, 
- fördjupad informationssökning i grupp och individuellt inför slutarbetet, 
- medverkan i utvärderingen av studerandes arbeten. 

I samband med undervisningen i informationssökning på olika nivåer gavs information om 
källkritik, juridiska aspekter m.m. I praktiken var den enda schemalagda bibliotekskontakten 
en del av introduktionen för nya studerande, medan de övriga var beroende av hur 
utbildningsprogrammen och enskilda lärare definierade studerandes behov. För vissa grupper 
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av studerande stannade det vid en allmän introduktion. De studerande som individuellt och 
icke schemalagt bad om hjälp i biblioteket fick handledning. Det fanns aktiva lärare och 
studiehandledare som besökte biblioteket med studerandegrupper för att själva handleda dem. 
Det förekom samarbete mellan lärare och bibliotekarier så att deras respektive undervisning 
integrerades. I de rekommendationer som yrkeshögskolebiblioteken utarbetat talar man för en 
öppen läromiljö, där den studerande inte nödvändigtvis märker skillnaden mellan klassrum 
och bibliotek (Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut 1999).  

Vilken informationskompetens de studerande verkligen fick med ledning av undervisningen 
och handledningen, där den fungerade, är svårt att bedöma. Den kunde delvis avläsas i 
studieresultaten, i presentationer, uppsatser, tentamina och slutarbeten för examen, men 
effekterna på längre sikt borde synas i arbetslivet. När studieprestationer inte endast avläses i 
ett riktigt eller felaktigt svar på en given fråga söks nya bedömningskriterier som ger en 
mångsidigare bild av resultatet och här kan bibliotekarierna bidra med olika aspekter på 
informationshanteringen. Lars Owe Dahlgren nämner följande kvalitativa kriterier enligt John 
Biggs och Kevin Collins SOLO-taxonomi1 såsom användbara för en bedömning av 
studieprestationer vid problembaserat lärande, där man rör sig med varierade 
prestationsformer: 

1) korrespondens, d.v.s. sambandet mellan problemformulering och bearbetning, 
2) koherens, d.v.s. det inre sammanhanget i redogörelsen, 
3) kapacitet, här förmågan att utnyttja teorier och faktakunskaper, 
4) kritiskt förhållningssätt, d.v.s. den studerandes bedömningsförmåga, 
5) kreativitet – svår att mäta med viktig vid problemlösning. 

(Structure of learning outcome taxonomy SOLO, enl. Dahlgren 1997; Biggs & Collins 1982, 
del 1) Silén, Normann och Sandén särskiljer två processer, problembearbetningen och 
problemlösningen samt den självstyrda inlärningen som initieras när den studerande ställs 
inför ett problem (beskrivning, situation) (Silén, Normann & Sandén 1993, 7). Eftersom 
basgruppen är ett viktigt forum och ett hjälpmedel för problemlösning finns det en social 
dimension hos det individuella lärandet att beakta vid bedömningen av prestationerna.   

Den ordning som rekommenderas i ACRL för att skapa förutsättningar för inlärning av 
informationsfärdigheter var långt ifrån förverkligad. Den förutsätter integrering av 
informationsfärdigheter i undervisningsplanerna för alla program och skapas genom ett nära 
samarbete mellan undervisningspersonal, bibliotekarier och förvaltningspersonal. Lärarna 
skapar en intellektuell inlärningsmiljö genom sina föreläsningar och diskussioner och 
uppmuntrar studerande att ta reda på sådant som de inte känner till från förr. Bibliotekarierna 
erbjuder tillförlitliga informationsresurser och organiserar dem. Till bibliotekariens uppgifter 
hör också att instruera studerande och lärare i informationssökning. Förvaltningen skapar 
förutsättningar till detta bl.a. genom utbildning av de anställda. I ACRL:s beskrivning talas 
om att informationsfärdigheter ”inte är något som ligger utanför läroplanen utan är inbyggd i 
dess innehåll, struktur och perioder”, och man närmar sig en ämnesintegration enligt PBL-
modell (ACRL 2003, 7-9). Den förestående förändringen vid tiden för intervjuerna som 
påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna medförde kunde antas leda till ett ökande behov av 
att utveckla studerandes informationsfärdigheter.   

                                               
1 ACRL rekommenderar att bedömningen av uppnådda informationsfärdigheter graderas exempelvis enligt 
Blooms taxonomi för utbildningsmål, som skiljer mellan tankefärdigheter på lägre och högre nivå(ACRL 2003, 
10). 
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Informationskompetensen ses enligt ACRL som ett led i att öka de studerandes möjligheter 
till självstyrning. Den är av betydelse för elevcentrerade undervisningsmetoder såsom 
problembaserat, evidensbaserat och utforskande lärande som förutsätter mångsidig och kritisk 
källanvändning. Det fanns en tendens att koppla samman lärandet av informationsfärdigheter 
med modersmålsundervisningen analogt med praxis från grundskolan, vilket understryker 
färdigheternas allmänna karaktär, men kan försvaga sambandet till yrkesämnena. 
  
De som fungerade i ledningen för högskolorna var vanligen inte insatta i detaljerna i 
undervisningen och hänvisade till lärarna. En av ledarna, som nyligen hade varit med om en 
utvärdering av högskolan, konstaterade att bibliotekstjänsterna allmänt taget fått gott betyg, 
att ledning och lärare ansåg den undervisning biblioteket stod för som viktig, men att 
responsen på undervisningen i informationssökning från de studerande varierade mycket: 
”Somliga tyckte att det var jättebra, andra tyckte att det var jättedåligt.” Kritiken ledde till att 
också andra än bibliotekarien såg ett behov av att integrera den dittills separata 
undervisningen om informationskällor i utbildningen som helhet. (3:1:172)

Varje lärare bygger upp studerandes informationskompetens genom sin undervisning. 
Informationsbehov uppstår genom de processer läraren sätter igång. Intervjufrågorna i 
undersökningen följde inte ACRL:s målbeskrivning men den visade sig användbar för att 
strukturera de berättelser och kommentarer som informanterna stod för och belysa en rad 
problem. 

Mål 1: Den informationskompetenta studenten definierar typen och omfattningen av 
den information som behövs. 
Studerande lär sig ”definiera och uttala behovet av information” genom att överlägga med 
lärare och delta i diskussioner i klass, i gruppdiskussioner med andra studerande inklusive 
diskussioner på nätet för att identifiera ett ämne att studera närmare eller något annat 
informationsbehov. Följande steg är att utveckla en problemställning och sedan formulera 
frågor om det man behöver veta mera om. Ur bibliotekariens synvinkel är redan 
problemformuleringen av intresse, eftersom bibliotekarierna hade talrika erfarenheter av 
studerande som kom till biblioteket med ett så brett ämnesområde och så vaga föreställningar 
om vad de skulle behandla att uppgiften inte föreföll rimlig inom ramen för den aktuella 
kursen. I dessa fall hade bibliotekarierna gärna hjälpt läraren att kontrollera studerandes 
möjligheter att med en rimlig arbetsinsats hitta relevant information. Att definiera och 
modifiera informationsbehovet för att avgränsa fokus till ett hanterbart område är en av de 
färdigheter som standarden för informationskompetens tar fasta på. När studerande arbetar 
problembaserat och befinner sig i den första fasen av problemlösning är emellertid just en 
bred informationssökningsprofil vanlig.  

Ett återkommande problem för bibliotekarierna vid tiden för intervjuerna var bristfällig 
information om undervisningen. ”Jag tycker nog att man mera kunde jobba ihop när kurser 
läggs upp och när de planeras så att jag som bibliotekarie kunde i förväg berätta vad som är 
möjligt, vilka resurser som finns i biblioteket” (2:8:301). Tillgängliga resurser inbegrep de 
elektroniska resurser biblioteket gjort tillgängliga. För att studerande skall få en uppfattning 
om potentiella informationskällor av olika typer och format, bedöma deras tillförlitlighet, 
särskilja vetenskapliga publikationer samt kunna skilja mellan primär- och sekundärkällor 
krävs undervisning och handledning. Här talade flera bibliotekarier om möjligheterna att gå 
via lärarna och göra dem mera medvetna om de aktuella informationsresurser som fanns att 
tillgå.  
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Mål 2: Den informationskompetenta studenten får tillgång till informationen på ett 
effektivt sätt. 
Förutom avvägningar om undersökningsmetoder behöver studeranden ta ställning till var och 
hur informations skall sökas och utveckla sökstrategier. Informationssökningen var det 
område där bibliotekarien ofta kom in, men om undervisningen blev av berodde på den 
enskilda läraren och i sista hand på den som ansvarade för respektive studiehelhet eller 
institution ”när läraren inte är på samma våglängd”. När undervisning och handledning i 
informationssökning är frivillig förutsätter det att läraren uppmanar de studerande att delta. 
”Och ännu bättre är det när läraren sitter med.” – ”En möjlighet är förstås att man borde se att 
det är inskrivet någonstans. För jag har liksom kämpat med det här.” (4:1:173, 177) 
Bibliotekarien såg nätundervisning som ett alternativ till den undervisning som erbjöds.  
En svenskspråkig kurs i informationssökning på nätet hade sammanställts som ett gemensamt 
projekt för de svenskspråkiga yrkeshögskolebiblioteken som ett första steg mot 
nätundervisning. ACRL-standarden ger stort utrymme åt hanteringen av elektronisk 
information och räknar bl.a. upp booleska operatörer, trunkering, användargränssnitt, 
sökmotorer, kommandospråk, protokoll och sökparametrar, d.v.s. sådan information som 
brukar ingå i den undervisning biblioteket ger. 

Flera lärare och bibliotekarier poängterade betydelsen av undervisning och handledning också 
i användningen av tryckta källor. De såg boken – monografin som ett pedagogiskt redskap för 
att förmedla andra informationsfärdigheter än dem studerande utvecklar på nätet. Böcker är 
avgränsade och överskådliga helheter i motsats till nätinformationen och hypertexten. 
Förmågan att presentera en informationshelhet behövs senast i slutskedet av studierna när 
examensarbeten skall sammanställas. För konstämnenas del kan presentationerna avvika 
mycket från monografiformen, men också där används kompletterande beskrivningar i 
textform. 

Bibliotekarierna hade erfarenheter av ett stort antal studerande som i begynnelseskedet nog 
behärskade söktekniken, men inte hade egentliga informationsfärdigheter. Dessa studerande 
var omotiverade att delta i undervisning och handledning eftersom de ansåg sig behärska 
området. Både tidpunkten för undervisningen och formen är avgörande för resultaten. 
Intervjusvaren stöder den numera allmänna uppfattningen att undervisning i 
informationsfärdigheter bäst tas emot av studerande när den utgör en integrerad del av 
ämnesundervisningen och när den tar fasta på lösningen av ett aktuellt problem, d.v.s. när det 
finns att reellt informationsbehov. Motivation och meningsfullhet hänger intimt samman. 

Tidpunkten för undervisningen måste övervägas noga. En ledare talade om centrala satsningar 
som hade gjorts för att stärka bibliotekariens roll som handledare av både studerande och 
lärare, t.ex. att göra internet känt och att söka systematiskt. ”Det där är nog hemskt viktigt, 
tycker vi, jag och mina kolleger, men jag har förstått att våra kära studerande inte tycker det 
är så hemskt viktigt ännu. Och där har vi funderat på och diskuterat, i vilket skede ska man ta 
in just den här typen av utbildning (---), man borde bjuda maten just då när djuret är 
hungrigt. Annars blir det korvstoppning.” Man hade tagit in informationssökningen i ett skede 
då motivationen bland de studerande inte fanns där. ”Det är litet, vet du, samma som att ha en 
jordbrukarson på lantbruksutbildning. Han vet ju hur han brukar sin jord och sedan ska han 
sätta sig tre år på lantbruksutbildning. På samma sätt har jag märkt med studenter och 
kanske lärare som surfar och grejar på nätet, mitt i allt ska de lära sig söka!” Det som krävs 
är insikten om att man egentligen kan göra saken mycket bättre än man har gjort 
förut.(3:1:152) 
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En bibliotekarie beskrev sin syn på informationshanteringen som en del av studietekniken och 
därmed som ett samarbetsområde. Det gäller att fästa studerandes uppmärksamhet på 
sökteknik och sökstrategier medan läraren står för det ämnesspecifika. Bibliotekarien skall 
komma in och visa på olika möjligheter. Bibliotekarien har också möjligheter att utvärdera 
resultatet, d.v.s. hur studerande har kommit fram till informationskällorna och hur de har 
använts. (2:4:78) Ett uttalat mål är att de studerande skall läras att bredda sitt tänkande ”så att 
de hittar mer än de söker”. (2:5:87-88) 

Mål 3: Den informationskompetenta studenten värderar informationen och dess källor 
kritiskt och integrerar utvald information i sin kunskapsbas och (sitt) värdesystem. 
Särskilt ledningen och lärarna men också bibliotekarierna såg utvecklingen av ett kritiskt 
förhållningssätt till informationen som viktig både för studieresultaten och för framtida 
yrkesverksamhet. Konkret kunde undervisningen ske genom jämförelse av texter från olika 
källor och kontroll av tillförlitligheten. Enligt ACRL:s standard skall studerande också göras 
medvetna om att information uppstår i en bestämd kontext som skall beaktas i tolkningen av 
informationen. 

Mål 4: Den informationskompetenta studenten använder, individuellt eller som medlem 
i en grupp, informationen effektivt för att uppnå ett visst syfte.
Studietekniken och det tekniska kunnande som behövs för att göra en produkt eller en 
presentation kombineras med principer för kommunikation. Flera lärare underströk starkt 
vikten av att studerande utvecklar sina kommunikativa färdigheter med tanke på arbetslivet. 

Studieresultaten intresserade bibliotekarierna, eftersom de hade bistått många studerande och 
också lärare fram till dem. Att bli inbjuden till presentationer av genomförda projekt 
uppskattades. Att medverka i utvärderingen av studerandes slutarbeten och bedöma deras 
förmåga att hantera information sågs av flera svarande som en naturlig följd av den 
undervisning och handledning man tidigare stått för. 

Mål 5: Den informationskompetenta studenten förstår flera av de ekonomiska, juridiska 
och sociala frågorna (sic!) som sammanhänger med informationsanvändning samt söker 
och använder information på ett etiskt och lagligt sätt.
Den etiska aspekt på informationsanvändningen som framhölls mest var den olovliga 
kopiering av andras texter från nätet och återgivningen av dem som studerandens eget arbete. 
Tekniken hade gjort plagieringen enkel. Ett exempel som gavs var att en lärare hade reagerat 
på vissa formuleringar såsom icke typiska för studeranden och bibliotekarien hade spårat 
källan. Senare har identifierings- och kontrollprogram tagits i bruk på många håll för att 
skydda upphovsrätten och minska risken för stöld av intellektuell egendom. 

Sekretess- och säkerhetsaspekter, censur och yttrandefrihet är andra frågor som behandlas. 
Studerande informeras också om en lagstiftning som gäller anskaffning och spridning av text, 
data, bilder och ljud. Bibliotekarierna har ett gemensamt intresse med de ansvariga för 
informationsteknologin vid högskolorna i att för tekniskt skickliga ungdomar motivera varför 
dataintrång inte görs och varför informationskällor, utrustning system eller lokaler inte 
skadas. 
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6.2.4.3 Sammanfattning: Informationsfärdigheter

Studerandes informationskompetens fokuserades eftersom det antogs vara ett gemensamt 
intresse för ledning, lärare och alla som arbetade vid biblioteken. Informanternas 
kommentarer visar att 

- informationskompetensen ses som ett led i en högskoleutbildning där lärandet är 
självstyrt, 

- fenomenet i sig engagerar alla inom utbildningen till följd av den stora mängden 
information och osäkerheten beträffande kvaliteten på en del av den samt egna 
erfarenheter av att dagens studerande behöver handledning för att orientera sig i 
informationsflödet, 

- begreppet informationskompetens inte var allmänt bekant utanför biblioteket, 
- det inte är givet att andra yrkesgrupper associerar utvecklingen av 

informationskompetensen till bibliotekariens arbete även om de får en beskrivning av 
de aktuella färdigheterna. 

Undervisningen i informationsfärdigheter vid yrkeshögskolorna var endast till en mindre 
del integrerad i ämnesundervisningen när intervjuerna gjordes. De mål för 
informationskompetens inom högre utbildning som antagits av amerikanska Association of 
College and Research Libraries (ACRL) år 2001 användes för att strukturera svaren och 
jämföra målen med rådande situation vid samma tid. Intervjuerna gav intrycket att 
bibliotekarierna andel var liten i den formella undervisningen som syftade till att studerande 
skulle lära sig informationsfärdigheter. I sista hand berodde insatsen på om enskilda lärare 
informerade om kurser, tog kontakt om bibliotekariens medverkan och uppmanade studerande 
att utnyttja bibliotekariernas sakkunskap. 

6.2.5 Sammanfattning: Lärande

1) Synen på lärandet
Valet av allmän pedagogisk inriktning byggde på politiskt förankrade värderingar och 
uppfattningar om utbildningens möjligheter. Yrkeshögskolorna hade förbundit sig att utveckla 
sin pedagogik på konstruktivistisk grund med en inlärningsmodell, för vilken begreppen 
lärande, tolkning och förståelse är centrala. Modellen har sammanfattats i följande tre 
principer: 

- Väsentlig kunskap består inte av fakta utan av begreppsstrukturer som länkas samman 
genom olika relationer. 

- Begreppslig och relationell kunskap kan inte överföras genom att någon berättar om 

Bibliotekarierna och informationsfärdigheterna:
- Bibliotekarierna hade ambitionen att lära studerande bemästra information på en 

ny och mera medveten nivå. 
- Det fanns aktörer vid yrkeshögskolan som såg ett samband mellan biblioteket och 

utvecklandet av studerandes informationsfärdigheter. 
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den. Denna kunskap är i stället något som varje studerande måste bygga upp själv. Det 
som läraren säger skall leda studeranden i rätt riktning.  

- Kunskap är inte en samling eviga sanningar om världen utan ett sätt att organisera och 
se verkligheten. 

På metanivå föreföll det att finnas samstämmighet bland dem som arbetade vid 
yrkeshögskolorna i synen på lärandet som sträckte sig över högskole-, ämnes- och 
yrkesgränserna. Ju närmare förverkligandet av den pedagogiska grundsynen man kom, desto 
viktigare blev kollektiven, institutionerna och i synnerhet utbildningsprogrammen som 
präglades av ämnes- och yrkestraditioner. Den enskilda läraren – handledaren hade i praktiken 
möjlighet att göra sin egen tolkning av läroprocessen. Det ledde till att det i verkligheten 
förekom stora variationer i undervisningen. 

Vid alla högskolor hade den pedagogiska processen lyfts fram. Vid en av dem hade 
pedagogisk fortbildning fungerat som ett viktigt led i integrationsprocessen mellan de 
utbildningar som fördes samman. Alla som hade deltagit såg detta som betydelsefullt. 

Bibliotekarierna var den grupp som oftast uttalat skiljde mellan begreppen information och 
kunskap och som talade om vikten av ett kritiskt förhållningssätt till informationen. Det fanns 
samtidigt en tendens till kunskapsrelativism som ett resultat av att ständigt vara i kontakt med 
stora informationsmängder av varierande innehåll och kvalitet. 

2) Undervisning
Undervisningen byggdes upp ur ett interaktionistiskt perspektiv, vilket också återspeglades på 
uppläggningen av undervisningen. Individen ges möjligheter att lära i interaktion med andra 
individer och också ute i samhället genom arbetspraktik och projekt. Kunskap som sådan 
överförs inte, men utbildningsinstitutionen ansvarar för att en definierad nivå uppnås. 
Läroprocessen fortsätter efter studerande avlagt examen. Den allmänna uppfattningen är att 
studerande skall lära sig att lära, eftersom alla yrkesområden utvecklas. 

Teori och praktik
Per definition skall yrkeshögskolan integrera teori och praktik. Det är fortfarande fråga om 
yrkesutbildning, men den vilar på teoretisk grund. Både de teoretiska elementen och 
interaktionen med arbetslivet betonades i beskrivningarna av den nuvarande utbildningen. 
Många av dem som hade varit med om övergången från institut till yrkeshögskola framhöll att 
undervisningen också tidigare var teoretiskt förankrad. En del hade mött misstro på fältet. 
Alla i omgivningen verkade inte övertygade om att förändringen var till det bättre. 
Informanterna verkade däremot eniga om styrkan i att kombinera teori och praktik i 
utbildningen. Ingen grupp profilerade sig i förhållande till de andra. De skillnader som 
framkom fanns i synen på hur teoretisk och praktisk kunskap skulle flätas in i varandra, d.v.s. 
skillnaderna fanns på ett pedagogiskt plan. 

Yrkeskunskaper och –färdigheter kommer i främsta rummet, men betoningen av 
kommunikativa färdigheter inskränker sig inte till de branscher som tydligast innebär arbete 
med människor, d.v.s. vård och omsorg. Exempelvis inom både teknik och sjöfart nämns 
kommunikationsförmågan såsom viktig. Det fanns också ambitioner att stöda studerandes 
personliga utveckling. 
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Undervisningsformer
Många olika undervisnings- och också examinationsformer tillämpades allmänt. Övergången 
till problembaserat lärande föreföll att ha medfört de största förändringarna i uppläggningen 
av undervisningen inom enskilda program. Undervisningen i olika ämnen hade integrerats för 
att stöda en kreativ problemlösning. Den sociala interaktionen ökade när studerande arbetade i 
basgrupper. Arbetslivsanknytningen var stark från förut och exempel gavs på välfungerade 
praktikhandledning i samarbete med arbetsplatserna. Utlandspraktik var ett av medel att 
förverkliga den internationalisering yrkeshögskolorna förbundit sig till. 

3) Lärarrollen 
Undersökningen bekräftar intrycken av att kraven och förväntningarna på de lärare, som 
arbetade inom yrkeshögskolorna under uppbyggnadsskedet, var stora. De lagstadgade kraven 
gick ut på ämneskompetens, lärarkompetens och praktisk arbetserfarenhet. Lärarna fick axla 
många roller till följd både av de förväntningar som omgivningen ställde på dem, men också 
till följd av den beredskap de själva byggde upp. Där stora förändringar skedde fanns det 
också starka ambitioner bland lärarna som drev fram ytterligare förändring. Det processartade 
i framväxten av rollen som yrkeshögskolelärare blev tydligt i lärarnas berättelser. 

Redovisningen koncentrerade sig huvudsakligen på lärarnas egen syn på sin yrkesroll, d.v.s. 
lärarens självbild. Det främsta kunskapskravet var ämneskompetens, men lärarollen formas 
också av att den förutsätter pedagogisk kompetens. Här fanns det olika uppfattningar om hur 
förutsättningar för framgångsrikt lärande byggs upp. Den vetenskapliga grunden för 
yrkeskunnandet blir allt mera komplex. Forskande lärare som både följer med utvecklingen 
och själva bidrar till att utveckla området sågs följaktligen som en förutsättning för 
högskoleundervisning. 

Det påpekades att PBL ger läraren vissa möjligheter att välja sin roll i ett lärarlag utgående 
från personliga förutsättningar och intressen. Det behövs basgruppshandledare, resurspersoner 
som är ämnesexperter och examinatorer. Traditionellt har läraren arbetat ganska isolerat inom 
klassrummets fyra väggar. Karaktären av samarbetsroll blev särskilt tydlig när man fungerade 
i olika slags team. Också i kontakterna med arbetslivet behövdes viljan och förmågan att 
samarbeta. En del utvecklingsuppdrag inom organisationen förutsatte att läraren tog steget ut 
ur sitt eget ämnesområde för att utnyttja sina kunskaper i ett nytt sammanhang. 

Handledarrollen betonades starkt främst i relation till de studerande, men också för att 
utveckla det kollegiala stödet inom utbildningsprogrammen. Lärarens auktoritet gavs nytt 
innehåll. Kunskapen ägdes inte längre av läraren. Särskilt i PBL-processen tonades bilden av 
den allvetande läraren ned, vilket är värt att notera i bibliotekssammanhang, eftersom det ger 
rum också för bibliotekariens yrkesexpertis i en samarbetssituation. 

En av beskrivningarna över den lärarroll som vuxit fram gick ut på att den är ett 
handledarskap, den kräver social kommunikativ kompetens, ämneskompetens, samhällelig 
kompetens och inriktning på att studeranden själv tar ansvar för sin egen förändringsprocess.  

Försöket att definiera en särskild lärarroll väckte för övrigt kritik, eftersom det kunde 
uppfattas som en signal till att det inte är nog att läraren är lärare.  



153

4) Kunskapsinnehåll 
Den definition av termen informationskompetens som amerikanska Association of College 
and Research Libraries (ACRL) lanserat har visserligen väckt kritik, men har bedömts som 
användbara i just studiesammanhang. Där struktureras de färdigheter som tillsammans ger 
individen möjligheter att bemästra information i olika former och av varierande omfattning. 
Färdigheterna preciseras i en persons förmåga att identifiera när information behövs samt 
lokalisera, utvärdera och effektivt använda den information som behövs. Personen skall också 
”förstå de ekonomiska, juridiska och sociala aspekterna som sammanhänger med 
informationsanvändningen samt söka och använda information på ett etiskt och lagligt sätt”. 
Det finns andra definitioner av informationskompetens och närliggande benämningar, 
informationsfärdigheter, informationsläskunnighet, informationsbemästring, som lyfter fram 
andra nyanser i förståelsen av hur information kan bemästras. Informanternas kommentarer 
visar att informationskompetensen visserligen sågs som ett led i en högskoleutbildning men 
att den inte automatiskt kopplades samman med biblioteken. 

Inom ledningen såg man informationsfärdigheterna som en av de största utmaningarna 
utbildaren möter. Förmågan att orientera sig och dra nytta av väsentlig information 
uppfattades som ett viktigt led i läroprocessen. Bland de lärare som betonade skillnaden 
mellan tekniska färdigheter att söka information på nätet och att utveckla sökstrategier fanns 
datalärarna. Bibliotekarierna hade erfarenheter av ett stort antal studerande som i 
begynnelseskedet nog behärskade söktekniken, men inte hade egentliga 
informationsfärdigheter. Dessa studerande var motiverade att delta i undervisning och 
handledning eftersom de ansåg sig behärska området. Både tidpunkten för undervisningen och 
formen är avgörande för resultaten. Intervjusvaren stöder den numera allmänna uppfattningen 
att undervisning i informationsfärdigheter bäst tas emot av studerande när den utgör en 
integrerad del av ämnesundervisningen och när den tar fasta på lösningen av ett aktuellt 
problem, d.v.s. när det finns att reellt informationsbehov. Motivation och meningsfullhet 
hänger intimt samman. 

Det fanns lärare som hade ambitionen att utveckla studerandes förmåga att både söka 
information och använda den i skriftliga presentationer genast i studiernas inledningsskede för 
att göra informationshanteringen till en naturlig arbetsform. På det viset ville man göra 
färdigheterna till en vana för det kommande yrkeslivet och undvika att de förknippades enbart 
med slutarbetet inför examen.  

Flera bibliotekarier och lärare poängterade betydelsen av en bred undervisning och 
handledning som också innefattar användningen av tryckta källor. De såg boken – monografin 
som ett pedagogiskt redskap för att förmedla andra informationsfärdigheter än dem 
studerande utvecklar på nätet. Böcker är avgränsade och överskådliga helheter i motsats till 
nätinformationen och hypertexten. Förmågan att presentera en informationshelhet behövs 
senast i slutskedet av studierna när examensarbeten skall sammanställas. För konstämnenas 
del kan presentationerna avvika mycket från monografiformen, men också där används 
kompletterande beskrivningar i textform. 
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6.3 Biblioteket i organisationen 

Varje yrkeshögskola förutsätts ha ett bibliotek, men benämningen kan variera och servicen 
kan produceras på olika sätt. Biblioteket i organisationen beskrevs i intervjuerna 
huvudsakligen utgående från lokala erfarenheter. Särskilt för lärarna var biblioteket deras 
närmaste serviceställe. De institutioner som låg till grund för yrkeshögskolorna hade bibliotek 
av mycket varierande standard. I några fall hade man unika, närmast museala samlingar. 
Några bibliotek påminde enligt flera informanter mest om gamla gymnasiebibliotek, där den 
äldre litteraturen dominerade och nyanskaffat material fanns hos respektive lärare. Men det 
fanns också välfungerade bibliotek med en utbildad bibliotekarie redan innan 
yrkeshögskoleutbildning inleddes. Där följde man med den allmänna utvecklingen inom 
biblioteks- och informationsområdet. 

De intryck informanterna hade av biblioteksstandarden i reformens början överensstämmer 
med de officiella utredningar som gjordes 1992-1993. På statligt håll var man medveten om 
skillnaderna och bristerna. I en rad publikationer som utgavs av Rådet för utvärdering av 
högskolorna framgick att biblioteks- och informationstjänsterna gradvis måste förbättras. 
Leena Raudaskoski som undersökt yrkeshögskolornas koncessionsansökningar konstaterar att 
synen på biblioteket som ett lärcentrum hade vunnit insteg och påkallade en upprustning 
(Raudaskoski 2000, 128). Det fanns instrument för en nivåhöjning. Dels ingick biblioteket i 
den förteckning över områden som krävde speciell satsning och skulle utvärderas när ansökan 
om permanent verksamhetstillstånd behandlades. Dels förutsatte undervisningsministeriet att 
en viss, årligen fastställd, procent av högskolans driftsbudget skulle användas till biblioteks- 
och informationstjänster. 

En arbetsgrupp, tillsatt av undervisningsministeriet, drog i ett PM, daterat 31.2 1992, upp 
riktlinjer för biblioteksutvecklingen. En minimirekommendation från skolstyrelsen, daterad 
7.6 1993, går ut på att det skall finnas en bibliotekarie för varje påbörjat 500-tal studerande. 
Vid undervisningsministeriets årliga utvärdering av de högskolor som ansökte om att få delta i 
försöksverksamheten och av dem som hade inlett försöksverksamhet fäste man vikt vid 
antalet anställda, lokalytan, samlingarnas omfattning, dataförbindelserna, antalet datorer och 
bibliotekets strategiska utvecklingsmål (Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut 
1999). Biblioteken vid de aktuella yrkeshögskolorna tog sig i några fall genom nålsögat tack 
vare sina utvecklingsplaner och högskolans löften om fortsatta satsningar.  

I de resultatförhandlingar som fördes mellan undervisningsministeriet och yrkeshögskolorna 
år 1995 ställdes för första gången krav på att högskolorna skulle avsätta en viss procentandel 
av sin driftbudget för biblioteks- och informationstjänster. Att börja med rörde det sig om 3,5 
% och på längre sikt om 5 % av budgetmedlen. Åtgärden gav tydliga resultat: År 2001 fanns 
det sammanlagt 406 personer anställda vid landets yrkeshögskolebibliotek enligt 
undervisningsministeriets statistiska uppgifter (Ammattikorkeakoulut 2001, 157), vilket var 
en fördubbling från år 1998. Alla lärare uppfattade inte bibliotekssatsningen som enbart 
positiv, eftersom det sågs som ett bortfall av medel för undervisningen och dessutom genom 
diktat uppifrån: ”det blev bara sagt att yrkeshögskolorna måste avsätta en del av sina medel 
för att utveckla biblioteken. Jag vet inte direkt om vi hade någon möjlighet att sköta det här 
mera rationellt”. (4:7:14) 

Behovet av en separat biblioteksbudget var i början ingen självklarhet. Det framstod rentav 
som kontroversiellt att bygga upp en separat budget genom att lyfta ut medel för 
materialanskaffning från utbildningsprogrammens budgetanslag. Ur bibliotekarien synvinkel 
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hade utvecklingsprocessen i alla fall gått i rätt riktning och man hade allt bättre möjligheter att 
tillgodose olika användargruppers behov. Också här kom statsmakten till hjälp efter aktivitet 
från rektorsrådet ARENE och dess biblioteksgrupp. Biblioteken hade snabbt byggt upp 
elektroniska resurser tack vare statliga specialsatsningar (tillgång till det elektroniska 
biblioteket FinElib, tidskriftsdatabasen EBSCO m.m.).  

6.3.1 Formell organisation 

6.3.1.1. Biblioteksnät 

Vid varje yrkeshögskola inrättades ett gemensamt bibliotek med flera serviceställen. Till en 
början fanns den gemensamma biblioteksorganisationen närmast på papperet och det krävdes 
mycket arbete för att bygga upp gemensamma funktioner. Ramorganisationen var inte stabil i 
inledningsskedet. Någonstans tillkom en ny utbildningsenhet, det skedde sammanslagningar 
och geografiska förflyttningar eller etablerades nya utbildningsprogram. Andra stadiets 
yrkesutbildning fanns samtidigt att betjäna på många orter. Mycket av arbetet sköttes 
fortfarande lokalt vid tiden för intervjuerna. Att betjäna geografiskt splittrad utbildning var ett 
påtagligt problem för biblioteken. Det var alla biblioteksansvariga och medarbetare som 
berördes eniga om. Där det förekom utbildning både på yrkeshögskolenivå och på andra 
stadiet betjänade biblioteket vardera utbildningen. Att profilera sig enbart som 
högskolebibliotek var alltså varken möjligt eller önskvärt. Särskilt hos lärare och forskare som 
kom från universitetsmiljö kunde det minska bibliotekets trovärdighet som serviceinstitution. 

De ansvariga för de svenskspråkiga yrkeshögskolorna gick tidigt ut för att finna nya 
servicelösningar. Tre av de aktuella högskolorna, Ålands yrkeshögskola, Yrkeshögskolan 
Sydväst och Svenska yrkeshögskolan, fick biblioteks- och informationstjänster helt eller i 
varierande grad genom köpta tjänster från ett allmänt bibliotek eller i samarbete med ett 
sådant. Den typen av integration eller kombinerat bibliotek har börjat benämnas kombi-
bibliotek enligt dansk terminologi. Att man valde en sådan lösning hänger samman med att 
verksamheten är förlagd till små orter, där man ville utnyttja de biblioteksresurser som fanns 
att tillgå optimalt. De lokala myndigheter som upprätthöll allmänna bibliotek var samtidigt 
delägare i yrkeshögskolorna. Genom att utnyttja infrastrukturen med utbildad personal, 
lokaler och samlingar – informationsresurser där det var möjligt kunde huvudmannen snabbt 
bygga ut någon form av service. Bland lärarna rådde delade meningar om nyttan av en sådan 
lösning. Det största problemet var att biblioteksmaterialet inte fanns till hands omedelbart där 
man arbetade. Å andra sidan kunde redan placeringen i en intilliggande byggnad fungera som 
ett hinder. En del lärare kunde ö. h. t. inte identifiera sig med ett integrerat bibliotek. Enligt de 
bibliotekarier som arbetade vid serviceställen uppbyggda enbart för yrkesutbildningen fanns 
det emellertid också där studerande och lärare som inte använde biblioteket. 

Biblioteksnäten år 2001: 
1) Svenska yrkeshögskolans bibliotek
Verksamhetsorter: Vasa – Jakobstad - Nykarleby 
Verksamhetsställen: Vasa (Brändö teknik o. konst, Gamla Vasa vård & socialt arbete), 
Jakobstad (konst), Nykarleby (konst) 
Biblioteksförvaltning: I Vasa i samband med biblioteket för teknik. 
Verksamhet i egen regi i Vasa, köptjänster på andra orter. 
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2) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskolas bibliotek (senare sammanslagning till ett 
bibliotek) 
Verksamhetsorter: Esbo – Helsingfors 
Verksamhetsställen: Esbo (Otnäs: teknik), Helsingfors (Drumsö: handel & turism, 
Vallgård: vård & sociala området) 
Biblioteksförvaltning: I Helsingfors i samband med biblioteket för handel & turism. 
Verksamhet helt i egen regi. 

3) Yrkeshögskolan Sydvästs bibliotek 
Verksamhetsorter: Ekenäs – Åbo – Pargas – Esbo – Karis 
Verksamhetsställen: Ekenäs (centrum: vård o. teknik o. handel, Björknäs: skogsbruk o. 
milö), Åbo (vård & socialt arbete o. lantbruk o. sjöfart), Pargas (turism), Esbo (trädgård o. 
idrott o. kultur), Karis (socialt arbete) 
Biblioteksförvaltning: I samband med Ekenäs stadsbibliotek – centralbibliotek för Sydväst 
i Ekenäs. 
Kombi-bibliotek i Ekenäs, verksamhet i egen regi på andra orter. 

4) Ålands yrkeshögskolas bibliotek 
Verksamhetsort: Mariehamn 
Verksamhetsställen: Mariehamn (teknik o. sjöfart o. handel o. hotell & restaurang o. vård) 
Centralbibliotek: Mariehamns stadsbibliotek – centralbibliotek för Åland. 
Köptjänster. 

6.3.1.2 Organisationsscheman 

Vid varje yrkeshögskola presenterades förvaltningsorganisationen i ett schema som synliggör 
indelningen i institutioner och program samt ledningsfunktioner och stödfunktioner. 
Beslutande organ, ledning och ansvarsfördelningen framgår. I de fall där biblioteket också 
betjänade andra stadiets yrkesutbildning beaktades det i organisationsschemat som en 
gemensam funktion. Det ledde till att biblioteket föras samman med stödfunktioner såsom 
ekonomiförvaltning, IT-tjänster och fastighetsförvaltning. Alternativt utgjorde biblioteket en 
separat funktion direkt underställd rektor. När organisationsschemat för en nygrundad 
yrkeshögskolas förvaltning ritades upp och publicerades i studiehandboken glömdes 
biblioteket bort, vilket sedermera har korrigerats. 

Bibliotekets placering i organisationsschemat väckte frågan om biblioteket i första hand 
uppfattades som en stödfunktion utan närmare koppling till utbildningens innehåll eller som 
en del av utbildningen. Frågan fördjupas nedan genom en rad intervjusvar, men först granskas 
den organisation som hade vuxit fram och var aktuell år 2001. Utgångspunkten var i samtliga 
fall tidigare självständiga yrkesinstitut, ”skolor”, som sammanslagits. 

1) Svenska Yrkeshögskolan: 
Huvudmannen var en samkommun, det högsta beslutande organet yrkeshögskolans styrelse. 
Biblioteket sorterade som en särskild enhet direkt under rektor. 
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Figur 11: Svenska yrkeshögskolans organisationsschema (något förenklad version år 2001). 

2) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 
Huvudmannen var en stiftelse med ett förvaltningsråd och en styrelse. 

Figur 12: Organisationsschema förNylands svenska yrkeshögskola Arcada (förenklad version 
2001). 
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3) Yrkeshögskolan Sydväst hade utvecklat sin utbildningsorganisation genom 
sammanslagningar till större institutionshelheter som fortfarande var geografiskt spridda. Den 
tidigare indelningen som huvudsakligen följde de gamla institutens gränser hade övergått i tre 
institutioner som nu bildade Yrkeshögskolan Sydväst under ledning av en styrelse och rektor. 
Yrkesinstitutet Sydväst bildade en separat organisation, ledd av en direktion och en rektor, 
men hade samma huvudman som yrkeshögskolan.  Huvudmannen Ab Utbildning Sydväst 
styrdes såsom aktiebolag genom en bolagsstämma, en styrelse, en verkställande direktör och 
en ledningsgrupp. Yrkeshögskolan och yrkesinstitutet hade två gemensamma funktioner: 

- allmän förvaltning under ledning av ekonomichefen som innefattade 
fastighetsförvaltning, marknadsföring och informationsteknik samt, underställda 
personal- och ekonomisekreterare, administration, kanslifunktion, ekonomiförvaltning 
och personalförvaltning, 

- fortbildning och Utveckling Sydväst med två avdelningar, en för fortbildning, 
forskning och arbetslivsservice och så Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia 
med en gemensam fortbildnings- och utvecklingschef för båda enheterna. 

I den här publicerade versionen våren 2001 saknades biblioteket, men avsikten var att det 
skulle fungera inom den allmänna förvaltningen tillsammans med andra gemensamma 
funktioner för både yrkeshögskolan och institutet. Infoteket Sydväst är benämningen på 
enheten för studievägledning och arbetslivsinformation, inte på biblioteket. 

Figur 13: Organisationsschema för Yrkeshögskolan Sydväst (förenklad version våren 2001). 
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 Ålands Yrkeshögskola hade under försöksstadiet en organisation som gav de 
enskilda ”skolorna” en stark ställning, man benämnde sig också ”Samarbetsnätverket Ålands 
yrkeshögskola”. Gemensamt hade man en projektchef, en ledningsgrupp och en styrgrupp. År 
2001 hade ”skolorna” kvar sina ursprungliga namn, Ålands tekniska läroverk, Ålands 
sjöfartsläroverk, Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola samt Ålands 
vårdinstitut. Profileringen stördes ytterligare av att dessa också upprätthöll utbildning på 
andra stadiet, eller gymnasialstadiet som det heter på Åland enligt rikssvensk modell. 

Ålands yrkeshögskola köpte tjänster av Mariehamns stadsbibliotek och vid tidpunkten för 
intervjuerna var rörde det sig om 1 ½ tjänst. I den utvärdering som gjordes av Rådet för 
högskolornas utvärdering i Finland sägs: 
”Bibliotekstjänsterna är ett av de bästa exemplen på vad som uppnåtts genom 
yrkeshögskolesamarbetet. Utvecklingen av bibliotekstjänsterna har från början utgått från att 
yrkeshögskolesamarbetet är en helhet, där vissa funktioner kan planeras och förverkligas 
centralt. Denna insikt är viktig också för det övriga utvecklingsarbetet, varför det i 
fortsättningen är av vikt att bibliotekstjänsterna upplevs som ett eftersträvansvärt mönster.” 
Vidare sägs att bibliotekstjänsterna som en integrerad del av studier och forskning förutsätter 
resurstilldelning på adekvat nivå och att man nu har fått ett allmänt tillgängligt 
centralbibliotek till ”mycket rimliga kostnader”. (Welander 2001, 19)   

1) Ledningens syn 
För ledningen tycktes bibliotekets inplacering i organisationen inte ha medfört några problem. 
I ett fall omtalades biblioteket som ”den enda neutrala grejen i det här sammanhanget, därför 
är det hemsk lätt att enas kring biblioteket, som är gemensamt för oss”. (3:1:55) 
Utbildningens och undervisningens ändrade karaktär anfördes som orsaker till att biblioteket 
blivit synligare i organisationen. ”För att man ska kunna bedriva självständiga studier 
fordrar det att man har bra biblioteks- och informationstjänster”, sade en ledare som 
fortsatte: ”Biblioteket är ju en stödfunktion som vi kallar det.” Det utvecklingsmål ledningen 
ställde upp var bättre och effektivare service. (4:2:38,71) Organisationsschemat väckte frågan 
hur aktörerna uppfattade biblioteket, som en stödfunktion jämförbar med datastödet eller som 
en aktiv part i undervisning? Här fanns alltså ett klart ställningstagande. 

Där biblioteket betjänade både yrkeshögskolan och andra stadiets yrkesutbildning framstod 
bibliotekets placering i organisationen som problematisk. En framtida omorganisation kunde 
enligt ledningen bli aktuell där biblioteket inte bildade en självständig enhet. Bibliotekets 
finansiering togs av en ledare till utgångspunkt för att beskriva relationerna till den övriga 
organisationen. Verksamheten finansierades genom att en viss del av de statsmedel som 
tilldelats yrkeshögskolan per elev satsas av varje utbildningsprogram. Biblioteket skulle 
egentligen finnas i en matris för samarbete med alla utbildningsprogram. (4:2:139) 

2) Lärarens syn
En lärare gav biblioteket både en symbolfunktion, ”symbolen för kunskap och information”, 
och funktionen av arbetsredskap för studerande och lärare, för ”vad är lärare inom 
yrkeshögskolan utan att ha tillgång till verkligt god information?” (3:6:166) Det var inte givet 
att alla lärare välkomnade satsningen. En lärare vid en annan högskola gav följande 
beskrivning: ”Det är kanske inte alla som när det startade var så väldigt positiva till det här. 
De ansåg att det här kostar en massa pengar att ha ett eget bibliotek här för en så här liten 
skola.”  Läraren själv tyckte att det var bra att man fick sitt bibliotek, för ”det skulle vara 
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löjligt att ha den här skolan och inte ha ett bibliotek som skulle vara för oss”. Läraren 
beklagade samtidigt att man inte hade gått med när ett gemensamt högskolebibliotek för flera 
utbildningar grundades nära intill: ”Vi borde vara ett enda stort bibliotek som betjänar både 
universitetet och högskolan.” (4:7:10,16) Ur intervjun framgick att valet av biblioteksmodell 
tog hänsyn till att man skulle betjäna både yrkeshögskolan och andra stadiets yrkesutbildning. 
(4:7:83) Ur en enskild lärares synvinkel kunde köp av tjänster framstå som en god lösning när 
antalet studerande och lärare ökade så att man inte längre klarade att sköta biblioteket internt. 
(3:9:58) 

Lärarna ombads ge sin syn på bibliotekets plats i högskolans organisation och en av dem 
konstaterade att andra inte ens hade reagerat över att biblioteket var osynligt i schematiska 
presentationer: ”Det som jag inte har tänkt på är att det är placerat under allmänna 
förvaltningen.” Också pedagogiken är osynlig, utom i utbildningsprogrammens namn. 
”Biblioteket och pedagogiken är kanske det som borde närmas.” (2:10:180,182)     

3) Bibliotekariens syn
En av bibliotekarierna jämförde biblioteks- och informationstjänsternas utveckling vid 
traditionella institutioner för högre utbildning, främst universiteten, med den utveckling som 
skett vid yrkeshögskolorna. Bibliotekarien, som kände till rikssvenska förhållanden, 
hänvisade till att de nya högskolorna i Sverige på ett helt annat sätt än de anrika universiteten 
och högskolorna föreföll att lyfta fram sitt bibliotek. Biblioteket användes som ett led i att 
profilera hela högskolan. (3:8:82,86) Samma bibliotekarie oroade sig för att biblioteket tills 
vidare saknades i ett nytt organisationsschema för högskolan som var under arbete. (3:8:136) 
Problemet var alltså det samma som vid den högskola där biblioteket saknades i en publicerad 
version. ”I och med att vi inte syns ö. h. t. så signalerar det att vi inte är så hemskt viktiga. 
Och är vi inte viktiga så får vi inte resurser.” (2:5:114) 

De bibliotekarier som hade varit engagerade i uppbygganden av kombi-bibliotek framhöll att 
båda parter, yrkeshögskolan och det allmänna biblioteket, hade vunnit på att sammanföra sina 
resurser. Yrkeshögskolan ensam hade inte förmått bygga ut en så omfattande service på egen 
hand. De som fungerade inom en ”skola” framhöll betydelsen av direkta kontakter till lärarna 
i informella sammanhang såsom lunch- och kaffepauser på en gemensam arbetsplats. Genom 
sin blotta närvaro påminde de lärarna om bibliotekets existens och mycket information 
vidarebefordrades för att bibliotekarien råkades finnas på plats. Avsaknaden av en naturlig 
kontaktyta till utbildningen upplevdes som ett problem bland de bibliotekarier som var 
stationerande i ett centralbibliotek. (3:8:199) 

För ansvariga bibliotekarier är bibliotekets placering i den formella organisationen viktig med 
tanke på informationsgången. Där organisatoriska förändringar som ökade avståndet till 
ledningen hade skett ansågs det minska informationsflödet i båda riktningarna (1:3:39, 41-42). 
Betydelsen av att få delta i alla slags interna möten och fortbildning som samlar lärare och 
annan personal framhölls överallt. En bibliotekarie konstaterade att det ju är rätt sällan eller 
aldrig som man når alla berörda parter med direkt information. Ibland tycker man ”att man 
informerar och tänker att det här har de hört sjuttiofem gånger förut. Så är det förstås någon 
som aldrig har hört det förut. Det får man leva med...” (3:2:38) 

Bibliotekets roll i organisationen relaterades till dess servicefunktion å ena sidan och dess 
utbildande funktion å den andra. I en direkt fråga nämndes de två områdena och 
bibliotekarierna ombads ge sin tolkning av vad biblioteket är. De höll båda funktionerna för 
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viktiga, men tyngdpunkten uppfattades något olika: 
- ”Jag tycker nog att det är väldigt viktigt att ge service på alla plan. Jag tycker ju nog att det 
är väldigt viktigt att ge service på alla plan. Iden mån man kan ge undervisning och utbildar 
så är det just inom ramen för servicen.” (2:4:183) 
- ”Jag tycker kanske att det är lite mera servicefunktion då jag ser till hur jag arbetar… Men 
jag tror att man skulle gå mot att man är mera en utbildande del samtidigt som man inte får 
släppa den där servicefunktionen. Det är ju det som är bibliotekets roll så där allmänt taget.” 
(2:5:200)  
- ”Mitt spontana svar är att dom väger ganska jämnt.” (2:8:310) 

När de två funktionerna sedan relaterades till bibliotekets plats i organisationsschemat med 
hänvisning till andra servicefunktioner, såsom fastighets- och ekonomiförvaltning, reagerade 
bibliotekarierna med att framhålla att utvecklingen borde gå mot en aktivare utbildningsprofil: 
- ”I den mån jag vill profilera det (biblioteket) och verkligen se mig som en resurs, så är det 
klart att det är där. Och det är nog säkert inget självklart, och det är det som kommer att vara 
den kritiska punkten…” (2:4:187) 
- ”Det är nog den där utbildande funktionen som man måste utveckla hela tiden. Man måste 
nå fram med det för att de också ska ha glädje av den här servicefunktionen i biblioteket…” 
(2:5:205) 

4) Biblioteksfunktionärens syn
För biblioteksfunktionärerna var bibliotekets formella ställning av mindre betydelse, man 
riktade in sig på det praktiska arbetet. Servicefunktionen fick starkt stöd, men det framkom 
också att man i något fall stod undervisningen nära: ”Vi är integrerade ganska bra”, ansåg en 
biblioteksfunktionär som arbetade med att handleda studerande och ansåg biblioteket vara ”en 
väldigt stor del av undervisningen som den är uppbyggd i dag”. Biblioteket sågs också här 
som en förutsättning för att undervisningen skall fungera. (4:10:148-150) 

6.3.1.3 Sammanfattning: Formell organisation

Varje yrkeshögskola hade ett bibliotek, men servicen producerades på olika sätt. Samtliga 
hade flera verksamhetsställen vid tiden för intervjuerna. Den geografiska splittringen hade lett 
till olika praktiska lösningar. Delvis betjänades utbildningen på institutnivå av samma 
bibliotek: 

- Svenska yrkeshögskolan bedrev biblioteksverksamhet både i egen regi och genom köp 
av tjänster. 

- Arcada bedrev biblioteksverksamhet helt i egen regi. 
- Yrkeshögskolan Sydväst var den ena parten i ett kombinerat bibliotek och bedrev 

biblioteksverksamhet i egen regi på andra orter. 
- Ålands yrkeshögskola köpte bibliotekstjänster. 

Alla lärare var inte färdiga att identifiera sig med ett bibliotek som inte var ett renodlat 
specialbibliotek. De större sammanlagda resurserna var ett starkt argument som accepterades 
av andra. Ur bibliotekariens synvinkel hade olika servicemodeller både för- och nackdelar. 
Närhet till undervisningen ansågs eftersträvansvärd, men inte heller den var en garanti för 
aktiv informationsanvändning bland studerande och lärare. 

Vid tiden för undersökningen fanns det variationer i bibliotekets formella placering i 
högskoleorganisationen, vilket påverkade bibliotekschefens ställning samt ansvarsfrågor vid 
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planering och rapportering m.m. Svenska yrkeshögskolans, Arcadas och Ålands 
yrkeshögskolas bibliotek utgjorde särskilda enheter underställda rektor eller projektchef enligt 
högskolans organisationsschema. Yrkeshögskolan Sydvästs bibliotek ingick i avdelningen för 
allmän förvaltning och lydde under ekonomichefen, vilket emellertid inte framgick av det 
allmänna organisationsschema som gällde vid tiden för intervjuerna. I den grafiska 
presentationen saknades biblioteket. 

På frågan om biblioteket i högre grad uppfattades som en stödfunktion eller som en del av 
utbildningen gick uppfattningarna isär om tyngdpunkten. Serviceuppgiften var självskriven 
bland alla tillfrågade. Utbildningsuppgiften sågs både som ett led i bibliotekets service och 
som det utvecklingsfält bibliotekarierna borde engagera sig i. Den senare ståndpunkten 
förekom hos både bibliotekarier och en del lärare. Andra funktioner som nämndes var 
biblioteket som symbol för kunskap och information och funktionen av arbetsredskap för 
studerande och lärare. 

Bibliotekarierollen i ljuset av den formella organisationen:
- Om bibliotekets servicefunktion och stödfunktion ställs främst blir yrkesrollen en 

annan än om biblioteket uppfattas som en del av utbildningen. 
- De flesta bibliotekarier talade för en aktivare roll i relation till utbildning och 

undervisning. 
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6.3.2 Bibliotekspersonalens ställning 

6.3.2.1 Personalorganisation 

De anställda vid biblioteken räknas till kategorin ”övrig personal” vid yrkeshögskolorna både 
i högskolevisa och nationella redovisningar (AMKOTA). För de ansvariga bibliotekarierna 
var kontakterna till både de instanser där beslut fattades och till tjänstemannaledningen 
viktiga. Det handlade inte bara om att kunna påverka beslut som direkt berörde biblioteket 
utan också om att få ett grepp om vart utbildningen och organisationen var på väg. Det fanns 
ett behov av att förstå hur man resonerade i olika frågor. Bibliotekets stöd till utbildningen 
och de olika servicefunktionerna skulle ju motsvara utbildningens och efter hand också 
forskningens behov. En fråga som hade relevans för biblioteket behövde inte uppfattas som en 
sådan av utomstående. 

Bibliotekets placering i den formella organisationen har betydelse för kontakterna till 
ledningen och för den interna informationsgången. Bibliotekarierna vid de aktuella 
högskolorna var antingen underställda den ledande tjänstemannen (ledande 
rektor/planeringschef) eller ekonomichefen. Vid två yrkeshögskolor fanns år 2001 en 
styrgrupp för biblioteksverksamheten, antingen för hela yrkeshögskolan gemensamt (Svenska 
yrkeshögskolan) eller inom någon enskild institution där ledning och lärare hade ett särskilt 
intresse för biblioteksutveckling och –kontakter (Arcada, vård). Vid en yrkeshögskola deltog 
den ansvariga bibliotekarien vid tiden för intervjuerna i den högsta tjänstemannaledningens 
möten utan att formellt höra till denna grupp och kunde där följa med utvecklingsarbetet. - 
”Jag har nästan tvingat mig med där, för jag tycker att jag måste vara där för att liksom se 
vad som är på gång inom organisationen.” (3:2:127) Vid två andra högskolor hade 
bibliotekschefernas inflytande på ledningsnivå minskat när förvaltningen hade 
omorganiserats. 

Medan arbetet med att bygga upp organisationen och verksamheten pågick befann sig 
bibliotekarierna närmare ledningsskiktet och deltog i vissa fall också på den nivån. När 
verksamheten hade stabiliserats skedde det förändringar i den formella organisationen och då 
tenderade avståndet till ledningen att växa både för bibliotekarierna och för många lärare som 
medverkat i de allmänna processerna. I stället koncentrerades arbetsinsatserna och till 
respektive avdelning eller institution. Kontakterna vertikalt och horisontellt inom 
organisationen minskade av informanternas beskrivningar att döma. Bibliotekarierna som 
stod på sidan om kärnfunktionen, undervisningen, hade inte möjligheter att på formella 
grunder ”blanda sig i” avdelningarnas/institutionernas eller de enskilda programmens och 
lärarnas arbete. Bibliotekarierna var beroende av mellannivåledarnas och lärarnas eventuella 
intresse för biblioteks- och informationstjänsterna. Också om det fortsättningsvis var lätt för 
bibliotekarierna att kommunicera med ledningen direkt saknades i de flesta fall en plattform 
som garanterade fortlöpande och nära kontakter med dem som arbetade med undervisning. I 
många fall utvecklades ett gott samarbete ändå, men det var långt ifrån självklart att kontakter 
alls etablerades. 

Undervisningsministeriet använder sig av resultatstyrning inom sitt ansvarsområde. Årligen 
förhandlar tjänstemännen fram ett avtal med varje yrkeshögskola. Resultatavtal styr 
verksamheten också på operativ nivå. De ingås mellan chefen och de underlydande, i 
bibliotekschefernas fall uppåt i organisationens hierarki med ledande 
rektor/projektchef/ekonomichef och nedåt med de anställda vid biblioteket. Vid tiden för 
intervjuerna var det interna ansvaret för biblioteksverksamheten klart så till vida att det fanns 
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någon ansvarig anställd vid varje verksamhetsställe, ibland flera.  

6.3.2.2 Bibliotekets interna organisation

Samtliga yrkeshögskolebibliotek hade en ansvarig bibliotekarie. För övrigt var mönstret 
brokigt som ett arv från tiden före högskolan eller till följd av att man sökt otraditionella 
lösningar. Chefen för yrkeshögskolebiblioteket hade ett varierande antal medarbetare, 
bibliotekarier och/eller biblioteksfunktionärer samt i några fall lärare som lokalt ansvarade för 
bibliotek. Läraren identifierade sig då primärt med utbildningsinstitutionen. I de fall där 
yrkesutbildningens och det allmänna bibliotekets tjänster sköttes gemensamt fanns det ingen 
skarp gräns mellan de verksamhetsansvarigas områden i kundtjänst. Kunderna uppfattades 
som gemensamma oberoende av varifrån de kom och i vilket syfte de använde biblioteket. 
När ämnesexpertis behövdes vid informationssökning och handledning av studerande 
anlitades såvitt möjligt de biblioteksansvariga för utbildningstjänsterna. 

För övrigt fanns det rätt stora variationer i personalstrukturen och i antalet anställda. Vid tiden 
för intervjuerna hade biblioteken uppgett att det fanns mellan två och nio anställda – den 
närmare fördelningen framgår av en bifogad tabell över personalutvecklingen (bilaga 3). När 
en högskola hade uppgivit att det år 1999 fanns hela 15 anställda handlade det om ett flertal 
deltidsbefattningar, inte om årsverken. De anställdas utbildningsbakgrund varierade också. 
Vid en av högskolorna hade bibliotekspersonalen endast en kortare specialutbildning på 
informationsområdet. I ett fall vid samma högskola hade biblioteksvakanser utnyttjats för 
omplacering av byrå- och fastighetspersonal vid en omorganisation av högskolans 
personalresurser. 

Bibliotekscheferna arbetade inte enbart som ledare och administratörer utan skötte samtidigt 
många andra uppgifter såsom undervisning och handledning samt anskaffning av olika slags 
informationsresurser. När verksamhetsställena var spridda över ett stort geografiskt område 
blev besöken till andra platser få, vilket påverkade lärarnas syn på bibliotekarien. En lärare 
talade om den osynliga bibliotekschefen, med vilken det inte är möjligt att föra en kollegial 
diskussion. Nu saknades de möjligheterna till ömsesidig förståelse. (3:4:159) 

Ett uttryck för yrkesstatus är lönenivån. All bibliotekspersonal upplevde branschens låga 
lönenivå som ett problem. Den uppfattades som ett personligt, praktiskt problem men också 
som ett statusproblem. Bibliotekarierna jämförde sig själva med lärarna och hänvisade till att 
också de undervisar och handleder studerande utöver att de är experter på 
informationshantering. Där det förekom samverkan med allmänna, kommunala bibliotek, som 
har de ur arbetstagarens synvinkel sämsta avtalen, hade det haft en negativ effekt på 
lönesättningen. Också i sådana fall där det inte handlade om en anpassning till existerande 
tjänster hade den kommunala sektorn använts som modell. 

Tre personer inom den högsta ledningen för yrkeshögskolorna nämnde den låga lönenivån 
utan att den förts på tal i intervjuerna. Ur organisationens synvinkel konstaterades att det är en 
ekonomiskt förmånlig lösning att i högre grad anlita bibliotekarier som handledare av 
studerande där det är möjligt. En lärare nämnde rekryteringsproblem: ”Vi har ju väldigt svårt 
också att få personal för biblioteken och ofta har vi haft hjälp från civiltjänstgörare och… 
studerande… Jag menar att det är svårt att hitta de här bibliotekarierna i dag och samtidigt 
är det ihop med ganska dålig lön också. Det är någonting där som inte stämmer.” Läraren 
antog att kombinationen av lång studietid och låga löner avskräckt studerande från att välja 
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bibliotekariebanan. (3:7:109) 

Bibliotekschefernas ställning i organisationen definierades i relation till beslutande organ och 
ledande tjänstemän. Biblioteken hade över lag så få anställda att den interna 
personalorganisationen var minimal. Varje anställd var ansvarig inför bibliotekschefen och på 
några arbetsplatser med fler anställda inför en utsedd ansvarsperson. Där verksamheten 
fungerade integrerat var ansvarsfördelningen inte klargjord i detalj. Avsikten var att utnyttja 
befintliga resurser för både för löpande uppgifter och att fungera i föränderliga kluster kring 
aktuella, ofta säsongbetonade uppgifter. 

Identifikationen med primärorganisationen var entydig, biblioteksanställda identifierade sig i 
första hand med biblioteket och i andra hand med högskolan. Den starkaste orienteringen mot 
högskolan föreföll att finnas hos de biblioteksanställda, vars arbete var knutet till en bestämd 
sektor/institution, men då uppfattade de sig som delaktiga i institutionen och de aktuella 
utbildningsprogrammen, inte i hela högskolan. Här gick det också enklast att bygga ut ett 
kontaktnät till den lokala ledningen, de programansvariga och lärarna samt att delta i 
gemensamma möten. Tidsbrist angavs som det största hindret för mötesdeltagande i synnerhet 
som mycket av diskussionerna inte direkt berörde det egna arbetet. (2:4:33-35; 4:10:69) På 
alla nivåer ställdes arbetstagarna inför valet att aktivt gå med i alla sammanhang där det bara 
var möjligt. Den främsta orsaken som angavs till att bibliotekarierna begränsade sitt 
inflytande var att man prioriterade de egna arbetsuppgifterna som gav existensberättigande 
inom organisationen. 

6.3.2.3 Sammanfattning: Bibliotekspersonalens ställning 

Behovet av att synliggöra biblioteket och biblioteksarbetet framhölls starkt av 
bibliotekarierna. Bibliotekspersonalen hörde till kategorin ”övrig personal” och man var 
medveten om att kontakterna till högskolans kärnverksamhet, utbildning och undervisning 
kräver aktivitet. Bibliotekscheferna var angelägna om att dels själva hålla sig informerade om 
det som skedde inom organisationen och dels ha möjligheter att nå fram med information om 
sitt område. För dem var högskolans formella personalorganisation av betydelse, eftersom en 
viss typ av kontakter i en hierarkisk organisation sker inom bestämda fora, en ledningsgrupp, 
en styrgrupp eller liknande. I en del fall uppfattade bibliotekscheferna att deras position hade 
varit starkare innan högskolan hade etablerat sig, eftersom de hade haft säte i någon grupp 
som samlade ledande tjänstemän. I en hierarkisk organisation hänger positioneringen samman 
med status i bemärkelsen inflytande. Utöver tillgång till information och möjlighet att 
informera strävade bibliotekscheferna efter en formell ställning som gav dem rätt att gå in på 
olika nivåer i organisationen och påverka utvecklingen. När institutioner, avdelningar och 
program väl etablerat sig tenderade de att sluta sig och föra en intern diskussion. 

Biblioteken hade få anställda och trots att det fanns olika ansvarsområden hade man många 
gemensamma uppgifter. Kunderna såg knappast någon skillnad mellan olika 
personalkategorier i den dagliga verksamheten. I intervjuerna koppades status och lön 
samman och den låga lönenivån omnämndes inte bara av de biblioteksanställda.  
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Bibliotekarierollen sedd mot personalorganisationen:   
- Olika roller formas beroende på tjänsteställning i den interna 

biblioteksorganisationen. 
- Bibliotekarier i ledande ställning, vars uppgift är att driva bibliotekets intressen 

inom yrkeshögskolan, betonar betydelsen av en stark plattform inom 
organisationen. 
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6.3.3 Biblioteksanvändning 

Från år 2000 inleddes insamlingen av statistiska uppgifter vid yrkeshögskolorna för införande 
i de vetenskapliga bibliotekens databas för att ge en nationell helhetsbild av resurserna och 
verksamheten. Uppgifterna var svåra att sammanställa under de första åren och det gällde i 
synnerhet de integrerade biblioteket där så gott som varje försök till uppdelning av resurser 
och verksamhet byggde på uppskattningar. Användningen av material vid små bibliotek 
bokfördes inte systematiskt. Uppgifter från olika yrkeshögskolor är inte automatiskt 
jämförvara. Felmarginalen bedömdes som så stor att uppgifterna inte beaktas i den aktuella 
undersökningen. 

De kvalitativa mått på biblioteksservicen som yrkeshögskolebibliotekarierna gemensamt gick 
in för och som publicerades i en nätversion 9.5 2001 (AMK-kirjastojen laadullisesta 
arvioinnista) hade ännu inte hunnit tillämpas vid tiden för undersökningen. Kriterierna 
beaktades inte systematiskt i intervjuerna, men synen på biblioteket och bibliotekariens arbete 
samt hur biblioteket dittills fungerat och vilka förväntningar som fanns är relevanta för en 
allmän bedömning. Den arbetsgrupp som sammanställde kvalitetsguiden lyfte fram följande 
områden (s. 3): 

- materialbeståndets aktualitet, täckningsgrad och tillgänglighet, 
- rådgivning och informationstjänst, 
- bibliotekets inverkan på läroprocessen, 

- den allmänna inverkan, 
- effekterna från undervisningen och handledningen i informationsanskaffning. 

De bedömningsområden som här nämns är goda exempel på hur svårt det är att skilja åt 
materiella förutsättningar och de medverkandes prestationer eller att skilja åt artefakter och 
produkter samt de värderingar som avspeglas i dessa (Schein 1985 enl. Andersson 1994,110-
111). Materialbeståndet är exempelvis föränderligt och vid varje tidpunkt ett resultat av en 
pågående process, där bibliotekarien står för nyanskaffning och utgallring. I rådgivnings- och 
informationstjänsten behövs olika slags arbetsredskap, men den är i allt väsentligt beroende av 
bibliotekariens sakkunskap och kommunikationsförmåga. I fråga om bibliotekets inverkan på 
läroprocessen återkommer problemet att skilja mellan det fysiska eller det elektroniska 
biblioteket och bibliotekariens insatser. Den ovannämnda AMK-promemorian ger förslag till 
en mera detaljerad analys av bibliotekets inverkan på läroprocessen och dessa behandlas 
närmare i de följande kapitlen. 

Birgitta Hansson och Olle Rimsten, som på uppdrag av Kungliga biblioteket, BIBSAM, har 
undersökt hur högskolelagens mål rörande studerandes informationskompetens uppfylls vid 
39 högskolor i Sverige, lyfter fram det utbud som lokala bibliotekssamlingar och globala 
informationsresurser utgör: ”Bibliotek är således en viktig samhällsresurs i det pedagogiska 
arbetet med att vägleda studenter och lärare till det nya informationslandskapet. Detta är, 
visar undersökningen, resurser och kompetens som i dag utnyttjas ofullständigt och 
osystematiskt inom den svenska högskolan.” Författarna hänvisar till Biblioteksbarometern 
2000, enligt vilken en fjärdedel av studenterna inte använde elektroniska källor och spekulerar 
i orsakerna. ”Alltför många lärare och studenter saknar i dag kännedom om de elektroniska 
informationstjänsterna. Beror detta på okunskap, att fel informationsresurser finns 
tillgängliga, att pedagogiken inte ger utrymme för eget sökande och val av 
informationskälla?” (Hansson & Rimsten 2005, 137) 
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6.3.2.1 Verksamhetsförutsättningar 

Bibliotekslokalernas placering och skick varierade mycket. Endast de större biblioteken 
erbjöd någon form av nätanvändning vid tiden för intervjuerna. Vid några små 
verksamhetsställen var bristfällig teknik och små lokala dataprogram ett hinder för 
nätanvändning. Bristerna åtgärdades efter hand genom att gemensamma register grundades. 
Det skedde genom att registerposter konverterades eller att materialbeståndet omregistrerades. 
Ett principbeslut om att yrkeshögskolorna skulle gå med i de vetenskapliga bibliotekens 
datasamarbete hade fattats på central nivå. Vid de biblioteksnät som hade ett datasystem 
lämpat för små bibliotek gav det stora, gemensamma systemet (systemleverantören Voyagers 
Linnea 2 med databasen Linda) bättre möjligheter till kommunikation med de vetenskapliga 
biblioteken. Medverkan i de vetenskapliga bibliotekens datasamarbete hade en viktig 
symbolfunktion. Det uppfattades som en signal om den status som yrkeshögskolebiblioteken 
strävade efter, jämställdhet i ett nätverk av specialbibliotek. 

Två av de aktuella högskolorna ställde sig avvaktande till det stora gemensamma systemet. 
Genom att integrerade bibliotekslösningar fungerade på två håll (Ålands yrkeshögskola och 
Sydväst i Ekenäs), hade man redan andra, fungerade datasystem i bruk. Nyttan av ett 
heltäckande system ifrågasattes när den tekniska utvecklingen gick mot flexibla lösningar som 
nog krävde givna protokoll för registeruppbyggnad, men inte en samkatalog med tanke på 
användningen. Gemensamma portaler och samsökning i flera register kunde ändå 
förverkligas. Efter de första årens statsfinansiering beräknades den ekonomiska belastningen 
bli alltför stor i relation till nyttan. 

Att bygga ut servicen till den geografiskt splittrade utbildningen upplevdes som ett problem 
vid alla högskolor, vilket tidigare konstaterats i texten. Ur biblioteksadministrativ synvinkel är 
en centralbiblioteksmodell alltid att föredra. I ett fall, Mariehamn, hade den år 2001 
förverkligats i princip men inte i praktiken, eftersom de gamla ”skolorna” fortfarande hade 
kvar sina bibliotek som förutsatte kontinuerligt underhåll. Bibliotekarier och institutionsledare 
kunde ha mycket olika uppfattning om vad ett handbibliotek är. Bibliotekarierna avsåg 
referenslitteratur medan andra talade om de samlingar man haft som självständig och 
självförsörjande institution. För Arcadas del skulle ett gemensamt bibliotek förverkligas i det 
nya campus som var under uppbyggnad. Lärarnas behov av undervisningsmaterial som 
arbetsredskap skulle också tillgodoses. Här strävade bibliotekarierna efter att åtminstone det 
material som skaffades med biblioteksmedel skulle gå via biblioteket för registrering. En del 
lärarmaterial köptes också in med institutionsmedel. 

Där en fysisk koncentration inte var möjlig måste servicen byggas ut på flera orter. Parallellt 
med att de gjorde nyanskaffningar för undervisningens akuta behov redde bibliotekarierna 
upp de gamla bok- och tidskriftssamlingarna. Den första åtgärden var att gallra i samlingarna 
och att registrera allt material i en eller i vissa fall flera lokala databaser, där byte av 
datasystem inte ansågs befogat eller ekonomiskt möjligt.  

Ledningen och bibliotekarierna såg resursmässiga och kvalitativa fördelar med 
centralbibliotek. Kvaliteten på servicen förbättrades när det fanns sakkunnig personal på plats 
och materialet fanns allmänt tillgängligt under långa öppettider. När verksamheten försiggick 
i olika lokaler på samma ort och resurserna centraliserades väckte det en del motstånd, i första 
hand bland lärare som ville ha biblioteksmaterialet omedelbart tillgängligt i “skolbyggnaden”. 
En institutionsansvarig lärare som hade engagerat sig i uppbyggnaden av ett bibliotek för 
ämnesområdet såg en gemensam biblioteksfunktion som en nödvändig lösning, men föreföll 
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samtidigt att vilja behålla sitt institutionsbibliotek, dessutom utökat med kurslitteratur - och 
bibliotekspersonal (3:9:59). Studerandes biblioteksbehov hade hög prioritet. ”Jag försöker 
fundera framför allt ur studenternas synvinkel, för jag tycker ju att de är ändå de primära 
användarna av bibliotekstjänster….Resurser, resurser, att där skulle finnas kurslitteratur… 
Men det är inte kanske ändå så självklart egentligen, att det finns resurser att skaffa nya 
böcker och sådant.” (1:8:69) Utbyggnaden av nätfunktionerna uppfattades som viktig, men 
biblioteket som en fysisk lokal och studiemiljö hade förespråkare både inom ledningen och 
bland lärarna (1:1:75; 1:9:115), bibliotekarierna ville kunna erbjuda ”verkstäder” åt 
studerande (2:8:332). Det fanns alltså olika prioriteringar inom högskolorna och de val man 
gjorde påverkade biblioteksanvändningen. 

Att biblioteket skulle ge tillgång till elektroniska informationsresurser var självklart 
åtminstone för bibliotekarierna. Inom ramen för rektorsrådet ARENE arbetade 
bibliotekarierna för samfällda licenser och för att den statliga finansieringen av elektroniska 
basresurser skulle utvidgas från att omfatta vetenskapshögskolornas bibliotek till 
yrkeshögskolorna. Det bibliotekskonsortium som bildades under ARENE hade avgörande 
betydelse för utvecklingen. År 2001, då undersökningen gjordes, var användningen av de 
elektroniska resurserna ojämnt utbredd, vilket tydligt framgick av lärarintervjuerna. Flera 
lärare talade om att de själva behövde undervisning i informationssökning. I slutet av året 
presenterade ARENE:s biblioteksgrupp en ”virtuellstrategi” för yrkeshögskolebiblioteken 
(AMK-kirjastojen 31.12.2001) som ett tecken på att det var dags att engagera sig i de 
nätbaserade studier som var under uppbyggnad. Enligt en av informanterna var 
biblioteksstrategin befogad som en reaktion på att ingen sakkunnig på biblioteksområdet 
fanns med när planeringen av yrkeshögskolornas nätundervisning inleddes (2:8:288). 

6.3.3.2 Förväntningar på biblioteket 

”Vi kanske vet för litet om vad de egentligen vill ha ut av mig eller av biblioteket”, sade en 
bibliotekarie som svar på frågan om förväntningarna på biblioteket från olika 
användargrupper inom yrkeshögskolan. ”För jag tycker bara hela tiden att jag bjuder ut och 
bjuder ut och de inte har några krav egentligen.” (3:2:138) När de informanter som 
representerade ledningen och lärarna talade om sina förväntningar på biblioteket tenderande 
att samtidigt tala om sina förväntningar på bibliotekspersonalen. Avsikten är att här så långt 
som möjligt stanna vid biblioteket för att i kapitel 544 gå närmare in på de förväntningar, egna 
och andras, som riktades mot bibliotekarierna. 

Två kontrasterande synsätt blev tydliga i intervjuerna. Biblioteket uppfattades fortfarande som 
en boksamling av några lärare och de förväntade sig inte dess mera kunskaper om 
informations- och kommunikationsteknologi eller nätinformation hos de biblioteksanställda. 
Motpolen var att se biblioteket som en mångsidig inlärningsmiljö. Då kunde man också 
associera studerandes informationskompetens till biblioteket. Informationskompetensen 
framstår då som mycket mer än en teknisk färdighet. I princip kan bibliotek samspela med 
vilken utbildningstradition som helst (Limberg 2002, 85), men elev- studerandecentrerade 
undervisningsmetoder föreföll att ställa större krav på bibliotekariens direkta medverkan i 
undervisningen. När ett program arbetade problemorienterat kan intervjusvaren tolkas så att 
det ledde till en kvalitativ utveckling av studerandes informationshantering.
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I såväl PBL-litteraturen som i utredningar med syftet utveckla bibliotek i 
undervisningssammanhang (t.ex. hos Gellerstam) omtalas biblioteket dels som 
inlärningsmiljö och dels som pedagogisk resurs. Den snabbt växande kåren av 
yrkeshögskolebibliotekarier har mycket aktivt drivit på en utveckling i den riktningen. År 
1999 utkom ett PM med utvecklingsförslag, baserat på bl.a. en enkät till bibliotekspersonalen 
om dess utbildningsbehov, vilket säger en del om hur man uppfattar sin yrkesroll. Det fanns 
vid undersökningstidpunkten ett uttalat intresse för fortbildning kring temat “Biblioteket som 
en del av inlärningsmiljön” trots att biblioteksanställda under 1990-talet hade erbjudits kurser 
i att undervisa och handleda studerande och över lag har fortbildat sig intensivt. De delteman 
som räknades upp var ”Lärande organisation, Vuxnas inlärning, Planering av 
inlärningsmiljön, Biblioteksanställda som utbildare och Samarbete om utbildningsprogram”. 
”Informationsökningsfärdigheter och kunskaper om informationskällor” fanns emellertid 
främst på listan över utbildningsbehov. Personal med varierande utbildningsbakgrund hade i 
stort sett samma önskemål. Bland dem som hade högre utbildning fanns ett större intresse för 
att skapa ett elektroniskt bibliotek. (Mahdollisuuksia… 1999, 93-94.) 

Limberg påpekar i en kunskapsöversikt om skolbibliotekets pedagogiska roll att tanken på 
biblioteket som en naturlig del av undervisningen förekom redan på 1930-talet i svensk 
facklitteratur (Limberg 2000, 16). Hon konstaterar att forskningen om skolbibliotekets 
pedagogiska roll vanligen bygger på grundantagandet att biblioteket måste verka genom 
undervisningen och via läraren även om andra funktioner, såsom ett fritt utvecklingsforum, ett 
”frirum” (Ibid., 85). Något av detta kom till synes i de intervjuer där informanter ställde upp 
studerandes personlighetsutveckling som ett delmål för utbildningen. Inom vårdutbildningen 
betonades att studerande skall uppmuntras att växa som individer och skönlitteraturen sågs 
som ett redskap för detta. En av ledarnas hade visionen av biblioteket som mötesplats och 
kreativitetscentrum. De bibliotekarier som arbetade inom mångdisciplinära ”skolor” såg 
biblioteket som en mötesplats för studerande och lärare från olika ämnesområden. 

Ett alternativt förhållningssätt är att utgå från internet som den moderna handboken. En lärare 
förklarar: ”När man förut var tvungen att känna några handböcker så bra att man alltid 
kunde springa dit och slå upp så där i första hand, så tror jag att den funktionen ganska långt 
har övertagits av internet.” Det slumpmässiga resultatet skiljer sig inte helt från 
litteraturanvändningen, eftersom textböcker alltid ger begränsad information och fokus har 
valts av författaren. (2:3:55) Biblioteksfunktionen styrs då in på bedömning och organisation 
av elektronisk information, uppbyggnad av portaler och länkbibliotek samt vägledning i att 
hitta nyttiga sökvägar och källor. 

Följande exempel ur intervjuerna visar på olika slag av förväntningar på biblioteket som 
ledningen och lärarna gav utryck för. De är samtidigt en illustration till iakttagelsen en lärare 
gjort att bibliotekskonceptet förlorar sig ”i ett obegränsat antal variabler” vilket leder till att 
helhetsbilden blir otydlig (2:3:104): 

Ledningens syn
- Yrkeshögskolebiblioteket är ett vetenskapligt bibliotek ”lite kanske bundet till de här mera 
praktiska branscherna”. De aktuella högskolornas bibliotek är dessutom så små att tillgång 
till större vetenskapliga bibliotek behövs som komplement. (1:1:65)

- ”Jag kan inte ta ställning till enbart biblioteket utan till utbildningar och bibliotek 
tillsammans.” (4:1:144) – ”Sen har vi den härforsknings- och utvecklingsbiten, som kommer 
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att växa nu och den ställer ju andra krav på biblioteket, så biblioteket bör kompletteras efter 
verksamheten.” (4:1:150) 

Lärarens syn
- Biblioteket sågs som en organiserad boksamling med bibliotekarier/bibliotekspersonal som 
håller ordning. Biblioteket sågs vidare som en aktuell materialsamling där en fortlöpande 
gallring sker, för ”lärare bara sparar och sparar”. (3:10:105) Men: ”Jag har inte tänkt på att 
man skulle kunna ha nya tjänster” (3:10:99). 

- ”Än så länge är det nog hemskt mycket bekvämare att läsa en bok än att läsa på skärmen. (--
-) Jag tycker att baskunskap ska finnas i bokform.” (3:7:105-107) Böcker, tidskrifter, fjärrlån 
och en plats för studerande att sitta och skriva samt tillgänglig webb-information var den här 
datalärarens önskemål. Lärare behöver dessutom hjälp att skaffa fram sitt arbetsmaterial. 

- Det handlar om arbetstid också: ”Om jag jobbar kvällstid här kan jag inte gå och hämta en 
bok i biblioteket. Det tycker jag är jättejobbigt!” (4:4:204) 

- Förväntningarna på användarstöd från biblioteket föreföll att variera mycket bland lärarna 
och en av dem sade: ”Jag har i allmänhet utnyttjat bibliotekarier väldigt lite i mina studier 
och i min yrkesverksamhet, att jag har alltid ansett att jag hittar själv och kan söka själv.” 
(4:7:136) 
  
- Organisationen behöver utveckla sin syn på vad biblioteket är och det finns stora 
utvecklingsbehov ”att tillägna sig ens det minimimått av biblioteksservice eller tjänster som 
man behöver”. (---) ”Sen inbillar jag mig att många av de här praktiska problemen som finns 
gäller biblioteksverksamhet över huvud taget i dag.” (2:3:26) 

- ”Utan bibliotek skulle man inte klara sig. Inte skulle man kunna tänka sig att nu skulle vi 
helt skippa våra bibliotek i skolorna, vart skulle vi gå då.” (1:5:82) 

- SWOT-analyser1 hade utnyttjats av ett utbildningsprogram, man hade ”mycket tydligt alltid 
framhållit i detta att biblioteket måste få utvecklas.” (2:10:132) Ett mångsidigt och rikt 
bibliotek skall bl.a. ge studerande möjligheter att lära sig se skillnader mellan olika slags 
källor, populariserade, andrahandskällor… (1:10:227) 

- ”Och sedan tycker jag nog att jag har väldigt stora förväntningar just beträffande 
biblioteket. Inom vår yrkeshögskola försöker man förstås betona de här moderna pedagogiska 
metoderna…”, och läraren fortsätter att berätta om de problem studerande skall lösa med hjälp 
av biblioteket. (3:6:86)  

Bibliotekariens syn 
- Lärarna hade inte så stora förväntningar på biblioteket och inte ledningen heller enligt en av 
bibliotekarierna som fortsatte: ”Om man tänker när de skriver sina strategiplaner och 
målprogram och sådant, så nog har ju biblioteket ofta en mindre roll, det är inte det man 
lyfter fram först… att vi väntar oss det, och det, och det av biblioteket.” (3:5:167,171) 

- En relativt nyanställd bibliotekarie hade inte noterat några speciella, uttryckta förväntningar 
bland lärarna men nog ”glad förvåning över att jag ändå ville göra ett och annat”. 

                                               
1 SWOT = Strenght, Weakness, Opportunity, Threat, d.v.s. styrka, svaghet, möjlighet, hot. 
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Marknadsföringen sågs därför som viktig för ”alla ska känna att de har den här möjligheten 
att få hjälp om de behöver det. Därför har jag tagit emot alla slags uppgifter också, fast’ jag 
inte har så mycket tid… det fungerar utan så mycket direkta förväntningar.” (2:4:193-195) 

- ”Jag tror att folk är ganska nöjda med att vi tillhandahåller en ganska välskött samling med 
ungefär… de böcker som behövs.” (2:8:71) Bibliotekariens ambitioner sträckte sig längre än 
så. Tilltron till förmågan att sålla fram väsentlig information och att tillhandahålla kvalificerad 
forskningsinformation fanns där, men de ekonomiska möjligheterna att sluta licensavtal var 
starkt begränsade. ”Det handlar om pengar, inte är det ju egentligen annat det handlar om.” 
(2:8: 220) 

- ”Och då finns det ju olika åsikter också om det ska finnas datorer i ett bibliotek eller inte. 
Hos lärarna (skratt)!” (4:1:124) 

6.3.3.3 Undervisningsbruk 

Utbildningens basbehov av biblioteks- och informationstjänster kan definieras dels som de 
studerandes behov av studiematerial och dels som lärarnas behov av undervisningsmaterial 
som arbetsredskap. Därutöver finns behovet av forskningsinformation för den växande 
forsknings- och utvecklingsverksamheten vid högskolorna. Lärare som vidareutbildar sig 
behöver studiematerial. Studiematerialet finns både i tryckt och elektronisk form samt som 
ljud- och bildmedier. Biblioteket kan också fungera som arbetsplats för studerande genom att 
ge tillgång till samlat studiematerial samt redskap att nå och utnyttja informationen. 

En del svar på frågan om biblioteksanvändningen hänvisade till attityder som formar 
studerandes beteende. Några bibliotekarier framhöll att det problem som uppstod när 
biblioteket inte fanns i samma byggnad som utbildningsprogrammet mera gällde lärarnas än 
de studerandes biblioteksanvändning. Enskilda lärares inställning till biblioteket och deras 
egen biblioteksanvändning gav emellertid klart utslag i studerandes biblioteksanvändning 
enligt bibliotekarierna. En aspekt på biblioteksanvändningen, som framfördes av en lärare, 
var utbildningsprogrammens, i praktiken lärarnas, ansvar för att studerande aktivt söker 
information. Läraren konstaterade att programmet alltför långt hade överfört ansvaret på den 
enskilda studeranden, vilket kunde återverka negativt när studierna framskrider. (2:2:105)   

Eftersom många svar tog informationens ”förpackningsform” som utgångspunkt när 
bibliotekets funktion i undervisningen beskrevs görs här en indelning i tryckt material och 
nätbaserad information. Dessutom noteras användarstödet som en del av basservicen. 

Tryckt material 
I praktiken skulle varje yrkeshögskolebibliotek samspela med olika utbildningstraditioner. 
Det fanns inget enda arbetssätt att anpassa servicen till. Det ledde till att förväntningarna 
redan på en basfunktion som litteraturanskaffningen varierade. En bibliotekarie med tidigare 
erfarenhet av högskoleservice hade förväntat sig att det också nu handlade om att skaffa 
kurslitteratur enligt lärarens förteckning och att låna ut den till studerande. Istället fanns det 
ett flertal utbildningar med var sitt arbetssätt och sin uppfattning om vad kurslitteratur är. För 
dem som arbetade problemorienterat gick behovet inte att avgränsa. Den andra ytterligheten 
var att man arbetade med manualer och lärarkompendier och inte använde böcker just alls. 
(3:2:32) Alla bibliotekarier som arbetade vid flerdisciplinära utbildningsenheter hade samma 
slags erfarenheter. 
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Enligt bibliotekarierna var den upplevda bristen på studielitteratur det oftast återkommande 
klagomålet från de studerande. Tillgången var beroende av resurstilldelningen och av den 
lånepolicy som tillämpades. När lärare gick på intern fortbildning och ställdes inför samma 
begränsningar som studerande väckte det omedelbart reaktioner, berättade en bibliotekarie: 
”De ville ju ha väldigt många (exemplar) då när de själva skulle läsa (skratt) förstås, så tror 
jag också att de litet insåg bibliotekets roll och hur det borde vara för de studerande med det 
här med kurslitteratur och sådant.” (3:2:93) Där biblioteken sköttes professionellt fungerade 
också fjärrlånen. Här utgjorde lärare som vidareutbildade sig på annan ort en aktiv 
användargrupp. 

Redan de gamla yrkesinstituten höll sig med ett urval facktidskrifter och vetenskapliga 
seriepublikationer. När biblioteken kunde erbjuda tidskrifter i elektronisk form fanns det ett 
flertal lärare som sade sig föredra pappersversionen och ville hålla kvar den. Över huvud taget 
fanns det ett brett uttalat stöd för tryckt biblioteksmaterial bland lärarna. Man ville styra in 
studerande på litteraturanvändning samtidigt som kritiskt bruk av internet förordades. 

Nätbaserad information 
I fråga om tillgången till nätbaserad information var biblioteken dels beroende av att 
yrkeshögskolan tillhandahöll den teknologi som möjliggjorde användning och dels att licenser 
och finansiering kunde ordnas. För bibliotekarierna var det viktigt att stora investeringar 
motsvarades av praktisk nytta i undervisningen. Användningen av databaserna ökade endast 
långsamt i begynnelseskedet och då var det ingen självklarhet att göra nyanskaffningar. Först 
ville man aktivera användningen av det som fanns tillgängligt. Följande tabell visar hur aktivt 
tidskriftsdatabasen EBSCO, som innehåller vetenskapliga artiklar som referat och delvis i 
fulltext, hade använts det aktuella året 2001 från tiden januari (alt. februari) t.o.m. juni: 

Tabell 8: Informationssökning i EBSCO. 

  

(URL: http://www.lib.helsinki.fi/finelib/aineistot/ebscostat8.html 03.10.2001) 

En lärare som saknade tryckt undervisningsmaterial inom sitt specialområde sade: ”När jag 
tänker på biblioteket så här så för mig är det mera det här elektroniska biblioteket”. Läraren 
sammanställde följaktligen sitt eget undervisningsmaterial. (3:4:21) 

Bibliotekarierollen i ljuset av biblioteksanvändningen:
-  
Yrkeshögskola  Sökningar Utskrivna artiklar 

Arcada Nylands svenska YHS  6622 2038 (6 mån.) 

Svenska Yrkeshögskolan  1981 632 (6 mån) 

Yrkeshögskolan Sydväst  1701 1310 (5 mån.) 

Ålands yrkeshögskola  27 8 (6 mån.) 
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Yrkeshögskolebibliotekariernas gemensamma ambitioner att underlätta nätbaserad inlärning
formulerades i den strategi som publicerades av ARENE:s biblioteksgrupp 31.12.2001. Temat 
var alltså aktuellt vid tiden för undersökningen. Både den öppna högskolan och planerade 
påbyggnadsexamina hade aktualiserat ett ställningstagande. ”Yrkeshögskolebibliotekens 
virtuellstrategi” inleds med påståendet att biblioteks- och informationstjänsternas betydelse 
som en del av inlärningsmiljön ökar när inlärningen via nätet blir vanligare. Motiveringarna är 
att nätbaserade studier förutsätter aktivitet och förmåga till självständigt arbete. Kunskaper i 
informationssökning, förmåga till källkritik och egen kunskapsproduktion är nödvändiga 
färdigheter i sammanhanget.   

Som det primära syftet med strategin anges att 
- ”hitta de tillvägagångssätt med vilka biblioteks- och informationstjänsterna kan stöda 

och fördjupa nätbaserad inlärning  
- befrämja utnyttjandet av informationskällor och informationsreserver i 

virtuellundervisningen 
- tydliggöra biblioteks- och informationstjänsternas roll i utvecklingen av 

virtuellundervisningen”. 
Vidare vill bibliotekarierna öka kunskapen om hur de kan stöda inlärning och undervisning, 
de vill synliggöra biblioteket och ”höja bibliotekspersonalens färdigheter i den nya 
verksamhetsmiljön” (AMK-kirjastojen virtuaalistrategia/Yrkeshögskolebibliotekens 
virtuellstrategi 31.12.2001). De svenska yrkeshögskolorna hade som ett gemensamt projekt 
hunnit göra en nätkurs i informationssökning på CD-ROM för studerande. 

Användarstöd
I bibliotekariernas vokabulär är användarstödet det arbete som utförs i kontakten med 
bibliotekets kunder för att underlätta användningen av biblioteket, i realtid eller virtuellt. Det 
finns aktiva kunder och presumtiva kunder, kundkretsen består av alla som har användarrätt 
till biblioteket. Förväntningarna på biblioteket varierade mycket bland tillfrågade lärare vid 
yrkeshögskolorna. Det aktualiserade frågan om bibliotekariens ansvar utöver direkt 
användning och efterfrågan på bibliotekstjänster. Bibliotekarierna ställdes alltså inför 
dilemmat att det fanns stor efterfrågan på service inom vissa utbildningsprogram och just 
ingen efterfrågan inom andra. Borde bibliotekarien då rikta in sig på att stöda den utbildning 
där det fanns ett uttalat behov och låta de övriga jobba i fred? Eller borde man vara särskilt 
aktiv gentemot dem som kanske inte vet vad de kan förvänta sig? ”Är det bibliotekets eller 
bibliotekariens roll att blanda sig i det, undervisningssättet, eller är det inte? Det kan man 
undra.” (3:2:154) Dels fanns det en vilja att ”missionera”, dels en medvetenhet om 
begränsade resurser, inte minst tidsbrist, som talade för att gå in i program där bibliotekarien 
kände sig välkommen. Gränserna för bibliotekariens arbetsfält diskuteras närmare i de 
följande kapitlen. 

För att illustrera lärarens arbetssituation vid planeringen och genomförandet av en kurs 
återges här en längre beskrivning som innehåller en förklaring till bibliotekets undanskymda 
roll i sammanhanget. Dels var bibliotekets funktioner inte anpassade att möta behoven. Dels 
var läraren inte medveten om det arbete som gjordes för att ta fram adekvata elektroniska 
resurser. Berättelsen, som visserligen är förankrad i en annan högskola, kan ställas mot den 
kommentar från en bibliotekarie som återgavs i början av avsnittet om förväntningar på 
biblioteket (5.3.3.2).  
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En lärares berättelse: 
     ”Om vi utgår från det konkreta fallet att jag planerar en kurs, så utnyttjar 
jag helt enkelt det nätverk av information som jag har och försöker sålla ut dels 
gamla, hållbara principer, som nu kanske inte behöver vara så dagsaktuella, 
men sen’ då kompletterade med vad man i dag säger. Ganska lite möjligheter 
har jag att s.a.s. beställa fram något material för just den saken. 
     Då samlar jag ihop till någon form av föreläsning eller seminarieform eller 
hur jag sen’ lägger upp det. Men det är ju nog huvudsakligen baserat på 
material som jag duplicerar för att visa på något sätt under de här lektionerna. 
Och sen’ då förstås referenser kan man alltid peka på, men i praktiken är det 
nog så att man inte kan räkna med att studenter läser igenom flera böcker som 
man liksom hänvisar till, utan man måste nog peka väldigt konkret på att har 
man en tentbok eller flera tentböcker, eller annars organiserat gå igenom texten 
eller flera böcker. Där handlar det ju nog om att kolla upp vad som finns på 
biblioteket. Eventuellt då förstås beställa, men att ändå finns det inte riktigt den 
kapaciteten… att man i varje situation skulle kunna beställa ett antal böcker, 
utan nu är det mera så att man bygger upp ett referensbibliotek som gäller hela 
området ur vilket man plockar… 

     Sen’ kommer vi ju hela den här frågan om boken roll. Det känns ju fånigt att 
ur en perfekt textbok, där kunniga människor har jobbat högeffektivt i långa 
tider med att framställa någonting klart och tydligt, och det sen’ ännu 
förverkligas i fyrfärgstryck fint, att sedan kopiera upp det på svartvita OH-
transparanger och visa dem… Men dessa böcker kan man inte vänta sig att det 
ska finnas i så många exemplar på biblioteken eller att studenterna själva skulle 
skaffa dem. I viss mån tror jag att man kunde tänka om där så att man skulle 
skaffa in enligt amerikansk modell, låt oss säga 10 exemplar av ett antal 
pålitliga böcker och erbjuda dem åt studerande. 
     Men samtidigt, för att spinna vidare på det här, så finns ju samma sak ännu 
åskådligare framställt på internet, där man sen’ kan klicka vidare… och ställa 
tilläggsfrågor och det öppnar sig bara vidare och vidare, och det öppnar sig 
nya världar hela tiden. Det är ju nog det material man borde på något sätt 
komma åt. Men det är ju i praktiken så att om man börjar planera sin 
undervisning utgående från det där, så räcker ju ingen tid i världen till. Att gå 
igenom en sån’ här resurs så går det då en dag, och förhållandet en dag – en 
lektion fungerar inte i praktiken. Där… någon sorts rationella 
informationsdatabaser, som man skulle ha tillgång till och genvägar till det här 
både för lärare och elever, det är sådana strukturer jag inte har en aning om de 
kan uppbyggas. Men det ser jag som ett behov.” 
(Berättelse A) 

6.3.3.4 Sammanfattning: Biblioteksanvändning 

Biblioteksservicen var ojämnt utvecklad vid de tidigare yrkesinstituten och måste i en del fall 
byggas upp från början. Den lokala situationen påverkade både förväntningarna på biblioteket 
och användningen. Bibliotekarierna föreföll osäkra på vad organisationen som helhet och 
enskilda aktörer egentligen förväntade sig. Det visade sig att det särskilt bland lärarna 
förekom mycket olika förväntningar. Det fanns ett behov av biblioteket som läromiljö för 
studerande, vilket överensstämde med den vision yrkeshögskolebibliotekarierna hade (jfr 
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AMK; AMKIT). Många lärare talade för biblioteket som fysisk miljö med ett traditionellt 
innehåll, men det fanns också förväntningen på att internet helt tar över som den dominerande 
informationskanalen. Förväntningarna inte så stora på bibliotekariernas kunnande när det kom 
till nya informationsmedia, vilket kontrasterar mot yrkeshögskolebibliotekariernas egna 
ambitioner. För bibliotekarierna var den ojämna efterfrågan på tjänster från olika 
undervisningsområden problematisk. De frågade sig om de om de fortsättningsvis skulle 
försöka nå alla opartiskt också när de inte fick respons eller om de borde koncentrera sig på de 
utbildningsprogram som tog kontakt och där de var välkomna.  

I många fall framgick att serviceutbud och efterfrågan inte möttes p.g.a. ovetskap om vad som 
efterfrågades eller vad som stod till buds. Biblioteket användes av många lärare när de 
förberedde sin undervisning och av studerande som stöd för lärandet. Användningen var 
spridd till olika informationsmedia. Det tryckta materialet dominerade, men publicerade 
uppgifter om sökning i tidskriftsartikeldatabasen EBSCO visar att nationella satsningar via 
biblioteken hade lett till att digitaliserad information fick bredare användning. Nätbaserad 
inlärning engagerade bibliotekarierna nationellt och de svenska yrkeshögskolebibliotekarierna 
hade producerat en webbkurs i informationssökning för studerande. 

Bibliotekarierollen i ljuset av biblioteksanvändningen:
- Bibliotekarierollen definieras fortfarande utgående från biblioteket som institution 

både av bibliotekarierna själva och av omgivningen. 
- Informationen om bibliotekets serviceutbud har endast delvis gått fram, vilket 

påverkar användningen. 
- När biblioteket uppfattas som begränsat till en samling av tryckt material blir 

utomståendes bild av biblioteksarbetet och yrkesrollen starkt begränsade. Den som 
endast använder det elektroniska biblioteket tenderar att bortse från bibliotekariens 
andel i uppbyggnaden och upprätthållandet av det. 

- Bibliotekarierna utgick från sin bild av biblioteket och den service man ansåg att 
biblioteket borde kunna erbjuda. Man hade av lärarnas kommentarer att döma inte 
i tillräckligt stor utsträckning tagit reda på vilka verkliga, och synbarligen olika 
behov som fanns. 

- Användningen av bibliotekets tjänster varierar mycket mellan olika 
utbildningsprogram. För bibliotekarierna uppstår dilemmat att välja vilken roll 
man skall spela där uttalad efterfrågan inte finns. Skall bibliotekarien låta 
efterfrågan styra serviceutvecklingen eller arbeta aktivt mot alla 
utbildningsprogram och därmed också ifrågasätta en del undervisningsmetoder? 
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6.3.4 Samarbete lärare - bibliotekarier

När yrkeshögskolor byggdes upp antogs någon form av positionsbestämning mellan 
yrkesgrupper och individer äga rum. Problemställningen i detta och de följande avsnitten 
(kapitel 5.4) har utvecklats på den grunden att lärare och bibliotekarier uppfattas som 
professionella experter på var sitt område. Läraren vid yrkeshögskolan är ämnes- och 
undervisningsexpert och bibliotekarien är expert på informationshantering. De besitter 
vardera en kunskapsbaserad kognitiv auktoritet (Wilson, P. 1983, Sundin & Hedman 2005). 
Arbetssituationen är emellertid inte symmetrisk redan för att bibliotekarierna var så få till 
antalet. Utbildning är yrkeshögskolans ”produkt” och lärarens insats väger tungt. En 
bibliotekarie som arbetade i nära kontakt med de studerande kunde visserligen berätta att ”jag 
träffade en studerande som jag har utbildat” (3:8:178), men andra behövde inte uppfatta 
insatserna så. Ur intervjuerna framgår att det finns lärare som fungerar autonomt utan kontakt 
med yrkeshögskolebiblioteket eller att det har en högst varierande tyngd i undervisningen. 
Bibliotekariernas kan visserligen bygga upp biblioteks- och informationsresurser utgående 
från sin professionella bedömning av vad som är tillförlitligt och borde vara användbart inom 
respektive ämnesområde och på högskolenivå. Relevansen avgörs emellertid av användaren. 

För bibliotekarierna var det klart att fungerande kontakter med lärarna var ett villkor för att 
man skulle lyckas i sitt arbete. Intervjuerna stöder de mål som ställdes upp på nationell nivå. I 
yrkeshögskolebibliotekets kvalitetsguide från 2001, året då intervjudelen av undersökningen 
utfördes, ställde yrkeshögskolebibliotekarierna upp målet att stöda studerandes läroprocess: ”I 
YH-biblioteken kompletteras de traditionella bibliotekstjänsterna av ett aktivt element som 
stöder undervisningen.” (Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut 1999, 27) Bland de 
mått på framgång som räknas upp finns ett fungerande samarbete med lärarna, att biblioteket 
kopplas till uppgörandet av läroplan och att beskrivningarna av de kursvisa 
studieprestationerna innefattar informationsanskaffning och bibliotekssamarbete. 

En faktor som högst sannolikt försvårade bibliotekariernas utgångsläge när de skulle arbeta in 
sig i organisationen var att andra aktörer inte kände till de grundbegrepp som dagens 
bibliotekarier - informationsexperter baserar sina anspråk på när de rör sig på 
arbetsmarknaden. Att tala om utbildning i informationsförvaltning gav ingen genklang hos de 
intervjuade eftersom utbildningen var obekant för dem. 

Studerandes lärande ställs i centrum för all verksamhet. Utgående från intervjuerna listas en 
rad informations- och kontaktbehov som uppfattades såsom förutsättningar för den 
gemensamma uppgiften att skapa förutsättningar för och stöda lärandet vid yrkeshögskolan: 

Bibliotekariens kontaktbehov 
För att bibliotekarierna skall ha möjligheter att arbeta för det gemensamma målet måste vissa 
grundförutsättningar uppfyllas. Bibliotekariernas insatser för yrkeshögskoleutbildningen är 
beroende av kontakterna med dem som planerar undervisningen och med 
undervisningspersonalen. Enligt intervjuerna behövs kontakterna åtminstone vid 

1. uppbyggnaden av servicen: Vilka utbildningsinriktningar och vilket 
utbildningsinnehåll planeras? Mera ingående information behövs än allmänna 
beskrivningar i planer och studieguider.  

2. beståndsuppbyggnaden: Vilka informationskällor vill lärarna att de själva och 
studerande skall ha tillgång till via biblioteket? 

3. planeringen av arbetsinsatserna: Vilka kurser är aktuella? Vilka arbetsformer är 
aktuella i undervisningen och hur involverar de biblioteket och bibliotekspersonalen? 



178

Vilket stöd förväntar sig läraren i sitt arbete under olika skeden (lärarens 
kompetensuppbyggnad, förberedelser av enskilda kurser, genomförandet av 
undervisningen, utvärderingen av studieresultaten)? 

4. valet av policy gentemot de studerande som ett led i den pedagogik man tillämpar: 
Vilket stöd skall studerande ges i biblioteket? 

5. undervisningen och handledningen i informationssökning/informationshantering med 
bibliotekarien som lärare och handledare. 

Lärarens kontaktbehov 
Den andra parten i det samarbete som fokuseras, läraren, har enligt intervjuerna 
informationsbehov i sitt arbete som inte nödvändigtvis inbegriper personliga kontakter med 
bibliotekarien. Det finns lärare som anser att de klarar sig utan bibliotekskontakter. De lärare 
som noterade biblioteket och använde det nämnde att de hade behov av information om 

1. informationskällor som är tillgängliga i eller genom biblioteket: Vilket mediebestånd, 
vilken elektronisk information finns tillgängliga inom lärarens intresseområde? 

2. nya informationskällor: Vad publiceras inom lärarens intresseområde? 
Följande stödformer efterlystes av enskilda lärare: 

3. intressebevakning av nya informationskällor och uppbyggnad av informationsresurser 
(portaler, länksamlingar) som motsvarar lärarens och studerandes behov i samband 
med enskilda kurser, 

4. handledning i informationssökning: Ett flertal lärare ansåg sig själva behöva 
handledning i informationssökning på nätet, 

5. biblioteksintroduktion för nya studerande, 
6. undervisning och handledning av studerande i 

informationssökning/informationshantering så att deras färdigheter fördjupas efter 
hand, 

7. gemensamma kurser som integrerar ämneskunskap och informationshantering, 
8. medverkan i utvärdering av studerandes slutarbeten med hänsyn till deras 

informationshantering. 

En rad slutsatser kan dras av beskrivningarna ovan. För att bevaka en lärares intresseområde 
måste bibliotekarien få detta område preciserat. Också andra stödformer förutsatte direkta 
kontakter mellan parterna. Bibliotekariernas informationsbehov om högskolans allmänna 
linjeval och strategier kan bäst tillfredsställas av personer i ledningen på olika nivåer och av 
de experter som arbetar med pedagogisk utveckling, kvalitetsutveckling eller andra vitala 
områden. En mycket viktig informationskälla om det som sker i undervisningen utgör de 
studerande själva enligt bibliotekarierna. Även om kontakten med studerande ärr ovärderlig 
för serviceutvecklingen kan bibliotekets verksamhet inte byggas upp på en grunden. 
Utbildningsstödet till studerande kan inte lämnas att bero på enbart på den bild studerande 
förmedlar. Lärarna kan ha andra avsikter med en uppgift som då förblir osynliga. 

I den förundersökning som gjordes inför intervjuerna tillfrågades lärarna vid en yrkeshögskola 
om sina kontakter till biblioteket och de erfarenheter man hade (bilaga 4). Det framgick att de 
lärare som upprätthöll fortlöpande bibliotekskontakter var mångsidiga biblioteksanvändare i 
undervisningssammanhang. Avsikten är att i detta avsnitt beskriva kontakter och 
samarbetsformer och samtidigt se hur det förhåller sig på ovannämnda områden för att sedan i 
avsnitt 5.4.3 närmare analysera rollfördelningen.  

Studerandes lärande fanns i brännpunkten för båda yrkesgruppernas intresse. Alla 
bibliotekarier var engagerade i någon form av undervisning och handledning av studerande 
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och ibland också av lärare. Bibliotekarierna berättar både om framgångsrik undervisning och 
om misslyckanden. Flera lärare och bibliotekarier poängterade att undervisning i 
informationssökning inte lyckas om den saknar anknytning till verkliga informationsbehov, 
vilket också framhölls i yrkeshögskolebibliotekariernas utvecklingsstrategier och kvalitetsmål 
(Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut 1999; AMK-kirjastojen laadullisesta 2001). 
Om undervisningen kopplas enbart till de studerandes slutarbeten är utsikterna mindre för att 
man bygger upp ett förhållningssätt till informationen som följer med ut i arbetslivet. 
Motivationen är avgörande för lärandet. 

I Limbergs, Hultgrens och Jarnevings forskningsöversikt över informationssökning och 
lärande talas om orsakerna till brister i undervisningen i informationssökning. Man pekar på 
lärares otydliga föreställningar om informationssökning och vilka kunskaper och kompetenser 
den läroprocessen kräver. Ett annat hinder är enligt de tre forskarna att bibliotekariens syn på 
informationssökningen tycks vara allför starkt fokuserad på teknik och procedurer. Den bilden 
överensstämmer inte helt med min undersökning, där flera bibliotekarier med humanistiska 
ämnen i sin examen och lång erfarenhet av att arbeta med olika slags kunder framhävde just 
de mänskliga och pedagogiska aspekterna. “Förbättrad undervisning i informationssökning 
handlar enligt forskarna i hög grad om lärares och bibliotekariers eget lärande” (Limberg & 
Hultgren & Jarneving 2002, 125). Här har informationsforskningen bidragit med studier av 
ursprungligen främst forskares och studerandes informationsbeteende, men forskningen har 
kommit att omfatta allt flera yrkesgrupper efter hand (jfr Lechie, Pettigrew & Sylvain 1996; 
Leckie 2005).  

De åtgärder forskarna föreslår förefaller relevanta också vid yrkeshögskolan: Målet för 
lärarnas kompetensutveckling blir en djupare förståelse för informationssökning. 
Bibliotekarierna behöver utveckla sin kompetens mot en djupare förståelse för läroprocessen. 
Att sätta sig in i studerandes situation och att utveckla samarbetet mellan de två 
yrkesgrupperna är två direkta förslag som för den praktiskt arbetande framstår som självklara. 
En vanlig bild, som forskningen ger av bibliotekariens arbete, är att hon ska sträva efter att 
höja kvaliteten på elevers lärande och medlet är att verka genom undervisningen och via
läraren. Biblioteket kan emellertid också uppfattas som en frizon, inom vilken bibliotekarien 
på egen hand kan stöda elevernas utveckling till självständigt tänkande och läsande 
människor. Förhållandet mellan klassrum och bibliotek ska inte ses som ett 
motsatsförhållande utan som en möjlighet (Limberg 2000, 51 med hänvisning till Dressman 
1997). 

När bibliotekariens arbete uppfattas enbart som en stödjande funktion i undervisningen, vars 
utveckling är beroende av läraren främjar det knappast bibliotekariernas professionsprojekt 
som går ut på att yrkesutövaren framstår som en autonom expert inom sitt område. Men också 
lärarollen förändras och omförhandlas i en ny situation. Det fanns inte en färdig 
yrkeshögskolläraridentitet för yrkeshögskolan, den måste konstrueras.  

6.3.4.1 Samarbetsområden

De arbetsfaser som involverade både lärare och bibliotekarier kunde hänföras till fyra 
områden, planeringskontakter, beståndsuppbyggnad, undervisning och handledning samt 
utvärdering av studerandes resultat. Vad som av informanterna uppfattades såsom goda 
praktiker hade uppstått på vissa håll och då sträckte sig samarbetet över samtliga faser. 
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Orsakerna till att de uppstod är svårare att spåra, eftersom kännetecknen varierade, men några 
gemensamma drag fanns: 

- läraren eller lärarna hade positiva erfarenheter av bibliotek från förut, 
- bibliotekarien såg det som sin uppgift att delta aktivt i utbildningen, 
- det fanns någon form av värdegemenskap och samsyn på lärandet hos de 

medverkande, 
- det fanns en ömsesidig tilltro till den andra partens kompetens, 
- den personliga kommunikationen mellan bibliotekarien och läraren eller lärarlaget 

fungerade väl, 
- arbetet i lärarlag hade öppnat upp för fler aktörer. 

Det handlade följaktligen i stor utsträckning om positiva attityder från båda hållen, öppenhet 
för andras kunnande och beredskapen att dela en arbetsuppgift samt att främja studerandes 
läroprocess som det gemensamma målet. 

6.3.4.1.1 Planering 

Det förekom exempel på att bibliotekarier i inledningsskedet medverkade i 
verksamhetsplanering vid högskolan på allmän nivå. Att bibliotekarier medverkade i 
kursplaneringen eller kontaktades i ett tidigt skede exempelvis för att diskutera studielitteratur 
eller källor på nätet var sällsynt. Några formella hinder fanns inte. Enligt en ledare hade alla 
högskolor team-organisationer, vilket borde göra det möjligt för bibliotekspersonalen att 
medverka i processerna. (1:1:101) 

För bibliotekarien gällde det primärt ”att få läraren att inse att biblioteket finns och att man 
kan använda sig av det”. (3:8:29) Att delta i lärarmöten och andra sammankomster ansågs 
viktigt, eftersom det förhoppningsvis skulle ”hjälpa lärarna att komma ihåg att informera” 
om aktualiteter inklusive undervisningen. (3:8:41) Planeringsskedet framstod som viktigt: 
”Jag tycker nog att man mera kunde jobba ihop när kurser läggs upp och när de planeras så att 
jag som bibliotekarie kunde i förväg berätta vad som är möjligt, vilka resurser som finns i 
biblioteket och vad vi kan ställa upp med och direkt också ge förslag på litteratur för vissa 
kurser, för nya kurser t.ex. Avgörandet ska ju sedan tas av läraren.” (2:8:301) En bibliotekarie 
från en annan högskola hade samma syn på planeringen: ”Drömsituationen är väl att man 
skulle vara med lärarna redan när de planerar sin kurs, att när de lägger upp sin kurs så 
kommer de och pratar med bibliotekarien… men det är ju tidsödande för alla…” I stället 
försökte man ”tränga sig på” vid lärarmöten där det var möjligt. (3:5:146) För vissa lärare var 
det klart att planeringssamarbete med lärarna behövdes ”och jag tror att bibliotekarierna 
också skulle hoppas att de skulle mötas i det skedet då läraren planerar kurser”. (1:8:79) 

Den information bibliotekarierna behövde för att kunna skaffa fram aktuellt studiematerial 
fick de vid tiden för intervjuerna tillgång till ganska slumpmässigt. En bibliotekarie som 
arbetade i en ”skola” höll sig informerad genom att röra sig bland lärarna: ”Alla berättar ju 
inte, men vanligen får man om man vill reda på vilka ämnen som är aktuella just då, så att 
man kan styra bokinköpen till rätt håll och fundera var man annars kan hitta information.” 
(2:5:59) ”Vi försöker hänga med och ibland blir vi informerade av studerande.” (4:10:74) 
Lärarnas syn på hur informationen i samband med utbildningen fungerade var vanligen en 
annan: ”All vår bokanskaffning så sker ju genom biblioteken och vi meddelar nog biblioteken 
vilka böcker det lönar sig att skaffa flera exemplar av och som de studerande säkert kommer 
att vilja låna. Men tyvärr, det blir aldrig det här att vi skaffar trettio eller tjugo böcker eller 
någonting så här av samma slag!” (4:7:71) 
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Det finns anledning att notera att planeringen för bibliotekariernas del inte inskränkte sig till 
lärarkontakter. Det fanns prefekter, institutionsföreståndare och andra aktörer med ett 
övergripande ansvar över utbildningshelheter att informera och lyssna till. Samarbetet med 
undervisningspersonalen förminskade inte behovet av bibliotekariekontakter: ”Det är nog 
väldigt viktigt för att man själv ska kunna arbeta som bibliotekarie att man ser de här 
helheterna och får respons från andra bibliotekarier.” (2:5:59) 

6.3.4.1.2 Beståndsuppbyggnad 

Anskaffningen av tryckt material och andra medier samt elektronisk information engagerade 
både bibliotekarier och lärare. Arbetet kunde ske i samarbete eller separat. Bibliotekarierna 
valde och köpte in en del material som enligt deras uppfattning borde vara relevant för 
utbildningen. Exempel gavs på att lärare skaffade material på egen hand och sedan lät 
registrera det i biblioteket. Det var vanligt i samband med konferenser, mässbesök och andra 
resor och en lärare bedömde omfattningen av sin anskaffning som ca 60 % av 
speciallitteraturen som behövdes på det området (4:3:87). Anskaffningsförslagen kunde 
komma från båda hållen så att lärarna hade förslag och önskemål eller att bibliotekarien ville 
kontrollerade med läraren om ett tänkt anskaffning var relevant för undervisningen. 
Miniminivån för bibliotekariens engagemang var anskaffning och registrering av material. 
Där det fanns biblioteksfunktionärer anställda skötte de den praktiska delen av arbetet. På 
frågan om hur anskaffningen fungerar och vem som tar initiativ svarade en lärare att 
initiativen kom från båda hållen, ”men vi får nog säga om vi behöver något… det fungerar 
riktigt bra här… att enbart det att man skulle ha mera kursböcker”. (1:5:62) Flera lärare 
nämnde att de nog försökte följa med utgivningen av facklitteratur på sitt område, men att 
tidsbristen var ett hinder och dessutom antogs det att biblioteket ”sitter på kataloger som vi 
inte har” (2:10:210). 

En bibliotekarie beskrev sin arbetssituation så att lärarna nog helst ville hålla kontrollen över 
anskaffningen av materialet. Det gällde framför allt gamla, etablerade utbildningsområdena 
och de lärare som arbetat länge inom dem. Bibliotekarien såg att ett nytt och aktivare 
förhållningssätt till biblioteket växte fram när nya utbildningar startade och nya lärare 
anställdes. Det skedde en generationsväxling som gynnade samarbetet. (4:1:214) 

En lärare med brett ansvarsområde såg ett samarbetsfält med biblioteket i de licensavtal som 
biblioteket förde för att ge utbildningen tillgång till elektroniska resurser. (3:3:63) 
Definitionsmässigt kan man här fråga sig var gränsen mellan samarbete och service går. 

6.3.4.1.3 Undervisning och handledning 

Undervisningsmetoderna återspeglades tydligt i biblioteksanvändningen, vilket redan tidigare 
konstaterats och i överensstämmelse med iakttagelser på andra håll (bl.a. i studier vid 
Linköpings universitet). Samtliga bibliotekarier som hade erfarenheter av problembaserat 
lärande talade om hur det undersökande arbetssättet och den breda användningen av källor 
ledde till att studerande aktivare använde biblioteket. De lärare som tillämpade undersökande 
metoder styrde studerande till biblioteket som följaktligen blev en andra utbildningsarena vid 
sidan om klassrummet. I de ämnen där undervisningen till väsentliga delar byggde på lärarnas 
kompendier fanns det ingen anledning för studerande att söka sig till biblioteket. Där kunde 
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bibliotekskontakter bli aktuella om läraren ville bygga på sina kunskaper inför en kurs. Få 
studerande verkade enligt informanterna att använda bibliotekstjänster helt på eget bevåg. 
Impulsen måste komma från läraren. En lärare med ett brett utvecklingsansvar framhöll att 
läraraktivitet behövs för att få studerande att använda olika slags studiematerial. (1:9:98)  

En fråga som bibliotekarierna återkom till var deras möjligheter att likvärdigt stöda utbildning 
inom många, vitt skilda ämnesområden och i synnerhet fördjupad utbildning för 
påbyggnadsexamina och forskning. Det fanns inte möjligheter att anställa folk med 
specialutbildning för upp till 19 olika utbildningsprogram, ”och där måste vi skaffa oss den 
kunskapen vi behöver genom kontakter till lärare och till undervisning”. (2:8:73) En del lärare 
var nöjda med nivån på de ämneskunskaper som fanns och tyckte att bibliotekspersonalen 
stödde undervisningen på sätt som fungerade väl: ”Är det en speciell dag (t.ex. cancerdagen) 
så säger vi till biblioteket och så plockar de fram litteratur… över vad som är aktuellt.” 
(1:9:96) Bemanningen vid biblioteken varierade mycket och år 2001 fanns det 
utbildningsprogram som huvudsakligen fick klara sig utan specialutbildad personal: ”Sen när 
det gäller det här samarbetet mellan lärare och bibliotekarier, så är det något vi inte har haft 
en praktisk chans att prova på, och det skulle vara alldeles otroligt skönt att veta, att om man 
säger åt en studerande att gå till biblioteket och leta reda på det här eller be att få lite hjälp, 
så skulle det finnas någon som… inte nu gör lärarens jobb där naturligtvis i biblioteket, men 
hakar på s.a.s. i andra ändan…” (2:10:198) 

Handledningen av studerande var ett gemensamt intresseområde. Både läraren och 
bibliotekarien fungerar som handledare, men vanligen vid olika tillfällen. Att nämna 
handledningen i den form den beskrevs i intervjuerna som ett samarbetsfält kan därmed 
framstå som irrelevant. Handledningen skulle emellertid förutsätta samarbete för att fungera 
konsekvent, eftersom studerande är de samma och informationsanvändningen gäller samma 
studieuppgifter. 

Ett helhetsbetonat förhållningssätt höll på att växa fram på några håll. En modell för 
integrering av lärarens och bibliotekariens undervisning och handledning i det skede då 
studerande gör sina slutarbeten föreslogs av en utbildningsansvarig: 
Informationsfärdigheterna har stegvis byggts upp under tidigare utbildningsskeden genom 
medverkan av bibliotekarien. Slutfasen av studierna inleds med forskningsmetodik och där 
kommer bibliotekarien in med fördjupad undervisning i informationssökning. Sedan kunde 
bibliotekarien delta i ett förseminarium för examensarbetet och där fånga upp vilka 
ämnesområden man kommer att jobba med för att kunna ge studerande mera individuell 
handledning. (3:3:78) En lärare vid samma ”skola” berättade närmare om planerna på 
gemensamt ”examensstödarbete” som hjälper studerande att välja ämne, strukturera det och 
komma igång med skrivprocessen. Den var tänkt att involvera ämneslärare, metodiklärare, 
språklärare och bibliotekarie. (3:4:42)  

Att ge studerande informationsfärdigheter sågs allmänt som en grundläggande uppgift för hela 
utbildningen. Det förekom olika synsätt på hur studerande bäst skulle lära sig bemästra 
information. Lärarna såg det som sin uppgift men vanligen också som en del av 
bibliotekariens arbete och då främst koncentrerat till färdigheter att söka information ur olika 
slags källor. Att studerande behövde undervisning i informationssökning på nätet rådde det 
enighet om trots att en del studerande protesterade. 
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De informanter som diskuterade den lämpligaste tidpunkten under studierna kopplade 
antingen samman undervisningen med studerandes slutarbeten eller så ansåg de att studerande 
stegvis borde lära sig informationshantering. En lärare framhöll att studerandes arbete 
underlättas om bibliotekarien involveras i ett tidigt skede. Arbetet borde ses som en process. 
Om informationssökningen gjordes till en integrerad del av uppsatsskrivningen redan från 
början skulle slutarbetet framstå som mindre dramatiskt. Nu varierade praxis vid olika 
högskolans utbildningsprogram. En gemensam standard efterlystes så att kraven skulle 
komma från en högre nivå och ha större genomslagskraft än om de ställs av enskilda läraren. 
(3:7:58)  

Bibliotekarierna ville anknyta undervisningen till aktuella informationsbehov och det 
förutsatte kontakter med utbildningsprogrammet och med enskilda lärare. Från 
bibliotekariehåll kom önskemål om att läraren skulle vara med om den undervisning i 
informationssökning som bibliotekarien gav studerande (4:1:173). Den bedömdes som 
effektivast om läraren hade fått samma information som studerande och kunde fortsätta sin 
undervisning och handledning från den nya nivån. En bibliotekarie ville lägga om 
undervisningen i informationssökning så att den skulle ske inom ramen för ett ämnesområde 
för varje studerandegrupp. Det skulle begränsa samarbetet till vissa lärare och undervisningen 
skulle leda till informationsfärdigheter som studerande sedan kunde tillämpa i sina övriga 
studier. (2:8:301) Ett gott samarbete hade i det fallet utvecklats med en modersmålslärare som 
kom till biblioteket med sina undervisningsgrupper. (2:8:258) 

En av bibliotekarierna diskuterade former och olika nivåer av informationssökning och ansåg 
att färdigheterna borde ingå i så många studiesammanhang som möjligt. Bibliotekarien var en 
erfaren handledare som såg att studerande inte var tillräckligt vana att använda de stora 
sökmaskinerna när de skulle söka information i fulltextdatabaser. Färdigheterna kopplades här 
samman med studietekniken och då definierades studiehandledaren som en viktig 
samarbetspartner. Bibliotekarien behövde få veta vad som lärdes ut för övrigt. ”Nu har jag en 
sådan strategi att jag säger alltid att dom ska tala med sin handledare.” Samtidigt gav 
bibliotekarien ändå sin syn på hur ett problem kunde lösas utan att direkt gå in på lärarens 
område. För bibliotekarien var det viktigt att kunna visa på möjliga informationsvägar, 
eftersom studerande i alltför hög grad verkade ta modell av äldre elevarbeten i stället för att 
gå vidare och söka ny information. (2:4:78) 

I samband med undervisningen användes biblioteket som fysisk mötesplats och som 
studieplats. Den tredje parten, de studerande, kanske löser uppgifter som lärarna initierat i 
biblioteket och med hjälp av dess material och personal. ”Vi jobbar mycket i vårt bibliotek när 
vi har våra projektarbeten. Det är en ganska naturlig samlingsplats.”, sade en lärare 
(2:2:134) Studerande arbetar enskilt och i grupp och biblioteket borde följaktligen erbjuda 
möjligheter till vardera. Nätet fungerade som kontaktyta till studerande men däremot inte 
mellan lärare och bibliotekarier, frånsett den mycket anlitade e-postfunktionen. Nätresurserna 
var ännu inget som alla parter möttes kring vid tiden för intervjuerna. 

Biblioteket som mötesplats förutsatte att studerande kände till det och kände sig välkomna. En 
introduktion ingick i programmet för nya studerande överallt. Det gällde också 
utbytesstuderande som kom från andra länder och då samarbetade bibliotekarien och den 
internationella sekreteraren eller någon annan lokalt ansvarig. (4:9:97) 
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Handledningen och undervisningen kunde förläggas utanför ”skolan” också när det inte var 
fråga om studiepraktik. En form av samarbete framkom ur en lärares berättelse. Studerande, 
lärare och bibliotekarie hade tillsammans gjort ett studiebesök till centralbiblioteket för det 
aktuella ämnesområdet. Bibliotekarien hade deltagit på lärarens initiativ. (2:3:72) 

Bland lärarna framkom att det var önskvärt att undervisningen och handledningen i 
informationssökning skulle omfatta också dem. (2:7:45) I praktiken hade det visat sig svårt 
för lärarna att få in detta i sitt schema, men exempel gavs på undervisning där en hel 
lärargrupp hade ställt upp. 

6.3.4.1.4 Utvärdering av studieresultat 

Bibliotekarierna ville veta vad deras arbete resulterade i och där erbjöd studerandes 
slutarbeten ett konkret objekt. I PBL-processen hade nya utvärderingsmetoder utvecklats, 
vilket de bibliotekarier som var förtrogna med metoden kände till. Där koncentreras 
bibliotekariernas bedömning till användningen av informationskällor. Utvärderingsaspekten 
återkom också i yrkeshögskolebibliotekariernas guide för kvalitetsmätning. Arbetsgruppen 
bakom rekommendationerna ansåg att slutarbetenas kvalitet i sig inte kunde utnyttjas som en 
indikator på biblioteksservicens effektivitet eller produktivitet. Om högskolan har ställt upp 
bestämda mål för studerandes informationskompetens och biblioteket har tagit fasta på dessa, 
kan man emellertid analysera sådant som källförteckningar, rapporter över arbetets gång och 
bibliotekets andel i den arbetsprocess ur vilken slutarbetet växer fram (AMK-kirjastojen 
laadullisesta 2001). 

Ur lärarens synvinkel kan informationshanteringen uppfattas som ett gränsområde, där läraren 
innehar ämneskunskapen. ”Ämnesläraren, den lärare som ska lära ut någonting, måste vara 
den person som ansvarar i sista hand för hur relevant och viktig olika delar av informationen 
är och kanske också kan och borde inneha kunskap om de viktigaste källorna för den här 
kunskapen. Men då börjar vi komma in på det här gränsområdet, som då, enligt mitt sätt att 
se, då från bibliotekariehåll handlar om just att veta varifrån man ska söka och kunna ta fram 
information…” (2:3:95) Om ett gränsområde mellan yrkesgrupperna existerar kan det ge 
anledning till att definiera ett samarbete. Läraren såg planeringsmöten inför en aktuell kurs, 
”modulmöten”, som ett tänkbart forum där bibliotekarien kunde delta för att ta fram 
informationsmaterial för ett specifikt ändamål. Lärarna träffas och gör upp om 
arbetsfördelningen och planerar hur en kurshelhet konkret skall förverkligas. Då kunde 
bibliotekarien ”sitta med där och sedan ta emot önskemål och beställningar och producera 
dem. Och så skulle man ha tillgång till den här informationen bättre än att bara själv försöka 
slumpmässigt tala om den.” Den andra funktionen bygger på ”att det finns en på ren 
bibliotekariekunskap baserad undervisningsuppgift” och då skulle bibliotekarien fungera som 
lärare. (2:3:98) Under en intervju med en representant för en annan institution vid samma 
högskola framgick att något motsvarade hade förverkligats.  

6.3.4.2 Erfarenheter 

I beskrivningarna av samarbetet ovan framgår redan hur en del aktörer upplevde kontakterna. 
De kompletteras här med ytterligare erfarenheter som måste ses mot den bakgrunden att 
undersökningen informanter bland lärarna valdes ut för att de hade någon form av 
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bibliotekskontakter. Inom hela lärarkåren fanns det enligt bibliotekarierna personer som inte 
använde biblioteket och sannolikt också användare som var mera kritiska än de här citerade.  

Ledningens syn 
Ledningen för yrkeshögskolorna hade inte direkta undervisningsuppgifter och talade i mera 
allmänna termer om utbildningen. En ledare bekymrade sig över studerandes ointresse för att 
undervisningen i informationssökning och berättade om sina försök att gå via lärarna för att 
försöka ”få lärarna att inse, att det här är nu deras redskap, deras medel, deras möjlighet för 
studenterna att jobba själva”. (3:1:156) Problemet definierades till att bibliotekarierna stod 
utanför den pedagogiska processen och att de borde integreras i denna process. Ur ledningens 
synvinkel blev det en fråga om ”hur mycket man måste styra den här processen… d.v.s. 
processen att få in bibliotekarien i utbildningen. Det är ingenting som sker automatiskt.” 
(3:1:191) 

Lärarens syn
Det utbildningsområde som föreföll att ha de positivaste erfarenheterna av samarbetet med 
bibliotekarierna var social- och hälsovårdssektorn. Förklaringarna är troligtvis många. 
Området hörde till dem som hade satsat mest på sina bibliotek redan före 
yrkeshögskolereformen och man hade hunnit utveckla en tradition att använda 
bibliotekstjänster. Bland bibliotekarierna fanns det erfarenheter av att stöda utbildningen på 
det området. De hade sannolikt hunnit socialiseras till den aktuella utbildningskulturen. Den 
innefattade en stark boklig tradition. Det är fråga om en kvinnodominerad bransch och, som 
en bibliotekarie påpekade, kunde det ha betydelse för kommunikationen att också 
bibliotekarierna var kvinnor. ”Vi är bortskämda, för vi har det så otroligt bra”, sade en av 
lärarna, ”…ni har bara ställt upp! Jag har inte någonting som jag skulle säga att jag vill ha 
mera, allt det jag har begärt har jag faktiskt fått. Det känns lite lyxigt att säga så, men så är 
det.” (2:9:136, 155) Också vid en annan högskola tyckets det finnas en positiv uppfattning om 
bibliotekspersonalens beredskap och tjänstvillighet: ”Jag tycker att de har varit jättesnälla… 
de hjälper dem (studerande) nog med ganska mycket…”, sade en lärare (1:5:53). 

Lärarnas personliga nytta av bibliotekskontakterna varierande eftersom policyn för inköp av 
lärarlitteratur varierade. Lärarna behövde litteratur som arbetsredskap men i viss utsträckning 
köptes den in för institutionernas eller programmens egna anslag. Flera lärare talade också om 
att de köpte sina böcker själva. Inför arbetet att skapa kurser i nätmiljö fanns det en uttalad 
skepsis åtminstone inom en högskola: ”Inte finns det någon bibliotekarie här som jag kan gå 
till för att få hjälp med att sätta upp en kurs på internet eller hitta aktuell information, som 
jag skulle behöva till den här kursen... nog är jag min egen expert, jag menar det finns ingen 
annan.” (4:7:150) Att göra upp hemsidor med relevanta länkar inom ett ämne sågs som 
lärarnas uppgift. ”De flesta orkar inte. Det där kan nog kanske ses som en del av biblioteket 
också.” (4:7:158) Det förblev oklart om denna och andra lärare enbart antog att bibliotekarien 
var ointressant som samarbetspartner eller om ställningstagandet byggde på tidigare 
erfarenheter. 
  
Bibliotekariens syn
En bibliotekarie med erfarenhet från skolbibliotek (allmän grundskola) hade reflekterat 
mycket över ”var man möts och hur man ska mötas”. Enligt bibliotekariens bedömning var 
högskolenivån nästan lättare att arbeta med än grundskolan, där lärarna ”liksom var rädda för 
biblioteket”. (3:5:85-87) En annan bibliotekarie pekade på något som uppfattades som ett 
gammalt attitydproblem hos bibliotekarierna gentemot lärarna: ”Bibliotekarierna gnäller ju 
alltid på lärarna.” Egna erfarenheter av skolbiblioteksarbete hade sedan lett till att 
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bibliotekarien hade fallit in i de kritiska leden, men påpekade att det fanns anledning också till 
självkritik bland bibliotekarierna. (3:8:47) 

”Jag tror att jag måste gå ut ur biblioteket mera”, konstaterade en av bibliotekarierna när hon 
talade om problemen med att nå alla studerande, inte bara dem som var mest motiverade och 
sökte upp henne, med sin undervisning och handledning. (2:4:124) 

Yrkeshögskolebibliotekarierna föreslår i sin kvalitetsguide år 2001 en rad åtgärder för att 
förbättra effekterna av det arbete som görs vid biblioteken för att främja läroprocessen och 
studieresultaten. De citeras här (i min översättning), eftersom de förefaller relevanta med 
tanke de problemområden som berördes i intervjuerna De står samtidigt för 
bibliotekariekollektivets syn på utvecklingsbehoven. Samarbetsaspekterna är starkt framme i 
den första punkten och också de övriga utvecklas genom arbetskontakter: 

- biblioteket deltar i arbetet med läroplaner, 
- substanskännedomen förbättras i bibliotekspersonalens utbildningsprogram, 
- bibliotekspersonalens kännedom om undervisningsarbetet utvecklas, 
- lärarnas kännedom om biblioteksmaterialet förbättras. 

Undervisningen i informationsfärdigheter skulle förbättras genom följande åtgärder enligt 
kvalitetsguiden och den utvecklingen är inte tänkbar utan samarbete: 
- gemensam planering och gemensamt genomförande av undervisningen i 

informationsanskaffning, 
- undervisning och handledning enligt JOT-principen (just on time), 
- fortlöpande insamling av respons, 
- definition av nivåmål för informationsfärdigheterna (se t.ex. Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education) 
- utveckling av bibliotekspersonalens pedagogiska färdigheter, 
- utveckling av undervisningens form och innehåll så att den svarar mot kundernas behov, 
- utveckling av utbudet på undervisning i informationsfärdigheter så att det blir 

mångsidigare och erbjuds i fler former. 
(AMK-kirjastojen laadullisesta arvioinnista. 9.5.2001) 

6.3.4.3 Sammanfattning: Samarbete lärare - bibliotekarier 

Utgångspunkten för denna del av intervjun var två yrkesgrupper med expertstatus på var sitt 
område. Läraren vid yrkeshögskolan är ämnes- och undervisningsexpert och undersökningen 
utgick från att bibliotekarien genom sin specialutbildning är expert på 
informationsförvaltning. Den bild intervjuerna gav av samarbetet mellan lärare och 
bibliotekarier visade på ett asymmetriskt förhållande. Bibliotekarierna var beroende av lärarna 
i sitt arbete eller åtminstone av att få den information de behövde om undervisningen för att 
kunna arbeta med studerande. Det fanns däremot lärare som klarade sig utan bibliotek och 
också för övrigt varierade nyttjande- och samarbetsgraden mycket. 

Det förekom samarbete på en rad konkreta områden såsom planering, beståndsuppbyggnad, 
direkt undervisning och handledning under gemensamma kurser samt utvärdering av 
studieresultat. Det fanns positiva erfarenheter av goda samarbetspraktiker, men gavs också 
exempel på attityder som inte gynnade vidare samarbete på båda hållen. Som kollektiv 
arbetade yrkeshögskolebibliotekarierna genom sitt för att bibliotekariens arbete integreras i 
undervisningsarbetet. 
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5.3.4 Sammanfattning: Biblioteket i organisationen

1) Formell organisation 

Biblioteksnätet 
Varje yrkeshögskola hade ett bibliotek, men servicen producerades på olika sätt. Samtliga 
hade flera verksamhetsställen vid tiden för intervjuerna. Den geografiska splittringen hade lett 
till olika praktiska lösningar. Delvis betjänades utbildningen på institutnivå av samma 
bibliotek. 

- Svenska yrkeshögskolan bedrev biblioteksverksamhet både i egen regi och genom köp 
av tjänster. 

- Arcada bedrev biblioteksverksamhet helt i egen regi. 
- Yrkeshögskolan Sydväst var den ena parten i ett kombinerat bibliotek och bedrev 

biblioteksverksamhet i egen regi på andra orter. 
- Ålands yrkeshögskola köpte bibliotekstjänster. 

Alla lärare var inte färdiga att identifiera sig med ett bibliotek som inte var ett renodlat 
specialbibliotek. De större sammanlagda resurserna var ett starkt argument som accepterades 
av andra. Ur bibliotekariens synvinkel hade olika servicemodeller både för- och nackdelar. 
Närhet till undervisningen ansågs eftersträvansvärd, men inte heller den var en garanti för 
aktiv informationsanvändning bland studerande och lärare. 

Organisationsscheman
Svenska yrkeshögskolans, Arcadas och Ålands yrkeshögskolas bibliotek utgjorde särskilda 
enheter underställda rektor eller projektchef enligt högskolans organisationsschema. 
Yrkeshögskolan Sydvästs bibliotek ingick i avdelningen för allmän förvaltning och lydde 
under ekonomichefen, vilket emellertid inte framgick av det allmänna organisationsschema 
som gällde vid tiden för intervjuerna. I den grafiska presentationen saknades biblioteket. 

På frågan om biblioteket i högre grad uppfattades som en stödfunktion eller som en del av 
utbildningen gick uppfattningarna isär om tyngdpunkten. Serviceuppgiften var självskriven 
bland alla tillfrågade. Utbildningsuppgiften sågs både som ett element inom ramen för 
servicen och som det utvecklingsfält bibliotekarierna borde engagera sig i. Den senare 
ståndpunkten förekom hos både bibliotekarier och lärare. Andra funktioner som nämndes var 
biblioteket som symbol för kunskap och information och funktionen av arbetsredskap för 
studerande och lärare. 

Bibliotekarierollen i ljuset av samarbetet mellan lärare och bibliotekarier:
- Bibliotekarien är beroende av lärarna för att fullt ut kunna använda sin expertis på 

informationsområdet för och i utbildningen. 
- Yrkeshögskolebibliotekarierna har kollektivt definierat problem och föreslagit 

åtgärder som leder till att bibliotekariernas arbete i högre grad integreras i 
undervisningsarbetet. 

- Exempel visar att det är möjligt att utveckla goda samarbetspraktiker. 
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2) Bibliotekspersonalens ställning 
Bibliotekspersonalen hörde till kategorin ”övrig personal” och var medveten om att 
kontakterna till högskolans kärnverksamhet, utbildning och undervisning kräver egen 
aktivitet. Bibliotekscheferna var angelägna om att dels själva hålla sig informerade om det 
som skedde inom organisationen och dels ha möjligheter att nå fram med information om sitt 
område. För dem var högskolans formella personalorganisation av betydelse, eftersom en viss 
typ av kontakter i en hierarkisk organisation sker inom bestämda fora, en ledningsgrupp, en 
styrgrupp eller liknande. I en del fall uppfattade bibliotekscheferna att deras position hade 
varit starkare innan högskolan hade etablerat sig, eftersom de hade haft säte i någon grupp 
som samlade ledande tjänstemän. I en hierarkisk organisation hänger positioneringen samman 
med status i bemärkelsen inflytande. Utöver tillgång till information och möjlighet att själva 
informera strävade bibliotekscheferna efter en formell ställning som gav dem rätt att gå in på 
olika nivåer i organisationen och påverka utvecklingen. När institutioner, avdelningar och 
program etablerat sig tenderade de att sluta sig och föra en intern diskussion. 

Biblioteken hade få anställda och trots att det fanns olika ansvarsområden hade man många 
gemensamma uppgifter. Kunderna såg knappast någon skillnad mellan olika 
personalkategorier i den dagliga verksamheten. I intervjuerna koppades status och lön 
samman och den låga lönenivån påtalades inte bara av de biblioteksanställda.  

3)Biblioteksanvändning 

Verksamhetsförutsättningar
Användningen av biblioteket är beroende av förutsättningarna för verksamheten, placering i 
förhållande till övrig verksamhet, lokaler, teknik och kommunikation, fysiska samlingar och 
andra informationsresurser samt sakkunnig personal. Uppbyggnadsarbetet pågick på samtliga 
områden. Arbetsfältet uppfattades som enormt av de bibliotekarier som tagit över de 
bristfälligaste biblioteken. Allt kunde inte förbättras samtidigt och det gällde i praktiken att 
balansera mellan undervisningens akuta material- och informationsbehov och ett långsiktigt 
uppbyggnadsarbete. Valet av datasystem kommenterades av ledning och bibliotekarier i 
intervjuerna. Olika strategiska val hade gjorts. 

Förväntningar på biblioteket
Bibliotekarierna uttryckte sin osäkerhet om organisationens och andra aktörers förväntningar 
på biblioteket. Särskilt bland lärarna förekom mycket olika förväntningar. Biblioteket som 
fysisk miljö med ett traditionellt innehåll kan ställas mot förväntningen på att internet tar över 
som den dominerande informationskanalen. I många fall troddes inte bibliotekarierna om att 
behärska nya informationsmedia, vilket kontrasterar mot yrkeshögskolebibliotekariernas 
ambitioner. Det fanns uppenbara informationsklyftor att överbygga. Behovet av biblioteket 
som läromiljö återkom i många intervjuer. 

Undervisningsbruk 
I många fall framgick att serviceutbud och efterfrågan inte möttes p.g.a. ovetskap om vad som 
efterfrågades eller vad som stod till buds. Biblioteket användes av många lärare när de 
förberedde sin undervisning och av studerande som stöd för lärandet. Användningen var 
spridd till olika informationsmedia. Det tryckta materialet dominerade, men publicerade 
uppgifter om sökning i tidskriftsartikeldatabasen EBSCO visar att nationella satsningar via 
biblioteken hade lett till resultat. Nationellt var yrkeshögskolebibliotekarierna engagerade i 
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nätbaserad inlärning och utvecklade under år 2001 en nationell strategi för detta. De svenska 
yrkeshögskolorna hade som ett gemensamt projekt hunnit göra en webbkurs i 
informationssökning för studerande. 

Bibliotekens användarstöd till studerande och lärare utgör en del av bibliotekets tjänsteutbud. 
Bibliotekarierna såg det som problematiskt att efterfrågan på tjänster från olika delar av 
organisationen var så ojämn. De frågade sig om de om de fortsättningsvis skulle försöka nå 
alla opartiskt också när de inte fick respons eller om de borde koncentrera sig på de 
utbildningsprogram som tog kontakt och där de var välkomna.  

4) Samarbete lärare - bibliotekarier 

Läraren vid yrkeshögskolan är ämnes- och undervisningsexpert och bibliotekarien är expert 
på informationsförvaltning, vilket var ett obekant utbildningsområde för lärarna. Den bild 
intervjuerna gav av samarbetet mellan lärare och bibliotekarier visade på ett asymmetriskt 
förhållande. Det fanns lärare som klarade sig utan bibliotek och också för övrigt varierade 
nyttjande- och samarbetsgraden mycket. För bibliotekarierna kunde situationen upplevas som 
problematisk när efterfrågan på deras tjänster från olika utbildningsprogram eller lärare var så 
ojämn. 

För att utföra sitt arbete behövde bibliotekarierna information som lärarna hade. För att kunna 
arbeta aktivt inom utbildningen var bibliotekarierna beroende av att utbildningsplaner och 
undervisning lades upp på ett sätt som gav bibliotekarien tillträde till den arenan. Alternativet 
var att förmedla material och information på begäran och på olika vägar kontinuerligt försöka 
få vetskap om det som skedde inom utbildningen. 

En rad traditionella samarbetsområden identifierades ur intervjumaterialet, nämligen 
planering, beståndsuppbyggnad, undervisning och handledning samt utvärdering av 
studieresultat. Inom dessa områden förekom tidvis ett nära samarbete som vardera parten såg 
som gynnsamt för de studerande. Det var möjligt att identifiera vissa kännetecken på goda 
praktiker som vanligen kännetecknades av långvariga kontakter. Genom dessa hade 
bibliotekarien småningom övertygat lärarna om nyttan av sin närmare medverkan i 
undervisningen. Möjligheten till integration föreföll delvis avlägsen. Inom sitt konsortium har 
yrkeshögskolebibliotekarierna utarbetat rekommendationer som syftar till att främja lärandet, 
vilket förutsätter att bibliotekariens arbete i betydligt högre grad integreras i 
undervisningsarbetet. 
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6.4 Bibliotekarieyrket 

Bibliotekarierna har varit närvarande i de föregående kapitlen genom sin aktörsroll i 
yrkeshögskolan och i biblioteket. Här fokuseras nu bibliotekarieyrket direkt med den 
yrkeskunskap utövandet förutsätter i ljuset av undersökningen. Avhandlingens kärnfråga om 
hur yrkesrollen utformats och utvecklats i yrkeshögskolekontexten diskuteras och 
bibliotekarierollen ställs mot lärarrollen. De förväntningar som kom till uttryck i intervjuerna 
noteras särskilt. Teorin återkommer som en grund för presentationen av 
undersökningsresultatet som framträder ur intervjuerna och ur dokument som beskriver 
branschens utbildning och kunskapskrav. 

Även om det inte längre finns en bibliotekarieutbildning måste det fortfarande anses relevant 
att tala om ett bibliotekarieyrke analogt med att det finns lärare som till sin utbildning är 
pedagogie kandidater och magistrar eller sjukskötare som är kandidater och magistrar i 
hälsovetenskaper. Det finns bibliotekarietjänster som handhas av personer med en i lag 
definierad behörighet inom den offentliga sektorn, det finns en fackorganisation för 
bibliotekarier och bibliotekarierna som yrkesgrupp existerar i det allmänna medvetandet. Det 
gällde uppenbart dem som deltog i intervjuundersökningen. Medan de två andra 
yrkesgrupperna har en stor medlemskår utgör bibliotekarierna en liten grupp på 
arbetsmarknaden1. Den utvecklingsfas bibliotekarieyrket befinner sig i väcker emellertid 
frågan vad som konstituerar en profession, hur den upprätthålls och när den kan tänkas övergå 
i en annan? Håller informationsparadigmet på att ersätta biblioteksparadigmet? 
Bibliotekarierna verkar i olika miljöer och i uppgifter som ställer varierande krav. En ledare 
för en yrkeshögskola formulerade sina förväntningar så här: ”Bibliotekarien ska vara 
vetenskapare.” (3:1:215) Vid allmänna bibliotek är den aktiva förmedlingen av kulturella 
innehåll en väsentlig uppgift utöver informationshanteringen. 

De tillfrågade representanterna för yrkeshögskolorna hade alla någon uppfattning om 
bibliotekariens yrke och yrkeskunskaper. Informationsförvaltning var för dem ett okänt 
begrepp, men de flesta kopplade samman bibliotekariens kunnande med informationssökning 
i databaser utöver den bokliga bildning som förväntades. Bibliotekarieyrket har en lång 
historisk tradition. Bibliotekarier hade åtminstone funnits till hands vid universitets- och 
högskolebiblioteken till stöd för den högre utbildningen som informanterna ju hade 
genomgått. Allmänna bibliotek fanns i alla kommuner. Bibliotekarier och 
biblioteksfunktionärer hade anställts för att bygga upp biblioteks- och informationstjänster för 
yrkeshögskolan. Där hade informanterna kommit i kontakt med dem och en del hade 
utvecklat ett nära samarbete. Varje informant hade konstruerat sin egen bild av 
bibliotekarieyrket utgående från personliga erfarenheter. 

6.4.1 Ett professionsprojekt 

Valet att här primärt tala om yrke i stället för profession motiveras med att det är en 
traditionell svensk benämning. När diskussionen i fortsättningen uttalat handlar om 

                                               
1 Kommunala specialister KUMULA rf inom akademikercentralen AKAVA uppgav våren 2006 att 
bibliotekariemedlemmarna i fackorganisationen uppgick till 1039 personer (benämning bibliotekarie 560, 
bibliotekschef 183, avdelningschef 153, biblioteksdirektör 132) samt att det fanns 95 anslutna informatiker 
(Kumina 1/2006, 5). Akademiska informationsspecialister r.f. INA är motsvarande fackorganisation ”för 
bibliotekarier, informatiker och andra informationsspecialister”, dit personal vid universitets- och 
högskolebibliotek är ansluten via Forskarförbundet inom AKAVA. 
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professionalisering som strävan eller process poängteras detta genom ordvalet. Inom dagen 
nordiska informationsforskning är professionsteoretiska ansatser sällsynta. Här utgör Olof 
Sundins undersökning av sjuksköterskors informationsanvändning ett undantag i och med att 
informationsstrategier kombineras med yrkesidentiteter. I Sundins avhandling återfanns flera 
av de professionsteorier som jag hade tagit till utgångspunkt för min undersökning (Sundin 
2003). Presentationen av resultaten tar avstamp i teorier om professionsutveckling och om den 
professionella kunskapens natur och för därmed diskussionen i kapitel 3 vidare. 

I kapitel 3.3.3, där några professionsteoretiska ansatser presenterades, ingick Andrew Abbotts 
analys av informationsbranschens professionsutveckling på makronivå och hans 
trestegsmodell från störning av den traditionella yrkesutövningen tillföljd av ny teknologi 
genom tävlan om jurisdiktion över ett område till transformering som leder till ny balans 
(Abbott 1988, jfr Winter 1988, Sundin 2003). De tre utvecklingsstegen illustrerades med 
exempel på förändringar som skett inom biblioteksbranschen i Finland och används här för att 
ytterligare fokusera det aktuella utvecklingsskedet vid yrkeshögskolebiblioteken under1990-
talet. Detta ”intraprofessionella” perspektiv kompletteras senare med ett ”interprofessionellt” 
perspektiv i kapitel 6.4.3 där bibliotekariens och lärarens yrkesroller behandlas. 

Störningar av etablerade yrkesmönster uppstår enligt Abbott till följd av ny teknologi, vilket 
i bibliotekens fall är uppenbart. Den nya informationsteknologin förändrade 
informationsbeteendet i samhället, d.v.s. hos bibliotekens kunder och samtidigt gav den 
biblioteken nya verksamhetsförutsättningar. Under den första vågen på 1970-talet 
automatiserades en rad biblioteksrutiner vid de finländska biblioteken. I nästa skede byggde 
biblioteken upp egna elektroniska resurser samtidigt som man började använda ett begränsat 
antal externa databaser. I mitten av 1990-talet blev internet en allmänt tillgänglig resurs som 
allmänheten i ett tidigt skede fick tillgång till via biblioteken, men som sedan i allt större 
utsträckning blev var mans egendom. Nätutbudet och användningsmöjligheterna har på kort 
tid utvidgats radikalt. Yrkeshögskolebiblioteken började byggas upp i ett skede när stora 
mängder nätinformation hade blivit allmänt tillgänglig, men när de sökfunktioner biblioteken 
kunde erbjuda fortfarande var relativt outvecklade1. 

I takt med den allmänna utvecklingen har bibliotekariernas arbetsfält förändrats. Påtagligast 
förändrades det traditionella referensarbetet både till följd av att kunderna allmänt blev mera 
självförsörjande upp till en viss nivå och att bibliotekariernas arbetsredskap för att nå 
nätinformationen förbättrades. De utvecklade en mångsidigare kompetens att söka 
information efter hand. På frågan om tillgången till nätverksinformation har påverkat arbetet 
svarade en bibliotekarie: ”Jo, och det är ju en förändring som har varit alldeles ofantlig när 
det gäller biblioteken, all den information som finns tillgänglig och som man ibland känner 
sig ganska matt inför. Bibliotekarien var optimistisk inför framtiden och såg att yrkeskåren 
hade de kunskaper och färdigheter som behövdes för att hantera också nätinformationen, för ” 
vi kan det här bättre än andra.” (2:8:90) Samtidigt förutsattes bibliotekarierna upprätthålla 
kunskapen om det informationsinnehåll i tryckt form som inte var elektroniskt sökbart. 
Litteraturkunskap förväntades av alla tillfrågade. 

Genom historien har bibliotekarierna lyckats omforma sin praktik många gånger och de har 
utnyttjat ny teknologi för att förbättra sin praktik. Den digitala eran ledde till vad som kan 
tolkas såsom en tävlan om arbetsuppgifter med dataexperterna (Tammaro 2006, 194). Att 
behålla arbetsuppgifter och ta kontroll över nya är en fortgående process. Kampen för att bli 

                                               
1 När intervjuerna gjordes väntade biblioteken på det användargränssnitt för det nationella elektroniska 
biblioteket FinELib som hade utlovats till våren 2002. 
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erkänd som expert och som sådan vinna jurisdiktion över tillämpningen av sin kunskap, förs 
enligt Abbott på arbetsplatsen, på en formell juridisk nivå och slutligen i offentligheten 
(Abbott 1988). Verksamhet inom en offentlig eller offentligt kontrollerad sektor – många 
yrkeshögskolor upprätthålls av bolag eller stiftelser där kommuner är huvudägare - innebär att 
yrkesutövningen sker inom klart avgränsade ramar. Förutsättningarna bestäms i hög grad av 
andra än yrkeskåren själv. Det innebär offentlig sanktion men ger små möjligheter till 
autonoma beslut åtminstone i större frågor, såsom resurstilldelning, utgående från 
yrkesutövarnas professionella bedömning. 

I den tidigare professionsforskningen var den kringskurna autonomin det starkaste argumentet 
för att bibliotekarierna endast kunde ges semiprofessionell status. Denna essentialistiska 
forskningstradition gick främst ut på att bedömde yrkeskårer enligt vissa fastställda kriterier 
som utgick från egenskaper kännetecknande några yrken med traditionellt hög samhällstatus, 
såsom jurister, läkare och präster. Inriktningen har kritiserats av forskare som Anne Witz för 
ett alltför snävt, manligt perspektiv på yrkeslivet (Witz 1992). Patrick Wilson representerar 
också ett alternativt synsätt när han påpekar att friheten i de flesta professionspraktiker är 
kringskuren i och med att utövarna arbetar inom organisationer, där de är beroende av 
representanter för andra professioner. Han nämner både lärare och bibliotekarier men också 
forskare såsom exempel på yrkesutövare som styrs av andra aktörer (Wilson, P. 1983, 131, 
Sundin 2003, 53). Yrkeshögskolsbibliotekarierna är beroende av den administrativa, 
ekonomiska och politiska ledningen samt av den innehållsmässiga styrning som strategier från 
institutioner och program medför. Drivs begränsningen långt motsvarar yrkesrollen den som 
Wilson ger yrkesutövaren i ”det didaktiska biblioteket”, där ramorganisationen i sig står för 
ett bestämt slags kognitiv auktoritet (ibid., 188-190). Begränsningarna kommer också från 
annat håll. Den individuella friheten begränsas av de normer och värderingar som gäller inom 
professionen samt av rådande yrkespraxis. Ett påtagligt uttryck för professionell styrning är de 
etiska koder som har sammanställts för att påverka den enskilda yrkesutövaren att fungera 
utgående från gemensamma normer och värderingar. 

Medan de klassiska professionerna värnar om kunskapsmonopol och tolkningsföreträde inom 
sitt område och begränsar tillträdet till det innehåller bibliotekariens – och lärarens - arbete ett 
helt motsatt element, nämligen kunskapsdelning. Om kunskapsmonopol skulle vara ett medel 
till höjd yrkesstatus är och förblir bibliotekariernas förhandlingsposition svag eftersom 
kunskapsmonopol inte eftersträvas på kärnområdet informationsfärdigheter. Tvärtom går 
arbetet ut på att utveckla kundernas informationskompetens så att de om möjligt blir 
självförsörjande. Då återstår förmågan att skapa grundförutsättningar för denna process och 
att lära ut den som förhandlingsbara för yrkeskåren. Yrkeshögskolebibliotekarierna ställde 
samfällt upp målet att handleda studerande till självständig användning av tjänster och till 
färdigheter att söka information. Utöver de växande traditionella och elektroniska samlingarna 
erbjuds användarna utbildning och redskap för att lära sig självständig informationssökning. 
Vidare vill man styra bibliotekets resurser till rådgivning och handledning för att stöda en 
självständig informationsanvändning (Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut 1999, 
12).    

Uppgifterna ovan är tagna ur en utvecklingsstrategi för åren 1998 – 2003 som antogs av 
yrkeshögskolebibliotekariernas arbetsgrupp för biblioteks- och informationstjänster under 
rektorsrådet ARENE. Där påpekar bibliotekarierna att biblioteks- och informationstjänsterna 
är ett oreglerat område. Yrkeshögskolelagstiftningen definierar inte närmare biblioteks- och 
informationstjänsterna och biblioteksstrategin tar därför fasta på högskolans allmänna mål. 
Här låg utvecklingsansvaret alltså primärt på bibliotekscheferna. Lagstadgade utbildningskrav 
för bibliotekspersonal finns endast för de allmänna biblioteken, vid övriga arbetsplatser 
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definieras kraven organisationsvis. I inledningsskedet hade de aktuella yrkeshögskolorna valt 
olika förebilder och behörighetskraven varierade. Ett styrande element var de kommunala och 
statliga tjänste- och arbetskollektivavtal som utgjorde en grund för lönesättningen vid 
respektive organisation och som rangordnar olika slags tjänster genom löneskillnader. Landets 
yrkeshögskolebibliotekarier förde som kollektiv fram krav på en lönenivå som skulle 
motsvara arbetets krav på mångsidigt kunnande. Man hänvisade till att biblioteken fungerade 
med små personalresurser jämfört med de allmänna och de vetenskapliga biblioteken och trots 
det producerade i sort sett samma tjänster åtminstone vid de längre utvecklade 
yrkeshögskolebiblioteken (Ibid., 7-10). 

När en samlad yrkeskår uttalar sig får budskapet större tyngd både inom de institutionella 
ramar där man verkar och i offentligheten. Yrkeshögskolornas bibliotekschefer etablerade ett 
formaliserat samarbete under rektorsgruppen ARENE hösten 1996. Kontakterna har efter 
hand institutionaliserats och ett konsortium har bildats för att fungera som språkrör och 
förhandlingspart i biblioteksfrågor. Inom yrkeshögskoleinstitutionen har det på nationell nivå 
skett en stabilisering och det slags transformering Abbott åsyftar, så att bibliotekariernas nya 
arbetsfält innefattar avtal om användarlicenser för elektronisk information, uppbyggnaden av 
portaler för informationssökning, användarundervisning och -instruktioner i nätmiljö och 
andra former av pedagogiskt arbete. Utvecklingen har inte varit lika snabb överallt och 
intervjuerna vid de svenskspråkiga högskolorna visar att det fanns många initialproblem. En 
del av dem var direkt relaterade till den vaga bild andra hade av yrket och bibliotekariens 
kompetens.  

Att bibliotekarierna vid yrkeshögskolorna från början gick in för att gå in i utbildningens 
kärnfunktion och betona sin och bibliotekets roll i studerandes läroprocess kan tolkas som ett 
led i deras professionella projekt med en term som använts av bl. a. Margali Sarfatti Larson 
(Sarfatti Larson1977). Christine Bruce som forskat i ”information literacy” ser ett samband 
mellan begreppets genomslagskraft och bibliotekariernas behov av att hävda sig i 
utbildningssammanhang. Hon har en förklaring till att begreppet slagit igenom utöver den 
vanliga hänvisningen till att vi lever i ett informationssamhälle: ”The need for the use of the 
term information literacy has also been attributed to librarians determined to promote the 
cause of library or information based education” (Bruce 1997a, 3). Det samarbete som hade 
utvecklats bland yrkeshögskolebibliotekarierna svarar väl mot de professionella gemenskaper
på biblioteks- och informationsområdet som Rafael Capurro fäste uppmärksamhet på redan i 
mitten av 1980-talet. Capurro vidgar emellertid den professionella gemenskapen till varje 
informationspraktik och till dem som deltar i den. Inom yrkeshögskolan kan den 
professionella gemenskapen omfatta lärare och bibliotekarier som tillsammans konstruerar 
informationens värde ( jfr Capurro 1985; 2000, 82; Sundin 2003, 35). 

Transformationen kan också medföra så stora förändringar att man kan tala om ett 
paradigmskifte. Detta kan anses ha skett inom utbildningen i och med att den fick en ny bas, 
vilket åtminstone på längre sikt påverkar praktiken. Processen att tillägna sig ett nytt 
professionellt paradigm skulle förutsätta förändringar åtminstone på följande områden: 

- intresse som avspeglar professionens eller ämnesområdets inriktning, 
- världsbild som speglar professionens uppfattning om sin yrkesroll, sitt ämnesområde 

och relationen till klienterna, 
- vetenskapssyn som illustrerar ämnesområdet, forskningsområdet och rådande ideal, 
- kompetens som handlar om vad man kan, hur teoretisk kunskap och tekniska 

färdigheter tillämpas samt de metodval som görs vid forskning och i arbetet. 
(Törnebohm 1991, Bentling 1995) 

Dessa kännetecken diskuteras närmare i de följande avsnitten. 
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Den professionella intressesfären hos dem som arbetade inom yrkeshögskolebiblioteken vid 
tiden för intervjuerna avspeglade både tidigare yrkeserfarenheter och den aktuella 
arbetsuppgiften. Den sistnämnda präglades på flera håll av att organisationen och 
utbildningen fortfarande sökte sin form. I relation till informationsparadigmet kan situationen 
vid de finländska biblioteken beskrivas så att man har införlivat nya medier och nya former 
för informationshantering i sin verksamhet utan att upphöra att vara bibliotek och utan att ge 
avkall på den bokliga traditionen (jfr nationella strategier bl.a. Opetusministeriö: Koulutuksen 
ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004, Kirjastopoliittinen ohjelma 2001-2004; Kekki: 
Digimaan kartta). Jarmo Saarti uttrycker en allmän uppfattning när han ser det som 
bibliotekens uppgift att förverkliga nationella strategier för informationssamhället: 
”Kirjastojen missiona tietoyhteiskunnassa ja sitä tukevien strategioiden toteuttamisessa on 
perinteisten kirjastojen tehtävien hoitaminen uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä” 
(Saarti 2002, 64). Biblioteken inom den offentliga sektorn består i dag huvudsakligen av 
hybridbibliotek som förutsätter en bred kunskapsbas av dem som bedriver verksamheten. 

I yrkeshögskolebibliotekarierna världsbild var både biblioteket och informationshanteringen 
centrala, men förhållningssättet till arbetet kännetecknades också av en stark 
serviceorientering. Vetenskapssynen med inriktning på informationsområdet fokuserades inte 
i intervjuerna, däremot nog bibliotekariernas syn på pedagogiken både i teori och i praktik. 
Genom att frågor direkt ställdes om studerandes informationskompetens styrdes svaren in på 
ett område som kombinerar informationshantering och pedagogik. Alla bibliotekarier var 
involverade i undervisning och handledning som följaktligen borde vara ett av deras 
kompetensområden utöver informationshanteringen.  

Henry Egidius definierar kompetens som förmågan att klara en uppgift. Medan ordet tidigare 
vanligen avsåg formell kompetens som hade uppnåtts genom utbildning och examen har det 
skett en betydelseförskjutning mot en reell kompetens, d.v.s. förmågan att klara en uppgift i 
praktiken. Behörighet används numera för att beteckna formella krav (Egidius 1999a, 180-
181). Bibliotekariernas behörighetskrav för de aktuella befattningarna varierade i och med att 
högskolorna ställde olika utbildningskrav, men de skulle lösa i stort sett samma uppgifter och 
förutsattes inneha eller utveckla den reella kompetens som behövdes. Skildringarna av hur det 
var att komma in i arbetet och hantera nya uppgifter beskrev en läroprocess.  

I den definition av begreppet kunskap, som inledningsvis gavs i kapitel 2, beskrevs kunskapen 
som inlärd och som individuell i första hand. I det aktuella sammanhanget representerar den 
enskilda bibliotekariens yrkeskunskap den individuella kunskapsnivån. Kunskapen är 
emellertid ett resultat av interaktivitet, eftersom den är beroende av den sociala och kulturella 
kontexten. Därtill noterades en överindividuell, social kunskap, som en grupp individer har 
gemensam och förvaltar, och som är en konstruktion för att beskriva kollektivt vetande. Detta 
motsvarar en kollektiv bibliotekariekunskap som i den aktuella kontexten utvecklades i 
kontakterna med lärarnas individuella och kollektiva kunskap samt under inflytande från 
yrkeshögskoleinstitutionen. 

Relationen mellan kunskap och kunnande förutsätter ett förtydligande. Egidius relaterar det 
kunnande som innefattar också tyst kunskap till kunskapsbegreppet genom att peka på 
skillnaden mellan ett rationalistiskt kunskapsbegrepp, som uppfattar kunskapen såsom det 
primära1, och synen på vetandet, kunskapen som instrumentell och som ett stöd för handling. 

                                               
1 Enligt Egidius uppfattar rationalister förhållandet mellan verklighet, verksamhet och kunskap så att kunskapen 
är det primära. Sann och logisk kunskap förverkligas endast bristfälligt i praktiken (Egidius 1999a, 140). 
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När reflektion, intuition och tyst kunskap uppfattas såsom viktiga får kunskapen den 
funktionen. Handlingen blir det primära och den innefattar så mycket mer än kunskap, 
nämligen tyst kunskap, värderingar, etiska ställningstaganden, personligt formade synsätt och 
tillvägagångssätt. Expertis är följaktligen ”ett kunnande, mer eller mindre bemängt med 
kunskap”. (Egidius 1999a, 140) Ur ett kunskapsfilosofiskt perspektiv erbjuder studiet av 
yrkespraxis en möjlighet att belysa förhållande mellan kunskap och kunnande. I den aktuella 
undersökningen finns det dubbla perspektivet på bibliotekariens eget kunnande och den 
yrkeskunskap och det kunnande som bibliotekarien skall bidra till att utveckla hos 
yrkeshögskolans studerande.   

6.4.1.1 Yrkeskunskaper

Att definiera behovet av yrkeskunskap inom ett bestämt område är en angelägenhet för 
aktörerna på arbetsmarkanden, arbetsgivaren och varje arbetstagare, för yrkeskåren och för 
utbildningen. Maija-Leena Huotari som representerar utbildningsinstitutionen har diskuterat 
den förändrade yrkesidentiteten på informationsområdet och beskrivit den dualism som ligger 
till grund för yrkesidentiteten inom kultur- och informationsbranschen. Den ena aspekten är 
den informationsexpertis (manifesterad i ”the information professional”) som behövs för att 
hantera informationsutbudet, anskaffa och söka information, värdera den, kombinera och 
producera information o.s.v. samt utveckla informationstjänsterna. Den andra aspekten är 
kunskapsexpertis (manifesterad i ”the knowledge worker”) som behövs för att maximera 
nyttan av informationen genom att definiera informationsbehov och att erbjuda den 
information som behövs för att nå mål på organisations-, grupp- och individnivå, samt att leda 
informationsförvaltningen som helhet eller att delta som aktiv part i arbetet (Föredrag Vasa 
13.6 2003; se även Huotari 2001). Huotaris resonemang om en dualistisk yrkesidentitet har en 
motsvarighet i den tudelade kompetens bibliotekarierna vid yrkeshögskolorna ansåg sig 
behöva i sitt arbete. Den kunskapsexpertis som avsågs var emellertid substanskännedom om 
de ämnesområden som det undervisades och forskades i vid högskolan. 

Ur utbildningens synvinkel gäller det att förutse framtida behov så att kunskapen är relevant 
när studerande skall börja tillämpa den i arbetslivet. En grundutbildning som ger 
arbetsmöjligheter på olika områden får en allmän karaktär. Huotari ger exempel på en möjlig 
struktureringsgrund av utbildningens innehåll med utgångspunkt i 

- den informationsförmedlande organisationens perspektiv 
- serviceorganisationens perspektiv, där växelverkan med kunderna, men också med 

andra grupper är väsentlig, 
- informationsförsörjningsorganisationens perspektiv som utöver biblioteksväsendet kan 

innefatta arkiv och dokumenthantering, 
- kunskapsorganisationsperspektivet (ibid.). 

I intervjuerna med bibliotekarierna fördes diskussionen om deras arbete huvudsakligen ur ett 
informationsförsörjnings- och ett serviceperspektiv medan den informationsförmedlande 
organisationen snarast framträdde som en verksamhetsförutsättning och 
kunskapsorganisationen ett mål för att ge användningen mervärde. Ur arbetstagarens 
synvinkel handlar kompetensen om hur man behärskar situationen eller vad man kan, hur 
teoretisk kunskap och tekniska färdigheter tillämpas samt förmågan att träffa rätt val i olika 
situationer (jfr Törnebohm 1991, Bentling 1995). Eftersom bibliotekarierna överallt var få och 
ibland ensamma skulle bygga upp verksamheten framkom att de egna kunskaperna i många 
situationer kändes otillräckliga även om tidsbristen var det mest akuta problemet. 
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6.4.1.1.1 Utbildning 

Det har funnits och finns fortfarande alternativa vägar till yrket. Bibliotekarierna kom till 
yrkeshögskolorna med varierande utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet. Den tidigare, 
yrkesinriktade utbildningen och den parallella utbildning, som högskolebiblioteken ordnat 
internt för sina anställda, ersattes i Finland på 1970- och 1980-talen av en fullt utbyggd 
universitetsutbildning1. Studieinriktningen benämndes först "biblioteksvetenskap och 
informatik". Efter hand blev behovet av ett paraplybegrepp som täckte flera 
forskningsområden påtagligt. I enlighet med en internationell trend ville institutionerna också 
ge ämnet en mera allmän och vetenskaplig inriktning utan direkt koppling till en bestämd 
institution och benämningen ändrades till "informationsförvaltning" vid Åbo Akademi och 
"informaatiotutkimus" (informationsvetenskap) vid Tammerfors och Uleåborgs universitet. 
Utbildningen av bibliotekarier hör numera hemma på en större karta av informationsyrken.2

En ettårig informatikerutbildning som är avsedd att vara ett komplement till examen på något 
annat område ges inom Tekniska högskolan.  

Utbildning i ämnet informationsförvaltning både på universitets- och yrkeshögskolenivå ger 
möjlighet att söka de offentliga bibliotekstjänster som definieras i en särskild bibliotekslag 
och -förordning för allmänna bibliotek. Högskolor och forskningsinstitutioner definierar 
själva behörighetskraven för sina biblioteksanställda. Enligt 2001 års bestämmelser är en 
examen på kandidatnivå tillräcklig för flertalet tjänster vid allmänna bibliotek. För ledande 
tjänster vid allmänna bibliotek förutsätts magisterexamen som inkluderar eller kompletteras 
av mera omfattande studier på informationsområdet än basnivån. Den enda institution i landet 
som i början av 2000-talet ger specialutbildning på svenska är Åbo Akademi. Studierna syftar 
till en allmän utbildning som också kan utnyttjas av den som vill arbeta som informatiker eller 
informationsspecialist i företag och organisationer. Åbo Akademis studieguide 2004-2005 ger 
följande beskrivning av ämnet: 

"Ett nyckelord i dagens moderna samhälle är information. Informationsförvaltning 
handlar om metoder att lagra, strukturera, söka och distribuera information effektivt. 
God förvaltning av information är viktig inom alla samhällsområden. Därför ger 
ämnet intressanta möjligheter till specialisering med olika ämneskombinationer. 

Informationsförvaltning innebär att man lär sig hantera information så att rätt person 
får rätt information i rätt tid. Detta kräver utbildning i bl.a. informationssökning, 
kvalitetsbedömning, organisering av information, kommunikation och inlärning, samt 
uppbyggnad av elektroniska informationsresurser."  
(Informationsförvaltning 30.4 2004) 

                                               
1 Utbildningsområdets akademiska historia i korthet:
År 1971 inrättades en professur i biblioteksvetenskap och informatik vid Tammerfors universitets 
samhällsvetenskapliga fakultet. 
År 1981 inrättades motsvarande professur vid Åbo Akademis statsvetenskapliga fakultet. 
År 1988 inrättades en professur i informationsvetenskap vid Uleåborgs universitets humanistiska fakultet. 
År 1991 ändrades institutionens namn i Tammerfors till Informaatiotutkimus och  Åbo Akademi följde senare 
exemplet och ändrade institutionens och ämnets benämning till Informationsförvaltning. 
År 2001 överfördes ämnet i Tammerfors till fakulteten för informationsvetenskaper. 
2 Medan dagens paradigm handlar om förvaltning eller hantering av information inkluderade 1970-talets 
bibliotekarieutbildning uttalade krav på kunskaper om informationsinnehåll, exempelvis kännedom om 
skönlitteratur, som en del av kunskapsbasen. 
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I sin nationella strategi nämner Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga 
högskoleutbildningen ”examensämnet informationsförvaltning” som här har hänförts till 
kategorin ”Medier”, d.v.s. utbildning som anknyter till utbildning i journalistik, mediekultur 
och medieteknik (Samordningsdelegationen 2003, 16). I en prognos över behovet av 
svenskspråkig arbetskraft och yrkesutbildning fram till år 2015 nämns ”bibliotekstjänstemän” 
i texten under kategorin ”Övriga experter”, prognoser saknas (Backman 2003, 71). 

Fram till den omfattande reform som på 1990-talet ledde till att utbildningssystemet 
omstrukturerades och yrkeshögskolor grundades fördelade sig de som arbetade vid bibliotek 
huvudsakligen på två slag av arbetsplatser, allmänna bibliotek och vetenskapliga bibliotek, 
inberäknat specialbibliotek vid forskningsinstitutioner och ämbetsverk. När 
yrkeshögskolornas biblioteks- och informationstjänster byggdes upp öppnades en ny och 
snabbt växande arbetsmarknad (bilaga 3). 

Yrkesutbildningsreformen har påverkat biblioteksbranschen också genom att fler 
utbildningsvägar har öppnats för dem som vill specialisera sig inom området. Före reformen 
sökte sig den som ville bli bibliotekarie till ett universitet och den som ville bli 
biblioteksfunktionär till något av de dåvarande yrkesinstituten. När yrkesutbildningen delades 
upp på två stadier blev en yrkeshögskoleexamen ett alternativ på mellannivå, dock inte 
bestående på svenska. Den enda svenskspråkiga biblioteksfunktionärsutbildning, som först 
gavs i Vasa på institutnivå och sedan på högskolenivå, hade i praktiken upphört. Den 
finlandssvenska biblioteks- och informationsarenan är därmed uppdelad på två områden, 
universitetsutbildningen som står för det generella och teoribildningen på 
informationsområdet och fältet där biblioteken fortfarande har en stark ställning och utvecklar 
sin egen praxis. Fältet är dessutom uppdelat enligt bibliotekstyp och traditionellt har man 
hållit sig inom den egna kretsen. Utbildningen och forskningen har utvecklat sin egen diskurs 
som till stora delar förs separat från den diskurs som existerar på fältet. Yrkeshögskolorna 
som per definition är mera praktiskt inriktade har möjlighet att utveckla en mellanform med 
förankring i vartdera lägret, men det alternativet erbjuds endast på finskt håll.  

Med tanke på utvecklingen av yrkesidentitet och yrkesroller är frågan vilka diskurser 
bibliotekarierna deltar i betydelsefull. Sundin använder i sin informationsvetenskapliga studie 
av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen professionsteorier för att 
analysera en yrkesgrupps professionella utveckling och uppbyggnaden av en yrkesidentitet. 
Hans undersökning synliggör ”hur fackinformation inte bara används för att förmedla 
rationell kunskap för problemlösning, utan också som ett medel för att mediera normer och 
värderingar” (Sundin 2003, 230). De två diskurserna kan leda till att olika norm- och 
värdesystem förstärks, vilket påverkar förutsättningarna för en fruktbar kommunikation. Om 
forskningen på området inte behandlar problem som känns relevanta för fältet kan 
universiteten inte vänta sig ett intresse för den fackinformation man producerar. Om 
bibliotekarierna inte följer med övergripande trender på informationsområdet och inte 
utnyttjar den nya kunskap som blir tillgänglig torde det försämra yrkets möjligheter att 
hantera förändringar. 

6.4.1.1.2 Kunskapsbas 

Yrkeshögskolebibliotekarierna representerade olika karriärvägar och deras formella 
kunskapsbas varierade följaktligen. Den äldre yrkesutbildningen, informatikerutbildningen 
och den nyare universitetsutbildningen med ämnesstudier på olika nivåer var representerade 
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samt, för biblioteksfunktionärernas del, den tidigare utbildningen på institutnivå. Utöver den 
formella nivån, som kan mätas i examina, men där också yrkeserfarenhet kan vägas in, sker i 
praktiken en subjektiv bedömning av det kunskapsmått som behövs i arbetet. Den 
bedömningen efterlystes genom intervjufrågan ”vad ska en bibliotekarie kunna?” För 
yrkeshögskolorna finns inte generella behörighetskrav, men bestämmelserna för de allmänna 
biblioteken har påverkat nivåbestämningen också där trots att yrkeshögskolebibliotekarierna 
jämställer sig med de bibliotekarier och informatiker som arbetar vid vetenskapshögskolorna. 

6.4.1.1.2.1 Informationsförvaltning 

När utbildningen i Åbo presenterar sig på nätet våren 2006 framhålls tydligare än på de andra 
universitetens nätsidor att utbildningen avser biblioteksarbete. Den inledande meningen under 
rubriken ”Vill du studera informationsförvaltning?” lyder: ”Om du vill studera till 
bibliotekarie eller informatiker skall du söka till ämnet informationsförvaltning vid 
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten” (Informationsförvaltning 9.5.2006). 

Den specialutbildning på informationsområdet som ges på svenska relateras här till de 
kunskapsbehov som noterades i intervjuerna. Biblioteksfunktionen vid yrkeshögskolan kunde 
vara mer eller mindre integrerad i undervisningen och läroprocessen. Inom 
utbildningsinstitutionen står biblioteksfunktionen för anskaffning, organisation, lagring och 
återvinning av information till stöd för lärandet. Dessutom hör användarstöd i form av 
handledning och undervisning i bruket av bibliotek och informationskällor i och utanför det 
fysiska rummet traditionellt till uppgifterna. När informationsbärande media fått allt fler 
former har bibliotekariens undervisning av studerande kommit att handla om vägar till 
informationsinnehåll oberoende av ”förpackningsform”.  

Undervisningen i informationsförvaltning vid Åbo Akademi är uppbyggd enligt den allmänna 
utbildningsstrukturen i tre nivåer, grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier (bilaga 
8).  Huvudämnesstuderande genomgår alla tre nivåer medan biämnesstuderande med de två 
förstnämnda uppnår lagstadgad behörighet för bibliotekarietjänster vid allmänna bibliotek. De 
inledande kurserna ger baskunskaper på informationsområdet, dokumentbeskrivning och 
innehållsanalys samt informationssökning som fördjupas efter hand. Utbildningen har noterat 
behovet av kunskaper om hur en organisation fungerar och administreras samt hur dess 
tjänster marknadsförs. Också den juridiska sidan av informationshanteringen hör till de 
obligatoriska kurserna. 

Det undervisningsprogram i ämnet informationsförvaltning, som studenterna erbjöds vid tiden 
för intervjuerna, innefattade två kurser med uttalat pedagogisk inriktning. Fr.o.m. 1996 har det 
ingått en kurs om kommunikation och inlärning i programmet för den som avlägger 
ämnesstudier. Målet är ”att ge muntlig och skriftlig beredskap i kommunikation med tanke på 
bibliotekets och informationstjänstens roll i inlärningen”. Medlen är kännedom om 
kommunikationsteori, pedagogiska metoder, medverkan i ett projekt som genomförs enligt 
PBL-metoden, d.v.s. problembaserat lärande (se närmare kapitel 3.2.3) samt genom 
grupparbete. För den som avlägger fördjupade studier ingår ytterligare en kurs om 
psykologiska och pedagogiska aspekter på informationsbeteendet med tonvikt på 
informationskompetens, informationsbehov, informationssökningsbeteenden och 
bibliotekariens pedagogiska roll (Åbo Akademi. Informationsförvaltning: Kursfordringar 
2005). Sammantaget får den studerande pröva på många olika undervisningsmetoder från 
traditionella föreläsningar och seminarier till problemlösning i grupp och nätbaserade kurser. 
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Inom ämnesstudierna ges rätt stort utrymme åt interaktiva medier, databaskonstruktion och 
administration av digitala samlingar jämsides med tryckta samlingar. I intervjuerna ställdes 
frågan om bibliotekariernas medverkan i den virtuella undervisning som högskolorna hade 
börjat bygga ut. Bibliotekarierna hade medverkat till en virtuell informationssökningskurs, 
men man hade ännu inte vid intervjutidpunkten engagerats i uppbyggnaden av annan virtuell 
undervisning inom respektive högskola, på ett undantag när. 

I kapitel 3.3.3, som inledningsvis behandlade biblioteksbranschens professionsutveckling ur 
ett teoretiskt perspektiv, återgavs Maj Klassons vision från år 1992 av en framtida 
bibliotekarieutbildning, där det pedagogiska inslaget var påtagligt. Klasson såg bibliotekarien 
som handledare för en professionell utveckling och de aspekter på handledning som nämndes 
förefaller i hög grad relevanta i ljuset av det kunskapsbehov intervjuerna avslöjar: 

- bibliotekarien som handledare innebär en annorlunda handledarfunktion än lärarens, 
- handledningen som undervisningsform som tar fasta på professionell utveckling, som 

beaktar ett organisationsperspektiv, som förankras teoretisk och ges en etisk grund, 
- utvecklar sina egna teorier, strategier och processer och den samtalsmetodik som 

behövs och 
- utvecklar de handledningsformer som en multimedial miljö förutsätter (jfr Klasson 

1992, 51-52). 

6.4.1.1.2.2 Övriga kunskaper och färdigheter

Bibliotekariens kunskapsbas innefattar alltid studier i andra ämnen utöver 
informationsförvaltning. De som arbetade vid yrkeshögskolorna hade varierande 
studiebakgrund och representerade olika ämnesinriktningar. Det gällde redan den tidigare 
yrkesutbildningen som bestod av en bibliotekskurs i kombination med valfria akademiska 
studier.1 Studier i pedagogik rekommenderades redan på 1970-talet när studerande skulle 
avlägga betyg i minst två universitetsämnen för den yrkesinriktade biblioteksexamen som 
avlades vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Bland yrkeshögskolebibliotekarierna 
var tidigare pedagogikstudier i samband med grundexamen eller genom fortbildning vanliga. 

 Det står fortfarande studerande fritt att bygga upp sin ämneskombination för slutexamen i 
den form som gynnar en framtida yrkeskarriär. För de bibliotekarier som skulle betjäna 
många helt olika ämnesområden jämlikt var det omöjligt att ha en så bred ämneskompetens 
att den sträckte sig från teknik, ekonomi och miljö till vård och konst. I det sammanhanget 
bedömdes generella kunskaper från humaniora och pedagogik som nyttiga utöver 
informationshantering. Ändå gällde det att åtminstone ytligt behärska grunderna för varje 
undervisningsområde och snabbt kunna orientera sig i mötet med kunden. En av 
bibliotekarierna sammanfattade problemet med mångfalden och detaljerna genom ett uttrycka 
sina farhågor: ”…räcker man till när det kommer en och ska söka om sina kolvmotorer?”  
(3:2:21) Å andra sidan förväntade sig lärarna inte heller en hög grad av specialisering: ”En 
bibliotekarie kan ju inte känna till alla ämnesområden, det är ju helt omöjligt, sådant kan 
man inte förvänta sig. (---) Bibliotekarien måste ju kunna så att säga hjälpa till att söka fram 
de rätta vägarna.” (3:3:88) En ledare var inne på samma linje: ”Vi har ju många olika 

                                               
1 En biblioteksexamen vid Svenska social- och kommunalhögskolan under förra hälften av 1970-talet jämställs 
till kunskapsmängden med dagens kandidatexamen. Universitetsbiblioteken utbildade sin personal interna och 
där blev biblioteksutbildningen ett komplement till ämnesexpertis på olika områden. Informatikerutbildningen 
vid Tekniska högskolan bygger också på en kombination av två kompetenser. 
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program och inte tycker jag att det är viktigt alls att bibliotekarien är expert på varje särskilt 
ämne, utan det är informationshantering, egentligen är det forskningsmetodik det som det ska 
vara, tror jag”. (3:1:199)   

Kompetens består av mer än kunskap. Personlighetens betydelse för ett framgångsrikt arbete 
accentuerades av att bibliotekarierna inte hade en självklar andel i undervisningsarbetet utan 
var helt beroende av lärarna för att kunna medverka. Den egna positionen måste förhandlas 
individuellt och då inverkade en rad andra faktorer än ämneskunskaperna och kunskaperna på 
informationsområdet. En fingervisning om vilket slags bibliotekarie lärarna ville samarbeta 
med gav intervjuerna med lärarna. Sociala färdigheter, kommunikativa färdigheter och 
servicevilja förväntades i kontakterna med både lärare och studerande, samarbetsvilja och -
förmåga i kontakterna med lärarna. Eventuellt spelar sådana faktorer som parternas kön och 
ålder in, exempelvis uppfattningar om ”bibliotekstanter”, men de aspekterna berördes endast i 
diskussionen om attityder från studerandes sida. En ledare slog fast att bibliotekarien gärna 
också får vara en man och antog att unga manliga studerande då lättare kunde ta till sig 
undervisning. En bibliotekarie relaterade samarbetsintresset från lärarnas sida till både 
vetenskapsområde och kön. De mansdominerade branscherna verkade ha mindre tilltro till 
bibliotekariens expertis. (2:8:161) Goda praktiker hade uppstått i ”mjuka” branscher med 
kvinnor som aktörer. Bibliotekarierna betonade allmänt de sociala kontakternas betydelse på 
arbetsplatsen och avsåg då umgänget med lärarna under luncher, kaffepauser, gemensamma 
fester o. dyl.  

6.4.1.1.2.3 Tyst kunskap 

För yrkeshögskolorna framstår begreppet reflekterande praktiker som centralt. Man utbildar 
personer som skall ha förmågan att reflektera över sitt arbete, att medvetandegöra sin kunskap 
och att utnyttja information till att utvecklad den (jfr Giddens reflexivitetsbegrepp). Också de 
som arbetar vid yrkeshögskolorna förutsätts reflektera över sitt arbete, vilket är ett sätt att bl.a. 
medvetandegöra den kunskap som är inte artikulerad utan självklar för personen som besitter 
den. Michael Polanyi skiljer mellan två slag av tyst kunskap, den praktikerkunskap som vi 
mekaniserat och använder oreflekterat när den behövs, och den personliga kunskap som 
handlar om internaliserade värderingar, synsätt, förhållningssätt, visioner och sätt att fungera 
(Polanyi 1966, kap. 1-2). 

Bibliotekariernas tysta kunskap visade sig svår att fånga i intervjuerna. Endast några 
bibliotekarier gick in för att kommentera den tysta kunskapens betydelse i arbetet. Svaren 
handlade om det slags tysta kunskap som har karaktären av erfarenhetsbaserad 
praktikerkunskap och som hade blivit självklar för individen. ”Det är mycket som man inte 
ens reflekterar över själv som man går och bär på… Hur berättar du, hur förklarar du åt 
andra, åt utomstående det du liksom har där i ryggraden?” (2:8:161) När bibliotekarier hade 
känt att de behärskade mera än de själva förväntade sig i olika arbetssituationer hade de 
antagligen aktiverat någon del av sin tysta kunskap. I sina beskrivningar av arbetet avslöjade 
några bibliotekarier att de hade underskattat sin egen förmåga men att de ändå hade gjort väl 
ifrån sig i praktiken. Bristen på professionell självkänsla uppfattades som problematisk: ”Vi är 
fortfarande fruktansvärt anspråkslösa och har dåligt självförtroende…” (2:8:90)  

Man var medveten om att många olika slags kunskaper kommer till användning i 
informationssöknings- och handledningsprocessen. De som hade arbetat länge i branschen 
beskriver bland annat hur de har utvecklat en lyhördhet i sina kundkontakter för vad kundens 
fråga egentligen går ut på. Den personliga kontakten uppfattas som viktig, eftersom 
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bibliotekarierna tolkar det som kunden säger utgående från de intryck som förmedlas genom 
språkbruk, betoningar, kroppsspråk och andra signaler. (2:8:156) De har utvecklat förmågan 
att intervjua kunder, men till vilken nivå ger undersökningen inget svar på. Här spelar 
personligheten sannolikt in eftersom det är lättare för en del människor att närma sig andra 
och att göra det utan att det upplevs som intrång på den andras personliga revir. 

Ytterligare ett område där bibliotekarierna hade byggt upp en bas av erfarenhetskunskap som 
internaliserats var värdering av information. En tyst kunskap hade utvecklats genom 
erfarenheter av källors användbarhet utöver de formella kriterier som tillämpas, men just i och 
med att kunskapen var inbäddad i praxis kunde det vara svårt för bibliotekarien själv att sätta 
tilltro till den. Här inverkade också den kunskapsrelativism som utvecklats i kontakten med 
all den information bibliotekarierna ständigt kommer i kontakt med. För den som arbetat 
länge i branschen och sett trender komma och gå och gamla sanningar ersättas av nya blir 
relativismen oundviklig. Att lära studerande ett kritiskt förhållningssätt till informationen 
uppfattades som svårt just för att bibliotekarien visste hur litet som är bestående och därmed 
saknades en plattform för bedömning. Å andra sidan har det gjort bibliotekarierna övertygade 
om hur viktigt det är att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och att utveckla studerandes 
informationskompetens för det kommande yrkeslivet. Det fanns en tendens att underskatta 
den egna pedagogiska förmågan i sammanhanget: ”Men eventuellt är vi bättre på att göra det 
än vi tror själva.” (2:4:80) 

En bibliotekarie berättade om hur tyst kunskap kan bli medveten i en arbetssituation som 
involverar olika yrkesgrupper därför att yrken och grupper inom dem har utvecklat sin egen 
tysta kunskap. Den kan också leda till kommunikationssvårigheter med andra yrkesgrupper, i 
det här fallet lärare och IT-stödpersoner. Följande situation medvetandegjorde ett 
kunskapsområde som för bibliotekarien var självklart och därför inte artikulerat. Den 
nyanställda bibliotekarien ville ta reda på vilken virtuell värld studerande kom till från sin 
hemsida. Bibliotekarien själv hade en annan typ av nätaccess i egenskap av anställd. ”Jag 
ville veta vilken värld på nätet eller på datorn som öppnar sig för studerande när jag skulle 
ha min första grupp att handleda eller orientera… Så jag ville veta att hur gör studenten, vad 
kommer den in till, vad har den för rättigheter och möjligheter. Jag talade med många olika 
personer och jag märkte att dom förstod inte. De tyckte att varför frågar hon det av oss… det 
är hon som ska göra det här! Dom förstod inte, och jag kunde inte förklara så där enkelt, att 
jag bara ville veta det, att hur ser det ut, för jag är ju huvudanvändare, en annan slags 
användare.” (2:4:41) Förmågan att se virtuella världar ur användarens synvinkel var något 
som bibliotekarien tydligen hade utvecklat. 

Den tysta kunskap som Polanyi betecknar såsom personlig kunskap kunde närmast utläsas i 
förhållningssättet till kunderna, arbetet och högskolan. Den kan relateras till de internaliserade 
attityder, värderingar och visioner som är starka inom professionen och styr arbetet utan att 
varje gång behöva medvetandegöras. Bibliotekarierna, liksom också biblioteksfunktionärerna, 
gav också i intervjuerna uttryck för en stark serviceorientering och det var naturligt för dem 
att definiera studerande och lärare som kunder. I sin kundorientering ställde de i valsituationer 
studerandes informationsbehov framför lärarnas, eftersom lärarna uppfattades som 
resursstakare. Attityden överensstämmer med den tradition vid de allmänna biblioteken som 
går ut på att den verkliga jämlikhet, som eftersträvas i och genom verksamheten, kan kräva 
positiv diskriminering. (Balslev & Rosenqvist 1994) Bibliotekarierna eftersträvade inte 
kunskapsmonopol i något sammanhang utan delade med sig av sitt kunnande och bidrog till 
att utveckla studerandes och ibland lärares informationskompetens där de fick en möjlighet. 

De visioner som fördes fram innebar att bibliotekarierna i högre grad skulle integrera sitt 
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arbete i undervisnings- och läroprocesserna. Utom att det skulle effektivera de egna 
arbetsinsatserna kunde det handla om en strävan att hävda den egna professionella 
sakkunskapen. En av de bibliotekarier som hade mötts av misstro från lärarhåll i början av sin 
karriär inom yrkesutbildningen bedömde sin situation som klart bättre, men fann fortfarande 
ett visst misstroende mot sin kompetens. Det var nedslående ”för jag vill ju ändå tro att vi har 
respekt för lärarnas arbete och tror att lärarna kan sitt arbete och då skulle jag vilja att 
lärarna har samma respekt för oss bibliotekarier!” (2:8:161) Både inom ledningen och bland 
lärarna talades det motsvarigt om behovet av ömsesidig respekt som en grund för ett djupare 
samarbete.  

De visioner och värden som yrkeshögskolorna ville bygga sin verksamhet på hade 
bibliotekarierna lätt att omfatta, särskilt när det handlade om ”mjuka” värden såsom respekt 
för den studerande och stöd till personlig utveckling. Att ställa den studerande i centrum för 
verksamheten var naturligt. Den konstruktivistiska kunskapssyn, som högskolorna hade 
förbundit sig att förverkliga, stämde väl överens med bibliotekariernas syn på kunskapen som 
en konstruktion av många olika och ibland motsägelsefulla element. Både pedagogisk 
utveckling och kvalitetsarbete engagerade. Det var lätt för bibliotekarierna att engagera sig för 
de pedagogiska inriktningar som innebär ett aktivt kunskapssökande och en utveckling också 
av sociala och kommunikativa färdigheter. Bibliotekarierna hade också lätt för att inse 
betydelsen av högskolans integration i samhället både för att en del av dem fungerade i direkt 
kontakt med utomstående biblioteksanvändare och för att man uppfattade biblioteket som en 
del av informationsvärlden. Engagemanget i högskolans allmänna utveckling, i det 
gemensamma, verkade stå i proportion till bibliotekariens medverkan i möten, arbetsgrupper, 
gemensam fortbildning o. dyl. 

Internaliserade värden har i något skede varit medvetna. Bibliotekarieprofessionens 
traditionella grundvärden innebär att bibliotekarien på ett allmänt samhällsplan har ett 
medansvar för ett fritt kunskaps- och idéflöde och skall främja detta i sitt arbete. 
Utgångspunkten för kundtjänsten är respekten för användarna av servicen som bl.a. tar sig 
uttryck i en jämlik och konfidentiell behandling av dem. Yrkeskunskapen skall fortlöpande 
utvecklas och god yrkespraxis skall förmedlas till nya arbetstagare. Solidaritet inom 
branschen är ytterligare en verksamhetsgrund (Rosenqvist 1991). När riktlinjer för 
biblioteksarbetet formulerades i mitten av 1980-talet kritiserades de av dåvarande professorn i 
biblioteksvetenskap och informatik i Tammerfors Marjatta Okko för en alltför snäv inriktning 
på kundkontakter. Biblioteksarbetet hör till det sociala värdeområdet: Man verkar för andra 
människors bästa med inriktning på att andra kan nå de värdeobjekt som de eftersträvar. 
Enligt Okko hinner det emellertid inte till som stomme för en yrkesidentitet och hon fann just 
yrkesidentiteten värd ett närmare studium med tanke på framtiden och den snabba 
teknologiska utvecklingen (Okko 1987). 

6.4.1.2 Förväntningar 

Här följer en koncentrerad presentation av de förväntningar ledningen och lärarna hade på 
bibliotekariernas kunnande. Motsvarigt förtecknas de kunskaper bibliotekarierna ansåg sig 
behöva i sitt nuvarande arbete. En utförligare resultatanalys som synliggör 
meningskoncentrationen och generaliseringarna ur intervjuerna presenteras i en separat bilaga 
(bilaga 9: Förväntningar på bibliotekariens yrkeskunnande). De valda exemplen uppfattades 
såsom representativa för de åsikter som informanterna förde fram. Intervjufrågan löd: Vad ska 
en bibliotekarie kunna? Den tidigare indelningen av de svarande i kategorierna ledning, lärare 
och bibliotekarier återkommer här. 
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1) Ledningens syn
Ledningen representerar ett övergripande synsätt och utgår från utbildningens allmänna behov 
och utveckling på längre sikt. Bilden av bibliotekarien som handledare i 
informationshantering på vetenskaplig grund närmar sig den syn som den nuvarande 
utbildningen i informationsförvaltning företräder. En starkare integration i utbildningen 
förespråkas och med den en ny yrkesroll. Behovet definierades tydligen inte genomgående 
som bibliotekariekompetens, eftersom man vid ett bibliotek delvis hade förlitat sig på 
personal utan den specialutbildningen.  

En av de tillfrågade förutsåg att yrkeskunnandet i framtiden blir mera kognitivt än 
instrumentellt: ”Jo, det som jag ska säga är att det fortfarande är svårt, att jag kan inte 
bedöma vad en bibliotekarie egentligen ska kunna, faktiskt svårt så att säga. Men jag hoppas 
att jag har kunnat åt mig själv och åt dig skapa en bild av hur jag liksom ser hela den här 
strukturella utvecklingen… att det här yrkeskunnandet i framtiden blir mera kognitivt än 
instrumentellt, och då har vi liksom en sådan här ny situation. Helt enkelt kognitivt därför att 
det instrumentella är så snabbt förgängligt.” (1:1:109) Implikationen för bibliotekariens del 
blir att använda sina kunskaper för att stöda en yrkesutbildning som utvecklar 
kognitionsbaserat kunnande. 

Andra utsagor från ledningen om förväntningarna på bibliotekariens yrkeskunskaper tyder på 
att bibliotekarien uppfattas som en potentiell resurs. Det finns en vilja till integrering i 
undervisningen. Den gemensamma processen heter inlärning och bibliotekarierna förs in i 
lärarorganisationen. Dagens förväntningar på bibliotekarierna är anpassade till möjligheterna 
som är begränsade av ekonomiska orsaker. Yrkeshögskolan har hittills inte lyckats bjuda ut 
bibliotekariens kompetens till utbildningsprogrammen. Det finns emellertid förväntningar 
inför framtiden: När bibliotekariens och lärarens roll byggs upp samtidigt så att man högaktar 
varandras kompetens uppstår en ny typ av bibliotekarie. (2:1:197) 

Förväntningarna specificeras att gälla bestämda områden. Bibliotekarien uppfattas som expert 
på informationshantering, vilket beskrivs såsom forskningsmetodik inklusive 
problemformulering och sökprocess. Höga krav, inte formella men praktiska, borde ställas på 
bibliotekarien och de beskrivande termer som används är en informationshandledare, tutor, 
vägledare och ”inte en bokutförare” utan ”en vetenskapare”. (3:1:199, 201, 215) 
Bibliotekarien förväntas följaktligen bidra med ett vetenskapligt synsätt på informationen och 
handleda studerande i informationshantering. Där genomgående lägre utbildningskrav på 
biblioteksanställda förekommer förklaras det med att situationen på längre sikt kan förändras. 
(4:2:161)

2) Lärarens syn
Bland lärarna var förväntningarna på bibliotekariens kunskaper och färdigheter inte så höga 
även om det fanns exempel på motsatsen. Sammantaget förutsätts bibliotekarierna ändå kunna 
bygga upp bibliotek, strukturera nätinformation, behärska informationsökning, ha mångsidig 
litteraturkännedom, besitta eller skaffa sig ämnesexpertis i arbetet samt ha pedagogiskt 
kunnande och social kompetens. Den kollektiva bilden är följaktligen utmanande trots att det 
också finns lärare som anser att bibliotekarierna endast marginellt kan stöda utbildningen och 
lärandet. I det praktiska arbetet har det gått att förändra bilden av vad bibliotekarien kan bidra 
med. Det finns lärare som har mycket positiva erfarenheter av bibliotekariens kunnande. 
Också bland lärarna poängterades den vetenskapliga informationens ökade betydelse för 
undervisningen och i studierna, vilket ställer krav på bibliotekariernas kunskaper om 
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information och sökvägar. Här beskrivs förväntningarna utgående från de arbetsområden, 
inom vilka en del lärare ansåg att bibliotekarierna borde vara aktiva, nämligen uppbyggnaden 
av biblioteket, hantering av digital information, främst informationssökning, behärskandet av 
informationsinnehåll och medverkan i undervisningen: 

a) Kunskaper som behövs för att bygga upp bibliotek
Önskemål om arbetsinsatser dikterades av akuta behov av basservice där sådan saknades. 
Följaktligen fanns det förväntningar på traditionella baskunskaper. (2:10:219) 
Förväntningarna begränsades emellertid av att den svarande inte kände till inom vilket 
område bibliotekarierna får sin utbildning. (2:10:219) Litteraturanskaffningen förväntades 
fungera så att bibliotekarien hela tiden är steget före, bibliotekarien är den som ger nya 
impulser och som kontrollerar vetenskapligheten.(2:9:202,204) Bibliotekarien förväntades 
alltså skaffa lämplig facklitteratur på eget initiativ.

b) Kunskaper som behövs i det digitala biblioteket
Bibliotekarien förväntades bygga upp goda hemsidor och följa med utbudet av digital 
information. (1:6:169) Bibliotekarien skall följaktligen vara sakkunnig i fråga om 
nätinformation för utbildningens behov. En lärare, som berättade om sina lågt ställda 
förväntningar på bibliotekariens kunskaper om digital information, hade ändå positiva 
erfarenheter. Bibliotekarierna hade visat sig mycket kunniga på informationsområdet när de 
anlitades. Slutsatsen var att de borde marknadsföra sig bättre. (1:8:64,66) Samtidigt 
ifrågasattes behovet av bibliotekariens informationsexpertis i nätmiljö eftersom andra har 
samma färdigheter. Vem som helst kan i princip ta fram länkar och vad har bibliotekarien då 
att tillföra?  (2:3:88)  

Bibliotekariens kunskaper om information på nätet kopplades samman med behovet av 
handledning av både studerande och lärare. Många erbjudanden om användarstöd har gjorts 
från biblioteket. (2:9: 169,171) Det fanns alltså förväntningar på att bibliotekarien kunde 
handleda i informationssökning. Till en del gick förväntningarna ut på tekniskt stöd. (3:9.74) 
negativa förväntningar förekom också: Bibliotekarierna har inte hängt med i utvecklingen av 
nätinformationen, men behövs nog för att hantera böcker och tidskrifter som fortfarande 
används. Den gamla bibliotekariebakgrunden är kanske inte den rätta, det gäller att handskas 
med information över huvud taget. (4:7:138) I det fallet kan informatikerutbildning motsvara 
den specialisering som efterlystes. 

c) Kunskaper om informationsinnehåll
Av bibliotekarien förväntades bred litteraturkännedom inklusive kännedom om skönlitteratur 
för undervisningsbruk, eftersom den behandlar existentiella frågor och belyser problem 
annorlunda än fackinformationen. (1:9:140,142) Särskilt förväntades kännedom om 
vetenskaplig litteratur och en styrning av studerandes val av källor i riktning mot vetenskaplig 
litteratur. (2:148,152) Det rådde delade meningar om hur viktiga kunskaper i 
undervisningsämnena är för ett framgångsrikt biblioteksarbete. Flera lärare såg inte 
fördjupade ämneskunskaper som en förutsättning, eftersom praktiken ganska fort förväntades 
leda till att bibliotekarien kunde hitta information inom ämnet. (2:10:219) En lärare kopplade 
samman ämneskunskap och pedagogisk kunskap såsom särskilt nyttiga och ansåg att 
ämneskunskaper gick att läsa in sig på. (1:9:164; 3:3:88) Bibliotekariens arbete som 
informationsförmedlare skall omfatta information producerad var som helst. Den förvärvade 
ämneskompetensen sågs som en fördel i integrerade bibliotek. (3:3:90) Bibliotekarien bidrar 
med sina kompetenser direkt till yrkeshögskolans nyttoeffekt på det omgivande samhället i 
och med att de används både inom högskolan och i det allmänna biblioteket. Det fanns också 
lärare som framhöll att nyttan av bibliotekarier utan kunskaper på ämnesområdet är begränsad 
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även om de behärskar informationssökning. Bristen på behöriga bibliotekarier noterades 
samtidigt. (4:7:65,67) 

d) Pedagogiskt kunnande och social kompetens
Att direkt koppla ihop bibliotekarien och de studerande sågs som nödvändigt. I rollen som 
kunskapsförmedlare behöver en bibliotekarie pedagogiska kunskaper. (2:3:88) Bibliotekarien 
förutsattes alltså medverka i undervisningsarbetet. Bibliotekarien är egentligen både 
handledare och lärare, ”en pedagogisk person”. Bibliotekarien behöver samma egenskaper 
som andra i dagens arbetsliv, såsom flexibilitet, självförtroende och social kompetens, detta i 
syntes med välgrundad ämneskunskap. (4:8:155,157) Läraren i fråga betonade särskilt den 
kommunikativa förmågan: ”Nu säger jag så här som man inte borde säga, men det vet du 
säkert att inom biblioteken finns det hemskt många människor som inte är så kommunikativa. 
Att det drar till sig den typen av människor.” (4:8:125) 

3) Bibliotekariens syn
Här tolkas bibliotekariernas syn på sitt kunnande, organisationens kunskapsbehov och på 
möjligheterna att utnyttja sitt kunnande i arbetet: 
Bibliotekarierna uppfattade sig i viss mån som en illa utnyttjad resurs samtidigt som de 
vanligen var överbelastade med arbete i det skede då intervjuerna gjordes. Den främsta 
orsaken till att bibliotekarierna tidvis ansåg att deras yrkeskunskaper inte utnyttjades 
bedömdes bottna i en viss okunskap om bibliotekariens kunnande bland andra aktörer. Att 
organisationen inte fullt ut tar till vara aktörers kunskaper överensstämmer inte med bilden av 
en lärande organisation. 

Det fanns stora professionella ambitioner, men samtidigt en rädsla för att erbjuda tjänster som 
tiden kanske inte skulle räcka till för i praktiken. Det fanns både tilltro till och tvivel 
beträffande det egna kunnandet. Bibliotekarierna hade positiva erfarenheter av en del 
framgångar i arbetet med studerande och lärare. Samtidigt påverkades bibliotekarierna av att 
arbeta med informationshantering i ständig kontakt med det enorma informationsflödet som 
det är omöjligt att bemästra ens till en liten del, vilket ger en ständig känsla av otillräcklighet. 

Att andra inte kan definiera bibliotekariens kunskapsområde ger emellertid autonomi att 
utforma arbetet och att göra egna bedömningar i en utsträckning som traditionellt inte brukar 
tillskrivas bibliotekarieprofessionen. Den professionella identiteten bekräftas endast delvis av 
omgivningen. Bibliotekarierna, av vilka en del har traditionell bibliotekarieutbildning och en 
del informatikerutbildning, har i stort sett samma uppfattning om sin arbetssituation. 
Informatiker med specialutbildning inom de aktuella undervisningsområdena framhöll nyttan 
av sina kunskaper vid informationssökning.  

Beskrivningarna av de upplevda kunskapsbehoven i arbetet är rätt enhetliga även om olika 
behov uppstod i olika arbetsmiljöer. Erfarenhet i branschen kommer till synes i reflektionerna 
kring arbetet. Det upplevs som mångsidigt och utmanande i sig, men utmanande också för att 
tjänsterna kräver kontinuerlig marknadsföring. Att hinna följa med utvecklingen på många 
ämnesområden är den största utmaningen i arbetet. Kunskapsbehovet är sammanfattningsvis 
följande: En bibliotekarie vid en yrkeshögskola skall behärska kärnområdet 
informationshantering med dess olika delområden samt ha ämneskännedom och pedagogisk 
förmåga i kombination med sociala och kommunikativa färdigheter. Frågan om vad en 
bibliotekarie skall kunna öppnar genast för kommentarer om yrkeskunskap och status:  
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Kunskaper och status
Den höga utbildningsnivån inom biblioteket borde utnyttjas bättre. Bibliotekarierna känner till 
informationskällor och borde få vara mera med när lärarna diskuterar anskaffning av material. 
(1:2:54) Det finns fortfarande en misstro mot och en okunskap om bibliotekariens 
kompetensområde bland en del lärare. (2:8:161) Förväntningar på bibliotekarien är inte stora 
vid verksamhetsställen där det inte har funnits bibliotek tidigare. Användningen av servicen är 
förhållandevis blygsam, aktivitet från bibliotekets sida behövs. (1:3:44) Branschens lönenivå 
är låg i förhållande till utbildningen. (2:5:226) Utsagorna tolkas påföljande sätt: 
Bibliotekarierna uppfattar sig som en underutnyttjad resurs. Deras kompetens är fortfarande 
okänd. Etablering kräver tid och marknadsföring. Yrkeskunskaperna kräver synliggörande 
också med tanke på lönesättningen.

Bibliotekarierna såg lärarna som nyckelpersoner med tanke på att bibliotekariernas kunskaper 
skulle utnyttjas i utbildningen: Lärarnas förväntningar på bibliotekarien återspeglas direkt i 
studerandes biblioteksvanor. (1:4:123) Lärarnas positiva exempel är A och O: ”Därför borde 
man nog vinnlägga sig om att försöka betjäna lärarna.” (2:5:135) Följande citat tyder på att 
bibliotekarierna har en viss autonomi i yrkesutövandet: ”I och med att jag själv antagligen 
har en högre ambitionsnivå än… de krav som andra ställer på mig, eftersom de inte vet vad 
dom ska begära, så är det ju jag själv som bestämmer.” (2:8:293)  

Kunskaper och arbetsuppgifter
a) Allmänna beskrivningar
Bibliotekarierna nämner olika kunskapskombinationer som tillsammans behövs i arbetet. Av 
bibliotekariernas utsagor att döma hänför sig de viktigaste kompetenserna till 
beståndsuppbyggnad, informationssökning och olika service-, förmedlings- och 
undervisningssituationer. Kunnandet behövs främst inom tre områden, för att bygga upp en 
materialsamling som är rätt för målgruppen, att söka information och att bemöta människor. 
Den sociala kompetensen behövs sedan för att informationsförmedling, handledning och 
övriga kontakter skall fungera. (2:8:279) Informationstjänsterna förutsätter uppbyggnad av 
webbaserade tjänster. Genom länksamlingar aktiverar biblioteken användningen av viktiga 
databaser. Arbetet som helhet upplevs som krävande och förutsätter mångsidiga kunskaper. 
(2:8:293) 

I grunden handlar expertkunnandet om kunskapsstrukturering och sökvägar: “Vi lever vid 
sidan av allt det där kunnandet hela tiden, vi är där någonstans.” Bibliotekarien hanterar, 
värderar, strukturerar och klassificerar information samt visar åt andra så att de kan orientera 
sig. “För att vi kan ju inte kunna egentligen, men kanske hitta de där vägarna där man ska ta 
reda på för att lära sig och komma vidare.” (2:4:146) Perspektiv på kunskapen är viktigt. 
(2:4:152) Yrkeshögskolebibliotekarien skall behärska informationshantering, ha ett visst mått 
av ämneskunskaper och pedagogisk kunskap: Kunskaper om sökprocesserna behövs generellt 
i arbetet. Vissa ämneskunskaper behövs dessutom för att hantera information. (3:8:77) 
Vidareutbildning i pedagogik nämns också som en förutsättning för att kunna ge ut det som 
bibliotekarien kan. (3:8:77) Formuleringarna varierar, men de stöder och kompletterar 
varandra: ”En bibliotekarie ska vara mångkonstnär” och känna det ämnesområde man 
ansvarar för, men inte så mycket som en lärare. Vidare behövs katalogisering och indexering,
bokbeställning, budgetering, databasanvändning samt förmåga att undervisa och då gäller det 
att vara ”väldigt duktig på att fånga elevers intresse eller så måste man utveckla det”. Enligt 
denna bibliotekarie stöddes inte den pedagogiska delen av arbetet tillräckligt i utbildningen 
för informationsområdet, men en del av inlärningen måste ändå ske på arbetsplatsen. 
(2:5:178) 
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Utöver traditionella kunskaper och färdigheter samt beredskap för den pedagogiska sidan av 
arbetet nämns följande: Man ska ha förmåga att lyssna och intervjua, fråga ut den som söker 
information. Att bygga upp en samling förutsätter också förmåga att lyssna till vad som rör 
sig i tiden. Bibliotekarier kommunicerar också genom material, exponering. (2:4:148, 150) 
Arbetet förutsätter kommunikationsförmåga och lyhördhet, men det påpekas också att 
bibliotekarien vid yrkeshögskolan har nytta av språkkunskaper. (2:4:171) Arbetets karaktär är 
sådan att livserfarenhet är ett viktigt komplement till yrkeskunskaperna: Kunskapskraven 
spänner över så mycket. ”Det gäller inte bara vilken databas man ska gå till utan det gäller ju 
nästan hela livet.” (4:1:233) Att arbetet – och kompetensen – spänner över så mycket leder till 
att profilen blir otydlig, vilket i sin tur kan leda till att arbetsuppgifterna blir ännu fler: 
Bibliotekarien förväntas göra allt möjligt, vilket är både till fördel, eftersom det innebär 
medverkan, integrering, och till nackdel, eftersom insatserna blir splittrade. (1:3:73) 
  
b) Informationshantering, informationssökning
En allmän uppfattning var att bibliotekarierna inte har anledning att underskatta sina egna 
kunskaper om informationssökning. Informationssökningen uppfattas som ett centralt 
kunskapsområde och undervisningen i grundutbildningen bedömdes såsom tillräcklig, men 
färdigheterna upprätthålls bara om sökningar görs fortlöpande. (2:5:188) Efterfrågan på 
informationssökning är förhållandevis liten, lärarna kan söka själva och tänker inte på att 
uppmuntra studerande att be bibliotekarien om hjälp. (2:5:61) Att anpassa undervisningen till 
rätt nivå kunde vara problematisk genom att användningen av databaser i undervisningen 
vanligen inte är synlig för bibliotekariens utvärdering. I klass visade det sig att bibliotekarien 
hade överskattat studerandes kunskaper, mycket i basintroduktionen var nytt för dem. 
(2:5:90,92) Erfarenheterna var också de motsatta: Bibliotekarierna är inte ensamma om att 
behärska informationssökning, många användare kan de facto söka bättre. (3:5:105) 
Det leder till att bibliotekarien kan ha svårigheter att hävda sin informationssökningsexpertis. 
Bibliotekarierna hör emellertid till de yrkesgrupper som har långvarig erfarenhet av 
informationsökning också i databaser. (3:2:23) Man har alltså ett försprång. Bibliotekarierna 
tenderar i själva verket att vara alltför anspråkslösa om sin förmåga att söka information trots 
att det tänkande, det förhållningssätt som behövs finns där. (2:8:90) 

Det poängterades att det tryckta materialet inte har spelat ut sin roll. Fortbildning ordnas 
numera endast om databaser, inte om tryckt material trots att det finns mycket att behandla 
där. Situationen i Sverige bedömdes i det fallet som mycket bättre. (2:8:150) 
Informationshanteringen är i praktiken inte begränsad till databaser. I informationssökningen 
utnyttjas traditionellt kunnande och strategier som bibliotekarierna har utvecklat oberoende av 
medium. (1:4:107-110) Bibliotekarierna uppfattade det så att det finns en bestående kärna i 
yrkeskunnandet. Det är många olika slags kunskaper man använder i informationssöknings- 
och handledningsprocessen. En del är tyst kunskap som man inte vet att man har innan den 
aktualiseras. (2:4:43) Värderingen av information är inte självklar för bibliotekarien, hur lär 
man då ut ett kritiskt förhållningssätt till studerande? Man vet hur relativt allt är. “Men 
eventuellt är vi bättre på att göra det än vi tror själva. Och än många andra tror också.” 
(2:4:80) Detta kunde tolkas så att yrkeserfarenhet i vissa situationer leder till 
kunskapsrelativism och osäkerhet om det egna kunnandet. I bibliotekariens arbete kan 
osäkerheten vara till nytta särskilt i en söksituation i och med att den kan leda till lyhördhet 
och öppenhet för fler möjligheter. 

c) Informationsinnehåll
Bibliotekarierna tog upp frågan om vilka insikter i undervisningsområdena de borde ha för att 
göra ett gott arbete. Man ansåg att professionell informationshantering kan fungera utan att 
bibliotekarien har dubbel kompetens, d.v.s. också är ämnesspecialist, men det fanns också 
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stöd för att ämneskunskaper är nödvändiga. Ämneskunskaper bedömdes som viktiga för 
informationssökningen. (1:2:140) En annan åsikt var att bibliotekariens kunskapsorientering 
mot undervisningsområdet är en stor fördel, men servicen fungerar också med en allmän 
utbildning på informationsområdet. (1:4:43) En bibliotekarie som är informationsspecialist 
kan söka och utvärdera information utan att vara ämnesspecialist även om fackkunskaper är 
en fördel. (3:5:154) 

I praktiken kan ett fåtal anställda inte specialisera sig tillräckligt långt. Det är nästan omöjligt 
att vara tillräckligt bra på alla de undervisningsområden som ryms inom en högskola. Ett nära 
samarbete med lärarna, ämnesexperterna, skulle vara nödvändigt i synnerhet vid 
bedömningen av elektroniska informationsinnehåll. Studerande vill ha hjälp ”ända fram”. 
(3:2:23) Ett alternativ är att begränsa sig tillett par områden och deklarera detta för alla parter. 
(3:2:103) Det upplevdes som en otillfredsställande situation att inte kunna fördjupa 
informationshanteringen och handledningen av studerande på alla ämnesområden p.g.a. 
brister i ämneskunskaperna. Anskaffning av material uppfattades som ett säkrare område. När 
bibliotekarien har satt sig in ett undervisningsområde räcker kunskaperna till för självständiga 
beslut om materialanskaffning. Bibliotekarien kan göra behövliga kvalitets- och 
behovsbedömningar. Materialet kommer då i tid för kursplaneringen. (2:5:152)   
I det sammanhanget ansågs det åtminstone möjligt att skaffa sig tillräckliga ämneskunskaper i 
arbetet. 

d) Pedagogiskt kunnande
Biblioteksarbetet uppfattades ha en pedagogisk dimension som är närvarande i arbetet. 
Bibliotekariens arbete består av många undervisningssituationer, om inte alltid i klass så 
dagligen i kundbetjäning, följaktligen borde bibliotekarien ha någon form av pedagogisk 
utbildning. (1:4:150) Vuxenpedagogik ligger närmast till hands. (1:4:160) Pedagogiken 
behövs de facto i allt biblioteksarbete, exempelvis katalogisering, som ska beakta olika 
informationsanvändare och användningsändamål. (3:5:119) Att lära ut ett kritiskt 
förhållningssätt till information är en av utmaningarna bibliotekarien ställs inför. (1:4:102) 
Pedagogisk fortbildning hade visat sig vara en god investering. Den har gett mycket och det 
gäller särskilt handledarutbildningen. Bibliotekarier behöver veta hur människor tar emot 
information, hur man arbetar med grupper, om inlärningsstilar m.m. (2:8:150) En slutsats blir 
att bibliotekarier behöver handledarutbildning som är inriktad på informationsfärdigheter. En 
annan bibliotekarie konstaterar att pedagogikstudier har varit till stor hjälp i arbetet, både 
kunskapsmässigt och för att våga gå in i diskussioner med lärarna. (3:2:166) Här framstår 
kunskaper i pedagogik är en nyckel till integration i undervisningen.

d) Kundkontakter
Bibliotekarierna ansåg att stora krav måste ställas på dem i fråga om kundtjänstens kvalitet. 
En aspekt som framfördes var att den personliga kontakten med kunden ger mycket 
information som går förlorad i kontakter på nätet: ”Jag behöver inte alltid intervjua dig så 
mycket, jag kan med några ord försöka precisera det du är ute efter för att jag själv ska förstå 
vad det är. Hur du säger det, vilket språk du talar säger hemskt mycket om hur jag ska svara 
dig.” (2:8:156) Slutsatsen blir att mötet med kunden är fortfarande en viktig del av arbetet. 

De förväntningar som beskrivs ovan har sin motsvarighet i de tidigare nämnda dokument som 
AMK/AMKIT-konsortiet publicerat, men också i beskrivningen av den kärnkompetens som 
definierats för de vetenskapliga biblioteken: 

1) kunskaper om verksamhetsmiljön, 
2) kunskaper om samlingarna och deras innehåll, 
3) kunskaper att hantera informationsresurser, 
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4) kunskaper som behövs för att stöda produktionen av informationsresurser, 
5) pedagogiska kunskaper, 
6) kunskaper som behövs i kundkontakter, 
7) kunskaper om datateknik och informationssystem, 
8) ett kreativt grepp om arbetet, 
9) det kunnande som behövs för internationellt arbete. 

(Yliopistokirjastojen neuvosto. Tiedote 1.6.2005, 7) 
Stödet till produktionen av informationsresurser (pkt 4) aktualiseras främst i samband med 
den forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs men också när biblioteket är 
engagerat i yrkeshögskolans publikationsverksamhet. En form av internationellt arbete (pkt 9) 
är servicen till utbytesstuderande som kommer till högskolan och till studerande vid de 
internationella utbildningar som ingår i högskolans utbud.  Också den strategiska kompetens
som förutsätts vid universitetsbiblioteken har sin motsvarighet vid yrkeshögskolorna. 
Bibliotekscheferna förutsätts besitta  

10)  ledarskapsförmåga, 
11)  ekonomiska kunskaper, 
12)  juridiska kunskaper, 
13)  processkunskaper, 
14)  kunskaper i marknadsföring. 

Kommunikation och information är det tredje kompetensområdet som uppmärksammas vid de 
vetenskapliga biblioteken. Det innefattar kompetenser som alla vid 
yrkeshögskolebibliotekarier behöver, eftersom de utgör en förutsättning för att det arbete som 
hör till kärnområdet skall kunna utföras: 

15)  förmåga till växelverkan och förhandling, 
16)  nätverkskunnande, 
17)  skriftlig kommunikation och nätkommunikation, 
18)  muntlig kommunikation och förmåga att uppträda, 
19)  språkkunskaper. 

(Ibid., 7)  

6.4.1.3 Sammanfattning: Yrkeskunskap

Yrkeskunskapen definieras av flera aktörer. Kunskapskrav formuleras inom 
utbildningsinstitutionen, i bibliotekariernas fall vid de universitet och högskolor som erbjuder 
utbildning inom informationsområdet (informationsförvaltning, informaatiotutkimus). 
Behörighetskraven för tjänster definieras av arbetsmarknaden och av den enskilda 
arbetsgivaren. Fältet, d.v.s. yrkesutövarna, har sin uppfattning om vilka kunskaper och 
färdigheter arbetet kräver. Utöver att gemensamma beskrivningar formuleras har den enskilda 
yrkesutövaren en erfarenhetsbaserad uppfattning om vad arbetet kräver. De kunder som 
bibliotekarien möter har egna förväntningar. Den baskompetens som bibliotekarierna vid 
yrkeshögskolorna ansåg sig behöva kan sammanfattas i den kunskap som behövs för 
beståndsuppbyggnad, informationssökning, undervisning och handledning i 
informationshantering samt den kunskap som behövs i mötet med människor. På en så allmän 
nivå möts utbildningens och fältets förväntningar, men när innehållet tolkas kan det t.o.m. 
finnas betydande skillnader. 

En universitetsutbildning stöder inte uppkomsten av en specifik yrkesidentitet. Den utvecklas 
kollektivt i yrkesorganisationer och i arbetsgemenskapen. Den egna professionsorganisationen 
som fungerade under yrkeshögskolornas rektorsråd hade en viktig andel i 
kompetensutvecklingen genom att ställa upp utvecklingsmål för verksamheten och genom att 



210

fungera som ett diskussionsforum. Många bibliotekarier var också aktiva inom andra 
biblioteksorganisationer, vilket präglade deras identitetsuppfattning. 

Intervjuerna ger tillsammans med information från andra källor en bild av utvecklingen inom 
yrkesområdet. Det som skedde under 1990-talet i den externa miljön och direkt i samband 
med etableringen vid yrkeshögskolorna granskas i relation till Andrew Abbotts modell för 
professionsutveckling genom tre faser, störning, jurisdiktion och transformation. 
Utbildningsreformen i sig innebar en form av ”störning” inte bara för de lärare som gick över 
från de gamla instituten till högskoleformen, men också för bibliotekarierna i den meningen 
att det fanns förväntningar på att en ny typ av biblioteksservice skulle utvecklas. Det 
viktigaste nya elementet var en betoning av pedagogiken i kombination med den kunskap 
mellan teori och praxis som yrkeshögskolorna skulle utveckla. 

Helt i enlighet med Abbotts modell ledde den tekniska utvecklingen till ett traditionsbrott. 
Yrkeshögskolebiblioteken kom till i ett brytningsskede när stora informationsmängder blev 
allmänt tillgängliga via internet. Bibliotekarierna började följaktligen bygga upp 
hybridbibliotek som skulle svara mot olika informationsbehov och användningsformer. 
Nätinformationen växte i betydelse vid alla typer av bibliotek, men för 
yrkeshögskolebiblioteken var den en option vid starten. Parallellt skedde en 
kompetensutveckling för att hantera och dra nytta av den nya teknologin. Inom 
yrkeshögskolan var den sidan av bibliotekariens arbete inte fullt synligt, eventuellt till följd av 
att stor vikt lades vid att samtidigt bygga upp traditionell service kring tryckt material, vilket 
organisationen också förutsatte. Omgivningens förväntningar på traditionell 
litteraturkännedom var uttalade. 

Utbildningens substans, dess ämnesinnehåll, angick bibliotekarierna för att de skulle göra den 
information som behövdes tillgänglig och för att de skulle söka information och handleda 
främst studerande, men ibland också lärare, i att söka information. Det fanns olika 
uppfattningar om hur stor ämneskompetens bibliotekarierna behövde. Frågan om 
bibliotekariens kognitiva auktoritet aktualiserades i undersökningen. Om läraren inte såg 
informationshanteringen som ett särskilt kunskapsområde eller en färdighet, och dessutom 
inte såg det som ett undervisningsområde, hade bibliotekarien små möjligheter att hävda sin 
auktoritet. En del ansåg att bibliotekarien kommer långt med de färdigheter i 
informationssökning som är en del av yrkeskompetensen och att det gick att lära sig 
tillräckligt om ämnesområdet i arbetet. Etableringen inom organisationen var inte problemfri 
ur bibliotekariernas synvinkel, eftersom kompetensen inte genomgående var känd och erkänd. 
Man hade en förhållandevis stor autonomi, men verksamhetsområdet var begränsat. Även om 
en transformation till hybridbibliotek och lärocenter delvis ägde rum gick förändringen inte 
lika självklart att överföra till bibliotekarierna som yrkesgrupp. 

Bibliotekarierollen i relation till yrkeskunskapen:
- Yrkeskunskapen legitimerar yrkesutövandet. Om kunskapen inte till alla delar är 

känd och erkänd av andra i organisationen är möjligheterna att utveckla en 
yrkesroll begränsade, eftersom rollen utvecklas i ett socialt sammanhang. 

- Både den kunskap som är ett resultat av utbildning och den erfarenhetsbaserade, 
ibland tysta kunskapen bidrar till att forma yrkesbilden och yrkesrollen. 

- Transformationen av biblioteket till hybridbibliotek och till ett verkligt och 
virtuellt rum för lärande förutsatte att bibliotekarierna utvecklade vissa sidor av 
sitt kunnande. Förändringen hade endast i liten utsträckning uppfattats av andra 
aktörer och påverkat deras uppfattning om bibliotekarierna som yrkesgrupp. 
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6.4.2 Yrkesroll 

Jag har valt att lyfta fram bibliotekariens yrkesroll framför yrkesbilden eller yrkesidentiteten 
därför att yrkesrollen så uppenbart inbegriper ett socialt sammanhang. En tanke bakom 
uppläggningen är att söka en samarbetsroll för bibliotekarien. I kapitel 2 definierades 
yrkesrollen inledningsvis som en process som hänger samman med position, förväntningar 
och beteenden i en yrkeskontext. I kapitel 3 diskuterades olika tolkningar av rollbegreppet i 
ljuset av litteratur från flera forskningsområden. Det framkom att yrkesrollen relateras till 
begrepp som utbildning, yrkestradition och socialisation till yrket samt att den byggs upp av 
egna och andras föreställningar och förväntningar. Klart är att yrkesrollen är en samhällsroll 
och att den får sin legitimitet i samhället genom yrkeskunskapen eller -kunnandet. Generellt 
antas behovet att bygga upp rollbeteenden grunda sig på strävan efter social integritet. Om 
man vet vem man är i förhållande till andra finns det förutsättningar för ett fungerande socialt 
samspel. Både instrumentella och expressiva beteenden sammanhänger med varje roll (bl.a. 
Andrews 1991). Yrkesrollen är föränderlig i en föränderlig omgivning och yrkeshögskolornas 
tillkomstprocess erbjöd en klart avgränsad undersökningssituation. 

I kapitel 3.3.1 diskuterades forskares analyser av rollbegreppet som innefattar distinktionerna 
mellan tilldelad roll, gestaltad roll och subjektiv, självupplevd roll (Egidius, 1978), vilket 
kommer till synes i presentationens uppdelning på ”oss” - bibliotekarierna - och ”de andra”, 
och bland dem lärarna som en särskild yrkesgrupp, för att möjliggöra en jämförelse av olika 
rolluppfattningar. Med den indelningen närmar sig rollbegreppet yrkesbilden så att den 
självupplevda rollen har en motsvarighet i självbilden. I viss mån hör andras bild av yrket 
samman med den tilldelade rollen. Denna kan emellertid utvecklas på ett formellt och ett 
informellt plan. Andras bild är av betydelse när bibliotekarien tilldelas en formell ställning 
och roll i organisationen. Bibliotekarien tilldelas också en viss roll i en konkret arbetssituation 
i kontakten med lärare och andra aktörer. Det sker utgående från existerande föreställningar 
och förväntningar (andras bild) som sedan eventuellt revideras genom den kontakt som 
försiggår mellan parterna. I en arbetsgemenskap uppstår olika rolltyper såsom arbetsroller, 
samarbetsroller och individuella roller (Lennéer-Axelsson 1991). I en organisation kan man 
räkna med möjligheten till rollkonflikter och i den aktuella kontexten kunde intressekonflikter 
skönjas som samtidigt kunde ha element av maktkonflikt, värde- och värderingskonflikt eller 
missuppfattningskonflikt.  

I kapitel 3.3.3 redogjordes för informationsforskaren Carol Kuhlthaus modell för 
bibliotekariens olika roller som informationsförmedlare och som instruktör eller utbildare i en 
informationssökningsprocess. Båda rollerna indelas i fem stadier som betecknar en växande 
grad av ingripande i biblioteksanvändarens informationsbeteende. När bibliotekarien fungerar 
som informationsförmedlare i referensarbetet kan det ske genom olika grader av ingripande, 
bibliotekarien kan vara organisatör, lokaliserare, identifierare, vägledare och rådgivare. 
Motsvarigt kan ingripandet i undervisningen ske på olika aktivitetsnivåer, från organisatör, 
föreläsare, instruktör och handledare till rådgivare (Kuhlthau, 1993, 2004). Kuhlthaus 
undersökningar av studerandes informationsbeteenden från år 1988 och 1990 avslöjade att 
dessa uppfattade bibliotekariernas roll såsom begränsad till att tillhandahålla 
informationskällor och att leda dem till källor som de inte lyckades lokalisera på egen hand. I 
den senare undersökningen tillfrågades studerande vem de hade diskuterat sitt projekt med. 
Endast 25 % av de studerande hade konsulterat bibliotekarier om projekt, trots att samtliga 
studerande nog hade haft direkt kontakt med bibliotekarierna under den aktuella tiden 
(Kuhlthau 1993, 129-131). Den tilldelade rollen som organisatör och lokaliserare motsvarar 
den bibliotekarieroll som många lärare beskrev i min undersökning. Så långt som att 
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tillerkännas en rådgivande funktion eller konsultroll kom bibliotekarierna endast i 
undantagsfall. 

I ljuset av min undersökning förefaller det råda många olika uppfattningar om bibliotekariens 
arbetsuppgifter och yrkesroll. Bilden av bibliotekarien varierar från passiv förmedlare av 
material, och egentligen umbärlig för utbildningen, till aktiv handledare och en som delar med 
sig av expertkunskap på sitt yrkesområde. Informationshantering blir i det senare fallet 
betydligt mer än en teknisk funktion. Här torde det finnas ett samband dels med olika 
pedagogiska riktningar och dels med informationsanvändningen inom olika ämnesområden. 
Bibliotekarier med erfarenhet av studerande vid PBL-program och traditionella program talar 
om klart större aktvitet bland dem som studerar problembaserat – med ett undantag när som 
gällde en också för övrigt ”litteraturintensiv” vårdutbildning i ett tidigare skede före 
övergången till PBL. Där använde praktiskt taget alla biblioteket. Sedan länge använder man 
inom utbildningen för social- och hälsovård mycket mera tryckt material (facklitteratur 
inklusive vetenskaplig litteratur och tidskrifter samt skönlitteratur) än inom flertalet tekniska 
utbildningar, där nätinformationen dominerar. Det bekräftas av såväl bibliotekarier som 
lärare. Andra exempel på omfattande litteratur- och annan informationsanvändning är kultur 
och turism, d.v.s. samhälls- och humanorienterade utbildningsområden. Ytterligare en faktor 
som påverkar studerandes informationsbeteende är respektive lärares informationsbeteende 
och förhållningssätt till biblioteket. En övergripande bibliotekarieroll i förhållande till de 
enskilda utbildningsområdena efterlystes särskilt av en lärare: ”…de får inte vara för 
ämnesfixerade, de måste ju se som till helheter (---). Och så tycker jag att de också ska se lite 
in i framtiden, vad är på kommande, vad händer, vad borde vi…det här…skaffa till skolan. 
Det tycker jag är en hemskt viktig sak.” (4:4:194) 

Den nya rolldefinition Eisenberg & Berkowitz kom med i ett tidigt skede innefattade redan ett 
brett mediekoncept för biblioteket (Eisenberg & Berkowitz 1988). De uppgifter bibliotekarien 
förväntades handha, d.v.s. att lära ut mediekompetens och informationshantering direkt 
integrerat i klassundervisningen, fungera som agent för nya informationskällor och som 
konsult vid planeringen av undervisningen, hade förverkligats endast i begränsad utsträckning 
vid yrkeshögskolorna år 2001. Man hade i alla fall rört sig mot det slags samarbete, “federated 
professionalism”, som Andrew Abbott (1998) talade för. Det innebär att bibliotekarier 
samarbetar och delar arbetet med andra yrkesgrupper, att man accepterar och utnyttjar olika 
slags expertis men arbetar mot gemensamma mål. Det hade skett en rollförskjutning under 
den tid yrkeshögskolorna hade varit verksamma. En del bibliotekarier hade varit aktiva 
utanför de traditionella gränserna för sitt arbetsfält. Min undersökning tyder på att 
bibliotekariens traditionella kunskaper är användbara i den allmänna utvecklingen av 
yrkeshögskolan, såsom i kvalitetsarbetet. Deltagandet i projekt av det här slaget var viktiga 
med tanke på bibliotekariens integration i högskoleorganisationen.

I en idealsituation sammanfaller självbilden, andras bild av yrkesutövaren och den egna 
idealbilden. Intervjuerna visade på diskrepans mellan rådande uppfattningar om vad det 
innebär att vara bibliotekarie. Det föreföll som om andras bild av bibliotekarieyrket endast i 
liten utsträckning hade påverkats av att utbildningen hade förändrats till struktur och innehåll 
för flera årtionden sedan i och med akademiseringen och att nya element hade tillkommit i 
arbetet i och med att hela informationsmiljön förändrats. I de följande avsnitten diskuteras 
yrkesrollen utgående från de synsätt som intervjuerna förmedlade. Först granskas den 
tilldelade bibliotekarierollen och de förväntningar från omgivningen som är förknippade med 
den. Den tilldelade rollen kommenteras ur ledningens och lärarnas perspektiv. Därefter 
granskas bibliotekariernas självupplevda roll och rollanspråk i den aktuella kontexten. Dessa 
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relateras till förmedlar- och utbildarrollerna. Slutligen redovisas för hur olika rolltyper hade 
förverkligats med avseende på arbetsroller, samarbetsroller och individuella roller samt de 
utvecklingsmöjligheter som dessa erbjuder.  

6.4.2.1 Tilldelad roll 

Bibliotekarierna tilldelades vissa roller av organisationen och av enskilda aktörer utgående 
från de förväntningar som fanns men också utgående från de ekonomiska ramarna och de 
fysiska verksamhetsförutsättningarna. Rollförväntningarna kan alltså inte direkt överföras på 
en tilldelad roll eftersom förväntningarna påverkades av omständigheterna kring arbetet. Inom 
ledningen såg man att ett fåtal bibliotekarier inte kunde hinna engagera sig i allt det som var 
önskvärt. En ledare påpekade att kritik mot att det inte gjort mera för att utveckla biblioteket 
inte drabbar bibliotekspersonalen utan yrkeshögskolan som inte har kunnat satsa mera på 
biblioteksfunktionen (2:1:185). När förutsättningarna förändras återverkar det också på den 
tilldelade rollen. En rad rollbeskrivningar kan utläsas ur de arbetsuppgifter som andra aktörer 
tilldelade bibliotekarierna. Dessutom tog de svarande vanligen också fasta på 
forskningsprojektets titel och anknöt direkt till rollbegreppet. Det framgick att endast en del 
hade reflekterat över bibliotekarierollen och då i samband med att man kände en bibliotekarie 
personligen utöver arbetet.  

När en lärare spontant berättade om minnet av en gammal bibliotekarie som egentligen inte 
ville låna ut sina böcker (4:8:151) blev det en påminnelse om att dagens bibliotekarier lever 
med en yrkesbild som präglats av tidigare bibliotekariegenerationer. En delförklaring till att 
andras uppfattning om bibliotekarien ofta är något diffus kan sökas i yrkets historia som 
innefattar olika parallella traditioner. Bibliotekarierna vid de vetenskapliga biblioteken hörde 
hemma i en lärdomstradition. Det gällde särskilt bibliotekscheferna som fortfarande jämställs 
med professorer. Också de stora stadsbiblioteken leddes av bibliotekarier med en lärd grad. I 
det sammanhanget framstår bibliotekarien som lärd, intellektuell. Samtidigt finns det en stark 
bevarande tradition vid de vetenskapliga biblioteken som anknyter till en teknisk funktion. 
Folkbiblioteken uppstod ur folkbildningssträvanden och hade en pedagogisk funktion som 
förstärktes av att sockenbiblioteken ofta sköttes av en bibliotekarie som samtidigt var 
folkskollärare. En uttalad servicefunktion är av relativt sent datum och där kan bibliotekslagen 
från år 1961 med en ändring av benämningen från folkbibliotek till allmänt bibliotek ses som 
en vändpunkt (Rosenqvist 2000). I likhet med andra verksamheter i den gemensamma sfären 
genomgick biblioteken en utveckling från privat till offentligt engagemang, från en 
myndighetskultur till en servicekultur. Yrkets kvinnodominans har högst sannolikt påverkat 
yrkesbilden och kan ses som en delförklaring till att professionsanspråken inte alltid noterats 
(jfr Witz). 

I föregående kapitel beskrevs utbildningsmönstret och yrkesbeteckningarna inom 
informationsområdet som kan bidra till att utomstående har svårigheter att få ett grepp om 
yrkesområdet. För en majoritet av lärarna föreföll den nuvarande utbildningen inom 
informationsområdet obekant. Trots att utbildningen av bibliotekarier - informationsexperter 
för olika slags uppdrag och arbetsplatser har förenhetligats finns fortfarande en separat 
informatikerutbildning. På arbetsplatsen är det svårt för en utomstående att se skillnader 
mellan bibliotekariers, informatikers och biblioteksfunktionärers arbetsuppgifter. Var och en 
som arbetar ensam utför i praktiken huvudsakligen samma uppgifter. Också lärarna vid 
yrkeshögskolorna hade olika bakgrund och deras arbetsuppgifter kunde variera, men deras 
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yrkesroll är primärt bunden till att vara den som lär studerade att lära sig behärska ett visst 
kunskapsområde. Där finns en gemensam rollbild. 

6.4.2.1.1 Interventionsnivåer

Brigitte Kühne, som studerat skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet i den 
rikssvenska grundskolan, talar för integrerad undervisning i informationsfärdigheter. (Kühne 
1993, 238). En av utgångspunkterna för hennes undersökning är bibliotekets ”taxonomi”, där 
hon återger David Loertschers värderingsskala för hur biblioteket kan fungera ur lärarens, 
bibliotekariens, elevens och skolledningens synvinkel. Ur lärarens synvinkel kan 
bibliotekariens funktion röra sig på följande skala: 

1) undervisning utan inblandning utifrån. 
2) undervisning med stöd av extra eget bokbestånd. 
3) undervisning med inlånat mediabestånd. 
4) bibliotekspersonalen ses som en idéresurs för undervisningen. 
5) bibliotekspersonalen får ”berika” undervisningen. 
6) skolbiblioteket utgör en integrerad del av innehållet i ett kursavsnitt. 
7) lärare och bibliotekarier delar ansvaret för planeringen av ett kursavsnitt. 
8) pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Ur bibliotekariens synvinkel kan bibliotekets funktion vara: 
1) icke inblandning (biblioteket som lagerlokal). 
2) lagerlokal för självbetjäning. 
3) individuell referenstjänst. 
4) spontan samverkan. 
5) flyktig planering. 
6) planerad materialförsörjning. 
7) ”missionerande”, utåtriktade bibliotekarieinsatser. 
8) formell planering. 
9) undervisningsplanering. 
10) pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Ur skolledningens synvinkel kan biblioteket vara ett basbibliotek för att uppfylla skolstadgans 
villkor, det kan ses som ett kraftcentrum som en interagerande del av skolans 
undervisningsresurs, och bibliotekspersonalen kan ses som en resurs i skolans pedagogiska 
utvecklingsarbete (ibid., 61-65 med hänvisn. till Loertscher 1982, övers. Louise Limberg). 
Även om utbildningsnivån här är en annan säger skalorna något om vilka alternativ man 
kunde tänka sig i början av 1980-talet i U.S.A. och i början av 1990-talet i Sverige och att 
gemensamt pedagogiskt utvecklingsarbete var ett av dem.  

I fortsättningen används Carol Kuhlthaus strukturering av olika roller för bibliotekarien 
utgående från graden av intervention i de två vitala områdena referensarbete - förmedling och 
undervisning - instruktion i tolkningen av intervjuerna. Kategorierna presenteras därför 
utförligare: 
Referensarbete: Fem nivåer av intervention i informationssökningsprocessen  
1) Organisatör (organizer) = bibliotekarien organiserar samlingar och gör dem tillgängliga 
samt skapar vägar till externa informationsresurser. Ingen personlig intervention sker, kunden 
söker själv information.  
2) Lokaliserare (locator) = bibliotekarien lokaliserar data eller material genom en enkel 
informationssökning, en fråga besvaras. Informationen behandlas här som ett ting eller en 
produkt. 
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Processbeskrivning: fråga/svar) 
3) Identifierare (identifier) = bibliotekarien identifierar information genom en enkel 
referensintervention, gör en ämnessökning.  Informationskällorna rangordnas inte. 
Processbeskrivning:  problem/intervju/källor. 
4) Vägledare (advisor) = bibliotekarien gör en ämnessökning, där interventionen visar på 
sökmönster och informationskällorna rangordnas. 
Processbeskrivning: problem/underhandling/sekvens. 
5) Rådgivare (councellor) = bibliotekarien ingriper i sökprocessen och gör en konstruktiv, 
holistisk informationssökning i dialog med användaren. 
Processbeskrivning: problem/dialog/strategi/källor/sekvenser/omdefinition. 
(Kuhlthau 1993, 137-145) 

Instruktion: Fem nivåer av intervention i undervisningen 
1) Organisatör (organizer) = bibliotekarien skapar förutsättningar genom klassifikation av 
samlingar och tryckta instruktioner, men gör ingen personlig intervention i undervisningen. 
2) Föreläsare (lecturer) = bibliotekarien ger orienterande undervisning under en lektion och 
presenterar då bibliotekets service, policy, lokaliteter och samlingar. Inget specifikt problem 
behandlas. 
3) Instruktör (instructor) = bibliotekarien ger ett varierande antal separata instruktioner i 
användningen av en enda informationskälla för att angripa ett specifikt problem. 
4) Handledare (tutor) = bibliotekarien handleder under en rad sessioner i 
informationshanteringsstrategier. Ett flertal källor används för att lösa ett specifikt problem. 
5) Rådgivare (councellor) = bibliotekarien deltar i undervisningsprocessen under en längre 
tidsperiod. Greppet är holistiskt och interaktivt. Undervisningen går ut på att identifiera och 
tolka information för att motverkade problem som uppstår. 
(Ibid., 145-154) 

Bibliotekariens interaktion med kunden, här främst studerande och lärare, graderas på en 
stigande aktivitetsskala. Organisationsarbetet på nivå 1 bildar basen för verksamheten. 
Organisationsarbetet, uppbyggnaden av resurser, betecknas av bibliotekarierna som krävande 
i sig och skall inte automatiskt uppfattas som en lägre aktivitetsnivå, men den som arbetar på 
de nivåer där det sker en intervention måste behärska också organisationsnivån, d.v.s. veta 
vilka resurser som finns tillgängliga, hur de är organiserade och åtkomliga. De olika formerna 
av intervention kräver specialkunskaper på en stigande skala så att nivå nr 5 är den mest 
krävande. Samma basresurser behövs för referensarbetet och undervisningsarbetet. Därför 
behandlas organisationsarbetet i den här framställningen som grund för en särskild 
rollfunktion. Därefter sammanfattas olika informationsförmedlar- och instruktörsroller i var 
sitt avsnitt. 

6.4.2.1.1.1 Organisatör 

I kapitel 3, som gav den teoretiska grunden för min undersökning, och i inledningen till detta 
avsnitt nämndes hur M. Eisenberg och R. Berkowitz beskrev en proaktiv bibliotekarieroll 
inom utbildningsinstitutioner i U.S.A. Yrkesrollen hade förskjutits från den traditionella 
upprätthållaren - organisatören till betydligt större aktivitet vad gäller samlingar, 
användarstöd, informationstjänst och direkt engagemang i undervisningen (Eisenberg & 
Berkowitz 1988). Mina undersökningsresultat visar att organisationens förväntningar 
fortfarande främst var knutna till upprätthållandet av ett fysiskt bibliotek. Att hålla ordning i 
hyllorna och förhindra att böcker och tidskrifter försvann, d.v.s. ordningsbiträdesuppgifter, 
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sågs fortfarande av några informanter som primärt bibliotekariearbete. Vid små bibliotek med 
en anställd utgör detta de facto en del av bibliotekariens arbete och som är mera synligt för 
besökaren än exempelvis informationssökningen. Beståndsuppbyggnaden och organisationen 
av informationskällorna motsvarar Kuhlthaus förmedlarroll på basnivå, organisatören. 

Alla informanter såg rollen som organisatör och upprätthållare som en förutsättning för 
verksamheten. Uppbyggnaden av biblioteken var den uppgift bibliotekarierna i de flesta fall 
primärt ställdes inför och som förväntades av dem. Det fanns skillnader i ledningens och 
lärarnas prioriteringar. Inom ledningen framhölls vikten av vetenskaplighet i utbildningen och 
bibliotekarien förutsattes stöda detta som organisatör av biblioteks- och informationsresurser. 
Lärarna resonerade vanligen utgående från sitt ansvarsområde, sin arbetssituation och de 
konkreta behov som fanns i undervisningen. Där tänkte de i första hand på de studerande. Det 
fanns också lärare som förde ett allmänt resonemang: ”Om man utgår från ett 
yrkeshögskolekoncept och biblioteket som en central del av konceptet – och man måste utgå 
från att det satsas resurser på det – men sen’ förlorar det sig i ett obegränsat antal variabler, 
antar jag, som man kunde tänka sig att satsa på. Där måste finnas en klart definierad 
(högskolans namn-) bibliotekarieroll, som kan säga hur det är, vilka prioriteringar som gäller 
och väga dem mot någon rektor eller något motsvarande i organisationen. Skapa den här 
resursen.” (2:3:104) En annan lärare tilldelade bibliotekarien en länkroll mellan 
yrkeshögskolan och det omgivande samhället. (3:3:90) Dessa utsagor kan tolkas så att de 
innefattar fler funktioner än arbetet att organisera och tillhandahålla informationsresurser. 

I hybridbiblioteket är samlingarna både fysiska och nätbaserade. Begreppet samling kan då 
definieras såsom det material och den information som bibliotekarien väljer och gör 
tillgänglig, bl.a. genom licenser för viss nätinformation. Nätbiblioteket är gränslöst och 
samlingsbegreppet kan därmed uppfattas som irrelevant ur användarens synvinkel. Samtidigt 
står det för information, som kontrollerats och bedömts såsom relevant i det aktuella 
sammanhanget, vilket borde ge tjänsten ett mervärde. Det digitala biblioteket i en 
grundversion innefattade vid tiden för intervjuerna åtminstone materialregister, länkar till 
information på nätet varav en del avgiftsbelagt information som biblioteket stod för, 
ordböcker och annat referensmaterial. Portaler för samsökning i databaser var under 
utveckling. En del biblioteksfunktioner hade öppnats för distansanvändning. Aktiviteterna för 
att skapa förutsättningar för referensarbetet och för undervisningen i informationsfärdigheter 
är en grund för bibliotekariens intervention på olika nivåer i studerandes läroprocesser (jrf 
Kuhlthau). De förväntningar som ställdes på bibliotekarien som organisatör av andra aktörer 
och som beskrevs i föregående avsnitt (6.4.1.3) kan utläsas vilken roll de tilldelar 
bibliotekarien som organisatör. Jämfört med ledningen hade lärarna mycket mera 
divergerande uppfattningar om vilken roll bibliotekarien skulle spela. 

1) Ledningens syn 
Bibliotekarien förväntas bygga upp tjänster som innehållsmässigt motsvarar kraven på ett 
högskolebibliotek. Det innebär att det finns litteratur och andra informationskällor som fyller 
vetenskapliga krav. Av bibliotekarien förväntas följaktligen förmåga att göra en kvalitets- och 
lämplighetsbedömning av informationen. Bibliotekarierollen närmar sig här den akademiska 
traditionen vid de vetenskapliga biblioteken, vilket också dagens universitetsutbildning av 
bibliotekarier på magister- eller högre nivå stöder. Det förekommer också en annan 
uppfattning, nämligen att höga krav borde ställas, men att de skall vara praktiska snarare än 
formella. 
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Den roll bibliotekarierna har tilldelats i praktiken är mera begränsad än vad som skulle vara 
önskvärt ur ledningens synvinkel. Den bedöms inte motsvara det verkliga behovet av 
biblioteks- och informationstjänster åtminstone vid ett par yrkeshögskolor p.g.a. att de 
ekonomiska resurserna är begränsade.  

2) Lärarens syn
Lärarna uppfattade rollen som organisatör – upprätthållare av bibliotek såsom självskriven 
även om de inte räknar med att de själva drar nytta av biblioteket. En av dem ger inte 
yrkeskåren mycket hopp för framtiden. Tiden har gått förbi biblioteket, bibliotekarierna 
sysslar med ”det här gamla, böcker i hyllor och kataloger och sådant”. (4:7:138) Också 
lärarna poängterar den vetenskapliga informationens betydelse, men förväntningarna på 
bibliotekarien förefaller allmänt lägre ställda än inom ledningen. I vissa fall ses behovet av 
uppbyggnadsarbete på basnivå som akut och förväntningarna koncentreras dit. En lärare 
beskriver sina förväntningar i termer som motsvarar ett ordningsbiträdes uppgifter med 
hänvisning till hur det i praktiken hade fungerat. (2:2:157) 

Det råder delade meningar om hur långt man kunde förlita sig på bibliotekariens 
ämneskunskaper vid uppbyggnaden av informationsresurserna. Det finns efterfrågan på en 
aktiv, förutseende roll vid anskaffningen av material och i förhållande till den digitala 
informationen. Förväntningarna var ursprungligen rätt lågt ställda, men bibliotekarierna hade i 
många fall visat sig mycket kunniga på informationsområdet enligt vissa lärare. Yrkesbilden 
och rollförväntningarna har följaktligen gått att förändra. 

Samtidigt ifrågasätts bibliotekariens specialistroll i en digital informationsmiljö som direkt 
öppnar sig för alla användare. En informant framhåller särskilt att en yrkesroll som kopplas 
samman med hantering av böcker och tidskrifter är otillräcklig när det blir fråga om att 
hantera information i digital form. Andra ser ingen egentlig skillnad mellan information i 
olika former. Det tryckta materialet, som majoriteten fortfarande anser för viktigt i 
utbildningen, hör samman med en traditionell bibliotekarieroll. Det framgår också att 
förväntningarna sträcker sig till att bibliotekarien är litterärt bildad och genom sina kunskaper 
om skönlitteraturen kan vidga studerandes syn på sitt yrkesområde och stöda dem i deras 
personliga utveckling. Kommentarerna visar att en del lärare arbetar utgående från ett 
fördjupat kunskapsbegrepp, vilket leder till att de vill förmedla både teoretisk och 
instrumentell kunskap samtidigt som personlighetsutvecklingen lyfts fram. Ju mera komplex 
utbildningen är, desto större torde bibliotekariens arbetsfält bli, men antagandet kan inte 
beläggas med hjälp av denna begränsade undersökning. Sammantaget finns det rätt stora 
variationer i den roll enskilda lärare tilldelar bibliotekarien som organisatör. 

6.4.2.1.1.2 Informationsförmedlare 

1) Ledningens syn 
Analogt med att man inom ledningen har förväntningar på att bibliotekarien skall bygga upp 
resurser, som stärker den högskolemässiga profilen med en utbildning på vetenskaplig grund, 
finns det förväntningar på en vetenskapligt inriktad informationsförmedlarroll. Sökprocessen 
kopplas samman med forskningsprocessen. Å andra sidan framhålls att det finns studerande 
som behöver förhållandevis mycket stöd i sitt lärande och att också andra bedömningsgrunder 
än de som mäter teoretisk kunskap bör sökas inom yrkesutbildningen. Oberoende av vilken 
ambitionsnivån än är framträder här de roller som Kuhlthau hänför till referensservicens 
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interventionsnivåer. Bibliotekarien förväntas ha förmågan att lokalisera och identifiera 
information (locator, identifier) samt också att vägleda studerande (advisor).  

2) Lärarens syn
De lärare som bedömer att studerande, och i flera fall de själva, behöver hjälp med att hitta 
relevant information och som förlitar sig på bibliotekariens kunskaper förväntar sig att 
bibliotekarien spelar en aktiv roll i informationssökningsprocessen. Här finns element av både 
vägledning och rådgivning utöver den referensservice som innebär att material och 
information lokaliseras och identifieras. Bibliotekarien förväntas då handleda främst 
studerande i informationssökning som leder fram till önskad information. Det ligger i 
utbildningens intresse att utveckla studerandes informationsfärdigheter och då gäller det att ta 
med studerande i sökprocessen trots att bibliotekarien enklare och snabbare skulle kunna ta 
fram informationen på egen hand. Informationstjänsten till lärarna har en annan karaktär, där 
gäller det att underlätta lärarens arbete genom effektiv sökning. 

Alla lärare anser sig inte ha nytta av bibliotekariens informationsfärdigheter och tillskriver 
dem följaktligen ingen expertroll på det området: ”De bibliotekarier jag känner tror jag att jag 
skulle ha ganska liten hjälp av”, säger en av dem. (4:7:138) En annan lärare anser att 
bibliotekarien skall fungera som en länk mellan den som söker information och 
informationen, oberoende av om källan är en bok eller en databas eller en tidningsartikel. 
Läraren använder orden ”leda” och ”förmedla”: "Det är bibliotekariens roll att fungera som 
förmedlare." (3:6:191) Bibliotekarierna jämförs med frisörer, som också de är skickliga på att 
bemöta alla slags människor, ”de har ytkontakt”. Ytterligare en förtydligande jämförelse görs 
med sjukskötare som också borde klara detta, men samtidigt skall "gå till botten och på djupet 
och det mest intima med vad som helst". 
(3:9:76) 

6.4.2.1.1.3 Instruktör 

Tidigare undersökningar (bl.a. Klasson, Kühne, Limberg, von Ungern-Sternberg) och de 
visioner, som yrkeshögskolebibliotekarierna som kollektiv ställt upp för biblioteksarbetet i 
utbildningssammanhang, lyfter fram möjligheterna till att utnyttja bibliotekarien för en 
aktivare roll i själva läroprocessen. Klasson har framhållit att det finns ett pedagogiskt inslag i 
yrkesrollen från förut i referensarbetet och användarundervisningen. En intervjuundersökning, 
som gjordes vid Åbo Akademi med 24 längre hunna studenters och av sex lärares 
förväntningar på biblioteket samt av fyra bibliotekariers uppfattning om användarnas 
förväntningar, visar att förväntningarna inte motsvarade varandra. Bibliotekarierna trodde att 
förväntningarna på deras kunskaper och expertis var högre ställda än vad användarna i själva 
verket förutsatte. Materialet är litet och resultatet är inte generaliserbart, men av intresse för 
att det visar på en diskrepans i synen på bibliotekariernas yrkeskunskap beroende på om den 
betraktas utifrån eller inifrån professionen (von Ungern-Sternberg 1996, 1999). Limberg, som 
undersökt samspelet mellan elever, lärare och bibliotekarier i skolförhållanden, fann att 
bibliotekarien inte gick djupare in i det pedagogiska arbetet, men att kontakterna med läraren 
var goda (Limberg 1998, 113). 

När informanterna i min undersökning tillfrågades om de uppfattade biblioteket mera som en 
servicefunktion eller en pedagogisk funktion fick vardera ett starkt stöd. En möjlig förklaring 
till att bibliotekarierna framhöll båda funktionerna är att de hänger samman. Kuhlthaus 
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kategorisering innebär att man skiljer mellan å ena sidan förmedling - referensarbete och 
instruktion – undervisning å den andra. Rollen som organisatör är en förutsättning för olika 
servicefunktioner, det krävs en bas för både referenstjänsten och utbildningen. Förmedlingen 
– referensarbetet innefattar sedan andra roller som gradvis fördjupar referensarbetet. Parallellt 
kan bibliotekarien intervenera i utbildningen på olika aktivitetsnivåer (Kuhlthau 1993). 
Referenstjänsten står närmast för en servicefunktion medan instruktionen är en pedagogisk 
funktion. Som Klasson påpekat förutsätter emellertid bl.a. referenstjänsten pedagogisk inblick 
och i ett intervjusvar framhölls att ett pedagogiskt förhållningssätt egentligen behövs i alla 
arbetsskeden. Trots detta granskas här bibliotekariens roll i undervisningen separat från 
förmedlarrollen. 

1) Ledningens syn
Inom yrkeshögskolornas ledning förespråkas en aktivare bibliotekarieroll i kärnprocesserna 
undervisning och lärande. Två ledare talar klart för att bibliotekarierna skall gå in i 
undervisningen i samarbete med lärarna. Det fanns rollförväntningar på bibliotekarien som en 
potentiell resurs för studerandes läroprocess. Det förutsatte emellertid att bibliotekariens och 
lärarens roller byggs upp samtidigt så att man högaktar varandras kompetens. Den 
gemensamma processen heter inlärning. Då kan en ny typ av bibliotekarie uppstå. 
Bibliotekarierna förs in i lärarorganisationen. (2:1:197) En ledare ser bibliotekarierna som 
viktiga i yrkeshögskolans informationssystem, ”men problemet är ju att få in bibliotekarien i 
den pedagogiska processen på ett naturligt sätt. För bibliotekarien hör ju inte till… 
lärarkollegiet till exempel. Det är nog en fråga som jag inte har lyckats lösa. (---) X som då 
är vår bibliotekarie har hållit och håller kurser i informationssökning och ställer upp och 
bjuder till och säger att hon inte har mottagningstid, att hon gärna handleder lärarna, att hon 
gärna kommer in i lärarnas arbete när det är dags. Men det där är också en fråga om 
marknadsföring. Trots att hon vill och kan, får hon inte några beställningar om lärarna inte 
tycker att ’men nu ska vi ta med bibliotekarien’.” (3:1:191)

2) Lärarens syn 
Lärarnas uppfattning om bibliotekariens roll i undervisningen och lärandet förefaller att bero 
på hur de uppfattar läroprocessen. Ju längre en ideologisk perspektivförskjutning från 
undervisning mot lärande har skett, desto större förefaller intresset för att utnyttja 
bibliotekarien som en resurs i undervisningen. Bibliotekariens arbete uppfattas i första hand 
som en servicefunktion, men den bedömdes ligga närmare undervisningsfunktionen än andra 
servicefunktioner inom yrkeshögskolan. Det finns också lärare som uppfattar bibliotekarien 
som en lärare och handledare i informationsfärdigheter.  

6.4.2.2 Rollanspråk

Bibliotekariernas anspråk på en aktiv roll inom yrkeshögskolan skiljer sig från den yrkesroll 
de uppfattar att de tilldelats, vilket också bekräftas när man ser till övriga informanters 
uppfattningar åtminstone i genomsnitt. Bibliotekariernas ambitioner sträcker sig utöver den 
givna rollen. De bedömer att det finns ett större behov av deras kunnande än vad som 
efterfrågas eller ges utrymme för. De anser följaktligen att deras yrkeskunnande borde 
utnyttjas bättre. Samtidigt väckte tydligen tanken på att aktivt delta i undervisningen 
motstridiga känslor hos en del. Man vill inte gå in på lärarens område, inte göra anspråk på en 
lärarroll. Servicefunktionen ansågs primärt viktig: ”Är vi bara utbildande faller på något sätt 
idén med biblioteket.” Samtidigt betonas att servicefunktionen och utbildningsfunktionen
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hänger ihop. Man måste nå fram med utbildningen i att använda biblioteket för att studerande 
skall ha glädje av servicefunktionen. (2:5:200-204) De begränsade ämneskunskaperna 
upplevdes av en del bibliotekarier som en brist, men samtidigt konstaterade de flesta att deras 
kunskaper om informationshantering gav en tillräcklig grund både för anskaffning och för 
referensarbete samt för att gå in i undervisningen. Bibliotekariernas direkta 
undervisningsområde är ju informationsfärdigheter. Att undervisning och handledning sedan 
uppfattas och utformas på väsentligt olika sätt visar Sundins undersökning av webbaserad 
användarundervisning i Norden. Han skiljer mellan ett källorienterat, ett beteendeorienterat, 
ett processorienterat och ett kommunikativt orienterat förhållningssätt som samtidigt kan ses 
som ”synliga uttryck för olika professionella kunskapsanspråk”(Sundin 2005b, 157). 

Bibliotekspersonalen hade ombetts svara skriftligt på en rad frågor före intervjuerna för att 
intervjutiden skulle kunna utnyttjas till en fördjupning. Under själva intervjuerna ställdes 
samma frågor till bibliotekarierna och biblioteksfunktionärerna som till de övriga deltagarna. 
Arbetssituationen för de biblioteksfunktionärer som tillfrågades varierade från klara 
servicefunktioner till en roll i undervisningen som inte egentligen skiljde sig från 
bibliotekariens. De skriftliga svaren gav bakgrundsinformation om utbildning, yrkeskarriär 
och anställningsförhållande samt uppgifter om vilka förändringar bibliotekarierna hade varit 
med om, hur de såg på bibliotekets roll i läroprocessen, om kontakterna med lärarna, 
engagemang i undervisningen, om problem, glädjeämnen och förväntningar (bilaga 6). 
Intervjuerna kunde sedan koncentreras till en utvidgning och fördjupning av 
basinformationen. I detta avsnitt citeras både de muntliga och de skriftliga svaren (med annan 
kodning än intervjusvaren) för att belysa både hur bibliotekarierollen utformats enligt 
bibliotekarierna och hur de vid tiden för undersökningen ville att deras yrkesroll skulle 
förändras. Avslutningsvis återges en bibliotekaries berättelse om förändring.   

6.4.2.2.1 Interventionsnivåer 

Carol Kuhlthaus strukturering av bibliotekariens olika roller i referensarbetet och 
undervisningen används på samma sätt som i den tidigare beskrivningen för att visa hur 
bibliotekarierna uppfattade sin yrkesroll. Bibliotekarierna såg hela arbetsfältet som sitt, 
frånsett att det fanns en viss tveksamhet till att gå in som rådgivare, men det gällde de 
områden som förutsatte djupare kunskaper om utbildningens ämnesområden. Undervisningen 
i informationshantering är av nödvändighet tätt sammanflätad med substanskunskapen om 
undervisningen sätts in i ett skede då studerande har att konkret informationsbehov inför 
någon arbetsuppgift. Analogt med beskrivningen av den tilldelade yrkesrollen följer 
presentationen här indelningen i rollerna som organisatör, informationsförmedlare och 
utbildare.  

6.4.2.2.1.1 Organisatör 

Organisatörsrollen går ut på att bibliotekarien organiserar samlingar och gör dem tillgängliga 
samt skapar vägar till externa informationsresurser. Den innebär också att bibliotekarien 
skapar förutsättningar för utbildningen genom klassifikation av samlingar och genom tryckta 
instruktioner, men utan att personligen delta i någon from av undervisning: ”Alla jobbar vi ju 
med att ställa en samling eller kunskap eller information till användarnas förfogande”. 
(2:4:185) För bibliotekarierna är organisatörsrollen som skapar förutsättningar för olika 
former av användning självskriven, vilket den ju också var för andra informanter. 
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Bibliotekarierna ser arbetet inifrån och problemen på basnivån varierar beroende på hur 
välutvecklat biblioteket är. Vid de högskolor eller enheter där det gällde att bygga upp 
bibliotek nära nog från grunden var uppgiften så omfattande att den tog merparten av 
arbetsinsatsen. ”Det har varit en nästan övermäktig uppgift att bygga upp ett bibliotek för så 
många ämnesområden”, säger en av bibliotekarierna. (2:8:235) 

Insatsen – och problemen - koncentrerades att börja med till det praktiska arbetet: ”a) 
samlingarna borde gallras, delvis föras in i registret b) katalogiseringen är inte särskilt 
konsekvent och inte i MarcFormat-skick… c) bibliotekets samlingar av litteratur… kan bli 
ojämlikt skött... här pockas på sammanslagning d) tidskriftsskåpen är fyllda och man borde 
besluta i vilken mån man vill magasinera och var e) det gäller att bygga upp ett system för att 
kunna följa upp anskaffningen så att anslagen används väl och ekonomiskt f) statistikförandet 
skall förenhetligas g) utlåningen… kunde kanske fås automatiserad…”. (B2) 

Samma problem som i svaret ovan återkommer flera gånger och tidsbristen blir ett 
utvecklingshinder: ”Det största problemet är nog annars tidsbrist, jag ser så mycket som jag 
skulle vilja förbättra, men hinner inte. Därför känns det ibland lite motigt att arbeta för större 
medverkan i undervisningen för det betyder ju mera arbete för mig!” (B3) Prioriteringarna 
upplevs som svåra. (B1) Att arbeta ensam innebär att allt beror på den egna arbetsinsatsen: 
”Det jag inte gör blir ogjort.” (B3) En yrkeskarriär kunde innefatta ”införandet av 
yrkeshögskolan och hela bibliotekets utveckling dvs övergången från hålkort till datateknik, 
”stenålder” till internet.” (A1)  

Organisatörsinsatserna komplicerades av att det tog tid att arbeta in sig i yrkeshögskolans 
organisation. Det fanns brister i informationsgången så att bibliotekarierna inte alltid visste 
t.ex. vilken litteratur som var aktuell i undervisningen: ”Just det här att få information och 
kanske rentav delta i planeringen tycker jag att ha varit ett problem. Alltför valigt är att jag 
måste vara (över)aktiv och fråga och fråga för att få reda på vad som kommer att hända 
under terminen. Vilket material ska man köpa in, vad behöver lärarna och vad behöver 
eleverna. Att lärarna inte ser att jag behöver integreras mera i undervisningen.” (B3) Andra 
hänvisar också till brister i informationen: ”Ett problem… är… att lärarna inte kommer ihåg 
biblioteket med litteraturlistor och vi som arbetar i kundtjänst alltför ofta ställs inför faktum: 
Dessa böcker tenteras om en vecka eller två och böckerna finnsinte i biblioteket.” (B1) Ändå 
bedömer informanten kontakterna till lärarna såsom rätt goda ”efter den misstro som en del 
lärare öppet visade i början.” (B1)  

Den statliga politiken att förenhetliga högskolebibliotekens datasystem får både bifall och 
kritik. Att man skulle gå in för samma dataprogram vid yrkeshögskolebiblioteken som vid de 
vetenskapliga biblioteken sågs som en viktig markering. Men det skapar också problem: ”Jag 
ser inte att fördelarna med detta uppväger nackdelarna. Vi kommer alltid att i första hand 
betjäna den egna högskolan, och jag skulle hellre se att resurserna kunde satsas på litteratur 
eller viktiga databaser i stället.” (B1)  

Bibliotekariens organisatörsroll utövas självständigt när den kombineras med ekonomiskt 
ansvar. På vissa håll tog det flera år från starten innan man fick en särskild biblioteksbudget. 
En bibliotekarie pekar på den skillnaden att en biblioteksbudget som var bunden till 
utbildningsprogrammen gynnade de aktiva lärarna så att täckningsgraden för deras ämne blev 
god medan det inte köptes in nytt material till övriga undervisningsområden. (2:5:145) För att 
uppnå goda resultat i uppbyggnaden av resurser konstaterar informanterna att det behövs nära 
kontakter med dem som organiserar utbildningen och som skall använda bibliotekstjänsterna 
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eller styra in studerande på dem. I många fall hade det också lyckats. På frågan ”vilka 
kontakter har du med lärarna och hur utfaller de” löd ett av svaren helt kort ”olika”. (A2) 
Bibliotekarierna är vanligen snabba att ursäkta lärarna för uteblivna kontakter: ”Lärarna 
borde också fås intresserade av det informationsmaterial biblioteket kan erbjuda, men det 
sitter lite hårt åt. Ingen tycks ha tid för sånt.” Bibliotekarien fortsätter: ”Men samvaron med 
dem är nog i övrigt OK. Och vi har säkert lite oss själva att skylla för att vi inte fått lärarna 
att aktivare använda sig av biblioteket och dess hemsida med elektroniska tidskrifter etc. ” 
(A1) 

6.4.2.2.1.2 Informationsförmedlare 

För bibliotekarierna är referensarbetet en självskriven arbetsuppgift. Kunden har ett problem 
som bibliotekarien försöker bidra till att lösa. De intervjuade bibliotekarierna uppfattar sig 
själva som aktiva informationsförmedlare. Referensarbetet syftar till att förse främst två 
kundgrupper, studerande och lärare, med det material och den information de behöver i läro- 
och undervisningsprocesserna. Vanligen anser sig bibliotekarierna få den inblick i 
ämnesområdet som sedan behövs i referensarbetet åtminstone på basnivå när de bygger upp 
informationsresurser, medan servicen till stöd för forsknings- och utvecklingsarbetet kan vara 
mera problematisk om bibliotekarien saknar specifik ämneskunskap. Bibliotekarierna betjänar 
ju i princip också dem som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete. I alla de arbetsfaser 
som inbegriper undervisningens substans, de enskilda ämnesområdena, önskar 
bibliotekarierna samarbeta med ämnesexperterna, i första hand lärarna, för att stöda 
studerande så effektivt som möjligt.  

Kuhlthaus beskrivning av referensarbetets lägsta interventionsnivå, när bibliotekarien 
besvarar frågor genom en enkel informationssökning så att data eller material lokaliseras, kan 
klassificeras som biblioteksarbete på basnivå. Enkla arbetsprocesser av det här slaget berörs 
inte av bibliotekarierna i intervjuerna, sannolikt för att de är självskrivna. En 
biblioteksfunktionär nämner däremot lokaliseringsmomentet som en naturlig del av arbetet i 
kundtjänst. (4:6:284) Inte heller det följande steget, ämnessökningen, där bibliotekarien 
identifierar information för att lösa ett problem som presenteras av kunden, kommenteras 
särskilt. Kuhlthau skiljer sedan ämnessökning på lägre nivå, där bibliotekarien identifierar
referenskällor som inte rangordnas, från en sökning, där bibliotekarien diskuterar med kunden 
och demonstrerar sökmönstret under sessionen samt rangordnar källorna. Här finns 
bibliotekarien redan med som vägledare. 

På den högsta interventionsnivån försiggår en dialog med kunden och bibliotekarien utvecklar 
en sökstrategi som leder vidare till preciseringar och nya sökresultat så långt kunden anser sig 
behöva information. Bibliotekarien fungerar då som rådgivare eller konsult och den aspekten 
på arbetet berörs när bibliotekarierna talar om att de i praktiken märker att de har utvecklat ett 
strategiskt tänkande i arbetet. Arbetets processartade karaktär blir tydlig. En bibliotekarie 
framhåller att många olika slags kunskap aktiveras under sökprocessen och att en del, såsom 
sättet på vilket man ringar in ett ämne, är intuitiv tyst kunskap: ”Jag kan liksom inte riktigt för 
mig själv heller säga vad det är.” (2:4:42) Forskningen har intresserat sig för 
informationssökningsprocessen ur den informationssökande kundens perspektiv (Dervin, 
Kuhlthau m.fl.), vilket i och för sig är viktig information för bibliotekarierna, medan intresset 
för vad som sker när erfarna bibliotekarier arbetar fram strategier har varit mindre. Mina 
intervjuer ger inte heller närmare kunskap om vad som sker under sökprocessen. 
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Behovet av referenstjänst har ifrågasatts av studerande, som redan anser sig kunna söka den 
information de behöver på internet (studerandes syn refereras av både bibliotekarier och 
ledning), och av lärare som betvivlar att bibliotekarierna inte har tillräckliga ämneskunskaper 
för att söka fram information som de för övrigt också hittar på egen hand (4:7:138). Samtidigt 
framhåller ett flertal lärare att de inte hinner följa med tillkomsten av ny fackinformation i den 
utsträckning de borde med tanke på undervisningen och en del anser sig behöva hjälp med 
informationssökningen. En bibliotekarie bekräftar: ”Det tar ju ganska lång tid att lära sig en 
databas ordentligt… Men jag tycker inte att lärarna heller kanske ännu har tillräcklig 
kunskap och vana vid de här elektroniska källorna…” (3:2:23) Lärarnas informationsbehov 
stannar inte vid det som behövs i undervisningen. Studerande lärare har visserligen tillgång 
till vetenskapshögskolans bibliotek, men i egenskap av distansstuderande, vilket många är, 
behöver de vanligen lokala informationstjänster. 

Både lärare och bibliotekarier uppehåller sig vid bedömningen av informationens kvalitet, 
vilket är en del av referensarbetet. I och med den stora mängden lätt åtkomlig information har 
kvalitetsaspekten hamnat i fokus. Bibliotekarierna ser sig själva som länkar i en expertkedja. 
En grundtanke i det nationella och internationella biblioteksnätverk, som byggdes upp långt 
före internet, är att det expertarbete som utförs på olika håll kommer till allmän nytta. Den 
information en standardiserad katalogpost innehåller har varit möjlig att tyda, material har 
kunnat skaffas fram eftersom det har funnits en ansvarsordning för uppbyggnaden av 
materialbeståndet. Expertkedjan har fått ett effektivt redskap i internet. Bibliotekarierna 
känner till var de kan söka förhandsgranskad information och drar alltså nytta av andras 
kunskaper vid behov.   

6.4.2.2.1.3 Instruktör 

Instruktörsrollen representerar en pedagogisk funktion. Yrkeshögskolebibliotekarierna talade 
som kollektiv för att biblioteket skulle uppfattas som en inlärningsmiljö och bibliotekarien 
som en pedagogisk resurs i undervisning (bl.a. Mahdollisuuksia ja muutosenergiaa 1999). 
”Biblioteket har givetvis en viktig roll i läroprocessen”, säger en bibliotekschef som redogör 
för hur informationsfärdigheter dittills uppmärksammats i olika utbildningsprogram. Vid tiden 
för intervjuerna fanns det stora variationer mellan integrationsnivån i utbildningarna vid en 
och samma högskola. En institution hade en informationssökningsmodul inskriven i sin 
läroplan medan en annan institution hade integrerat undervisningen i informationssökning i 
annan undervisning för första årskursen eller så fanns det utbildningar där en integration inte 
hade ägt rum. (A1) Det mest typiska var att det inte fanns någon generellt tillämpad modell 
för undervisningen i informationssökning och därmed inte heller någon entydig 
bibliotekarieroll, varken självupplevd eller önskad. Också här jämförs intervjuutsagorna med 
Kuhlthaus strukturering av bibliotekariens intervention i undervisningen för att få en bild av 
hur aktiva bibliotekarierna var och vilken roll de eftersträvade i sammanhanget.

När nya studerande inleder sin första termin brukar biblioteket ingå i den rundvandring som 
görs i studielokaliteterna. Vid alla högskolor ingår en introduktion av biblioteket och dess 
service i programmet. Här fungerar bibliotekarien som föreläsare, vilket är det följande steget 
av intervention efter organisationsnivån enligt Kulhthau, och ger orienterande undervisning 
utan att gå närmare in på ämnesspecifika frågor. Då presenteras bibliotekets service, policy, 
lokaliteter och samlingar. Ofta har bibliotekarierna försökt koppla någon form av 
ämnesspecifik instruktion till den första introduktionen, eftersom en direkt koppling till 
studierna antas intressera studerande mer än allmän information. Det har emellertid visat sig 
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svårt att uppbringa studerandes intresse om inget reellt informationsbehov föreligger (jfr 
Limberg). Instruktion och handledning förekommer ofta, men inte genomgående, schemalagt 
för grupper mot studiernas slutskede när det är dags för slutarbetet. Ett baskrav bland 
bibliotekarierna var att studerande skulle delta i något slags undervisning i 
informationshantering: ”Jag skulle vilja ha in också ett krav på att alla studerande är med i 
en gruppsituation när vi informeraralternativt får individuellhandledning om de missar det 
här. Men att det skulle vara obligatoriskt att en varje studerande träffar en bibliotekarie på 
sätt eller annat… för att man ska kunna garantera att de söker på rätt sätt.” (2:8:83) 
Bibliotekarierna, men också några lärare talar för att man inte skall vänta så länge med att 
försöka lära ut informationsfärdigheter, eftersom de behövs redan tidigare i utbildningen och 
inte får kopplas enbart till slutarbetet om sökandet efter aktuell information skall bli en vana i 
yrkeslivet. 

En större utbildningshelhet, under vilken informationsfärdigheter lärdes ut, förekom endast i 
något fall. En lärare med både bibliotekarie- och informatikerkompetens hade tydligen den 
profil som behövdes för att ingå i ett undervisningsteam. Det slag av interaktiv rådgivarroll 
som innebär att bibliotekarien deltar i undervisningsprocessen under en längre tidsperiod hade 
i allmänhet inte öppnat sig. Bland bibliotekarierna förespråkas medverkan i utvärderingen av 
studieresultaten, främst en bedömning av de informationskällor studerande har använt i sina 
slutarbeten. ”Och så finns det lärare, tror jag, som önskar att studerande berättar hur dom 
har sökt och var dom har sökt och det här kan vi ju gå in och bedöma.” (2:8:83) Om 
yrkeshögskolan ställer upp målet att ge studerande informationsfärdigheter på en viss nivå 
behöver färdigheterna utvärderas. Det kan ske under läroprocessen, men slutarbetet för 
yrkesexamen förefaller åtminstone som ett naturligt utvärderingsobjekt.  

Landets yrkeshögskolebibliotekarier hade arbetat fram kvalitetsnormer för verksamheten 
våren 2001, d.v.s. när intervjuundersökningen inleddes. Där används bibliotekstjänsternas 
inverkan på lärdomsprovens kvalitet som ett exempel på hur biblioteken borde utvärdera 
kvaliteten på sin service. Med utgångspunkt i de krav som ställs på studerande i deras 
slutarbete, såsom förmåga att hantera och bearbeta information, förmåga till kritisk 
källanvändning, logisk presentation och utvärdering, föreslås en utvärdering som visar om och 
hur biblioteket har medverkat till resultatet. Den allmänna rekommendationen går ut på att 
bibliotekets verksamhet som helhet skall integreras i den pedagogiska verksamheten (AMK-
kirjastojen laadullisesta 2001, 14-15). 

De två kärnprocesserna i bibliotekariens arbete, informationsökningsprocessen och 
instruktionsprocessen, sammanfaller vid första anblicken i den avancerade 
informationssökningen inom referensarbetet och i handledningen av studerande i att söka 
information. I båda fallen arbetar bibliotekarien tillsammans med kunden, som vid 
yrkeshögskolan ofta är studerande, och konkret handlar mötet mellan dem om 
informationsbehov i studierna, eftersom bibliotekarien strävar efter att instruktionen skall 
knytas till ett verkligt behov. Den avgörande skillnaden ligger i det övergripande syftet med 
problemlösningen. Den informationssökning som görs under referensarbetet syftar till att ta 
fram relevant information, handledningsprocessen syftar till inlärning. Handledarrollen 
uppfattas av bibliotekarierna som viktig med tanke på studerandes lärande, men ett sätt att 
stöda processen är att utbilda lärarna ” ganska grundligt så att dom känner till alla dom 
databaser som finns inom deras område eller det som är genast tillgängligt”.  Lärarna är då 
bättre rustade att handleda studerande. (2:8:83)  
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6.4.2.2.2 En berättelse om rollförändring

Följande skildring av en bibliotekaries yrkeskarriär inom yrkeshögskoleinstitutionen ger en 
representativ bild av utvecklingen under den period undersökningen omfattar fram till år 2001 
– sedan dess har positionen högst sannolikt hunnit ändras: 

“Eftersom jag hör till de bibliotekarier som arbetat länge inom yrkesutbildningen har 
jag ett annat perspektiv än många andra. När jag började vid (---) var vi totalt ett tjugotal 
bibliotekarier inom yrkesläroanstalterna (främst vårdskolor) i landet, i dag är det 
imponerande att delta i de årliga konferenserna och uppleva ca 200 deltagare som alla 
arbetar inom yrkeshögskolorna. Det är plötsligt fråga om en stor, ny yrkeskår, med en iver 
och entusiasm som känns mycket trevlig! Detta är en förändring som jag vill lyfta fram. 

Andra förändringar som skett i arbetet blir tydliga i detta perspektiv. När jag började 
som ‘skolbibliotekarie’ var min uppgift att köpa in och katalogisera böcker som lärarna 
önskade. Trots att jag småningom tog en aktivare roll i inköpsprocessen var min uppgift 
fortfarande ganska passiv: att tillhandahålla en välorganiserad boksamling. 

När nya undervisningssätt kom in i läroanstalten, delvis framtvingat av ekonomiska 
skäl (man minskade på lärarnas antal) och studerandena mer självstyrt och aktivt skulle 
skaffa sig kunskap, t.ex. genom grupparbeten, projekt osv., blev min roll alltmer en 
handledares roll i informationssökningsprocessen och jag fick medvetet gå in för att hålla 
tillbaka min traditionella serviceroll som jag bar med mig från allmänna bibliotekssidan. Jag 
skulle inte längre servera resultat utan visa vägar att gå. 

Denna vägledarroll har blivit alltmer accentuerad i YH och idag ser jag 
bibliotekarierollen som just denna: Att visa på och undervisa om de redskap och hjälpmedel 
som finns i informationssökningen. De elektroniska databaserna som idag är tillgängliga 
bidrar också till att handledningen är viktig, och informationssökningen har blivit annorlunda 
för bibliotekarier också i små bibliotek, allt mer är tillgängligt. Detta har å andra sidan 
skapat en osäkerhetskänsla, när man förr hade sökt i alla de tryckta källor man hade tillgång 
till i biblioteket och eventuellt ringt något samtal kunde man säga åt kunden att man letat 
‘överallt’. Det kan man inte idag, utan ofta infinner sig känslan av att ‘kanske jag ändå borde 
ha sökt mer, någonstans på Internet kanske…’”. (Berättelse B.) 

6.4.2.3 Jämförelse av rollförväntningar 

Carol Kuhlthaus strukturer för en beskrivning av bibliotekariens olika roller i referensarbetet 
och undervisningen nämndes inledningsvis i kapitlet om biblioteks- och 
informationsbranschens professionsutveckling (3.3.3) och har använts i detta kapitel för att 
strukturera olika rollfunktioner. Analysen av intervjuerna visade att resultatet kunde relateras 
till olika interventionsnivåer även om frågorna till informanterna inte direkt hade formulerats 
för att göra en nivåbestämning. Kuhlthaus nivåbeskrivning för olika grader av intervention i 
två kärnprocesser presenterades mera ingående i avsnittet och bibliotekariens rollanspråk 
(6.4.2.1.1). En kombination av olika rollaspekter, förväntad, tilldelad, självupplevd roll och 
idealroll, med de olika roller Kuhlthaus särskiljer i referensarbete och utbildning ger följande 
rollindikationer för yrkeshögskolebibliotekarierna utgående från intervjuerna - den tilldelade 
rollen står för den roll som förverkligades i praktiken och som inte behöver sammanfalla med 
andras rollförväntningar: 
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Tabell 8: Rollbeskrivningar i intervjuerna vid den aktuella tidpunkten år 2001. 

Beskrivningarna är relaterade till Kuhlthaus struktur för referensarbete och undervisning 
(1993) samt olika rollkategorier (Egidius, Slater). Fyra olika beteckningar används för att 
markera graden av indikation: X = stark, X = medelstark, x = medelsvag, x svag. Parenteser 
betecknar reservationer från en del svarande mot att bibliotekarien skulle tilldelas en roll i den 
aktuella kategorin. 

Bedömningarna baserar sig på 
a) om någon delroll över huvud taget noterades, 
b) i vilken utsträckning den förespråkades och 
c) hur starkt stöd den hade. 

Där meningarna var delade balanserades åsikter till stöd för och emot en viss roll. På 
individnivå förekom stora variationer. Här följer några allmänna iakttagelser:  

- Det finns skillnader mellan andras förväntningar på bibliotekarierna och deras egna 
förväntningar på sin yrkesroll. Deras egna förväntningar är högt ställda, eftersom 
bibliotekarierna vet vad de kunde uträtta under gynnsamma omständigheter. 

- Det finns klara förväntningar på att bibliotekarien skall fungera som organisatör, men 
rollen ifrågasätts vad gäller digital information. 

- Det finns nyansskillnader mellan den roll andra tilldelar bibliotekarien och den roll 
som enligt deras uppfattning har förverkligats i praktiken. Inom ledningen hänvisas till 
resursbrist som ett hinder för organisationen att utnyttja den sakkunskap som finns.  

     Referensarbetsroller  Utbildarroller

     

Andras rollförväntningar (X) X x x (x) (X) x x (x) 

Av andra tilldelad roll X X x x (x) x x x (x)  

Egna rollförväntningar X  X X X (X) X X X X x

Självuppplevd roll  X X x x x X X X x (x)

Idealroll    X X X X X X X X (X) (X)
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- Andras förväntningar på bibliotekarien för lokalisering och identifikation av material 
och information är på en något lägre nivå än den roll bibliotekarierna tilldelades i 
praktiken. Bibliotekarierna har visat sig besitta större kunskaper än förväntat och detta 
har organisationen utnyttjat. 

- Bibliotekariernas rollförväntningar är högre ställda än den roll de uppfattar att de 
förverkligar. Här inverkar sannolikt andras bristande kännedom om bibliotekariernas 
yrkeskunskaper. 

- Bibliotekariernas idealroll begränsas av att det för en del brister i tilltron till det egna 
kunnandet. Det finns också en rädsla för att gå in på lärarens område. Idealrollen 
speglar de reservationer en del av informanterna hade i fråga om sin ämnesexpertis 
och de begränsningar den medför i fråga om en aktiv instruktörs- eller utbildarroll. 
Bibliotekarierna var inte ämnesexperter såsom lärarna och det leder till att de är 
tveksamma till en handledarroll som innebär att de tillsammans med studerande går 
djupare in på ett ämnesområde som de kanske inte behärskar. Det gällde i ännu högre 
grad en rådgivande funktion i undervisningen, men å andra sidan hänför sig ju 
Kuhlthaus nivåbeskrivning till att lära ut generell informationskompetens. En holistisk 
syn på undervisningen förutsätter emellertid samarbete med ämnesexperten – läraren. 

Sammantaget identifieras en uppsättning multipla roller för bibliotekarien som 
informationsförmedlare och instruktör som tillsammans beskriver en arbetsroll. 
Organisationens förväntningar koncentreras främst till traditionella basfunktioner, främst 
uppbyggnaden och organisationen av samlingar samt informationshantering och 
informationssökning. Därutöver noteras behov av ämneskunskaper, allmän orientering, 
kommunikativa och administrativa färdigheter. Bibliotekarierna i sin tur vill utnyttja sin 
sakkunskap i informationsfärdigheter också genom undervisning och handledning på olika 
nivåer.  

Bibliotekarierna vid yrkeshögskolorna förefaller att se sin yrkesroll som en samarbetsroll till 
väsentliga delar så att en form av ”federated professionalism” med lärarna uppstår, vilket 
förutsätter att positionerna förhandlas. Det fanns märkbara individuella skillnader mellan 
bibliotekariernas val av roller. Skillnaderna kan inte enbart förklaras med olika utgångslägen 
och olika slags dynamik på arbetsplatserna. Det handlade delvis om personlighet som kom till 
uttryck i en mera praktisk eller teoretisk inriktning även om alla var involverade i praktiskt 
arbete. De flesta var lågmälda, men försökte höja profilen, eftersom de var medvetna om att 
det behövdes för att synliggöra biblioteket. En del valde att aktivt delta också i annat arbete än 
det som direkt gällde biblioteket. De olika synsätten återkommer i en senare amerikansk 
undersökning av Anita J. O’Neal, där mediaspecialisters aktuella roll i skolundervisningen 
ställdes mot en idealroll. O’Neal fann signifikanta skillnader i uppfattningarna bland och 
mellan grupperna administratörer, lärare och mediaspecialister. Över lag föreföll 
administratörer och lärare ha en traditionell bild av biblioteks- och informationsarbetet. 
Lärarna föreföll inte att uppfatta mediaspecialisterna som samarbetspartners, ”collaborative 
partners” (O’Neal 2004, 299). Jean Donham van Deusen ger en positivare bild av 
bibliotekariens möjligheter att accepteras som ”insider” i ett undervisningsteam samtidigt som 
ställningen som ”outsider” ger teamet ett viktigt kunskapstillskott, Hennes studie gällde 
grundskolenivån (Donham van Deusen 1996; Limberg 2002, 51). 
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Utbildning i kombination med mångsidig arbetserfarenhet gav en god grund för en proaktiv 
roll. De största skillnaderna märktes i viljan att ta ansvar och förmågan till strategiskt 
tänkande. Uppbyggnaden och etableringen av ett bibliotek kräver långsiktigt arbete och en 
medveten taktik för att arbeta in det i en organisation. De tillfrågade bibliotekarierna lät sig i 
allmänhet inte nedslås av negativa reaktioner i början utan fortsatte att bygga upp 
verksamheten. Under processens gång gäller det att vara lyhörd för vart organisationen är på 
väg och att ta till vara den återkoppling som ges. Förutsättningarna att förstå organisationens 
mål och verksamhet förbättrades väsentligt om bibliotekarierna hade pedagogiska kunskaper 
och om de deltog i det allmänna utvecklingsarbetet. 

6.4.2.3 Sammanfattning: Yrkesroll

Bibliotekariens yrkesroll granskades ur flera olika synvinklar utgående från det teoretiska 
rollbegrepp som presenterades i början av avhandlingen. Intervjuerna gav material till att 
betrakta bibliotekarierollen både ur bibliotekariens och ur andra aktörers synvinkel. De gav 
också möjligheter att jämföra berättelser om rollförväntningar med uppfattningar om hur 
rollen hade gestaltats i praktiken. De aspekter som valdes var i första hand den roll 
bibliotekarierna tilldelas av andra aktörer och vidare de rollanspråk bibliotekarierna själva 
ställer. Här användes Carol Kuhlthaus strukturering av interventionsgranden i referensarbete – 
informationsförmedling och instruktion – undervisning med en rad delroller som stöd för 
analysen av intervjumaterialet. Eftersom arbetet med att organisera samlingarna och 
verksamheten utgör grunden för övriga aktiviteter granskades först hur rollen som organisatör 
förverkligats. Därefter följde rollbeskrivningar av informationsförmedlaren och instruktören. 

En bibliotekaries berättelse om hur arbetet och yrkesrollen hade utvecklats fram till tiden för 
intervjuerna år 2001 återgavs. Olika rollförväntningar jämfördes sedan och ställdes mot 
informanternas uppfattning om hur yrkesrollen gestaltats i praktiken. För bibliotekariernas del 
gjordes här ytterligare en distinktion mellan en självupplevd roll och en idealroll. 
Bedömningen av rollutvecklingen baserar sig på vilket stöd olika delroller fick i intervjuerna 
och resultatet kan endast visa på vissa tendenser. Det visade sig svårt att slå fast en medelnivå 
mellan ibland mycket divergerande uppfattningar. Det viktigaste intrycket är att olika grupper 
av informanter har olika förväntningar på bibliotekarierna och att bibliotekarierna själva anser 
att de borde fungera på en högre interventionsnivå än vad organisationen ger rum för. Det 
finns också skillnader i uppfattningen av vad bibliotekarierna de facto redan åstadkommit 
beroende på om perspektivet är bibliotekariens eller övriga aktörers. Bibliotekarierna bedömer 
att de är aktivare än vad omgivningen uppfattar dem. Beskrivningen kan ses som ytterligare 
ett exempel på svårigheterna att synliggöra biblioteksarbetet och den expertis det förutsätter 
utöver organisationsfunktionen. Synligheten blir en förutsättning för omförhandling av 
yrkesrollen.  
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Bibliotekarierollen i ljuset av intervjuerna:
- Det finns skillnader mellan omgivningens förväntningar på bibliotekarierna och 

deras egna förväntningar på sin yrkesroll. 
- Bibliotekariernas ambitioner är vanligen högre ställda än omgivningens 

förväntningar. Det gällde särskilt starkare integration i utbildningen, vilket nog 
stöddes särskilt av ledningen. 

- När rollen granskas genom en rad delroller inom kärnområdena 
informationsförmedling och instruktion nyanseras bilden av vad som förväntas 
och vad som förverkligats. 

- Organisatörsrollen är väletablerad, men det finns exempel på misstro mot 
bibliotekarien som organisatör av information i en digital miljö. 

- När det kommer till rådgivning blir en del bibliotekarier själva tveksamma med 
hänvisning till att de inte är ämnesexperter på alla de aktuella 
utbildningsområdena. 
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6.4.3 Bibliotekariens och lärarens yrkesroller

Undersökningen utgår från att alla som är professionellt engagerade i yrkesutbildningen 
arbetar mot samma mål. Varje yrkesgrupp bidrar med sin expertis till att studerande får en så 
god utbildning för sin kommande yrkesverksamhet som möjligt. Här uppfattade sig 
bibliotekarierna vanligen som en underutnyttjad resurs med tanke på den utbildning och de 
arbetserfarenheter man hade. I avsnitt 6.4.3 redogjordes för existerande samarbete mellan 
lärare och bibliotekarier. En förklaring till att integrationsprocesser inte varit så vanliga kan 
hänga samman med att den traditionella organisationskulturen vid läroinrättningar har 
inneburit att lärare har arbetat ganska isolerat. Petri Salos undersökning av skolan som 
mikropolitisk organisation tyder på att det också gäller yrkeshögskolan (Salo 2002). Där har 
emellertid pedagogiska metoder som utgår från problem eller projekt lett till att 
undervisningsteam arbetar både inom och över de traditionella ämnesgränserna. I mina 
intervjuer nämndes lärarlag i många lärares beskrivning av sitt arbete. I detta avsnitt 
diskuteras hur bibliotekariens informationsexpertis kunde kombineras med lärarens 
ämnesexpertis och pedagogiska expertis och hur yrkesrollerna kunde mötas. Samspel och 
samarbetsroller söks. Av de aspekter som hänför sig till rollen som process koncentreras 
intresset både till aktörernas position i gruppen – här alltså undervisningsteamet - eftersom 
intervjuerna visat att bibliotekariens roll i sammanhanget inte är etablerad och till 
gemensamma arbetsprocesser under vilka nya roller utvecklas (jfr Linton 1947). 

En stark yrkesidentitet och en klar uppfattning om den egna yrkesrollen antas bilda en trygg 
grund för samarbete över yrkesgränser. Att bibliotekarierollen delvis är otydlig i andras ögon 
framgick av intervjuerna. Dessutom fanns det en viss ambivalens i bibliotekariernas 
förhållningssätt till de arbetsuppgifter som representerade en hög interventionsnivå. Det var 
ingen självklarhet för alla bibliotekarier att gå in för en aktiv rådgivarroll i utbildningen. En 
orsak som nämndes var tidsbrist, men det fanns också en försiktighet som tydde på bristande 
tilltro till den egna förmågan. Undersökningen gav inte belägg för att det skulle ha skett någon 
egentlig gränsöverskridning mot undervisningen frånsett den ökade aktivitet som var en följd 
av att en del program hade börjat arbeta problembaserat. Bibliotekarierna från början både 
undervisat och handlett studerande i användningen av bibliotek och i informationssökning 
även om det skedde i begränsad utsträckning. Inledningsvis nämndes allmänna och delvis 
motsatta trender i utvecklingen av yrkesroller som innefattar både snäv specialisering och 
avprofessionalisering samt en uppgång av yrkesroller i varandra, ”merging of roles”. Den 
bibliotekarieroll som undersökningsresultatet stöder faller inom ramen för en 
professionsallians (federated professionalism), eftersom bibliotekarien inom 
utbildningsinstitutionen är beroende av lärarna (jfr Abbott). Det implicerar samtidigt att en 
specialistroll tillerkänns bibliotekarierna, vilket inte är självklart av intervjuerna att döma med 
undantag för organisatörsfunktionen. 

Högskoleläraren är primärt ämnesexpert och lärd inom sitt område. Lärarrollen vid 
yrkeshögskolan behandlades i avsnitt 6.2.3 och bibliotekarierollen i avsnitt 6.4.2. Både lärare 
och bibliotekarier har en varierande och personlig uppsättning identiteter som grund för sin 
yrkesroll. Med tanke på lärarnas olika bakgrund i övergångsskedet från en utbildningsform till 
en annan fanns det inte en enda läraridentitet utan många och därmed också olika, individuella 
rolluppfattningar. Också arbetsuppgifterna föreföll att prägla rolluppfattningen så att t.ex. 
lärare i allmänna ämnen, såsom språk befann sig i en något annan ställning än de lärare som 
stod för undervisningsprogrammens ”hårda kärna”. Det pågick emellertid en 
socialisationsprocess där gemensam fortbildning och projekt som berörde alla, t.ex. 
kvalitetsutveckling och miljöledning, fungerade som medel att skapa en gemensam identitet. 
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Att lärarrollen består av en rad uppgiftsbaserade delroller framhölls särskilt av de lärare som 
arbetade problembaserat, vilket kan förklaras med att detta betonas inom PBL: läraren är 
planerare, ämnesexpert, föreläsare, basgruppsledare och handledare.  

De gemensamma projekten öppnade också dörrar till gemenskapen för dem som arbetade vid 
biblioteken. Den intervjuade bibliotekspersonalen hade varierande utbildningsbakgrund, men 
här var arbetsuppgifterna uppenbart en samlande faktor, eftersom de biblioteksanställda var så 
få till antalet och uppgifterna gick in i varandra. Biblioteksfunktionärer bidrog med värdefulla 
synpunkter på arbetet vid en utbildningsinstitution, men här fokuseras uttryckligen 
bibliotekarierollen. Biblioteksfunktionärer, där de ö. h. t. har anställts, är viktiga medlemmar 
av biblioteksteamet. 

6.4.3.1 Roller i integrerad undervisning 

Med integrerad undervisning avses här integration av ämnesundervisning och undervisning i 
informationsfärdigheter. Hur en sådan undervisning utformas beror på vilken pedagogik som 
tillämpas. Ämnesintegration är ofta en förutsättning för problembaserat lärande och 
integrationen blir ett resultat av ett problembaserat arbetssätt (Qvicker-Andersson & al. 1993, 
112). Vid tiden för intervjuerna var det vanligt att undervisning i informationssökning 
huvudsakligen gavs separat från ämnesundervisningen. Det förekom också integrerad 
undervisning, men då engagerades inte bibliotekarien automatiskt utan det kunde vara en 
lärare som hade hand om informationssökningsdelen. En intervjuad ledare ser studerandes 
informationshantering som ett område där lärarens och bibliotekariens yrkesroller möts. Det 
är fråga om olika roller i ett samspel: ”Bibliotekarien är bra på strukturerad 
informationssökning medan läraren är bra på sitt ämnesområde och kan föra till en massa 
frågor som bibliotekarien tar hand om och strukturerar.” (3:1:255) Ledaren fortsätter med att 
tala om roller som går in i varandra. Det sägs att varje lärare är en språklärare, d.v.s. har en 
andel i studerandes språkliga utveckling, ”på samma sätt kan man ju säga att varje lärare är 
en bibliotekarie”. (3:1:257) Tanken på integrerad undervisning, som i denna avhandling 
definieras såsom integration av undervisningen i informationshantering med 
ämnesundervisningen, övergår i personens tankemönster till att handla om en 
sammansmältning av lärarens och bibliotekariens yrkesroller. Resonemanget innefattar också 
bibliotekariens som handledare och lärare. 

De flesta bibliotekarier ville få till stånd en integrering av undervisningen i 
informationssökning i ämnesundervisningen. Bibliotekarierna talade för övrigt om 
informationssökning, men betonade sådana aspekter som motiverar den vidare termen 
informationshantering, framför allt ett kritiskt förhållningssätt. Bibliotekarierna berättar om 
separat undervisning i informationssökning som inte fungerat: 

- Studerande ansåg att de redan kunde söka information när kursen gick ut på generella 
färdigheter. 

- När undervisningen är förlagd till allmänna studier är det svårt att nå studerande om 
gruppen består av studerande från olika ämnesområden, eftersom de representerade 
allför olika intressen och förhåller sig så olika till informationssökningen. 

- Den praktiska delen av undervisningen kan inte genomföras med för stora grupper och 
en gruppindelning skulle vanligen förutsätta att det finns en lärare som är villig att ta 
hand om resten av de studerande under tiden. 
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- Så länge undervisningen är upplagd så att det räcker med den information läraren ger 
genom föreläsningar och kompendier samt erhålls genom laborationer ser studerande 
ingen mening i bibliotekariens undervisning.  

- Så länge läraren inte anser undervisningen i informationssökning viktig gör inte 
studerande det heller. 

Bibliotekariernas argument för en integration handlade övervägande om studerandes 
motivation att delta i separata lektioner. Studerande är inte motiverade om undervisningen 
inte kopplas samman med deras konkreta informationsbehov. Den rätta tidpunkten för 
undervisningen är helt beroende av ämnesundervisningens rytm. 

Andra undersökningar visar att problemen inte begränsar sig till mitt undersökningsfält. 
Limberg, Hultgren & Jarneving hänvisar till bl.a. Bruces, Kühnes och Limbergs 
undersökningar och nämner följande pedagogiska argument för en integrerad undervisning: 

- Färdigheter i informationssökning är beroende av det innehåll man söker och som man 
använder information om. 

- Informationssökningen skall inte behandlas som ett separat ämne utan, ett mål i sig 
utan i stället ses som ett medel att nå andra mål, t.ex. problemlösning eller inlärning av 
ämnesinnehåll. 

- Elever som fick separat undervisning i skolan uppvisade dåliga inlärningsresultat, 
eftersom deras kunskaper i informationssökning senare på högskolenivå visat sig 
bristfälliga (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, 126-127). 

Arbetsfördelningen kunde basera sig på att läraren vet vad som skall läras och hur lärandet 
bäst sker medan bibliotekarien vet var information bäst skall sökas. En arbetsfördelning så här 
långt motsvarar många lärares uppfattning i intervjuerna även om det fanns lärare som 
bedömde att de behärskade sitt informationsfält och inte behövde assistans. Bibliotekarien vet 
emellertid också hur informationssökningsprocessen fungerar och det fanns lärare som 
artikulerade detta. För bibliotekarierna kan det vara problematiskt att en del av den kunskap 
de använder vid informationssökning är tyst kunskap. Den pedagogiska processen förutsätter 
att tyst kunskap medvetandegörs så att den kan föras vidare. 

6.4.3.2 Roller vid studerandes problemlösning  

Ett sätt att närma sig det gemensamma arbetsfältet är att gå till den problemlösningsprocess 
studerande ställs inför, eftersom den samtidigt är en informationshanteringsprocess. Om lärare 
och bibliotekarier kan förenas i en gemensam syn på processen kan de sannolikt enklare 
definiera sin andel i stödet till studerande. Det är också angeläget att gemensamt förskjuta 
undervisningsperspektivet från den undervisande läraren eller bibliotekarien till den lärande, 
informationssökande studerande (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, med hänvisning till 
flera forskare). Följaktligen granskas här några processbeskrivningar som hämtats från 
pedagogiken respektive informationsforskningen för att söka gemensamma nämnare. Det sker 
med beaktande av beskrivningarna i intervjuerna. Någon generell formel för lärande eller 
informationsbeteende kommer knappast att utvecklas, eftersom processerna är dynamiska, 
men olika modeller kan öka förståelsen för det som sker (jfr Heinström 2002, 19). Den första 
är en modell av problemlösningsprocessens olika skeden vid tillämpningen av problembaserat 
lärande (PBL) som får exemplifiera en viss typ av pedagogisk process, här med några 
kursiverade kommentarer om den informationshantering som stegen förutsätter:  
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Figur 14: Problemlösningsprocessens faser. Processen syftar här på basgruppsarbetet under 
problembaserat lärande (bl.a. hos Silén, Normann & Sandén 1993; Kjellgren & al. 1993; 
Dahle 1993, 51-53). Kommentarerna i kursiv stil är mina tillägg för att visa på de 
informationsproblem som uppstår under arbetets gång med stöd av ytterligare beskrivningar 
hos Kjellgren & al. 

Varje skede på väg mot en lösning av ett problem förutsätter att den studerande inhämtar 
information som ökar kunskapsmängden och samtidigt minskar känslan av osäkerhet inför 
problemet. Det som Carol Kuhlthau och en rad andra informationsforskare benämner 
osäkerhetsprincipen (the uncertainity principle) innebär att individen i början av en 
informationssökningsprocess upplever osäkerhet men rör sig mot större insikt efter hand 
(Kuhlthau 1992, kap. 7). Det är också möjligt att ny information ökar osäkerhetskänslan genom 
att problemets komplexitet avslöjas. 

Inom den riktning inom informationsforskningen, som kombinerar kognitiva och emotionella 
aspekter på informationssökningsprocessen, noteras den pedagogiska forskning som 
utvecklades vid Göteborgs universitet under Ference Martons ledning fr.o.m. 1970-talet och 
som också bidrog till utformningen och spridningen av PBL. I presentationen av den teori för 
biblioteks- och informationstjänster, som Carol Kuhlthau utvecklat på konstruktivistisk grund, 
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detaljkunskap och    - förutsätter kunskap 
helhetssyn     om problemet 

6) Tillämpa, genomföra 
planeringen     3) Identifiera alterna--
- förutsätter tekniskt    tiva förklaringar/ 
och ibland praktiskt    lösningar 
kunnande     - förutsätter kunskap 
     om alternativen 
 5) Välja en lösning 
 - planera   4) Bedöma konsekvenserna 
 - förutsätter vanligen systematisk av olika förklaringar/lösningar 

informationssökning, ev. arbets- - förutsätter fördjupad/bred 
 fördelning inom gruppen  områdeskunskap 
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hänvisas direkt till ”göteborgsskolans” forskningsresultat om motivationens betydelse för 
lärandet (Kuhlthau 1992, 124). Däremot innehåller den pedagogiska litteraturen få 
hänvisningar till forskningsresultat inom informationsforskningen.1 De sju stegen i PBL-
processen kan kompletteras med Kuhlthaus beskrivning av studerandes informationssökning. 
Modellen utvecklades ur en jämförande undersökning som innefattade användare vid tre olika 
bibliotekstyper och den beskriver en sökprocess i sex steg: 

- initiering – att bli medveten om ett informationsbehov, 
- urval – att identifiera ett ämnesområde, 
- undersökning – att granska information inom ämnesområdet, 
- formulering – att bestämma fokus, 
- insamling – att samla information om ämnet, 
- presentation – att avsluta informationssökningen och presentera resultatet (ibid., 120). 

Varje fas i problemlösningsprocessen som förutsätter att ny information inhämtas leder till att 
den studerande går igenom en sökprocess, där varje steg kräver sin strategi och en rad 
färdigheter. Varje sökprocess förutsätter ett kritiskt förhållningssätt till informationen och en 
bedömning av dess relevans, vilket informationsforskningen också behandlar (översikt hos 
Heinström 2002, 19-24). 

Följande modell går vidare från den praktiska arbetsgången till att presentera 
problemlösningens funktioner under problembaserat lärande. Den erbjuder möjligheter att gå 
närmare in på tänkbara lärar- och bibliotekarieinsatser (figur 15): 

                                               
1 Cirkeln sluts när Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, i ett 
avsnitt om digital läsfärdighet/läsart hänvisar till Limberg, Hultgren & Jarneving 2002 i sin bok ”Lärande och 
kulturella redskap. Om läroprocesser och det kollektiva minnet” (2005) 
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Figur 15: Komponenter i problemlösningens funktioner (Silén, Normann & Sandén 1988, 24). 

Målet att skapa beredskap att hantera en problemlösningsprocess förenar läraren och 
bibliotekarien. Läraren har ett ansvar för helheten, men ansvaret kan till viss del föras över på 
bibliotekarien.  
De medel som räknas upp för att inlärning skall ske involverar läraren i första hand. Det är 
läraren som avgör vilka ämneskunskaper och färdigheter studerande förutsätts tillägna sig, 
men om informationsfärdigheter uppfattas som en del av problemlösningsprocessen borde 
detta beaktas redan vid uppläggningen av en kurs. Just på det området kan bibliotekarien 
också initiera inlärning. Bland bibliotekarierna höjdes röster för medverkan i planeringsskedet 
redan med tanke på de informationsresurser som behövde byggas upp, men en del ville ta en 
aktivare roll och inte enbart verka via läraren. I Limbergs kunskapsöversikt över 
skolbibliotekets pedagogiska roll noteras att bibliotekariens insatser vanligen beskrivs som 
påverkan i andra hand genom undervisningen och via läraren (Limberg 2002, 18, 83). 

Inlärningsbehovet synliggörs genom att studerande ställs inför ett problem som förutsätter att 
de utökar sina kunskaper på olika sätt. I undervisningen på högskolenivå handlar det 
åtminstone delvis om att söka skriftlig information på vetenskaplig nivå om fenomenet i 
fråga. Utvärderingen som medel för inlärning innefattar utvärdering av studerandes förmåga 
att söka och använda information, på vilket bibliotekarierna kan ge återkoppling. 

Arbete med problemlösning 
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Medan det finns ett klart stöd för integrerad undervisning bland bibliotekarierna hade lärarna 
olika uppfattningar i den mån de alls tänkte i de banorna: ”Det är ganska materialmässigt 
hela det här med biblioteket hos oss. Vi är liksom nöjda med att det ser snyggt ut och att 
eleverna kan komma dit och få de här böckerna, det är fortfarande det här ganska mycket 
traditionella, men tidigare fanns ju inte ens det.” (4:7:167) Vid samma högskola betonade en 
lärare att bibliotekarierna inte får vara för ämnesfixerade när de undervisar och handleder 
studerande, eftersom de måste se till helheten. Läraren associerar här till anskaffningen av den 
litteratur, vars användning inte begränsas till undervisningen i ett enda ämne. (4:4:194) 

För lärarna är ansvarsfrågan viktig och vid en annan högskola lyfter två lärare fram denna: 
”Ämnesläraren, den lärare som ska lära ut någonting, måste vara den person som ansvarar i 
sista hand för hur relevant och viktig olika delar av informationen är och borde inneha 
kunskap om de viktigaste källorna för den här kunskapen. Men sedan börjar vi komma in på 
det här gränsområdet och då, enligt mitt sätt att se då från bibliotekariehåll handlar (det) just 
om att veta varifrån man kan söka och kunna ta fram information…” (2:3:95) Studerandes 
informationsfärdigheter borde utvecklas tidigt så att tröskeln till examensarbetet blir låg, för 
”jag tror att om det fanns en person på plats som på något sätt var beredd att hjälpa dem i ett 
tidigare skede för andra uppgifter, så skulle man kunna inöva dem i den här verkligheten på 
ett tidigare stadium, utan att jag fråntar lärarna ansvar här på något sätt”. (2:10:245) Sedan 
väljer institutionen eller programmet att anlita lärare som informationsexperter i 
undervisningen om det finns någon som har specialiserat sig på detta: ”Det betyder att vi har 
en lärare i yrkesämnen från och med i år, som har jobbat tre år (i informationstjänst) och hon 
ska ansvara för det här då att jobba tillsammans med lärarna, att kämpa och stöda och söka 
under de här timmarna och det ska vara i början av kursen.” (3:9:62) 

De bibliotekarier som hade upplevt problem med ramarna för undervisningen och de som var 
frustrerade över att arbetstiden inte räckte till för den undervisning och handledning de ansåg 
att studerande behövde återkom till att lärarna borde utbildas i informationssökning. Dels 
motiverades detta med att lärarna behöver känna till de tillgängliga databaserna på sitt område 
när de handleder studerande och dels med att det gör lärarna medvetna om vad 
informationsfärdigheter kan gå ut på. Bibliotekarierna definierade pedagogiska kunskaper 
som en nyckel till medverkan i utbildningen och en förutsättning för kommunikationen med 
lärarna. En av bibliotekarierna uttryckte det så att pedagogikkunskaper ger fördelen att veta 
vad det hela handlar om och att våga gå in i en diskussion med lärarna. (3:2:166) För de flesta 
ingick någon form av pedagogiska studier i högskoleexamen och en del hade också genomgått 
pedagogisk fortbildning, men det föreföll att behövas bättre koppling till den aktuella 
arbetssituationen. Det fanns ett avstånd mellan teori och praktik att överbygga. En slutsats 
som kan dras av detta är att tillämpningen, d.v.s. någon form av 
informationshanteringspedagogik, borde vidareutvecklas för den yrkesinriktade 
högskoleutbildningen. Sannolikt behövs det något olika sätt att närma sig studerande inom 
varje ämnesområde, eftersom lärarna så tydligt framhåller att man rör sig inom olika kulturer 
och följaktligen kan förväntas utveckla olika mentala modeller för att närma sig och hantera 
kunskap. Uppfattningarna om vad som är väsentlig kunskap att tillägna sig varierar mycket. 
Exempelvis vårdområdets betoning av arbetets emotiva aspekter förefaller inte att ha någon 
motsvarighet inom den tekniska utbildningen, för en utbildning inom konstområdet är 
estetiken primär o.s.v. En aspekt som ytterligare tillkommer är att det utöver unga studerande 
finns vuxenstuderande, vars erfarenhetsbas är viktig att utnyttja. 

Min undersökning kan ses som ett stöd för den slutsats andra undersökningar föranlett om att 
förbättrad undervisning i informationssökning handlar om lärares och bibliotekariers eget 
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lärande (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, 125). Både lärare och bibliotekarier talar om 
nyttan av att själv bedriva studier för att bättre förstå de studerandes situation. Många lärare 
förutsattes, som tidigare nämnts, vidareutbilda sig till följd av de höjda behörighetskraven 
jämfört med den tidigare institutnivån medan motsvarande krav inte ställdes på 
bibliotekarierna från organisationens sida. Flera studerande lärare vittnar om hur de insett 
vilka svårigheter deras studerande befann sig i när de själva skulle ta fram information. Dessa 
lärare var de som kom närmast med att uppmärksamma studerandes informationsfärdigheter 
och som såg att de behöver stöd.  

Försök görs att beskriva bibliotekariens roll i utbildningen. Yrkeshögskolebibliotekarierna 
utvecklade vid tiden för undersökningen kriterier på nationell nivå för en uppföljning av 
bibliotekets åtgärder för att utveckla studerandes informationsfärdigheter. Den studerande 
definieras som kund och uppföljningen skall ske med flera olika metoder såsom kundenkäter, 
intervjuer och logganalyser. De indikatorer som föreslås är 

- bibliotekspersonalens pedagogiska förmåga vid undervisningen i 
informationsanskaffning, 

- tillgången till undervisning i informationsfärdigheter ( tidpunkt, former, alternativ), 
- hur handledningen och undervisningen hade lyckats, 
- hur studerandes informationsfärdigheter utvecklas under studiernas gång, 
- hur behövliga informationsfärdigheterna är för studierna, 
- studerandes uppfattning om nyttan av undervisningen i informationsanskaffning, 
- studerandes uppfattning om sitt eget kunnande vid användningen av olika 

informationskällor. 
(AMK-kirjastojen laadullisesta 2001, 13-14) 

Bland de åtgärder som föreslås för att förbättra situationen finns undervisning och 
handledning enligt ”just on time”-principen, nivåbestämning av informationsfärdigheterna – 
här hänvisas till ACRL-standarden – utveckling av bibliotekspersonalens pedagogiska 
färdigheter och en förbättring av informationsundervisningens form och innehåll för att 
närmare svara mot kundernas behov. Värt att notera är att bibliotekarierna här ställer upp krav 
för sig själva, vilket inkluderar att de vill bidra till att förbättra lärarnas kännedom om 
biblioteksmaterialet. I detta skede rörde sig den professionella diskussionen fortfarande på ett 
allmänt plan. Serviceaspekterna betonas, men det finns en tydlig vilja till en pedagogisk 
inriktning. Ett konkret resultat av kvalitetsarbetet var ett gemensamt frågeformulär till 
studerande. I intervjuerna berördes uppföljningen av undervisningen främst i samband med en 
kvalitetsbedömning av studerandes informationshanering i slutarbetet för examen, vilket 
AMK-biblioteksgruppen också noterar men kommer till att det är problematiskt bl.a. för att 
det är svårt att särskilja bibliotekets insatser från studerandens, ämneshandledarens och 
eventuella andra personers insatser (Ibid., 13-15). En bibliotekarie framhåller att de som 
arbetar vid biblioteken skulle ”kunna ge hemskt mycket mer än vi ger i dag” t.ex. vid 
utvecklandet av anvisningar för examensarbeten. ”Och det är sånt’ här som andra inte tänker 
på, utan här måste vi vara aktiva och måste föra fram våra idéer och t.o.m. tränga oss på om 
det behövs.” (2:8:69) 

I Kuhlthaus kategorisering av bibliotekariens olika förmedlarroller i undervisningen (se även 
avsnitt 6.4.2.2 Rollanspråk) representerar organisatören basnivån, följd av föreläsaren, 
instruktören, handledaren och slutligen rådgivaren. Där definieras alltså handledningen som 
en aktivitet på en högre interventionsnivå än det slags orienterande föreläsning 
bibliotekarierna vanligen håller för studerande. Handledarrollen betonas också i intervjuerna 
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och särskilt den individuella handledningen som för den studerande vidare i läroprocessen. 
Här finns en stark beröringspunkt mellan lärar- och bibliotekarierollen. 

Goda arbetsteam där varje part utnyttjar sin specialkunskap beskrevs av några bibliotekarier. 
De miljöer som öppnats för bibliotekarien var främst humanorienterade utbildningar som 
traditionellt använde mycket böcker i sin undervisning och där biblioteket var väl inarbetat. 
Det rörde sig om kvinnodominerade områden. Där var bibliotekarien ofta steget före i tekniskt 
kunnande och kunde därför introducera digitala informationskällor. Bibliotekarien hade 
specialkunskaper som både studerande och lärare behövde. I ett fall som beskrevs arbetade 
man tillsammans med syftet att förbättra en lärargrupps färdigheter i informationssökning: 
Lärarna var vana att söka information och visste vad de ville ha, bibliotekarien kunde visa hur 
de skulle söka och resultatet utvärderades tillsammans. (3:5:104-108)  

6.4.3.3 Yrkesidentiteter 

Om ett hinder för samarbete kan vara bristande kunskaper om en tänkt partners specifika 
kunnande, kan ett annat hinder vara osäkerhet i den egna arbetssituationen med åtföljande 
ovilja att dela den med någon annan. En av de intervjuade lärarna talade om en trygg 
professionell identitet som en förutsättning för fördjupat samarbete. I avhandlingens inledande 
avsnitt berördes förhållande mellan identitet och roll. Yrkesidentitet och yrkesroller byggs 
upp i växelverkan med varandra. Identiteten uppfattas traditionellt som djupare och mera 
beständig än de olika roller individen spelar. Jag vill här återknyta till identitetsbegreppet och 
utvecklingen av en yrkesidentitet genom Hannu L. T. Heikkinens analys av lärarens 
yrkesidentitet i relation till en personlig och en kollektiv identitet för att sedan pröva modellen 
på bibliotekarieidentiteten med ledning av intervjuerna. Heikkinen anknyter här till både till 
narrationsforskningens livsberättelser och till hermeneutisk tolkningstradition: 

Figur 17: Lärarens yrkesidentitet relaterad till den personliga och den kollektiva identiteten 
(Heikkinen 1999, 285). 

PERSONLIG IDENTITET KOLLEKTIV IDENTITET 
Vem är jag?   Vilka är vi?
- Varifrån kommer jag?  - På vilka värden grundar sig vår 
- Vart hör jag?  livsform? 

YRKESIDENTITET 
 Vem är jag som lärare?
 - Vem är jag i relation till vad vi är? 
 - Vilka värden och kulturella kapital är viktiga för mig? 
 - Hur vill jag att mina elever skall identifiera sig? 
 - Vad vill jag åstadkomma som lärare, vilka kunskaper, 
 färdigheter, vilken beredskap och vilka attityder vill jag 
 förmedla till mina elever? 
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Bibliotekarien är också kulturbärare och kulturförmedlare i vid bemärkelse och modellen är 
direkt överförbar på bibliotekarien, vars yrkesidentitet växer fram både på grundval av den 
personliga identiteten och genom en kollektiv identitetsuppfattning. Kursiveringarna i figuren 
är mina iakttagelser av identitetsutvecklingen utgående från intervjuerna: 

Figur xxx: Formandet av bibliotekariens yrkesidentitet genom den individuella och den 
kollektiva identiteten (jfr Heikkinen 1999, 285). 

Figur 18: Aspekter på konstruktionen av bibliotekariens yrkesidentitet (baserad på Heikkinen 
1999, 285).  

Genom att definiera den personliga grunden för yrkesutövandet definierar individen också den 
grund på vilken yrkesrollen konstrueras. Läraren och bibliotekarien är båda professionella 
aktörer inom en gemensam ram. De har varit med om samma förändringsprocesser och 
upplevt hur verksamhetskulturen vid yrkeshögskolorna förändrats. I kapitel 3.1.2, som 
behandlade yrkeshögskolan som forskningsobjekt, presenterades en figur av Leena 
Raudaskoski där de förändringar som yrkeshögskolereformens arkitekter ville få till stånd 
beskrevs. Raudaskoski tar fasta på de svårgripbara förändringar som sker på ett filosofiskt – 
ideologiskt plan och antar att de påverkar organisationens struktur, verksamhet och syn på 
fostran. Förändringar i de tankemönster som styr verksamheten (den filosofiska grunden, 
grundvärdena) är tänkta att resultera i 

- strukturförändring mot en öppen, lärande organisation, 
- en förändring av verksamheten som syns i innehållsmässig förändring av utbildningen, 
- en förändring av grunden för fostran som syns i teori, metoder och pedagogiskt 

tänkande (Raudaskoski 2000, 61). 
Utvecklingsmodellen berörs här av två skäl. För det första påminner den om betydelsen av en 
gemensam filosofisk orientering och för det andra om betydelsen av individens värderingar i 
ett komplext samspel. Min undersökning tyder på att strävandena gick i den riktning som 

PERSONLIG IDENTITET KOLLEKTIV IDENTITET 
Vem är jag?   Vilka är vi?
- Varifrån kommer jag?  - Vilka värden utgör grunden  
- Vart hör jag?  för yrkeshögskolebibliote- 
Kulturbakgrund, utbildning, kariernas arbete? 
erfarenheter varierar. Bibliotekarier/informatiker går 
     mot gemensam kollektiv  
  identitet inom 
    YH.

YRKESIDENTITET 
 Vem är jag som bibliotekarie?
- Vem är jag i relation till vad vi är? – Den personliga identiteten accentueras i 
biblioteksarbetet där bibliotekarien fungerar ensam. Kollektivet både bekräftar och 
formar yrkesidentiteten. 
- Vilka värden och vilket kulturellt kapital är viktiga för mig? 
- Hur vill jag som bibliotekarie att mina studerande skall identifiera sig? 
- Vad vill jag få till stånd som bibliotekarie, vilka kunskaper, färdigheter, vilken 
beredskap och vilka attityder vill jag förmedla till mina studerande/andra kunder? 



240

beskrivs, men att förändringar i tankemönster sker långsamt och att effekterna kan låta vänta 
på sig. 

6.4.3.4 Sammanfattning: Bibliotekariens och lärarens yrkesroller

Ur den studerandes perspektiv antas en professionsallians (federated professionalism) mellan 
lärare och bibliotekarier vara till nytta. Utgående från undersökningens resultat stöder 
åtminstone en del av dem som arbetar vid yrkeshögskolan ett nära samarbete på jämställd bas. 
Båda yrkesgrupperna har det gemensamma målet att stöda studerandes läroprocess. En allians 
skulle emellertid förutsätta en gemensam kunskapsbas utöver varje yrkesgrupp specialitet. Det 
skulle innebära att läraren lär sig mera om hur informationsfärdigheter utvecklas och 
bibliotekarien lär sig mera om pedagogiska tillämpningar i undervisningen och handledningen 
av studerande. 

Studerades informationshantering framstod som ett gemensamt intresseområde för lärare och 
bibliotekarier. Ur intervjuerna framgick att bibliotekarierna hade haft problem med att 
motivera studerande med fristående undervisning i informationssökning. Följaktligen fanns 
det från bibliotekariernas sida ett intresse för integration i ämnesundervisningen och en vilja 
att utveckla en yrkesroll i undervisningen. I studerandes problemlösningsprocesser kan stöd 
behövas inte bara av läraren utan också av bibliotekarien. Inom undervisningen utvecklar 
läraren flera delroller som kan kombineras med bibliotekariens olika förmedlarroller. I 
intervjuerna nämndes att goda arbetsteam hade uppstått inom några undervisningsområden. 

6.4.4 Sammanfattning: Bibliotekarieyrket  

Bibliotekariens rollanspråk inom utbildningsinstitutionen grundar sig på yrkeskunskap som 
erhållits genom en omfattande utbildning och i de aktuella fallen vanligen också genom lång 
arbetserfarenhet. Den baskompetens som bibliotekarierna vid yrkeshögskolorna ansåg sig 
behöva kan sammanfattas i den kunskap som behövs för att 

- bygga upp en materialsamling för en bestämd målgrupp, 
- söka information generellt och inom de aktuella undervisningsområdena, 
- undervisa och handleda andra i informationshantering, 

samt den kunskap som behövs i mötet med människor. En akademisk utbildning syftar till 
generell kompetens i informationshantering. En del kunskaper och färdigheter behöver 
utvecklas genom kompletterade studier eller i arbetet. Den erfarenhetsbaserade kunskapen 
föreföll att spela en stor roll i yrkesutövandet.  

Bibliotekarierollen i relation till lärarens yrkesroll:
- Läraren ”äger” sin undervisning och beslutar om professionellt samarbete. 
- Undersökningen stöder uppfattningen att förbättrad undervisning i 

informationssökning handlar om lärares och bibliotekariers eget lärande. 
- Bibliotekariens och lärarens yrkesroller kan mötas i en rad av sina delroller, där 

parterna använder sina specialkunskaper. Handledarrollen definieras som central 
för lärandet. 
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En universitetsutbildning stöder inte uppkomsten av en specifik yrkesidentitet. Den utvecklas 
kollektivt i yrkesorganisationer och i arbetsgemenskapen. Den egna professionsorganisationen 
som fungerade under yrkeshögskolornas rektorsråd hade en viktig andel i 
kompetensutvecklingen genom att ställa upp utvecklingsmål för verksamheten och genom att 
fungera som ett diskussionsforum. Många bibliotekarier var också aktiva inom andra 
biblioteksorganisationer, vilket präglade deras identitetsuppfattning. 

Den utveckling som skett på yrkesområdet relaterades till Andrew Abbotts modell för 
professionsutveckling genom tre faser, störning, jurisdiktion och transformation. 
Utbildningsreformen i sig innebar en form av ”störning” inte bara för de lärare som gick över 
från de gamla instituten till högskoleformen, men också för bibliotekarierna i den meningen 
att en ny typ av biblioteksservice skulle utvecklas. Helt i enlighet med Abbotts modell ledde 
den tekniska utvecklingen till ett traditionsbrott. Yrkeshögskolebiblioteken kom till i ett 
brytningsskede när stora informationsmängder blev allmänt tillgängliga via internet. 
Bibliotekarierna började följaktligen bygga upp hybridbibliotek som skulle svara mot olika 
informationsbehov och användningsformer. Nätinformationen växte i betydelse vid alla typer 
av bibliotek, men för yrkeshögskolebiblioteken var den en option vid starten. Parallellt skedde 
en kompetensutveckling för att hantera och dra nytta av den nya teknologin. Inom 
yrkeshögskolan var den sidan av bibliotekariens arbete inte fullt synligt, eventuellt till följd av 
att stor vikt lades vid att samtidigt bygga upp traditionell service kring tryckt material, vilket 
organisationen också förutsatte. Litteraturkännedom hörde till de kunskaper som förväntades 
av bibliotekarierna. 

Utbildningens substans, dess ämnesinnehåll, angick bibliotekarierna för att de skulle göra den 
information som behövdes tillgänglig och för att de skulle söka information och handleda 
främst studerande, men ibland också lärare, i att söka information. Lärare och bibliotekarier 
såg ämneskompetensen som viktig, men en del ansåg att bibliotekarien kommer långt med de 
färdigheter i informationssökning som är en del av yrkeskompetensen. Det går att lära sig 
tillräckligt om ämnesområdet i arbetet. 

Etableringen inom organisationen var inte problemfri ur bibliotekariernas synvinkel, eftersom 
kompetensen inte genomgående var känd och erkänd. Man hade en förhållandevis stor 
autonomi, men verksamhetsområdet var begränsat. Även om en transformation till 
hybridbibliotek och lärcentrum delvis ägde rum gick förändringen inte lika självklart att 
överföra till bibliotekarierna som yrkesgrupp. Det fanns ett tydligt intresse bland 
bibliotekarierna att aktivare stöda utbildningen och gå in i undervisningen för att utveckla 
studerandes informationsfärdigheter, men där var man beroende av enskilda lärares intresse 
att samarbeta. Samtidigt skulle det pedagogiska arbetet kräva fortsatt specialisering med 
inriktning på att lära ut informationsfärdigheter. 

Bibliotekariens yrkesroll granskades ur flera olika synvinklar utgående från det teoretiska 
rollbegrepp som presenterades i början av avhandlingen. Intervjuerna gav material till att 
betrakta bibliotekarierollen både ur bibliotekariens och ur andra aktörers synvinkel. De gav 
också möjlighet att jämföra berättelser om rollförväntningar med uppfattningar om hur rollen 
hade gestaltats i praktiken. De aspekter som valdes var i första hand den roll bibliotekarierna 
tilldelas av andra aktörer och vidare de rollanspråk bibliotekarierna själva ställer. Här 
användes Carol Kuhlthaus strukturering av interventionsgranden i referensarbete – 
informationsförmedling och instruktion – undervisning med en rad delroller som stöd för 
analysen av intervjumaterialet. Eftersom arbetet med att organisera samlingar och verksamhet 
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utgör grunden för övriga aktiviteter granskades först hur rollen som organisatör förverkligats. 
Därefter följde rollbeskrivningar av informationsförmedlaren och instruktören. 

En bibliotekaries berättelse om hur arbetet och yrkesrollen hade utvecklats fram till tiden för 
intervjuerna år 2001 återgavs. Olika rollförväntningar jämfördes sedan och ställdes mot en 
informanternas uppfattning om hur yrkesrollen gestaltats i praktiken. För bibliotekariernas del 
gjordes här ytterligare en distinktion mellan en självupplevd roll och en idealroll. 
Bedömningen av rollutvecklingen baserar sig på vilket stöd olika delroller fick i intervjuerna 
och resultatet kan endast visa på vissa tendenser. Det visade sig svårt att hitta en medelnivå 
mellan ibland mycket divergerande uppfattningar. De viktigaste är att olika grupper av 
informanter har olika förväntningar på bibliotekarierna och att bibliotekarierna själva anser att 
de borde fungera på en högre interventionsnivå. Det finns också skillnader i uppfattningen av 
vad man redan uträttar beroende på om perspektivet är bibliotekariens eller övriga aktörers. 
Bibliotekarierna bedömer att de är aktivare än vad omgivningen uppfattar dem. 

Utgående från undersökningens resultat finns det stöd för en professionsallians (federated 
professionalism) mellan lärare och bibliotekarier inom utbildningsramen. Båda 
yrkesgrupperna har det gemensamma målet att stöda studerandes läroprocess. En allians 
förutsätter emellertid att bibliotekariernas professionella expertis noteras av lärarna och att de 
finner den användbar. Så som utbildningen fungerar för närvarande råder läraren över 
undervisningssituationen. Gemensamma utvecklingsprojekt inom högskolan kunde emellertid 
fungera som en öppning mot undervisningen. En professionsallians skulle emellertid 
förutsätta att läraren lär sig mera om hur informationsfärdigheter utvecklas och bibliotekarien 
lär sig mera om pedagogiska tillämpningar i undervisningen och handledningen av 
studerande. 

Studerades informationshantering uppfattades som ett gemensamt intresseområde för lärare 
och bibliotekarier. Ur intervjuerna framgick att bibliotekarierna hade haft problem med att 
motivera studerande med fristående undervisning i informationssökning. Följaktligen fanns 
det från bibliotekariernas sida ett intresse för integration i ämnesundervisningen och en vilja 
att utveckla en yrkesroll i undervisningen. Även om lärarna mest förväntade sig service från 
bibliotekarierna fanns det också exempel på vilja till mera ingående samarbete. I studerandes 
problemlösningsprocesser kan stöd behövas inte bara av läraren utan också av bibliotekarien. 
Inom undervisningen utvecklar läraren flera delroller som kan kombineras med 
bibliotekariens olika förmedlarroller. I intervjuerna nämndes att goda arbetsteam kunde 
uppstå. 
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6.5 Biblioteksutveckling 

6.5.1. Utvecklingsskeden

De utvecklingsbeskrivningar som undersökningen gav sammanfattas här i två figurer. Den 
första illustrerar förändringar i biblioteksarbetet utgående från de förändringar organisationen 
genomgick (= strukturella villkor för verksamheten). Figuren innefattar några viktiga 
förändringsagenter (figur 18): 

Figur 18: Biblioteksutveckling genom interaktion över tid. Växelverkan mellan struktur och 
process (efter Strauss & Corbin 1998, 167). 
Räta linjer = interaktion/handling. 
Cirklar = kontexter för interaktion/handling. 
Överlappning av cirklar = skärningspunkter mellan villkor och konsekvenser som leder till 
kontextuella förändringar eller variationer eller justeringar av interaktionen.  

Tid:  
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Figuren beskriver en generell utveckling på organisationsnivå. Under den första fasen 
framträder ledningen tydligast som uppdragsgivare och interagerar då med bibliotekarien. För 
bibliotekarien gäller det att skapa sig en god plattform i organisationen. I det praktiska 
uppbyggnadsarbetet försöker bibliotekarien engagera också lärarna för att servicen skall 
motsvara utbildningens och enskilda lärares behov. I följande skede har bibliotekarien en 
verksamhetsbas och kan aktivt bjuda ut information ur olika slags källor samt tjänster. För 
bibliotekarien är lärarna en viktig kontaktlänk till de studerande och lärarna förväntas också 
uttrycka egna servicebehov. Om goda kontakter etableras mellan bibliotekarier och lärare kan 
biblioteket fungera som ett lärocenter, där de studerande arbetar och kan få handledning i 
informationssökning. En integration av bibliotekariens arbete i undervisningsprocessen sker 
på lärarens villkor, eftersom läraren ”äger” undervisningen. Några viktiga generella 
drivkrafter till förändring anges, utöver de enskilda individer inom alla intervjugrupper som 
arbetade för biblioteksutveckling. Dessa drivkrafter skapar nya utvecklingsvillkor.

Trots att utgångsläget för bibliotekariernas arbete varierade i starten fanns där gemensamma 
drag i omgivningens perception av biblioteket. Andra aktörers uppfattning om biblioteket 
vidgades efter hand – där det ö. h. t. skedde en förändring i synsättet – från att se det som 
enbart en teknisk funktion till att uppfatta det som en servicefunktion och till att slutligen se 
det som en pedagogisk funktion. Varje ny funktion innebär en påbyggnad som förutsätter att 
den tidigare funktionen sköts. Utvecklingsskedena åskådliggörs genom följande bild (figur 
19): 

Figur 19: Uppfattningar om biblioteksfunktionen bland andra aktörer vid yrkeshögskolorna. 

Den utveckling andra aktörer beskrev motsvarade bibliotekariernas beskrivning av hur deras 
insatser gradvis hade vuxit mot ökande komplexitet. Någon lineär utveckling var det 
emellertid inte fråga om, eftersom det skedde en återgång till en lägre aktivitetsnivå över lag 
när yrkeshögskolans verksamhet hade blivit permanent. Det är svårt att bedöma vad som är 
orsak och verkan, d.v.s. hur utbud och efterfrågan förhåller sig till varandra, men 
bibliotekariernas beskrivningar av förloppet går ut på att de hade arbetat för att skapa 
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efterfrågan på tjänster och att en del lärare hade utnyttjat möjligheterna. Samtidigt fanns det 
efterfrågan på kvalificerade tjänster som bibliotekarierna inte klarade av att svara mot till följd 
av både geografiskt splittrad verksamhet och tidsbrist. 

6.5.2 Framtidsvisioner 

De utvecklingsförslag som kom upp i samband med intervjuerna var förhållandevis få och 
inte så innovativa, med några undantag. De som företrädde ledningen tenderande att se 
biblioteket och biblioteksarbetet i ett vidare sammanhang och det var också de som 
formulerade visioner. De flesta informanterna utgick från dagsläget och tänkte sig närmast en 
kvantitativ utvidgning eller en kvalitativ förbättring av servicen. Det fanns lärare som inte såg 
någon ljus framtid för biblioteken och bibliotekarierna: ”Jag har inte själv riktigt sett 
bibliotekets utvecklingsmöjligheter och det är svårt att se hur det skulle kunna se annorlunda 
ut än i dag. (4:7:171) Många förhoppningar var knutna till nya lokaliteter. Bibliotekarierna, 
som bättre än de övriga kände till vad som gjorts och som planerades på andra håll, framhöll 
branschens möjligheter men ansåg också att personalen måste utökas om radikala 
förändringar skulle göras. Det nuvarande systemet var sårbart, framgick det, och pågående 
utvecklingsarbete kunde avstanna eller t.o.m. upphöra när en anställd slutade eller när någon i 
personalen blev moderskaps- eller sjukledig. Här nämndes uppgörandet av specialdatabaser 
för någon utbildning vilket inte hade kunnat förverkligas av sådana skäl. (4:10:193) En lärare 
undrade också hur bibliotekarien skulle räcka till ”…när alla våra studerande har blivit 
informerade och alla rusar dit…” (3:6:206) Påtagligt är att bibliotekariernas syn på framtiden 
begränsades av nuet och strävandena att lösa akuta problem. 

1) Ledningens syn 
En ledare ansåg att det fanns hur mycket utvecklingsmöjligheter som helst, eftersom 
verksamheten ännu var i sin linda. Organisationen var fortfarande stadd i utveckling. 
(3:1:175) Ny teknologi ansågs kunna återge biblioteket en central roll i utbildningen. (1:1:44) 
Bildningsuppgiften framhölls på flera sätt och för en informant handlade det om ett brett 
utbud av biblioteksmaterial inklusive ”tvärvetenskapliga tidningar och dagstidningar” så att 
studerande ”blir integrerade för ett bättre samhälle”. Vikten av samarbete med andra 
bibliotek och mellan undervisningspersonalen och bibliotekspersonalen framhölls med tanke 
på framtiden. (4:2:179) 

En av ledarna förde fram visionen av ett livslångt lärande med stöd av utbildningsinstitutioner 
på alla nivåer och av bibliotekstjänster längs individens hela livsväg. Institutionernas uppgift 
går från att väcka barns nyfikenhet till att ”göra en 80-åring intresserad av att skaffa sig en 
magisterexamen” och allt däremellan. Därmed frångicks institutionsperspektivet som annars 
dominerar vid all planering. Biblioteket borde utvecklas till ”en nod för kunnande, där 
människor från vaggan till graven skulle kunna jobba med att utveckla sig själva”. Biblioteket 
gavs här funktionen av en kreativ miljö utöver uppgifterna inom medie- och 
informationsförmedling. (2:1:207) Samma ledare påtalade bibliotekets och bibliotekariernas 
roll ”att på något sätt sitta där tysta och betjäna vid behov, men annars vara osynliga. Kanske 
är det så att ni inte ska vara sådana utan kanske biblioteket ska vara ett allaktivitetshus, där 
böcker och information och vad det nu är ska vara närvarande.” (2:1:211) Tankegången 
preciserades ännu: Yrkeshögskoleutvecklingen hade medfört att terminologin blivit alltför 
viktig, man skapar förutsättningar och väggar, men det gäller också ”att fylla väggarna med 
någon konsekvent och relevant verksamhet. Därför tänker jag t.ex. att ett bibliotek, som kunde 
utvecklas till ett allaktivitetshus kring kunskap, det skulle kunna avdramatisera det som vi 
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försöker sätta så fantastiskt mycket dramatik i, från att gå till barnträdgården för att sedan 
doktorera. Att avdramatisera dom här processerna och i stället visa på möjligheter… ” 
(2:1:216) 

2) Lärarens syn
Att föra ut yrkeshögskolan kompetens i samhället nämndes av en lärare med ett vidare 
utvecklingsansvar som en viktig uppgift och det kunde också ske genom det kombinerade 
biblioteket. Bibliotekarier som har utvecklat sin sökexpertis på ett visst ämnesområde kunde 
utnyttjas av det lokala näringslivet. (3:3:100) En möjlighet var att förstärka 
informationsprofilen genom ämnesexperter som skulle idka rådgivningsverksamhet för 
allmänheten i et kombinerat bibliotek. Detta hade också prövats, men i annan regi. (2:9:210) 

Bland lärarna fanns det några som i ord ifrågasatte den nuvarande biblioteksinstitutionens 
framtid. (2:6:207; 4:7:150) Många lärare, men inte alla, var anhängare av någon form av 
separata institutionsbibliotek med olika slag av studieplatser, d.v.s. de var för en 
decentralisering av biblioteket. Några lärare framhöll vikten av att biblioteket är synligt på 
nätet, både på det interna och externa nätet. Information om utgivningen av ny 
speciallitteratur kunde finnas där och man ville också ha yrkeshögskolans egna publikationer 
tillgängliga i elektronisk form. (4:4:225, 245; 4:3:54) Nya informationshelheter kunde 
utvecklas, enligt DVD-konceptet, och göras tillgängliga på ett annat sätt en genom traditionell 
katalogisering som ”underlättar hittandet, men inte informationen. Man borde bygga upp 
informationspaket på samma sätt som man bygger upp i klädaffärerna sånt’ här som passar 
till stil och färg och ton. Man borde ha andra paradigm än författaren eller bokens namn.” 
(4:3:56) 

3) Bibliotekariens syn  
Bibliotekarierna diskuterade valet mellan centraliserade och decentraliserade 
bibliotekstjänster och för dem övervägde fördelarna med en centralisering, eftersom det 
ansågs ge verksamheten en starkare bas och resurserna kunde utnyttjas effektivare. För 
bibliotekarier som arbetade vid kombinerade bibliotek fanns det ett vägval: Skulle 
verksamheten fortsätta koncentrerat eller skulle den flyttas närmare undervisningen? Eftersom 
satsningar på datasystem var aktuell diskuterades för och nackdelar med de lösningar som 
erbjöds. En synpunkt som framfördes var att tekniken skall anpassas efter behoven och inte 
fungera som statusprylar. (2:8:130) Placeringen i yrkeshögskolans organisation diskuterades 
också med tanke på vad som skulle vara strategiskt riktigt med tanke på framtiden. 

Yrkeshögskolebiblioteken skulle fortsätta att söka sin egen profil som skiljer sig både från 
universitetsbibliotekens och från de allmänna bibliotekens profiler. Genom att 
yrkeshögskolorna skiljer sig från universiteten behövs speciellt utformad biblioteksservice. 
(2:8:213) Bibliotekariernas förslag utgick vanligen från nuläget och de talade om allt som de 
konkret ville förbättra. Ett starkt tema var en framtida aktivare roll i undervisningen inklusive 
utvärderingsprocessen av studerandes prestationer som alltid också blir en utvärdering av den 
undervisning och den handledningen bibliotekarien själv presterat. 
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Bibliotekarierollen i ljuset av utvecklingsförslagen:
- Bland framtidsvisionerna finns biblioteket som kunskapscentrum och kreativ 

miljö, vilket ger rum för kunniga och kreativa bibliotekarier. 
- Visionen av framtidens multimediala informationspaket innefattar förväntningar 

på bibliotekarien som expert på informationsinnehåll i varierande 
förpackningsform och med förmågan att bygga upp informationshelheter som 
anpassas till kundernas behov. 

- Bibliotekariernas roll i utbildningen förväntas gå mot djupare integration i 
undervisningen. 
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6.6 Modeller

“Developing a model can often help in working through one’s thinking about a subject of 
interest.” 

Marcia J. Bates: An introduction to metatheories, theories, and models. I 
Theories of information behavior. 2005. 

Modeller kan konstrueras bl.a. för att beskriva strukturer, interaktion eller relationer mellan 
aktörer (Kirkeby 1994, Swedner 1986, Ronnby 1992). I denna undersökning har några 
modeller redan presenterats. De syftar till att beskriva olika fenomen och vill peka på orsaker 
och samband som blir synliga i intervjuerna: 

- I kapitel 6.1.2.1, som handlar om drivkrafter till förändring, utnyttjades en färdig 
grundstruktur (hos Salminen 2001, 38) för en modell som beskriver hur olika 
drivkrafter samverkat för att utveckla yrkeshögskolan och dess bibliotek. Den vill 
fästa uppmärksamhet på det biblioteksprofessionella inflytandet och den nationella 
utbildningspolitikens betydelse för biblioteksutvecklingen. 

- I kapitel 6.4.2.3, som behandlar yrkesrollens utveckling, presenteras en modell för 
jämförelse av rollförväntningar och praxis. Den utgår från olika delroller i förmedling 
– referensarbete och instruktion – utbildning (enl. Kuhlthau 1993, kap. 8) och 
illustrerar skillnader i bibliotekariernas och andra aktörers uppfattningar om vad 
bibliotekariens yrkesroll innefattar och vad den borde innefatta. 

- I kapitel 6.5.1, som beskriver utvecklingsskeden, ges en förklaringsmodell till den 
biblioteksutveckling som skett över tid. Den utgår från Strauss & Corbins modell 
(1998, 167) för analys av växelverkan mellan struktur och process. Den följs av en 
modell för biblioteksfunktionens utveckling utgående från andra aktörers bild av 
biblioteksarbetet.  

Under den tid som förflutit sedan undersökningen gjordes har mycket hunnit hända vid 
yrkeshögskolorna. Det är därför inte meningsfullt att göra upp utvecklingsmodeller enbart på 
grundval av intervjuerna. Några grundproblem, som framträdde i dem, förefaller emellertid att 
bestå. Främst handlar det om synliggörandet av bibliotekariernas egen informationskompetens 
och det bristfälliga utnyttjandet av kunnandet för att bygga upp studerandes 
informationsfärdigheter. Även om undersökningen uttalat syftar till att göra bibliotekariens 
röst hörd i utbildningssammanhang är utbildningens allmänna mål utgångspunkten för den 
första modell som presenteras här. I praktiken handlar det om studerandes framgångsrika 
läroprocess och möjligheter att utveckla de kunskaper som förutsätts för yrkesexamen på 
högskolenivå och som ger beredskap för arbetslivet. Svar söks på följande frågor: 
- Hur kan bibliotekarien bidra till en god utvecklingsspiral?
- Vad kan bibliotekarien göra för att gå in i en aktivare roll inom utbildningsinstitutionen? 
Sedan följer en diskussion om det ömsesidiga lärande som behövs för att närma lärarens och 
bibliotekariens yrkesroller. Slutligen följer en tillämpning av en beskrivande modell för 
formandet av yrkesidentiteten som en grund för yrkesroller. 

6.6.1 Undervisande bibliotekarier och lärare  

Det traditionella biblioteksarbetet med organisation och förmedling har redan bred legitimitet 
inom utbildningsinstitutionen. I mera begränsad utsträckning har bibliotekarien etablerat sig 
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som utbildare – instruktör. Här är bibliotekariens aktivitet beroende av yrkeshögskolans 
ledning på olika nivåer, av lärarna som samarbetspartners och självfallet av de studerande och 
deras tilltro till bibliotekariens kunnande. När lärandet är självstyrt väljer de studerande i 
många fall själva t.ex. vilken handledning de vill ha. Legitimitet vinner man genom bevislig, 
synlig nytta, i det här fallet stöd som leder till höjd utbildningskvalitet. Kvalitetsskillnader är 
emellertid svåra att härleda, eftersom studieresultaten påverkas av många olika faktorer. 

Året efter min intervjuundersökning publicerade Limberg, Hultgren och Jarneving sin 
forskningsöversikt över informationssökning och lärande. En av slutsatserna är att goda 
undervisningsresultat beträffande elevers informationsbemästring tycks uppstå under vissa 
förhållanden. Elever lär sig kritisk informationsanvändning när informationssökningen och 
informationsanvändningen har ”en utmejslad plats” i undervisningen och handledningen samt 
när undervisningen har integrerats med studieuppgiftens innehåll.  ”Att informationssökning 
är integrerad i ämnesundervisningen innebär att såväl mål som innehåll, bedömning och 
utvärdering av uppgiften relaterar till moment om informationssökning och 
informationsanvändning. Uppgifterna har dynamisk karaktär, där problem eller frågor driver 
arbetet framåt. Studieuppgiften har en väl avvägd balans mellan frihetsgrad och ansvar för 
eleverna och stödstrukturer och handledning från lärare / bibliotekarier.”  Den kritiska 
framgångsfaktorn definieras som lärarens och bibliotekariens gemensamma kompetenser att 
stöda eleven i processen, och inte ”de medierande verktygen för informationssökning”. 
(Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, 148).  

I ännu ett rikssvenskt projekt, ”Informationssökning, didaktik och lärande”, som redovisas i 
en rapport, publicerad i slutskedet av mitt avhandlingsarbete (2006), anläggs ett lärande 
perspektiv på informationssökning i grundskolan. Louise Limbergs och Lena Folkessons 
undersökning, som involverade lärare och bibliotekarier, pekar på diskrepanden mellan en 
undersökande och forskningsinriktad kunskapssyn som präglar samhälle och läroplaner, och 
en undervisning som fortfarande ofta präglas av ”en mera statisk och absolut kunskapssyn”. 
Den undervisning i informationshantering som registrerades handlade företrädesvis om 
informationskällor, söktekniker och sökvägar, vilket inte hinner till om elever skall uppnå 
högre nivåer av informationskompetens. Även om undersökningen inte kartlägger situationen 
inom högskoleutbildningen ger den en uppfattning om var orsaker till dagens problem skall 
sökas. Undervisningsmålen, såsom förmåga till källkritik och källanvändning, och den 
undervisning som ges överensstämmer inte. Det finns en rad motsägelsefulla synsätt på 
undervisningen i informationssökning som berör förhållandet mellan självständighet, styrning 
och stöd i undervisningen, tidsanvändningen och andra sociala betingelser i 
undervisningsarbetet (Limberg & Folkesson 2006, 111-115). En viktig slutsats Limbergs och 
Folkessons drar utgående från grundskoleundersökningen är att undervisningsobjektet 
informationssökning skall ställas i relation till de krav som ställs på elevernas prestationer 
(ibid., 125). Även mina undersökningsresultat tyder på att utbildningspotentialen inte 
utnyttjades fullt ut för att nå de allmänna mål som de facto ställts upp för högskolestuderandes 
informationsfärdigheter. En undervisning som ges separat medför åtminstone didaktiska 
problem för bibliotekarierna.  

I kapitel 3.1.2 visades hur Hannele Salminen (2001, 47-51) följt yrkeshögskoleprocessen 
stegvis enligt D. S. Bushnells modell för en systematisk förändringsstrategi (1973), som 
utvecklades för analys av enskilda skolor, men som Salminen använde för att beskriva 
yrkeshögskolereformen. Bushnells modell för förändring återkommer delvis här som grund 
för en samarbetsmodell för bibliotekarier och lärare i undervisningen av 
informationsfärdigheter. Den utgår från synsätt som framkom i intervjuerna, men dessa ger 
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endast begränsad vägkost för problemlösning och med beaktande av att mycket har hunnit 
hända vid yrkeshögskolorna sedan intervjuerna gjordes. Rekommendationerna är följaktligen 
mina. Förändringsstrategin bygger här på två postulat: 

- Studerande vid yrkeshögskolorna behöver utveckla sina informationsfärdigheter i 
studierna och för det kommande arbetslivet. 

- Bibliotekarierna har yrkeskunskaper som är användbara vid lärandet av 
informationsfärdigheter. 

1) Diagnostisering av problemet 

    

2) Formulering av mål 
I intervjuerna går endast bibliotekarier närmare in på hur informationsfärdigheter kunde 
utvecklas mera systematiskt.  

    

Bibliotekariens syn: Lärarens syn:

- Studerandes informationsfärdigheter - Studerandes informationshantering 
uppfattas ofta som bristfälliga och uppfattas ofta som bristfällig, men 
skulle kräva systematisk undervisning ett behov av att systematisk bygga  
och handledning under hela upp en informationskompetens  
studietiden.   med hjälp av bibliotekarien noteras 
- Bibliotekarien anser sig kunna endast av några lärare. 
bidra med instruktion på olika 
nivåer.  

Bibliotekariens syn:  Lärarens syn: 

- Informationskompetens ställs upp - Utvecklingen av informationsfärdig- 
som ett kunskapsmål för utbildningen. heter knyts till vissa skeden i studierna.  
- Informationskompetensen definieras 
steg för steg. 

Gemensam diagnos: 
Samstämmighet råder om behovet av att 
förbättra studerandes 
informationsfärdigheter. 

Tänkbart gemensamt mål:
Studerandes informationsfärdigheter 
fokuseras och utvecklas som ett 
genomgående led i undervisningen. 
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3) Identifiering av hinder och resursbehov

    

Bibliotekariens syn:  Lärarens syn: 

- Informationskompetens i den - Läraren fokuserar redan så många  
mening som bibliotekarien ger  andra utbildningsaspekter. 
begreppet är okänt för andra. - Prioriteringarna varierar. 
- Formell undervisningsstatus saknas. - Läraren undervisar.  
- Tidsbrist för instruktionsarbete - Tidsbrist kan vara ett hinder för  
när organisation och förmedling gemensam undervisningsplanering. 
måste fungera parallellt. De är förut- - Lärarens kunskaper om informations- 
sättningar för instruktionsarbetet, inkl. hantering behöver utökas. 
undervisningen och 
handledningen. 
- Bibliotekariens  
pedagogiska 
kunskaper behöver 
utökas i många fall. 
- Speciella metoder 
för instruktion 
behöver utvecklas. 

Hinder:
- Bristande kännedom om vad 
informationskompetens går ut på. 
- Formell undervisningsämnes-
status saknas för informations-
färdigheterna. 
Resursbehov:
- Planering och genomförande 
kräver arbetstid. 
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4) Val av potentiella lösningar 
- Förslagen är mina och de grundar sig främst på Limberg (1998, 2002), Limberg, Hultgren & 
Jarneving (2002) och Hansson & Rimsten (2005) samt Eerola (2003). 

5) Utvärdering av alternativ 

    

6) Verkställighet av det valda alternativet 

Figur 20: Samarbetsmodell för undervisning i informationsfärdigheter. 

A
- Bibliotekarien utnyttjar alla tillbudsstående kanaler för att marknadsföra 
begreppet informationskompetens 

- direkt till ledningen på olika nivåer och lärarna, 
- via sitt professionella samarbetsorgan till nationella myndigheter, som 

har möjligheter att påverka utvecklingen bl.a. genom resultatavtal.  
- Målet är att studerande uppnår en viss informationskompetens. 
- Ämnet ges status av ett stödämne som integreras så att studerandes 
informationsfärdigheter stöds och följs upp genom hela utbildningen.
- En pedagogik för informationsfärdigheter utvecklas som beaktar när och hur 
undervisningen sker inom olika ämnesområden. 
- Bibliotekarien ges möjlighet till pedagogisk kompetensutveckling. 
- Läraren ges möjlighet till utveckling av sin informationskompetens. 
- Personalresurserna dimensioneras så att ämnesområdet kan utvecklas. 

B 
- Bibliotekarien försöker verka genom läraren för att förbättra studerandes 
informationsfärdigheter, vilket förutsätter att 

- läraren integrerar området i sin undervisning, 
- bibliotekarien undervisar läraren i informationshantering. 

- Personalresurserna dimensioneras så att ämnesområdet kan utvecklas. 

C 
- Alternativ A och B kombineras. 
Kriterier: 

- Åtgärderna skall ha maximal effekt för utvecklandet av studerandes 
informationsfärdigheter. 

- Undervisningen och handledningen genomförs inom resursramen. 

Ur bibliotekariens synvinkel är en integrerad undervisning enligt alternativ A 
effektivast, men den förutsätter både arbete i direkt kontakt med den studerande 
och genom läraren, alltså alternativ C. Det förutsätter emellertid att 
personalresurserna är tillräckliga. 

- Yrkeshögskolan utvecklar sin egen strategi för utvecklandet av studerandes 
informationsfärdigheter. 
- Utvecklingsmålen definieras. 
- Lärarens ansvar för och andel i utbildningen definieras. 
- Bibliotekets ansvar för och andel i utbildningen definieras. 
- De medverkande definierar sin roll i processen och förbinder sig till de mål 
som ställs upp. 
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Förutsättningarna att integrera lärandet av informationsfärdigheter varierar inom olika 
undervisningsämnen, vilket strategin bör uppmärksamma. Informationssökning aktualiseras 
när en fråga problematiseras. I en del ämnen rör man sig i högre grad med alternativen rätt 
och fel medan man i andra ämnen i ett tidigt skede ställer öppna frågor och arbetar med flera 
alternativ (jfr Hansson & Rimsten 2005, 104). Undervisningsformen medför emellertid också 
varierande garder av problematisering, vilket kan förklara varför det har varit lättast för 
bibliotekarierna att gå in i undervisningen när båda dessa förutsättningar samverkar.  

År 2005 marknadsfördes en modell för informationskompetens vid universiteten som ett 
resultat av ett utvecklingsprojekt (figur 21): 

Figur 21: Efter Studieplan för informationskompetens, rekommendation. Ur 
universitetsbibliotekens gemensamma virtualiseringsprojekt 2004-2008. (URL: 
http:///infolukutaito/svenska/index:// 09.09.2005) 

Enligt rekommendationen skulle nya studerande undervisas i grunderna i 
informationsanskaffning ”på fakultetsnivå eller motsvarande”. Undervisningen skulle 
jämställas med obligatoriska IT- och språkstudier. Av figuren framgår att det samtidigt 
förväntas ske en integration i undervisningen av läroämnet, men figuren avslöjar inte hur 
kopplingen mellan lärandet av informationsfärdigheter och läroämnet sker. I mina intervjuer 
framhölls tydligt behovet av en undervisning som den studerande direkt uppfattar som nyttig i 
den fasen av studierna han eller hon befinner sig. Inom yrkeshögskolan gäller de två första 
nivåerna alla studerande som skaffar sig en grundutbildning, och den tredje nivån med dess 
krav på fördjupning har aktualiserats genom de magisterprogram som inletts. Fortfarande 
gäller det för både lärare och bibliotekarier att utveckla sådana former av undervisning och 
handledning som beaktar yrkesutbildningens särart. Anknytningen till praktiken, arbetslivet, 
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är en dimension att räkna med. Modifierad för yrkeshögskolan kunde modellen ges några 
tillägg som långt följer den gradering av undervisningen som utvecklats vid Jyväskylän 
ammattikorkeakulu (figur 22): 

Figur 22: Tänkbar grundmodell för utvecklandet av studerandes informationsfärdigheter i 
yrkeshögskolans undervisning. Utbildningen integreras i lämpliga kurser vid respektive 
högskola, här exemplifierat i I-II enligt Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2006 med de 
studiepoäng kursen ger (URL: http://www.kirjasto.jypoly.fi/kirjasto/pakolliset.htm, 
http://www.kirjasto.jypoly.fi/kirjasto/koulutus.htm 9.8.2006).  

Bland andra teoretiker har Christine Bruce observerat svårigheterna att skapa rum för den 
växande mängd kunskaper och färdigheter som borde ingå i dagens utbildning. Hon ser detta 
som ett argument för undervisning som integrerar lärandet av olika kunskaper och färdigheter 
(Bruce 1997a, 164). I modellen ovan beaktas de studerandes individuella förutsättningar och 
intresse genom att undervisningen dels är obligatorisk och dels frivillig. Alla förutsätts skaffa 
sig en baskompetens på informationsområdet. Här tar bibliotekarien en lärarroll på samma 
nivå som övriga lärare inom respektive kurs, men ju fastare informationsundervisningens 
innehåll kan knytas till det övriga utbildningsinnehållet, desto större är förutsättningarna för 
att studerande kan motiveras. I den situationen är bibliotekarien beroende av information om 
vilket innehåll som är aktuellt, helst direkt från ämneslärarna. Den genomgående integration 
av informationsfärdigheterna i ämnesundervisningen som eftersträvas kräver ett nära 
samarbete med respektive ämneslärare. Enligt Limberg och Folkesson är ”frågor om 
ansvarsfördelning och gränser mellan olika ansvar och kompetenser” aktuell både mellan 
lärare och bibliotekarier och mellan lärare i olika ämnen (Limberg & Folkesson 2006, 117). 
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UNDERVISNING I INFORMATIONSFÄRDIGHETER 
Gemensamma obligatoriska, Tillvalsstudier 
integrerade studier (ex. sp Jyväskylä AMK)
   Ex. 
II Forskningsinriktade studier (3 sp) Information Manage- 
   ment inom företag 
Mål för bibliotekets andel: Den studerande   
behärskar informationsanskaffningsmetoder 
och –processen. Den studerande kan skaffa 
fram information ur allmänna informations- 
källor och sådana källor som är viktiga i den 
egna branschen samt göra en kritisk 
bedömning av det insamlade materialet.   
   Fördjupad informa- 
I Karriär- och yrkesutveckling (3 sp) tionssökning

Mål för bibliotekets andel: Den studerande  
inser betydelsen av informationsfärdigheter  
för problemlösning och lärande. Under lektio- 
nerna behandlas bl.a. bibliotekets service, 
branschvisa informationskällor och grunderna 
för informationssökningen. 
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Deras undersökning gällde grundläggande utbildning, men med stöd av Salos (2002) och min 
undersökning kan samma slutsatser dras för yrkeshögskolornas del – Salo noterade att lärarna 
fortfarande arbetade ganska isolerat. 

6.6.2 Lärande bibliotekarier och lärare 

”Det professionella projektet är det som ett yrke är till för att åstadkomma” enligt Ingrid 
Carlgren och Ference Marton. Vid yrkeshögskolan har läraren och bibliotekarien ett 
gemensamt objekt, nämligen studerandes lärande eller ”utvecklingen av olika förmågor och 
förhållningssätt” (Carlgren & Marton 2000, 25-26). Bibliotekarien förverkligar sin andel både 
genom att rent konkret skapa förutsättningar med det material och den information som ställs 
till studerandes och lärares förfogande och genom sitt instruktionsarbete i olika 
undervisnings- och handledningssituationer. 

Både läraren och bibliotekarien är givande part i en kunskapsprocess där den studerande har 
huvudrollen. I den processen behöver lärare och bibliotekarier möjligheter att fortlöpande 
hålla sig à jour med respektive specialområde. Ett samarbete förutsätter dessutom att man 
känner varandras arbetsfält tillräckligt väl för att se hur kunskaperna kompletterar varandra. 
Det skulle följaktligen finnas rum för det lärande som bl.a. Louise Limberg talar för, nämligen 
en utökning av lärarens kunskaper om informationsprocessen och dess bemästring och en 
utökning av bibliotekariens pedagogiska kunskaper. Bibliotekarierna behöver dessutom 
tillfälle att skaffa sig tillräckliga kunskaper i undervisningsämnet för att kunna ta fram 
relevant information för undervisningens behov.  

Lärarens eget lärande som en fortlöpande process har diskuterats rätt ingående i litteraturen 
(bl.a. av Madsén m.fl. 1994). Lärarens behov av lärande torde accentueras av att utbildningen 
inte längre detaljstyrs så att det inte specificeras vad läraren skall göra utan vad de skall 
åstadkomma (Carlgren & Marton 2000, 186-187). Bibliotekariens lärande har mest noterats 
som ett fortbildningsbehov i nationella strategier för informations- eller kunskapssamhället 
med inriktning på teknologi och nätinformation. Konkreta förslag till fortbildningsområden 
förtecknas bl.a. i yrkeshögskolebibliotekens gemensamma, övergripande strategier. I den 
förnyade strategin för åren 2004 – 2007, daterad 21.10 2003, betonas pedagogiska kunskaper, 
kunskaper om adb och nätmiljö, språkkunskaper, samarbets- och kommunikationsförmåga 
samt ämnesvis substanskännedom och sakkunskap på biblioteks- och informationsområdet, i 
nämnd ordning. Utöver gemensam datasystemutbildning planerades fortbildning av 
bibliotekspersonal på nationell nivå. Man vill också samfällt påverka utbildningen på 
biblioteks- och informationsområdet genom att göra upp en profil över det kunnande som 
behövs vid yrkeshögskolan som information till högskolor och yrkesläroanstalter (AMK-
kirjasto – oppimisen 2003, 7).  

För både lärare och bibliotekarier finns information från den andra yrkesgruppens 
specialområden att ta del av genom litteratur och utbildning. Av de texter som 
bibliotekarierna sammanställt framgår att man är angelägen om att dela med sig av sitt 
kunnande. I yrkeshögskolebibliotekens virtuellstrategi från den 31.12 2001 var ett av målen 
att ge lärarna färdigheter i informationshantering: ”För att hänga med i den egna branschens 
utveckling bör lärare behärska mångsidiga färdigheter i informationshantering. Biblioteks- 
och informationstjänsterna arrangerar vid behov undervisning för lärare i 
informationshantering. Det är viktigt att utbildning erbjuds regelbundet i syfte att 
upprätthålla och utveckla inlärda färdigheter” (AMKIT-konsortion 
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virtuaalistrategia/Virtuellstrategi 2003, 3). 

Enligt Limberg och Folkesson är ändamålsenlig undervisning i informationssökning 
”beroende av att lärare och bibliotekarier ser sådan undervisning som en del av sitt 
gemensamma professionella objekt”. Deras undersökningsresultat ”tyder på behov av en 
mera medveten hållning där de olika yrkesgrupperna utvecklar mera gränsöverskridande 
samarbete med elevernas lärande i fokus – dvs. den didaktiska intentionen – snarare än 
organisation av det egna arbetet.” Rekommendationen är densamma som i min 
undersökning: ”Vi förespråkar inte att gränsöverskridandet skall innebära utsuddande av 
särdrag i vars och ens professionella kompetens utan i stället ett mera dynamiskt 
förhållningssätt i det gemensamma arbetet, där man utnyttjar särarterna i lärares respektive 
bibliotekariers kompetenser för att skapa något nytt i undervisningen i informationssökning”
(Limberg & Folkesson 2006, 126). 

Bibliotekariernas uppgift i samhället har förändrats. Inom undervisningen behövs deras 
kunskaper till mer än att tillhandahålla information. Informationens och lärandets sociala 
sammanhang samt de kommunikativa aspekterna ökar i betydelse och förutsätter en annan 
bibliotekarieroll än den traditionellt serviceinriktade. Det i sin tur förutsätter nya kunskaper 
och färdigheter. Undervisning handlar emellertid inte enbart om informationshantering, inte 
ens i vid bemärkelse. I mina intervjuer kom både lärare och bibliotekarier in på den personliga 
utvecklingsprocess som utbildningen skall stöda och det slags växande som leder till 
”yrkesbildning” (ammattisivistys), med Matti Vesa Volanens term, vilket innefattar både 
självvald kallelse (ammatti-ihmiset kutsuvat itse itsensä ammattiin) och etos (Volanen, 37-
38). Det bildningsideal som har förknippats med bibliotekariens arbete har inte spelat ut sin 
roll. 
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7 DISKUSSION 

Den avslutande diskussionen syftar till att kort presentera de viktigaste resultaten samt att 
analysera och kommentera dem med tanke på den relevans de kan ha för teori och praxis.  
Kapitlet inleds med en kort presentation av undersökningen, dess syfte och målsättning 
(7.1.1). Därefter följer en diskussion om undersökningens validitet. Sedan följer två 
sammanfattande beskrivningar av förändringsprocesser, den ena behandlar 
organisationskultur och förändring (7.2.1), den andra bibliotekariens integrationsprocess 
(7.2.2). En sammanfattande genomgång av undersökningens resultat kommenteras med 
avseende på bibliotekarierollen utveckling (7.3). Den åtföljs av en resultatredovisning 
utgående från de forskningsfrågor som formulerades (7.4) och av några slutsatser (7.5). 
Möjliga tillämpningar av resultaten diskuteras och slutligen framkastas idéer för fortsatt 
forskning (7.6).  

7.1 Undersökningen 

Idén till undersökningen som ligger till grund för denna avhandling föddes efter att jag på 
nära håll hade följt med en yrkeshögskolas tillkomstprocess. De medverkandes engagemang 
och allt arbete som etableringen krävde imponerade djupt på mig. Processen väckte också 
många frågor. Som bibliotekarie intresserade jag mig särskilt för hur bibliotekarierna hade 
inlemmats i den nya utbildningsinstitutionen och hur de utmaningar som mötte dem kunde 
påverka bibliotekariens yrkesroll. Inom den dåvarande Institutionen för 
informationsförvaltning vid Åbo Akademi (sedermera Institutionen för allmän 
samhällsforskning) inleddes ett forskningsprojekt med rubriken Information och inlärning. 
Tack vare projektledaren professor Sara von Ungern-Sternberg fick jag möjlighet att utveckla 
min idé inom ramen för projektet. 

7.1.1 Syfte och målsättning 
  
Avhandlingens syftar till att undersöka hur bibliotekarierollen utformades vid landets 
svenskspråkiga yrkeshögskolor under den nya utbildningens etableringsskede samt att 
analysera och förklara rollutvecklingen. Bibliotekariens yrkesroll granskas mot bakgrunden 
av den organisationsförändring och pedagogisk utveckling som ägde rum inom 
yrkesutbildningen under 1990-talet. Denna formulering byggde på några antaganden om vad 
som skedde när yrkesutbildningen i Finland reformerades och en ny organisation för den 
högre yrkesutbildningen byggdes upp: 

- De förändringar en institution genomgår genererar nya förändringar, d.v.s. i den mån 
verkliga förändringar har skett inom en utbildningsinstitution har detta gett upphov till 
ett förändringstryck på olika delområden inklusive biblioteket.  

- I en ny situation är en traditionell yrkesroll i behov av omdefiniering. 
- Yrkesrollen bör omdefinieras dels i förhållande till den nya kontexten, dels i 

förhållande till andra aktörer, som också berörs av förändringarna.
- För att utnyttja specialkunskaper med sikte på organisationens mål bör rollkonflikter 

mellan olika professioner överbyggas och samverkan fokuseras. 
Ett uttalat syfte med undersökningen är vidare att göra bibliotekariens röst hörd både i 
forskningssammanhang och inom de utbildningsorganisationer där många bibliotekarier i dag 
arbetar. 
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Yrkeskårens professionsanspråk grundar sig i dag på att bibliotekarien är expert på 
informationshantering och att detta kunnande behövs i samhället. Undersökningen bygger på 
antagandet att bibliotekarien också har den pedagogiska uppgiften att bidra till andras 
informationsfärdigheter, att denna uppgift framstår tydligast inom utbildningsinstitutionen, 
samt att uppgiften borde synliggöras och utvecklas. 

En undersökning, som skulle ge svar på en rad frågor om bibliotekarierollen i den specifika 
kontexten och under inflytande av de processer som försiggick inom den, byggdes upp med 
stöd av flera forskningsområden. Teorier och resultat från professions- och rollforskning, 
organisationsforskning och pedagogisk forskning utnyttjades förutom självfallet den del av 
informationsvetenskapen som är inriktad på bibliotekariens - informationsspecialistens arbete 
och på studerandes informationshantering. Materialet samlades huvudsakligen in under 40 
semistrukturerade intervjuer med ledare, lärare och bibliotekspersonal, i första hand 
bibliotekarier, vid fyra yrkeshögskolor under ett drygt halvår 2001. 

De som kommer till tals i intervjuerna kunde t.ex. antas ha olika uppfattningar om nyttan för 
utbildningen av den ekonomiska satsningen på biblioteket, som statsmakten påbjudit. I många 
deviser som har använts för att marknadsföra biblioteksservicen har man utgått från att 
bibliotek och information självklart är till nytta för individen, ramorganisationen, samhället. 
Bland bibliotekarier över lag är det närmast varit ett axiom att nyttan av verksamheten står i 
direkt förhållande till resurstilldelningen. Nyttoeffekterna har emellertid varit svåra att direkt 
påvisa och tidigare forskning visar inte entydigt att ett aktivt biblioteksarbete förbättrar 
inlärningen (Limberg 2002, 88). Många olika faktorer måste samverka för att lärandet skall 
vara framgångsrikt. En möjlig strukturering av resultatet hade varit att ta fasta på olika 
dimensioner hos såväl bibliotek som skola med beaktande av att flertalet tidigare 
undersökningar gäller andra utbildningsnivåer än den aktuella högskolenivån. 
Skolbibliotekets pedagogiska roll har uttryckts i följande fem dimensioner: medierna, 
rummet, bibliotekarien, informationssystemet och pedagogiken. Dessa samspelar med 
dimensioner hos utbildningsinstitutionen. Limberg nämner lärarna, eleverna, klassrummen, 
läromedlen, undervisningsmetoderna, det slags uppgifter eleverna arbetar med och 
skolledarens hållning (ibid., 89). Genom att högskolorna var geografiskt splittrade och 
saknade enhetliga bibliotek förkastades emellertid den strukturen. För att analysera olika 
dimensioner av bibliotekariens yrkesroll användes en modell av Kuhlthau för bibliotekariens 
olika interventionsnivåer - roller i två kärnprocesser, referensarbetet och undervisningen 
(Kuhlthau 1993, kap. 8). 

7.1.2 Validering 

För varje vetenskaplig undersökning ställs frågan hur tillförlitliga de resultat som uppvisas är, 
i vilken utsträckning de är generaliserbara och i vilken utsträckning undersökningen bidrar till 
forskningsområdets teori. Den metod som ledde fram till resultatet utvärderas. I en kvalitativ 
undersökning som denna diskuteras eventuella personliga bindningar som kan påverka 
resultatet. 

Undersökningen är rent kvalitativ och avsikten har varit att ta fram information om 
forskningsobjektet, utvecklingen av bibliotekariens yrkesroll inom yrkeshögskolan, genom att 
ställa frågor och samtala med ett antal personer med direkta erfarenheter av utvecklingen. Det 
har inte samlats in statistiska uppgifter om biblioteksanvändningen i detalj under den aktuella 
perioden, om interaktionen mellan de undersökta grupperna eller individerna eller andra 
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tänkbara fenomen som kunde kvantifieras. Att biblioteksstatistik från inledningsskedet inte 
utnyttjats motiveras med att den visat sig bristfällig. Resultatet vilar på aktörernas berättelser 
och min tolkning av dem med stöd i den dokumentation som finns om yrkeshögskolornas och 
yrkeshögskolebibliotekens tillkomst samt forskning, som har befunnits relevant i 
sammanhanget. 

Validitetsbegreppet används för att analysera och fastställa forskningsresultatens giltighet. Ur 
ett postmodernt perspektiv kan validiteten uppfattas som en social konstruktion bortom det 
traditionella sanningsbegreppet. För att kunna göra anspråk på vetenskaplighet måste 
forskningsresultat ändå gå att bedöma på andra grunder än enbart subjektiva värderingar. 
Kvale diskuterar validitetsbegreppet i olika forskningstraditioner och ställer 
samhällsvetenskapernas strävan efter det allmängiltiga mot en humanistisk syn, där varje 
situation uppfattas som unik. Avgörande för valideringen är vilken kunskap som eftersträvas 
och hur uppsåtet lyckats. Det gällde alltså att primärt ta ställning till vilken valideringsform 
som är aktuell just här. Den aktuella undersökningen lägger större vikt vid att ge en så 
mångsidig bild som möjligt av bibliotekarierna situation vid yrkeshögskolorna och därigenom 
tillföra området ny kunskap snarare än att försöka hitta generella mönster och förklaringar. 
Materialet ger ändå möjligheter till beskrivning av några trender, som kan anses påvisbara i 
det begränsade sammanhanget. I den meningen bidrar undersökningen till en större teoretisk 
förståelse av de processer som formar bibliotekariens yrkesroll. Bedömningen av 
undersökningen tillkommer i sista hand dem som berörs av den. Den pragmatiska bekräftelsen 
blir synlig genom praktisk handling. Den slutliga valideringen sker om resultatet visar sig 
användbart i praktiken (Kvale 1997, kap. 13). 

När valideringen av undersökningen ses som en fortlöpande process, sker en kvalitetskontroll 
under arbetets gång. Intervjusituationerna dokumenterades exempelvis efter hand i 
anteckningar till stöd för de tolkningar som följde. Min strävan har varit att i texten visa hur 
tolkningarna konstruerades. Det har skett med tanke på att läsaren av texten också är en 
uttolkare av undersökningen. Varje tolkning sker utgående från personliga kunskaper och 
erfarenheter, men läsaren skall ges möjligheter att ta del av så mycket som möjligt av 
materialet. Bevisföringen av mitt resonemang sker genom att informanterna citeras och deras 
synpunkter återges. Urvalet ur det omfattande intervjumaterialet baserar sig på en subjektiv 
bedömning av vad som är relevant i sammanhanget och min strävan har varit att återge både 
det generella - typiska och det individuella – specifika, dock utan att avslöja informantens 
identitet. Den konfidentiella behandlingen av materialet har varit en av de största 
utmaningarna i presentationen. Av den anledningen valde jag att inte göra närmare 
yrkeshögskolevisa beskrivningar utgående från intervjuerna. 

Mitt förhållande till forskningsobjektet berördes redan i presentationen av forskningsmetoden 
(kapitel 5.1.1). Att ha en förförståelse av objektet som inte enbart var teoretisk gav många 
fördelar. Mina tidigare kontakter med yrkeshögskolevärlden och bibliotekariekollegorna 
underlättade förarbetet inför intervjuerna. Jag kände till de aktuella diskurserna om 
organisationsförändringar, högskolemässighet, organisationskultur m.m. Genom att man 
brottades med likartade problem vid alla högskolor och högskolebibliotek hade det mindre 
betydelse att jag tidigare hade varit engagerad i en av dem. Jag bedömer inte heller att 
inlevelsen i problemen blev ett hinder för en allsidig redovisning av resultatet. 

Intervjuernas innehåll påverkades i viss mån av den arbetssituation man råkade befinna sig i. 
Om t.ex. lärarna vid ett utbildningsprogram nyligen har gjort en utvärdering, där man samfällt 
efterlyser en stark ledning och man har fått svaret av ledningen att programmet självt måste ta 
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sitt utvecklingsansvar, eftersom just den gruppen har den högsta expertisen inom området, 
färgar det av sig på vad en aktör har att säga om ramorganisation, förändringar och 
organisationskultur. Om ett nybygge är den stora frågan för dagen knyts många 
förhoppningar, och ibland farhågor, till det och det blir klart synligt. 

Min avsikt var att i indexeringsskedet försöka vara öppen för innehållet, att höra också det 
som jag inte i förväg väntat mig att få höra. Trots den styrning och likriktning från min sida, 
som en intervjuguide leder till, varierar tyngdpunkten i praktiken från intervju till intervju, 
och inte bara mellan kategorier av intervjuade. Jag hade antagit att rektorer är mest 
intresserade av att tala om hela den organisation de ansvarade för, lärarna om läroprocessen 
samt bibliotekarierna om biblioteket och ville ge rum för detta vid behov. Detta besannades 
endast delvis. 

7.2 Förändringsprocesser

Förändringsprocesser är ett bärande tema i undersökningen. En enkel definition av begreppet 
process är “en serie händelser eller förändringar som följer efter varandra”. Enligt Ljungberg 
och Larsson (2001, 191-192) är en process vanligen relaterad till andra processer och 
relationerna mellan dem “behöver inte vara sekventiella eller få, de är vanligen många och 
komplexa” och bildar ett komplicerat nät. Yrkeshögskolorna har utvecklats under inflytande 
av olika kraftfält och utvecklingsprocesserna griper in i varandra. Undersökningen har följt de 
allmänna förändringsprocesserna vid de fyra yrkeshögskolorna samt de processer 
aktörsgrupper och enskilda aktörer genomgick.  

Kausala modeller som beskriver orsak och verkan är otillräckliga för att fånga de 
komplicerade processer som formade bibliotekariens yrkesroll. Ändå finns det en klar orsak 
till att ett nytt arbetsfält öppnade sig för bibliotekarierna, nämligen den statliga 
utbildningspolitik som förutsatte att yrkeshögskolorna satsade på biblioteks- och 
informationstjänsterna. Dessutom fanns det ett intresse för att utveckla tjänsterna inom några 
enskilda utbildningsprogram. Den statliga styrningen av reformen uppfattades olika. För 
ledningens del fanns det en högre instans att hänvisa till för att genomdriva reformen på 
regionpolitisk nivå och inom organisationen. Många lärare verkar ha uppfattat styrningen som 
något negativt, man överförde t.ex. resurser från undervisningen till uppbyggnaden av 
biblioteks- och informationstjänster. Bibliotekarierna såg de statliga försöksbestämmelserna 
som den verkliga drivkraften till biblioteksutveckling. 

7. 2.1 Organisationskultur och förändring 

Otalas/Helakorpi & Olkinuoras modell, som introducerades i kapitel 3, (Otala 1996/2000; 
Helakorpi & Olkinuora 1997) sätter förändringsprocesser och organisationskultur i relation 
till både organisationsutveckling och individuell utveckling. Här beskrivs de olika stegen 
närmare i ljuset av undersökningen: 
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Figur 23: Organisationens behov av kunnande (Otala 1996/2000, 236; Helakorpi & Olkinuora 
1997, 235). 
  

De förändringar som nämns i intervjuerna med ett urval representanter för de fyra 
yrkeshögskolorna kan grupperas på olika sätt. Jag har valt att i första hand särskilja externa
och interna faktorer, d.v.s. de som kommer från det omgivande samhället och de som 
genereras inom organisationen. Viktiga externa förändringar är de strukturella förändringarna 
i samhället som återspeglas i den nationella utbildningspolitiken. Den ger en grund för 
yrkeshögskolornas verksamhetsfilosofi och utbildningsfilosofi. Till de externa faktorerna hör 
också utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin samt media, som i 
hög grad påverkat biblioteken. 

Många interna incitament till en rad utvecklingsprocesser kan spåras till organisationens 
ledning även om största delen av själva utvecklingsarbetet sker på organisationens lägre 
nivåer. Det är i första hand ledningen som förutser kommande förändringar i omgivningen 
och det tryck på organisationen de medför. I bakgrunden finns den politiska beslutsnivån och 
en rad ägarintressen samt de för yrkeshögskolorna viktiga företagen och andra arbetsgivare. 
Ledningen skapar bilder av framgångsfaktorer i hård konkurrens om de årskullar som står i 
beråd att välja utbildning. Den prognos med rubriken Yrke 2015 som sammanställts över 
behovet av svenskspråkig arbetskraft och yrkesutbildning pekar på ett växande behov av 
arbetskraft med yrkesutbildning på andra stadiet och ett minskat behov av högskole- och 
universitetsutbildning (Backman 2003). Studerandes personliga val påverkas emellertid av 
många olika faktorer och kan inte styras centralt. 

Min andra distinktion går ut på att se förändringarna och deras effekter dels ur 
organisationens och dels ur den medverkande individens perspektiv även om dessa delvis 

Förändringar     Förändringarnas effekt på branschen
Analys av förändringar 

Förändringarnas effekt på arbetet Förändringarnas effekt på den egna 
organisationen 

Förändringar i arbetet Vision Mål Framgångsfaktorer Konkurrensfördelar 

   
O r g a n i s a t i o n e n s    b e h o v    a v    k u n n a n d e

Individens kunskapssträvanden     P e r s o n l i g   u t b i l d n i n g s p l a n 
i arbetet 

Analys av det egna kunnandet Egna utbildningsbehov Personliga utvecklingsmål 

Kulturen hos en Lärande organisation som stöder Lärandet 
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sammanfaller, eftersom organisationen består av individer. 

1) Organisationsperspektivet 
Ur ett allmänt organisationsperspektiv kan en rad förändringar utläsas ur intervjuerna. 
Förändringarnas effekt på branschen blev synliga i en genomgående förnyelse av 
yrkeshögskolans organisation inklusive byte av huvudman. Att man fick högskolestatus skulle 
synliggöras och det ledde till profilering gentemot både andra stadiets utbildning och 
vetenskapshögskolorna. Yrkeshögskolorna förväntades vara väl synliga i samhället. De skulle 
samarbeta med näringslivet, vilket de tidigare yrkesinstituten redan gjorde i stor utsträckning, 
men nu uttrycktes förväntningar på högskolan att fungera som en regional motor. 
Internationalisering var ett annat framträdande tema det förverkligades främst genom 
samarbetsprojekt och utlandspraktik för studerande och lärare.  
En ny utbildningsform förutsatte att organisationen definierade dess nivå, innehåll och form 
samt hur målen skulle förverkligas. De formella kraven på undervisningspersonalens 
utbildningsnivå höjdes, det förekom satsningar på pedagogisk förnyelse. Statliga myndigheter 
ställde krav på att yrkeshögskolorna skulle inrätta tidsenliga bibliotek där sådana inte fanns, 
vilket ledde till att yrkeshögskolevisa biblioteksorganisationer byggdes upp och till att 
servicenivån generellt höjdes. Biblioteksbranschen som helhet gynnades av den nya 
arbetsmarknad yrkeshögskolebiblioteken erbjöd. Det utvecklingsarbete som 
yrkeshögskolebibliotekarierna utförde och de erfarenheter som gjordes finns att utnyttja vid 
andra bibliotek. 

Förändringarnas effekt på den egna organisationen var påtagliga i och med att 
organisationen växte, fick en ny struktur och en ny förvaltning. Det gällde både 
yrkeshögskoleorganisationen som helhet och dess biblioteksorganisation. Den nya och ofta 
geografiskt splittrad organisationen ställde stora krav både på ledningen och på övriga 
medverkande. När biblioteks- och informationstjänsterna byggdes upp balanserade man 
mellan det faktum att centraliserade bibliotekstjänster är mest kostnadseffektiva och att 
servicen måste finnas nära studerande och lärare. 

De allmänna visioner och mål som ställdes upp gällde självfallet också för biblioteken. För 
varje utbildningsinstitution utöver den obligatoriska grundskolan finns många utmaningar, en 
av dem är att få studerande, en annan att hålla kvar dem utan avbrott och en tredje att få dem 
utexaminerade. För en utbildningsinstitution som utbildar för arbetslivet är andelen 
utexaminerade som fått anställning eller skapat sig själva en arbetsplats ett viktigt mått på 
framgång1. Hur studerande klarar sig i framtiden och i vilken utsträckning de lyckas förnya 
arbetslivet går inte att överblicka. Ett uttalat utbildningsmål är att utbilda för förändringar i 
arbetslivet och i det sammanhanget blir attityderna till ny kunskap samt förmågan att söka och 
utnyttja ny information viktig. Livslångt lärande har länge varit ett nationellt 
utbildningspolitiskt mål, som yrkeshögskolorna möter med en omfattande vuxenutbildning. 

En gemensam vision för biblioteks- och informationstjänsterna formulerades 1998 av den 
biblioteksgrupp som fungerar underställd yrkeshögskolornas rektorsråd ARENE r.y.: 
“Vuoteen 2003 mennessä kirjasto on ammattikorkeakoulun oppimisprosessin keskeinen osa, 
ja se täydentää alueensa kirjastoverkostoa ja tietohuoltoa. 
Amk-kirjasto tarjoaa avoimen, joustavan ja tehokkaasti verkottuneen oppimisympäristön, joka 
tukee myös monimuoto- ja etäopiskelua. Kirjastolla on ammatillisuuteen painottuva 
ajantasainen kokoelma, nykyaikaiset tilat ja asiantunteva henkilöstö, joka toimii oppimisen 

                                               
1 Placeringen på arbetsmarknaden följs upp och presenterar i den gemensamma databasen AMKOTA. 
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ohjaajana ja tiedonhallintataitojen kouluttajana” (Ammattikorkeakoulujen tietopalvelut 
1999, 1). Här ingår en rad nyckelbegrepp: Biblioteket spelar en central roll i läroprocesserna 
och det utgör en öppen, flexibel och nätverksansluten läromiljö, som stöder flerformsstudier 
och distansstudier. 

Studierna vid yrkeshögskolorna följer de allmänna målen för högskoleutbildning i 
kombination med målen för yrkesutbildning. Samtliga tillfrågade nämner den teoretiska 
grunden för den nuvarande utbildningen, men man betonar också den praktiska förankringen. 
En av de deviser som användes i inledningsskedet gick ut på att man “utbildar praktiker som 
vet hur och varför”. Att utveckla ett kritiskt tänkande och förhållningssätt hos de studerande 
är ett centralt mål för all utbildning på högskolenivå. Det framgick ur både måldokument och 
en del intervjuer, i första hand med dem som hade ett övergripande ansvar för utbildningen, 
men också med lärare, som hade erfarenheter av okritisk användning av information. I och 
med att begreppen informationsfärdigheter och informationskompetens och är centrala för 
dem som arbetar vid bibliotek inom utbildningen talade bibliotekarierna om olika aspekter på 
dessa färdigheter. Det handlade både om sökfärdigheter och om att lära sig behärska 
informationsinnehåll samt om informationsanvändning. 

Som både en framgångsfaktor och en konkurrensfördel hos yrkeshögskolan uppfattades 
kombinationen av teori och praxis med stark förankring i arbetslivet samt en trygg studiemiljö 
genom handledning och annat stöd. De enskilda yrkeshögskolorna hade olika profiler och 
såväl en urban miljö som en trygg studieort användes i marknadsföringen. För biblioteken är 
konkurrenssituationen en annan. Man konkurrerar inte med varandra eller med andra aktörer 
inom utbildningsinstitutionen utan samarbetar i ett nationellt nätverk, som innefattar alla slags 
bibliotek. Konkurrens har man däremot från de sökmaskiner på internet som snabbt ger någon
information. 

Organisationens behov av kunnande är beroende av det individuella kunnandet. 
Organisationens totala behov av kunnande är mångfacetterat, men en kombination av 
ämneskunskaper på hög nivå och pedagogiskt kunnande, som innefattar förmågan att 
handleda, är primär med tanke på dem som studerar vid yrkeshögskolan. För bibliotekets del 
är sakkunskapen inom det egna området viktigast, men den måste synliggöras. En del lärare 
hade vid tiden för intervjuerna endast en vag uppfattning om yrkesområdet. 
Undersökningen tyder på att organisationen inte förmår utnyttja bibliotekariens sakkunskap 
eftersom man inte känner till specialkompetensen. Ändå finns det ett uttalat behov av det 
slaget av kompetens som stöder utvecklandet av informationsfärdigheter redan i 
måldeklarationerna för yrkeshögskolorna. En konsekvens av att kompetensen är otydlig för 
organisationen är svårigheterna att definiera vilken servicenivå man vill upprätthålla och 
vilket slags personal man egentligen borde anställa. Frågan om vilken kognitiv auktoritet man 
besitter i förhållande till utbildningen är emellertid inte helt klar för bibliotekarierna själva. 

Förändringarna i biblioteksarbetet skedde i snabb takt åtminstone där bibliotekspersonalen 
på några år gick igenom alla stadier av uppbyggnadsarbete och sedan vidare in i en aktiv roll i 
undervisningen. Där bibliotek byggdes upp nästan från grunden gick arbetet till en början ut 
på att gallra i samlingarna, skaffa nytt material, registrera det, göra avgiftsbelagda 
elektroniska källor tillgängliga och bygga upp kontakter inom organisationen. Parallellt deltog 
de flesta biblioteksanställda i någon form av gemensam fortbildning av yrkeshögskolans 
personal och några var aktiva inom högskolans allmänna utvecklingsarbete såsom 
kvalitetsutvecklingen. Pedagogisk fortbildning tillsamman med lärarna gav de bästa 
möjligheterna att sätta sig in utbildningens form och innehåll samt att skapa kontakter. Ofta 
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nämner bibliotekarier att man måste delta i både formella och informella sammanhang för att 
marknadsföra biblioteket inom organisationen. Det gällde att inte bli betraktad som 
utomstående. Viktig information om undervisningen, som man annars skulle bli utan, fick 
man av lärarna under gemensamma kaffepauser. Att bygga upp ett kontaktnät till de andra 
yrkeshögskolebiblioteken uppfattades som viktigt eftersom det gav konkret stöd i det lokala 
utvecklingsarbetet och en gemensam referensram, vilket bidrog till att skapa en gemensam 
yrkesidentitet.  

2) Individperspektivet  
Etableringen av yrkeshögskolorna förutsatte personligt engagemang från de medverkande och 
personlig strävan efter kunskap för att svarar mot organisationens behov av kunnande. Alla 
bibliotekarier talade om de utmaningar arbetet medförde, men oftast var det sig själva de 
utmanade, eftersom de såg behoven och såg vad de kunde göra. 

Analysen av det egna kunnandet är en del av arbetet. Det fanns ett professionellt 
självförtroende hos bibliotekarierna, men samtidigt en känsla av att inte räcka till. Det kunde 
handla om bristande kunskaper i ett undervisningsämne, om behov av att uppdatera 
informationssökningen på något område eller om svårigheter att göra sig hörd i 
undervisningssammanhang. Där kunde gemensamma pedagogikstudier med lärarna 
åtminstone ge ett gemensamt språk. Det kunde handla om svårigheter att marknadsföra 
biblioteket och brister i det egna ledarskapet. Samtidigt ökade självkänslan när man märkte att 
baskunskaperna inom informationshantering gav en viss kompetens att fungera i andra 
sammanhang. Några bibliotekarier konstaterar att de har en klarare uppfattning om 
yrkeshögskolan som helhet och vet mera om det som sker på ett flertal områden än enskilda 
lärare, som arbetar inom sitt fack. De egna utbildningsbehoven var individuella, men de 
områden som nämns ovan var gemensamma för flera av de tillfrågade bibliotekarierna. 
Intervjuerna ger inget direkt svar på frågan om personliga utvecklingsmål. De flesta 
bibliotekarier föreföll att ha mycket rutinarbete och ö. h. t. ett mycket splittrat arbete. 

I Otalas/Helakorpi & Olkinuoras modell kombineras organisationens behov av kunnande med 
en personlig utbildningsplan för dem som arbetar inom organisationen. Utbildningsreformen 
förutsatte att lärarna fortbildar sig och många har fått lov att höja sin kompetens. Motsvarande 
krav på fortbildning av bibliotekarier har inte ställts. Biblioteken hade mindre summor som 
man disponerade, i första hand för att personalen skulle ha möjlighet att delta i möten och 
fortbildning som arrangeras inom det egna fältet, men också i annan, kortare fortbildning. I 
något fall deltog temporärt anställda i kompetensgivande utbildning, vilket har förutsatt att 
man gjort upp en personlig utbildningsplan. Att analysera det egna kunnandet, ställa upp 
personliga utvecklingsmål, beskriva individuella utbildningsbehov i relation till 
organisationens behov av kunnande och därefter göra upp en personlig utbildningsplan borde 
vara möjligt i en organisation, var uppgift är att skapa förutsättningar för lärande. Men tanke 
på den förnyelse som åstadkommits har yrkeshögskolan ändå fungerat som en lärande 
organisation under sin etableringsfas.  

7.2.2 Bibliotekariens integrationsprocess 

Bibliotekariernas berättelser om hur de tog sin plats i organisationen och i undervisningen 
uppvisar många olikheter i detaljerna. Ändå finns det gemensamma drag och dem har jag tagit 
fasta på i följande bild för att åskådliggöra trender (figur 24): 
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Figur 24: Bibliotekariens integrationsprocess. Grafisk illustration av de trender som framkom 
i intervjuerna med bibliotekarierna. Kurvorna bygger inte på absoluta värden. 

Bibliotekariernas ställning i den organisation som arbetade för att etablera sig var starkare än i 
den etablerade yrkeshögskolan. I början var beslutsstrukturerna inte låsta och det fanns 
möjligheter för den som ville engagera sig att medverka på olika nivåer i organisationen. När 
koncession för permanent yrkeshögskoleverksamhet hade beviljats slöt sig organisationen. De 
strukturer som uppstod ledde till att de ansvariga bibliotekariernas möjligheter till inflytande 
vanligen minskade. 

Att börja med var det svårt för bibliotekarierna att etablera sig inom de utbildningsområden 
där det inte hade funnits en bibliotekarie förut. I vissa fall lyckades integrationsprocessen, 
men sedan drabbades hela verksamheten av en tillbakagång som en naturlig reaktion på de 
stora ansträngningar koncessionen krävt av alla. I och med att organisationsförändringar 
gjordes ändrades också ramarna för bibliotekariens arbete gentemot institutioner och program 
m.m. Förändringar gav självfallet också nya möjligheter. Arbetet med att integrera biblioteket 
i undervisningen fortsatte och några goda team uppstod. 

7.3 Bibliotekariens yrkesroll i förändring 

Genom hela redovisningen av resultatet (kapitel 6.1 - 6.4) gjordes sammanfattande 
slutnoteringar som hänför sig till bibliotekariens yrkesroll. De återges och används här för att 
föra generaliseringen ett steg vidare och fånga några allmänna rolldimensioner. 

Integrations-
 grad 

Integration i 
organisationen 
- trendkurva 

Integration i 
undervisningen 
- trendkurva 

   Tid
 Före koncessionen   Koncession    Tiden efter att koncession  
    beviljas          beviljats 
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7.3.1 Bibliotekarien i den förändrade organisationen 

Redan när informanterna beskrev ramorganisationen och de förändringar den genomgått 
förmedlade de en första uppfattning om bibliotekariens yrkesroll. 
Bibliotekarierna och karakteristika för ramorganisationen:

- För bibliotekarierna ligger sådana mål som stöder studerandes position i 
yrkeshögskolan nära. 

- De som arbetar vid kombinerade bibliotek framhåller yrkeshögskolan betydelse för 
lokalsamhället genom biblioteket. 

- Engagemanget i organisationen är större ju mera bibliotekarien har varit engagerad i 
det allmänna utvecklingsarbetet. 

Rolldimension: Bibliotekarien uppfattar sin yrkesroll som en samhällsroll. 
Etableringen av yrkeshögskolan förutsatte att de medverkande definierade institutionens plats 
i utbildningsfältet och i samhället. För bibliotekarier, som hade arbetat inom den offentliga 
sektorn, var det slags utbildningspolitiska diskussion som fördes bekant. Det var en fördel att 
känna till den retorik som gällde. För bibliotekarierna var det exempelvis naturligt att tänka på 
studerande som kunder. 

Bibliotekarierna i den allmänna förändringsprocessen:
- Bibliotekarierna är i första hand sysselsatta med uppbyggnadsarbetet av biblioteks- 

och informationstjänsterna. Utgångspunkterna varierar mycket och steget till service 
på högskolenivå känns långt på vissa håll. 

- Stöd för biblioteksutveckling från olika håll, från undervisningsministeriet, högskolans 
ledning och intresserade lärare, noteras. 

- Entusiasmen inför möjligheterna att delta i uppbyggnaden av en ny utbildningsform 
var påtaglig. Förändring var här i hög grad liktydig med nya möjligheter. 

Rolldimension: Under yrkeshögskolans tillkomstprocess framstår bibliotekariens yrkesroll 
som en förändringsskapande roll.
De bibliotekarier som engagerade sig i uppbyggnaden av yrkeshögskolornas bibliotek 
välkomnade över lag förändringar inom organisationen och arbetade för att få till stånd 
omfattande förändringar inom sitt ansvarsområde. Omgivningens bild präglades emellertid 
ännu av bibliotekarierollen före internet och t.o.m. före datoriseringen, men uppfattningarna 
gick i sär. Det förekom ställvis också förväntningar på att bibliotekarien skulle vara den som 
förde in teknologiskt kunnande i informationshanteringen. 

Bibliotekarierna och organisationskulturen:
- Bibliotekariernas/informatikernas utbildningsbakgrund och arbetserfarenheter 

varierade, de hade följaktligen präglats av olika kulturer innan de kom till 
yrkeshögskolan. 

- Bibliotekarierna har genom sin position god inblick i de olika kulturer som präglar en 
mångdisciplinär högskola.  

- I en arbetsmiljö som präglas av specialistkunskap är bibliotekarierna generalister som 
skall överblicka ett brett kunskapsfält på en sådan nivå att de behärskar 
utbildningsområdenas informationsresurser. Samtidigt är de specialister inom sitt eget 
område. 

- Det sker en socialisation till högskolan, men samtidigt stärks den professionella 
identiteten genom samarbetet mellan högskolebibliotekarierna. 

- Kontakter i alla riktningar är viktiga för bibliotekarierna. 
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- Arbetet kräver kontinuerlig kompetensutveckling. I motsats till lärarna ställs inte 
bibliotekarierna inför krav på fortbildning och vidareutbildning utan det blir mest en 
fråga om personliga ambitioner. 

Rolldimensioner: Bibliotekarierna intar en neutral roll i de förhållande till enskilda 
ämnesområden och vill medverka till att en gemensam organisationskultur uppstår. De 
uppfattar att de har en ”länkroll” i organisationen. 
Kulturkrockar mellan ”skolor” och ämnesområden var ett allmänt omvittnat drag i 
yrkeshögskolornas tillkomstprocess. Bibliotekarierna betonade att deras arbetsfält sträcker sig 
över alla utbildningsområden, biblioteket är rent konkret den plats där utbildningarna – och 
kulturerna möts. 

Följande steg i undersökningen var att gå till biblioteket i organisationen för att se vilken eller 
vilka roller den formella och den interna biblioteksorganisationen stödde. 
Bibliotekarierollen i ljuset av den formella biblioteksorganisationen:

- Om bibliotekets servicefunktion och stödfunktion ställs främst blir yrkesrollen en 
annan än om biblioteket uppfattas som en del av utbildningen. 

- De flesta bibliotekarier talade för en aktivare roll i relation till utbildning och 
undervisning. 

Rolldimension: Bibliotekarierollen knyts i första hand till biblioteket som kunskapsförråd och 
serviceorganisation. Det är främst men inte endast bibliotekarierna som också ser den 
pedagogiska dimensionen i arbetet. 
Bibliotekets placering i den formella organisationen understryker i flera fall att biblioteket 
fungerar självständigt vid sidan om undervisningen. Ett självständigt bibliotek är en 
förutsättning för en sammanhållen biblioteksfunktion för hela yrkeshögskolan och i många 
fall vid den tiden också för yrkesinstitutet. Den negativa aspekten är att integrationen i 
undervisningen förefaller att försvåras. Organisationens syn på biblioteket framträder genom 
de val som gjorts: När biblioteket jämställs med vissa rent tekniska funktioner understryks 
lagerhållnings- och servicefunktionen. När behörighetskraven för bibliotekspersonalen är lågt 
ställda eller frångås vid högskoleintern omplacering av personal visar det att specialkunskaper 
inte uppfattas som viktiga. 

Bibliotekarierollen sedd mot personalorganisationen:   
- Olika roller formas beroende på tjänsteställning i den interna biblioteksorganisationen. 
- Bibliotekarier i ledande ställning, vars uppgift är att driva bibliotekets intressen inom 

yrkeshögskolan, betonar betydelsen av en stark plattform inom organisationen. 
Rolldimension: Ansvarsområden och arbetsuppgifter bidrar till att forma bibliotekariens 
yrkesroll. Det är befogat att tala om olika roller som utvecklades beroende på vilka uppgifter 
bibliotekarierna handhade. 
Genom att bibliotekarierna var så få stärkte detta vars och ens personliga ansvar för 
verksamheten. Bibliotekscheferna var emellertid i en särställning genom sitt helhetsansvar 
och de arbetsuppgifter som hänförde sig till förvaltningen. 

Bibliotekarierollen i ljuset av biblioteksanvändningen:
- Bibliotekarierollen definieras fortfarande utgående från biblioteket som institution 

både av bibliotekarierna själva och av omgivningen. 
- Informationen om bibliotekets serviceutbud har endast delvis gått fram, vilket 

påverkar användningen. 
- När biblioteket uppfattas som begränsat till en samling av tryckt material blir 

utomståendes bild av biblioteksarbetet och yrkesrollen starkt begränsade. Den som 
endast använder det elektroniska biblioteket tenderar att bortse från bibliotekariens 
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andel i uppbyggnaden och upprätthållandet av detta. 
- Bibliotekarierna utgick vanligen från sin bild av biblioteket och den service man ansåg 

att biblioteket borde kunna erbjuda. Man hade av lärarnas kommentarer att döma inte i 
tillräckligt stor utsträckning tagit reda på vilka verkliga, och synbarligen olika behov 
som fanns. 

- Användningen av bibliotekets tjänster varierar mycket mellan olika 
utbildningsprogram. För bibliotekarierna uppstår dilemmat att välja vilken roll man 
skall spela där uttalad efterfrågan inte finns. Skall bibliotekarien låta efterfrågan styra 
serviceutvecklingen eller arbeta aktivt mot alla utbildningsprogram och därmed också 
ifrågasätta en del undervisningsmetoder? 

Rolldimensioner: Andras syn på bibliotekarierollen begränsas ofta till det man ser, d.v.s. de 
tekniska funktioner som hänför sig till biblioteket som materialsamling. Bibliotekariernas syn 
på sin yrkesroll var i rätt hög grad bunden till biblioteket som institution och rådande 
föreställningar om hur servicen skall fungera. Samtidigt fanns det beredskap att ta ett vidare 
ansvar för studerandes lärande.
Det fanns en ambivalens i bibliotekariernas förhållningssätt till sitt arbete. Dels ville man 
profilera biblioteket inom undervisningen både för att man hade något viktigt att tillföra och 
för att få använda sitt kunnande. Dels var man rädd för att trampa in på lärarens område, både 
av respekt och av hänsyn men också till följd av bristande tilltro till den egna förmågan. 

Bibliotekarierollen i ljuset av samarbetet mellan lärare och bibliotekarier:
- Bibliotekarien är beroende av lärarna för att fullt ut kunna använda sin expertis på 

informationsområdet för och i utbildningen. 
- Yrkeshögskolebibliotekarierna har kollektivt definierat problem och föreslagit 

åtgärder som leder till att bibliotekariernas arbete i högre grad integreras i 
undervisningsarbetet. 

- Exempel visar att det är möjligt att utveckla goda samarbetspraktiker. 
Rolldimension: Bibliotekarierollen inom utbildningsinstitutionen är en samarbetsroll. 
Alla bibliotekarier samt ett flertal lärare och ledare betonar behovet av samarbete. De 
konkreta samarbetsområden som nämns från båda sidor är beståndsuppbyggnaden samt 
handledningen och undervisningen i informationsfärdigheter. 

7.3.2 Bibliotekariens relation till lärandet och undervisningen 

I undersökningen granskades hur bibliotekarierna förhöll sig till lärandet som fenomen och till 
undervisningen i praktiken, främst till lärandet av informationsfärdigheter, för att se vilken 
information det kunde ge om bibliotekarierollen.   
Bibliotekarierna och synen på lärandet: 

- Den konstruktivistiskt grundade synen på lärandet överensstämmer med en stark 
tradition på informationsområdet. 

- Över lag är bibliotekariernas intresse stort för det pedagogiska utvecklingsarbetet.  
- Pedagogiska metoder som förutsätter att studerande aktivt söker och använder 

information ses som intressantast och mest utmanande ur bibliotekets synvinkel. 
- Att ständigt konfronteras med stora informationsmängder av varierande innehåll och 

kvalitet leder till kunskapsrelativism. 
Rolldimension: Den tradition inom vilken bibliotekarierollen utvecklats överensstämmer med 
de synsätt på lärandet som yrkeshögskoleinstitutionen utvecklade. 
Det faller sig naturligt för bibliotekarierna att omfatta den kunskapssyn och pedagogiska 
grundsyn yrkeshögskolorna har förbundit sig till, där lärandet ses såsom en individuell, 
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meningsskapande process, som försiggår i ett socialt sammanhang.

Bibliotekarierna och undervisningen i praktiken:
- Nya synsätt på lärande och undervisning gynnar bibliotekariernas arbetsmöjligheter. 

Ett interaktioniskt perspektiv på lärandet ger rum för bibliotekarien som aktör i 
undervisningen. 

- Studerande skall ”lära sig att lära” genom problemlösning. Yrkesutbildningen skall ge 
färdigheter för ett livslångt lärande i arbetslivet, vilket leder till att studerandes 
informationsfärdigheter uppmärksammas. 

Rolldimension: Bibliotekarierna ser sin möjlighet att spela en aktivare roll i en undervisning 
som går mot individuellt och självstyrt lärande samt problemorienterade arbetsformer. 
Flera trender samverkar till att det borde finnas en efterfrågan på bibliotekariernas 
specialkunskaper i undervisningen. Andra aktörer besitter vanligen inte den kunskap om 
informationssökningsprocessen som bibliotekarierna har. 

Bibliotekarierna och lärarrollen: 
- De formella kraven på lärarna vid yrkeshögskolorna är omfattande. Förutom att de 

skall ha teoretiska kunskaper och arbetslivserfarenhet inom sitt undervisningsområde 
förutsätts de ha pedagogisk utbildning. Därtill förutsätts handledarkompetens m. m. 

- I PBL som undervisningsmetod ges rum för flera olika lärarroller och lärarens arbete 
ändrar karaktär. Lärarens handledarförmåga betonas särskilt och på det området kunde 
läraren och bibliotekarien mötas. 

Rolldimension: Bibliotekarierna uppfattar lärarrollen vid yrkeshögskolan som 
mångfacetterad och krävande.
Bibliotekarierna respekterar lärarnas expertis och önskar att alla lärare skulle förhålla sig till 
på samma sätt till deras kunnande. Respekten för lärarens yrkesområde medförde att 
bibliotekarierna inte ville göra intrång på detta. Det fanns en förståelse för att många lärare, 
trots goda avsikter, inte hunnit utveckla samarbetet med biblioteket under den hektiska tid då 
yrkeshögskoleutbildningen byggdes upp.  

Bibliotekarierna och informationsfärdigheterna:
- Bibliotekarierna hade ambitionen att lära studerande bemästra information på en ny 

och mera medveten nivå. 
- Det fanns aktörer vid yrkeshögskolan som såg ett samband mellan biblioteket och 

utvecklandet av studerandes informationsfärdigheter. 
Rolldimension: Bibliotekarierna ser som sin uppgift att utveckla studerandes 
informationsfärdigheter, vilket kan medföra en aktivare roll i undervisningen.
En introduktion fanns vanligen schemalagd och ibland också undervisning i samband med 
examensarbetet, men annan medverkan berodde på den enskilda lärarens intresse. 
Studerandes egen biblioteksaktivitet berodde enligt bibliotekarierna i stor utsträckning på 
lärarens föredöme och uppmuntran.  

7.3.3 Bibliotekarien som yrkesutövare 

Undersökningen utgår att man fortfarande kan tala om en bibliotekarieprofession och söker 
rolldimensioner i yrkeskunskapen och avgränsningar i relation till lärarrollen. 
Bibliotekarierollen i relation till yrkeskunskapen:

- Yrkeskunskapen legitimerar yrkesutövandet. Om kunskapen inte till alla delar är känd 
och erkänd av andra i organisationen är möjligheterna att utveckla en yrkesroll 
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begränsade, eftersom rollen utvecklas i ett socialt sammanhang. 
- Både den kunskap som är ett resultat av utbildning och den erfarenhetsbaserade, 

ibland tysta kunskapen bidrar till att forma yrkesbilden och yrkesrollen. 
- Transformationen av biblioteket till hybridbibliotek och till ett verkligt och virtuellt 

rum för lärande förutsatte att bibliotekarierna utvecklade vissa sidor av sitt kunnande. 
Förändringen hade endast i liten utsträckning uppfattats av andra aktörer och påverkat 
deras uppfattning om bibliotekarierna som yrkesgrupp. 

Rolldimensioner: Bibliotekarierollen är kunskapsbaserad men samtidigt kontextuellt 
utformad. 
Utöver den teoretiska kunskap som utbildningen i informationsförvaltning ger fanns det 
förväntningar på vissa kunskaper i undervisningsämnena, pedagogiska kunskaper, en bred 
allmänorientering, litteraturkunskaper och dessutom en rad personliga egenskaper som behövs 
i kundrelationer. Enskilda aktörers förväntningar kunde variera avsevärt, men sammantaget 
var de omfattande. Samtidigt konstaterades en klar diskrepans mellan omgivningens och 
bibliotekariernas egen uppfattning om bibliotekariernas yrkeskunskap, vilket påverkade 
yrkesrollens utformning. Andras uppfattning förändrades endast långsamt. På sådana områden 
som hör till arbetets kärnfunktioner föreföll den intuitiva, tysta kunskapen att spela en viktig 
roll även om den inte direkt beskrevs. Det gällde särskilt informationssökningen som process. 
Här har informationsforskningen bidragit till en djupare förståelse av vad som sker, men 
bibliotekariernas tysta kunskap skulle vara värd mera ingående studier. Bibliotekarierna ansåg 
sig behöva fortbildning på många områden, men kursutbudet var begränsat. En del tyckte att 
de hade tillräckliga fortbildningsmöjligheter i arbetet medan andra ansåg att möjligheterna var 
alltför begränsade p.g.a. för små utbildningsanslag.  

Bibliotekarierollen i ljuset av intervjuerna:
- Det finns skillnader mellan omgivningens förväntningar på bibliotekarierna och deras 

egna förväntningar på sin yrkesroll. 
- Bibliotekariernas ambitioner är vanligen högre ställda än omgivningens förväntningar. 

Det gällde särskilt starkare integration i utbildningen, vilket nog stöddes särskilt av 
ledningen. 

- När rollen granskas genom en rad delroller inom kärnområdena 
informationsförmedling och instruktion nyanseras bilden av vad som förväntas och 
vad som förverkligats. 

- Organisatörsrollen är väletablerad, men det finns exempel på misstro mot 
bibliotekarien som organisatör av information i en digital miljö. 

- När det kommer till rådgivning blir en del bibliotekarier själva tveksamma med 
hänvisning till att de inte är ämnesexperter på alla de aktuella utbildningsområdena. 

Rolldimensioner: Bibliotekarierollen kan analyseras som en rad delroller som omgivningen 
varseblir i varierande utsträckning. Bland bibliotekarier fanns det några som inte utan vidare 
var beredda att axla en expertroll som innebär en hög grad av intervention i undervisningen. 
Eftersom yrkesrollen utformas i ett samspel mellan aktörerna i den specifika kontexten 
fungerade de rätt låga förväntningarna begränsande. De professionella kontakterna till det 
övriga biblioteksfältet hade motsatt effekt. Det konsortium som yrkeshögskolebibliotekarierna 
bildade lyfte fram möjligheter till expansion och fördjupning av expertrollen. 

Bibliotekarierollen i relation till lärarens yrkesroll:
- Läraren ”äger” sin undervisning och beslutar om professionellt samarbete. 
- Undersökningen stöder uppfattningen att förbättrad undervisning i 

informationssökning handlar om lärares och bibliotekariers eget lärande. 
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- Bibliotekariens och lärarens yrkesroller kan mötas i en rad av sina delroller, där 
parterna använder sina specialkunskaper. Handledarrollen definieras som central för 
lärandet. 

Rolldimension: Inom vissa utbildningstraditioner möts lärarens och bibliotekariens 
yrkesroller naturligt i undervisningen och handledningen av studerande.
Ämnesläraren ansvarar för substanskunskapen och för att de studerande kan använda den. 
Läraren har följaktligen också ett ansvar för att studerande kan ta fram information och 
bedöma den kritiskt. Detta helhetsansvar kunde delas upp så att informationsfärdigheterna 
enligt de definitioner som tillämpas inom informationsområdet faller på bibliotekariens lott. 
All delad undervisning och handledning förutsätter ett nära samarbete. Beredskapen till detta 
varierade beroende på vilka undervisningsformer som hade hunnit utvecklas. Bibliotekarierna 
fungerade ibland som lärare och handledare av lärarna i informationssökning och detta ansågs 
av bibliotekarierna som en viktig samarbetsform, eftersom det förmodades förbättra kvaliteten 
på lärarnas undervisning av studerande.  

Bibliotekarierollen i ljuset av utvecklingsförslagen:
- Bland framtidsvisionerna finns biblioteket som kunskapscentrum och kreativ miljö, 

vilket ger rum för kunniga och kreativa bibliotekarier. 
- Visionen av framtidens multimediala informationspaket innefattar förväntningar på 

bibliotekarien som expert på informationsinnehåll i varierande förpackningsform och 
med förmågan att bygga upp informationshelheter som anpassas till kundernas behov. 

- Bibliotekariernas roll i utbildningen förväntas gå mot djupare integration i 
undervisningen. 

Rolldimension: Framtidens bibliotekarieroll i en utbildningskontext är fortfarande 
mångdimensionell och förutsätter kunskaper om både förmedling och informationsinnehåll.

7.4 Sammanfattning av resultatet 

Det viktigaste resultatet av undersökningen är den detaljerade bild den ger av 
förändringsprocesser och rollutveckling ur de medverkandes perspektiv. Vissa 
generaliseringar har varit möjliga, men de beskriver endast tendenser. Utöver de 
sammanfattande process- och rollbeskrivningarna i de föregående avsnitten, som innefattar 
slutsatser om undersökningen, lyfts här ytterligare några aspekter fram. Undersökningen gav 
information på följande områden: 

Bibliotekarierna, deras arbete och yrkesroll ställdes i fokus och undersökningen visar 
- att det fanns en gemensam profil för biblioteksutvecklingen vid de fyra 

yrkeshögskolorna, 
- att bibliotekariernas egna uppfattningar om sin yrkesroll i viss utsträckning skiljde sig 

från övriga tillfrågades syn till följd av de olika perspektiven,  
- att det fanns skillnader i synsätt mellan personer i ledande ställning och övriga 

anställda. 
Det fanns många drivkrafter till förändring. Utbildningen utvecklades 

- innehållsmässigt för att svara mot kraven på högskoleutbildning, 
- till formen mot mera självstyrt lärande, 

vilket påverkade behovet av bibliotekstjänster. Informationsmiljön förändrades samtidigt och 
det skapade nya förutsättningar för biblioteksarbetet. 
Den nya situationen öppnade för en förändring av bibliotekariens arbete och yrkesroll mot 
aktivare integration i utbildningsinstitutionen.  
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Mera allmänt bekräftar undersökningen att strävandena att verkligen förändra utbildningen 
och förverkliga en ny syn på lärandet gällde också de svenskspråkiga yrkeshögskolorna i 
Finland. Strävandena att utveckla de aktuella biblioteken till en del av utbildningen och till en 
lärande miljö överensstämmer både med de nationella strävandena (genom AMK-
gruppen/AMKIT-konsortiet) och motsvarande strävanden exempelvis i Sverige vid samma tid 
(BIBSAM-utredningar, bl.a. Gellerstam 2001). I samtliga fall ges bibliotekarien en viktig roll 
som en resurs i utbildningen.  

Här följer en genomgång av de frågor som ställdes inför undersökningen med 
sammanfattande svar. Huvudfrågan lyder: 

1) Hur har bibliotekarierollen vid yrkeshögskolorna utformats i utbildningens 
etableringsskede? 

Förutsättningarna för biblioteksarbetet varierar vid olika yrkeshögskolor. Finns det 
gemensamma utvecklingsdrag i bibliotekariernas etablering vid yrkeshögskolorna eller 
skiljer sig mönstren från varandra? I vilka hänseenden har man lyckats, när har det 
uppstått problem? Hur ser bibliotekarierna och övriga aktörer på framtiden? I ett vidare 
perspektiv kan etableringen och rollutvecklingen säga något om hur bibliotekariens 
expertis uppfattas samt i vilken utsträckning och i vilka sammanhang den kan hävdas. 

Undersökningen ger följande svar: 
De bibliotek som undersöktes befann sig på något olika utvecklingsstadier, men de 
intervjuade bibliotekariernas berättelser tyder på att deras etablering i organisationen följer ett 
bestämt mönster. Biblioteksfunktionen uppfattades i första hand som en teknisk funktion som 
sedan utvecklades till en servicefunktion och, där etableringen lyckats, gick mot en 
pedagogisk funktion. Motsvarigt utvecklades uppgifterna från det grundläggande 
organisationsarbetet, d.v.s. organisationen av samlingar och informationsresurser, till 
kontaktarbete och pedagogiskt arbete. Varje ny uppgiftsnivå innebär en kumulativ ökning av 
arbetet, eftersom den förutsätter att de uppgifter som ligger till grund för den nya nivån 
fortfarande sköts. 

De som intervjuades var i första hand bibliotekarier och informatiker. Vid en yrkeshögskola 
bestod bibliotekspersonalen till största delen av biblioteksfunktionärer som intervjuades för 
att skapa jämvikt i materialet. Trots olika utbildningsbakgrund föreföll skillnaden mellan 
bibliotekarier och informatiker liten när de gav sin syn på sitt arbete. Yrkesrollen hade 
likformats genom praxis, dessa aktörer ansvarade för samma funktioner under likartade 
omständigheter. Samma grundproblem med att arbeta in sig i organisationen hade i stort sett 
upplevts av alla med undantag av en lärare som från en position inom 
undervisningspersonalen utnyttjade sin dubbla kompetens på informationsområdet. 
Biblioteksfunktionärerna resonerade mera utgående från det praktiska arbetet än 
bibliotekarierna som, visserligen i varierande grad, hade reflekterat över bibliotekets och sin 
egen roll i organisationen, över informationsförmedlingens villkor m.m. 

Bibliotekarierna lyckades genom egen aktivitet och praktiskt arbete småningom vinna 
acceptans i organisationen. Inom ämnesområden som av tradition använt mycket skriftligt 
material i undervisningen har tröskeln varit lägst. Utmaningarna har inte i första hand kommit 
från organisationen utan från bibliotekarierna själva till följd av en hög ambitionsnivå och 
från bibliotekariekollektivet som vet vad man kan bidra med. Yrkeshögskolebibliotekarierna 
som kollektiv har utvecklat nationella strategier som inkluderar integration i undervisningen 
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både under traditionella former och i den virtuella yrkeshögskolan. Steget till lokalt 
förverkligande kunde emellertid vara långt, eftersom det förutsatte omgivningens acceptans. 

På ett allmänt plan kan beskrivningen av bibliotekariens etablering vid yrkeshögskolorna ses 
som en kamp för att hävda rollen som expert på informationshantering. Anspråken innefattar 
en aktiv roll i utvecklandet av studerandes informationsfärdigheter. Enligt en rad forskare 
etableras en profession genom att yrkeskåren förhandlar fram sin position i olika situationer 
och i olika gemenskaper (Abbott 1988, 1998, 2000; Wilson 1983; Sundin 2003, 2005a, 
2005b). Min bedömning utgående från mitt material är att bibliotekarierna i många fall hade 
svårigheter att nå vad som kunde beskrivas som en förhandlingsposition och därmed uteblev 
också kampen om kognitiv auktoritet, i första hand med lärarna. En grundförutsättning är att 
man, som Sundin uttrycker det, offentliggör den egna kunskapen (Sundin 2005b, 157). 

För att fördjupa huvudfrågan om yrkesrollens utveckling ställs frågor som tar fasta på de 
förväntningar bibliotekarien själv har och är föremål för: 

2) Vilka förväntningar har bibliotekarierna på sitt arbete och sin yrkesroll? 
Bibliotekarierna antas ha förväntningar på det aktuella arbetet som sådant, nu och i 
framtiden, men också på sig själva som yrkesutövare. Hur vill man se sig själv? Vilka 
ambitioner har man, vilka utvecklingsmöjligheter ser man, vilka hinder möter man? 

De bibliotekarier som sökte sig till yrkeshögskolorna hade förväntningar på att få vara med 
och bygga upp biblioteks- och informationstjänster som skulle svara mot yrkesutbildningens 
specifika behov. Arbetet uppfattades som en stor utmaning. Alla var inställda på att arbeta 
aktivt gentemot lärarna och inte endast vänta på att tjänsterna skulle efterfrågas. I 
uppbyggnaden av biblioteket ville man samarbeta med lärarna och utnyttja deras sakkunskap 
om undervisningsområdena, men samtidigt ville man visa att bibliotekarier har de kunskaper 
som behövs för att bygga upp användbara samlingar och länkar. Bibliotekarierna ville inte 
ställa sig på sidan om kärnprocesserna, undervisningen och handledningen. Samtidigt som 
man ville närma sig själva undervisningen och framför allt bidra till lärandet av 
informationsfärdigheter fanns det en ovilja att trampa in på lärarens område. Det fanns en 
ambivalens mellan en aktiv roll och att kanske ändå inte våga ta steget fullt ut. De främsta 
hindren var tidsbrist, eftersom uppbyggnaden av biblioteket och en rad basfunktioner (främst 
materialanskaffning, indexering och registrering, materialcirkulation och kundtjänst) måste 
fungera fortlöpande, men också rädslan för att substanskunskaperna på en del 
utbildningsområden inte skulle hinna till. En och samma person kunde ansvara för servicen 
till flera, helt olika utbildningsprogram.  

Bibliotekarierna föreföll att ställa höga krav på sig själva, vilket kunde leda till en känsla av 
otillräcklighet inför allt arbete som man ansåg borde göras. Det gällde samtidigt att övervinna 
ett ointresse på vissa håll i omgivningen, att ständigt försöka marknadsföra biblioteket och 
tjänsterna. Konflikten var påtaglig mellan att hålla arbetsmängden på en rimlig nivå och att 
veta vad som borde göras, att missionera för biblioteket och sedan ta på sig ännu mera arbete. 
Bibliotekarierna var benägna att välja det sistnämnda. Att inte höra till 
undervisningspersonalen ledde lätt till informationsproblem i vardera riktningen. Där hade 
bibliotekarierna utgående från sin arbetssituation utvecklat personliga strategier för att hålla 
sig informerade om det som hände i utbildningen och i organisationen. 

Förväntningarna på arbetet och yrkesrollen påverkas av bibliotekariernas förhållningssätt till 
lärande och undervisning: 
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Hur ser bibliotekarierna på sitt arbete i förhållande till yrkeshögskolans huvuduppgift, att 
utbilda experter för olika yrkesområden? Finns det ett behov av att höja profilen i relation 
till undervisningen? Har bibliotekarien beredskap och vilja att gå in i undervisningen? 
Beredskapen kan bestå av olikartade förutsättningar såsom kunskaper om 
informationshantering, pedagogiska och didaktiska kunskaper, kommunikationsförmåga 
och ämneskunskaper på det område som undervisas. 

Undersökningen stöder uppfattningen att utbildningen behöver samtliga interventionsnivåer 
från organisation av samlingar och övriga informationsresurser till aktiv 
informationsförmedling och medverkan i undervisningen. Bibliotekarierna uppfattade sin roll 
i utbildningen som mera omfattande än den roll de tilldelades av andra aktörer. De kände 
också att de borde göra mera. Genom att pedagogikstudier ingick i många bibliotekariers 
ämneskombination för högskoleexamen fanns det en basberedskap för arbetet. Några lät 
förstå att de tyckte om att undervisa. De bibliotekarier, som hade genomgått pedagogisk 
fortbildning tillsammans med lärarna, såg detta som en viktig inkörsport till undervisningen. 
Man lärde sig hur lärarna resonerar och fick del den terminologi som för tillfället användes. 
Alla biblioteksanställda skulle uppenbart ha nytta av gemensam utbildning, eftersom alla i 
varierande grad konkret skall stöda lärandet. 

Bibliotekariens undervisning och handledning, som klassificerats såsom en högre nivå av 
intervention i undervisningen, är primärt inriktad på att utveckla studerandes 
informationsfärdigheter. Området har definierats och utforskats i många länder under de 
senaste åren, men det finns ett behov av att utveckla metoder för bibliotekariens intervention 
på olika nivåer inom vår yrkeshögskoleutbildning. Ett problem som nämndes bland alla 
kategorier av informanter var att dagens studerande tror sig behärska informationssökning i 
och med att de kan använda sökmaskiner på internet. Många är följaktligen inte särskilt 
motiverade att delta i den separata undervisning som erbjuds. För bibliotekarierna framstår det 
som vitalt att frågor om tidpunkt, form och innehåll diskuteras som en gemensam 
angelägenhet inom högskolan. Målet bör vara att undervisningen och handledningen utformas 
så att alla de informationsfärdigheter som skall läras blir synliga och övas upp efter hand 
under hela studietiden. Utöver studerandes informationsfärdigheter angår lärarens 
informationsfärdigheter också bibliotekarien. 

3) Vilka förväntningar har organisationen på bibliotekarien? 
Med organisationens förväntningar avses de förväntningar på bibliotekarien som andra 
aktörer vid yrkeshögskolan, här representerade av ledare och lärare, ger uttryck för. 
Andras bild av bibliotekarien ger information som vid behov kan utnyttjas för att utveckla 
både arbetet och de intryck av det man kommunicerar till omgivningen. Andras bild kan 
både bekräfta självbilden och visa på en diskrepans mellan dessa. Direkt formulerade 
förväntningar på arbetsinsatser kan vara värdefulla både när de kan uppfyllas och när de 
behöver bemötas på annat vis, t.ex. genom att klargöra vilka uppgifter bibliotekarier 
utbildas till. 

Det fanns skillnader mellan de förväntningar ledningen respektive lärarna som grupp hade på 
bibliotekarierna. Ledningen placerade in bibliotekarien i ett vidare kunskapssammanhang 
medan lärarna ofta resonerade utgående från sin egen arbetssituation. De lärare som deltog i 
undersökningen hade valts för att de hade någon form av kontakt med biblioteket och därför 
kunde förväntas ha en uppfattning om bibliotekariens arbete och yrkesroll. Förväntningarna 
bland lärarna kunde variera mycket. De byggde både på erfarenheter från den egna studietiden 
och på aktuella erfarenheter från arbetsplatsen. Den nuvarande utbildningen av bibliotekarier 
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var i stort sett obekant, vilket ledde till att man inte riktigt visste vilket stöd som kunde 
förväntas. Många berättade om sina erfarenheter av vad som uppfattades såsom god service, 
t.o.m. mycket god. Det hade utvecklats några välfungerande samarbetspraktiker. Samtidigt 
gjordes jämförelser med den omfattande service ett universitetsbibliotek kan erbjuda och som 
de små yrkeshögskolebiblioteken inte kunde leva upp till. Det fanns en klar efterfrågan på 
kunskapsorganisation på nätet, eftersom de flesta lärare hade svårigheter att hinna följa med 
kunskapsproduktionen inom sitt specialområde. Här tilldelades bibliotekarien en uppgift, men 
uppfattningen att biblioteket i hög grad hade överspelats av internet förekom också. Många 
lärare ansåg sig behöva förbättra sin förmåga att söka nätinformation. Lärarna såg skillnaden 
mellan teknisk sökförmåga, som många studerande redan hade, och informationsfärdigheter 
som innefattar mycket mera.  

För att klargöra förutsättningarna för biblioteksarbetet inom organisationen formulerades 
några inledande frågor om yrkeshögskoleorganisationens utveckling samt bibliotekets 
ställning och integration i yrkeshögskolan: 

4) Hur förhåller sig rollutvecklingen till den pågående institutionella förändringen 
Vilken organisationsutveckling har yrkeshögskolorna genomgått? Här är målet att ge en 
bild av yrkeshögskolans tillkomstprocess samt skildra dess karaktär och särdrag för att 
ange ram och förutsättningar för bibliotekariens arbete. 

Yrkeshögskolan växte fram som ett led i en totalreform av yrkesutbildningen i Finland under 
1990-talet. Det fanns externa drivkrafter till förändring men också inifrån upplevda behov av 
förnyelse. Det utbildningspolitiska kravet på större och starkare organisationer än de 
dåvarande yrkesinstituten som huvudmän för utbildningen ledde till att tidigare självständiga 
utbildningsinstitutioner sammanslogs. Bland dem som intervjuades hade en del varit med om 
upp till tre byten av huvudman i samband med reformen. Organisationsförändringarna ställde 
stora krav på aktivitet och anpassning hos de medverkande. Arbetsbördan blev stor när både 
utbildningens form och innehåll skulle förändras samtidigt som de studerande, vars studier 
pågick under tiden, skulle ges en fullgod utbildning. 

Alla de undersökta yrkeshögskolorna var multidisciplinära och övervägande geografiskt 
splittrade, vilket försvårade uppbyggnaden av en gemensam organisation. I 
sammanslagningsprocessen möttes olika organisationskulturer, eftersom de gamla ”skolorna” 
hade utvecklat sin egen värdegrund och praxis. Den akademiska ”stamtillhörigheten” 
definierades som en stark bakgrundsfaktor till den lokala kulturen. Bibliotekarierna, som stod 
vid sidan om de enskilda institutionerna, uppfattade tydliga skillnader mellan 
utbildningsområdena i förhållningssätt och funktioner, inte minst i relation till biblioteket. 

Var befinner sig biblioteket i organisationen? Biblioteks- och informationstjänsterna var 
ett av de områden som yrkeshögskolorna direkt ålades att utveckla. Vilka åtgärder ledde 
det till? Verksamhetsförutsättningarna påverkas av den plattform från vilken 
bibliotekarien arbetar. Bibliotekets placering i organisationsschemat illustrerar också hur 
biblioteket och biblioteksarbetet uppfattas av dem som byggt upp yrkeshögskolan. 
Ytterligare kan placeringen säga något om bibliotekariens förhållningssätt och strävanden. 

Vid samtliga yrkeshögskolor utvecklades biblioteks- och informationstjänsterna under den 
aktuella perioden. Att de lyftes fram som ett område i behov av utveckling är en orsak, en 
annan är att informationsmiljön som helhet förändrades i och med att användningen av 
internet blev allmän. IKT-baserade tjänster kunde utvecklas vid alla slags bibliotek. Den 
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statliga informationspolitiken, börjande med utfästelser för kunskapssamhället i 
regeringsprogrammen samt strategier för utbildning och forskning till ekonomiska 
stödåtgärder för enskilda projekt, samverkade alla till en upprustning av biblioteken. När 
yrkeshögskolorna inledde försöksverksamhet varierade utgångsläget mycket vid olika 
högskolor och inom samma högskola. I de fall, där förutsättningarna för att snabbt bygga upp 
egna biblioteks- och informationstjänster bedömdes som dåliga och där det fanns allmänna 
bibliotek som var villiga att åta sig uppgiften, blev svenska yrkeshögskolor nationella 
föregångare i att grunda kombinerade bibliotek. 

Genom att den nya organisationen och förvaltningen byggdes upp stegvis ändrades 
organisationsschemat också för bibliotekets del. I inledningsskedet hade den ansvariga 
bibliotekarien vanligen en bättre position i förhållande till utvecklingsarbetet och 
beslutsprocesserna än när verksamheten stabiliserades. Kampen för det gemensamma målet, 
ett permanent verksamhetstillstånd, fördes gemensamt och den krävde mycket tvärsektoriella 
kontakter. Bibliotekarierna drogs med i arbetet. Efter att koncession beviljats gick 
organisationen in i en fas som innebar att de enskilda institutionerna igen slöt sig, enligt ett 
flertal vittnen. Gemensam utbildning och gemensamma utvecklingsprojekt har för 
bibliotekariernas del varit ett viktigt kontaktforum förutom att evenemangen och mötena har 
gett direkt information om vad som händer och vart man är på väg. En del bibliotekarier hade 
satt i system att alltid föra fram biblioteket på något vis vid varje tillfälle. De upptäckte också 
att deras specialkunskaper och arbetserfarenheter kunde vara användbara i allmänna 
utvecklingssammanhang. Informationssystem, kvalitetsutveckling, administration m.m. var 
bekanta områden. 

Synliggörandet av biblioteket och bibliotekarien hade inte alltid lyckats. När jag gjorde mina 
intervjuer hade biblioteket vid en högskola fallit ur organisationsschemat genom ett 
förbiseende. På några orter betjänade biblioteket både yrkeshögskolan och yrkesutbildningen 
på andra stadiet, vilket ledde till att den ansvariga bibliotekarien inte automatiskt 
underställdes yrkeshögskolans högsta ledning. Biblioteket uppfattades både som en 
stödfunktion och en del av undervisningen. Stödfunktionen uppfattades i första hand av övriga 
aktörer. Bland bibliotekarierna var det naturligare att se till bibliotekets pedagogiska funktion, 
men meningarna om var tyngdpunkten låg var delade i intervjuerna. Bibliotekarierna framhöll 
att båda aspekterna är viktiga. 

Den innehållsmässiga och pedagogiska förändringen fokuseras i följande frågor och ställs i 
relation till bibliotekariens arbete: 

I vilken mån satsar yrkeshögskolorna på att utveckla sin pedagogik? 
Den pedagogiska utvecklingen var ett av de områden som yrkeshögskolorna förväntades 
satsa på när verksamheten inleddes. Området antas erbjuda bibliotekarierna nya 
arbetsmöjligheter och en aktivare yrkesroll. 

Steget från utbildning på institutnivå till högskoleutbildning markerar en övergång till en 
högre grad av vetenskaplig orientering. Det leder till ökade krav både på den information 
lärarna använder i undervisningen och på studerandes informationsanvändning. Redan det var 
en anledning för att yrkeshögskolorna att bygga ut sina biblioteks- och informationstjänster. 
Det fanns också en annan anledning, nämligen den pedagogiska utveckling som det nationella 
reformprogrammet ville få till stånd. Ett självstyrt lärande på konstruktivistisk grund 
förutsätter att den studerande har tillgång till ett brett utbud av information som inte begränsas 
till kursböcker och enskilda lärares kompendier. 
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Problemorienterade undervisningsmetoder som antogs var väl lämpade för en 
utbildningsform. som skulle förbereda studerande för det praktiska arbetslivet, hade lett till 
aktivare biblioteksanvändning enligt vissa källor. Nu bekräftade de bibliotekarier som kunde 
göra jämförelser att så var fallet också inom yrkeshögskolan. En av högskolorna satsade i 
inledningsskedet särskilt på pedagogisk förnyelse, men alla vid alla högskolor förekom både 
problembaserad undervisning enligt PBL-metoden och mera traditionell projektbaserad 
undervisning. Problembaserat lärande innefattar i sig många undervisningsformer till stöd för 
läroprocessen. Handledarrollen blir en viktig del av lärarens arbete - och bibliotekariens. 

Läraren antas vara bibliotekariens främsta samarbetspartner, vilket leder till följande fråga 
som också hänger samman med det pedagogiska arbetet: 

Hur fungerar samspelet mellan bibliotekarier och andra aktörer, i första hand lärare? 
Bibliotekarier och lärare antas ha samma övergripande utbildningsmål. Samarbetar man i 
praktiken och i så fall under vilka former? Finns det kommunikationshinder och i så fall 
vilka? I vilken utsträckning har man ett gemensamt språk?  

Undersökningen visar att det förekommer samarbete som båda parter uppfattar såsom mycket 
gott. Man håller varandra informerade om utgivningen av facklitteratur och specialdatabaser 
som gjorts tillgängliga, om aktuell undervisning och inlärningsbehov. Gemensam 
undervisning förekommer, om också i begränsad skala och vanligen mot slutet av studietiden. 
Bibliotekarien och läraren förbereder tillsammans studerande för slutarbetet. Lärarens eget 
exempel och uppmaningen att använda biblioteket hade enligt bibliotekarierna tydliga effekter 
på studerandes biblioteksanvändning. Det fanns lärare som bedömde att de inte hade någon 
personlig nytta av biblioteket eftersom bibliotekariens saknade specialkunskaper på deras 
ämnesområde. För vissa lärare kunde steget till att ta kontakt vara långt. Bibliotekarier 
berättade om hur de ställts inför studerandes förfrågningar i informationsdisken utan att ha 
blivit informerade om att viss litteratur precis var aktuell. Biblioteket spelade tydligen en 
alltför perifer roll i de lärarnas medvetande. Bibliotekarierna var frustrerade över att inte ha 
kunnat förbereda sig och ge den service de ville. De utgick från att de skulle vara en resurs i 
utbildningen. 

Det behövs ett gemensamt språk för ett fungerade samarbete. Bibliotekarierna behöver 
fördjupade kunskaper om lärarens arbete och lärarna om bibliotekariens arbete. För en annan 
yrkesgrupp är endast en del av arbetet synligt. I både pedagogiken och 
informationshanteringen har man att göra med processkunskap, vilket borde underlätta 
förståelsen av den andra partens kunnande. Läraren är också ämnesexperten som ”äger” sin 
undervisning. Ett eventuellt samarbete är helt avhängigt av lärarens intresse. En förutsättning 
är att lärare – och den studerande - ser sig vinna på att engagera bibliotekarien. 

7.5 Avslutande synpunkter 

Den inledande problemformuleringen, ”vad händer med bibliotekariens yrkesroll när 
kontexten för yrkesutövandet förändras”, har besvarats utgående från en undersökning i ett 
avgränsat fall, de framväxande svenskspråkiga yrkeshögskolorna under 1990-talet. 
Uppläggningen byggde på antagandet att bibliotekarien har en pedagogisk uppgift som blir 
tydlig inom en utbildningsinstitution. Resultatet kan generaliseras till andra yrkeshögskolor 
som under samma tid arbetade med att sammanföra spridda utbildningar, bygga upp en ny 
organisation och ett bibliotek från en blygsam början. Det antas också vara av intresse för 
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bibliotekarier vid andra utbildningsinstitutioner och i andra arbetsmiljöer, där bibliotekarier 
och informationsspecialister mer eller mindre ensamma representerar sitt yrkesområde och 
skall utveckla ett när samarbete med andra yrkesgrupper. 

I inledningskapitlet beskrevs kort de utmaningar biblioteken och bibliotekarierna ställdes för 
kring millennieskiftet oberoende av bibliotekstyp. Att behärska informationsinnehåll och att 
hantera information (sisältöjen hallintaa ja tiedon hallintataitoja) är kärnuppgifter som hör 
samman med en traditionell bibliotekarieroll. I förslaget till bibliotekspolitiskt program från år 
2001 som i första hand uppgjorts med tanke på de allmänna biblioteken, men som anlägger en 
helhetssyn på fältet, definierades bibliotekariens – informatikerns – kunskapsarbetarens 
uppgifter närmare till att behärska, planera och utveckla informationsinnehåll samt vägleda i 
användningen av informationsinnehåll (Kirjastopoliittinen, 147). I jämförelse med Kuhlthaus 
interventionsnivåer motsvarar grunddefinitionen en lägre nivå än den som 
yrkeshögskolebibliotekarierna som grupp samfällt strävade efter (AMK-kirjasto 2003). I det 
bibliotekspolitiska programmets definition av biblioteksarbetet finns visserligen ett tillägg om 
att bibliotekariens uppdrag innefattar att lära ut informationsfärdigheter till medborgarna: 
”Tehtäviin kuuluu myös tiedonhallintataitojen opettaminen kaikille kansalaisille”
(Kirjastopoliittinen 2001, 147), men programtexten går inte in på hur informationsfärdigheter 
”överförs” på andra (siirtää tiedonhallintataitoja muille) (Ibid., 152). Inom yrkeshögskolan 
blev de pedagogiska aspekterna på biblioteksarbetet synligare än inom andra verksamhetsfält 
med undantag för de fåtaliga egentliga skolbiblioteken. 

Inrättandet av yrkeshögskolebibliotek innebar en historisk möjlighet för bibliotekarierna gå in 
i den nya institutionen, erövra ett nytt arbetsfält och omförhandla sin yrkesroll. 
Avhandlingens första arbetsrubrik hade undertiteln ”Hur antas utmaningarna från 
yrkeshögskolorna?” Under intervjuerna visade det sig snart att det främst var bibliotekarierna 
själva som såg utmaningarna i det nya arbetet. Mera sällan ställde representanterna för 
yrkeshögskolorna krav eller uttryckte särskilda förväntningar utöver det självklara 
organisationsarbetet. Det aktualiserar frågan om etableringen av yrkeshögskolebiblioteken 
verkligen förde med sig några nya element som berättigar till att tala om en förändrad 
bibliotekarieroll? Vid de högskolor där bibliotekarier aktivt gick in i den pedagogiska 
utvecklingsprocessen kan man tala om en rollutveckling mot en högre interventionsnivå så 
som Kuhlthau (1993) beskrivit den. De förändringsstrategier som 
yrkeshögskolebibliotekarierna utvecklade tillsammans syftade åtminstone till en aktiv 
förmedlar- och instruktörsroll. Under den tidsperiod framtill år 2001 som undersökningen 
omfattar var yrkeshögskolebibliotekarierna föregångare i det hänseendet att man så aktivt gick 
ut med sin sakkunskap. Undersökningen visar att det i praktiken tar tid att arbeta in sig i en 
högskola och att skapa förtroende för kunnandet och efterfrågan på tjänster. 

Lagstiftningsvägen ställdes uttalade krav på yrkeshögskolelärarna och de ger samtidigt en 
grund för en yrkesidentitet och en yrkesroll inom yrkeshögskolan i den mån sådana över 
huvud taget hinner utvecklas i ett yrkesliv som allt mera präglas av turbulens och kortvariga 
anställningar. Förutom en viss utbildningsnivå, ämneskompetens och arbetslivserfarenhet 
förutsattes lärarna ha pedagogisk kompetens. De lärare som inte fyllde de föreskrivna kraven 
stöddes på olika sätt av organisationen så att de skulle uppnå behörighet. För bibliotekarierna 
var situationen en annan eftersom de hade en grundutbildning som organisationen lät sig nöja 
med. Bibliotekarierna skulle själva ta initiativ till fortbildning och de lämnades att forma sin 
yrkesidentitet och yrkesroll på egen hand. 

Det ligger ett starkt professionsintresse i att yrkesutövare ges möjligheter att utnyttja 
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yrkeskunnandet fullt ut och att få erkännande för det. Undersökningen visar att 
rollförändringar är möjlig, yrkesrollen kan omförhandlas, men det kräver aktivitet från 
bibliotekariernas sida. I det aktuella sammanhanget fanns det några framgångsfaktorer att 
notera när bibliotekarierna strävade efter en så god position som möjligt för sitt arbete: 

1) aktivitet utöver det traditionella biblioteksarbetet, såsom medverkan i det allmänna 
utvecklingsarbetet, bl.a. kvalitetsutvecklingen vid högskolan. 

2) goda kontakter med ledningen.  
Integrationen i undervisningen krävde tid och aktivitet gentemot institutioner, 
utbildningsprogram och enskilda lärare. Den skedde gradvis i de fall där det var möjligt att gå 
in och arbeta aktivt tillsammans med lärare och studerande. Det fanns en avgörande 
framgångsfaktor: 

3) goda personliga kontakter med enskilda lärare. 

Den bristande kännedomen om bibliotekariens utbildning och yrkeskunnande som framträdde 
i undersökningen kan sannolikt avhjälpas med information. Bibliotekariernas egen 
ambivalens till sitt kunnande kan vara ett större hinder för att ta en aktiv roll. Det förefaller 
som om tidsbristen var ett större problem än kunskaperna. Känslan av otillräcklighet över den 
kvantitativa arbetsinsatsen kan överföras på kunnandet i sig. 

Att fungera som en länk mellan informationen och informationsanvändaren är en utmaning 
för alla informationsexperter. De undervisningsformer med mycket självstudier, som allmänt 
tillämpas vid högskolorna, ökar studerandes behov av stöd vid informationshanteringen. Den 
pedagogiska expertisen börjar nu också tala om ett pågående brytningsskede i den 
västerländska pedagogiken och om behovet av att åter ta bildningsbegreppet till heders. I en 
intervju menar professorn i pedagogik Mikael Uljens att den pedagogiska teorin och 
forskningstraditionen har förlorat den moraliska och politiska bildningens odling ur sikte. En 
orsak till det växande intresset för bildningsbegreppet i hela Norden är avsaknaden av utopier 
samtidigt som historien och traditionen inte längre ger samhället tillräcklig styrkraft. (Nykvist 
2004, 14-15) Det kan ännu uppstå en ny efterfrågan på bibliotekarier med en generell 
kunskapsbakgrund med förankring i humaniora. 

Ett konkret problem i förhållande till omgivningen är att endast en liten del av bibliotekariens 
arbete är direkt synligt för dem som besöker ett bibliotek, vilket kan leda till en skev bild av 
yrket. Ju mer användningen av bibliotekets tjänster förskjuts från besök i det fysiska 
biblioteksrummet, där personliga möten äger rum, till distansanvändning, där bibliotekariens 
insatser som kunskapsorganisatör, informationsförmedlare och inspiratör inte behöver framgå, 
desto större blir risken för osynlighet. Ett riskmoment finns hos bibliotekarierna själva som 
enligt min uppfattning ofta är alltför lågmälda och sällan framhåller sig själva och sina 
kunskaper. Jag har velat synliggöra också andra aspekter på bibliotekariens arbete än dem 
som kunden möter och samtidigt ge några bibliotekarier möjlighet att göra sin röst hörd. 
Självbilden ställs mot andras bild. Min undersökning kan därmed ses som ett försök att bidra 
till en identitetsskapande process. 

7.6. Tillämpning och fortsatt forskning 

7.6.1  Tillämpning av resultaten 

Undersökningen vill fånga ett bestämt utvecklingsskede i yrkeshögskolans, 
yrkeshögskolebibliotekens och yrkeshögskolebibliotekariernas arbete. När resultaten 
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offentliggörs har utvecklingen redan hunnit vidare och det går inte att dra direkta slutsatser 
om dagens bibliotek och bibliotekariernas nuvarande yrkesroll. Det innebär emellertid inte att 
resultatet enbart har historiskt intresse. Förändringsprocessen har inte upphört och 
undersökningen har något att säga om hur medverkande upplever och hanterar förändring. 
När detta skrivs pågår beslutsprocessen i syftet att sammanslå yrkeshögskolor, vilket innebär 
att den organisatoriska ramen för en del av dem som intervjuades igen förändras. 

Undersökningen belyser hur de som medverkade till yrkeshögskolans tillkomst uppfattade de 
processer som ägde rum. Den visar vad aktörerna ville framhålla inom ramen för 
undersökningens område och ger därmed information som kan bidra till organisationens 
självförståelse. För hela bibliotekariekåren är yrkets utveckling av intresse, eftersom 
yrkesbilden påverkas av alla dem som använder yrkesbeteckningen bibliotekarie. 
Yrkeshögskolebiblioteken har etablerat sig som livskraftig tredje sektor utöver de allmänna 
biblioteken och vetenskapshögskolornas bibliotek och präglar följaktligen den allmänna 
bilden. 

Yrkeshögskolebibliotekarierna som kollektiv har själva arbetat aktivt med de frågor som 
undersökningen gäller och resultatet kan fungera som återkoppling på gemensamma 
strävanden, men med reservationen att utvecklingen har gått vidare sedan dess. Åtminstone 
kan undersökningen ha ett historiskt intresse i skildringen av intryck från fyra högskolors 
tillkomst. För de medverkande i undersökningen erbjuder publiceringen av resultaten 
möjligheter att jämföra egna synsätt med andras. Bibliotekarierna antas dra nytta av att kunna 
ta del av hur andra aktörer uppfattade dem och deras arbete samt vilken yrkesroll de 
tilldelades. Informationen ger dem möjligheter att agera proaktivt och målinriktat inom 
organisationen och inom undervisningen. 

För dem som utbildar informationsspecialister för en arbetsmarknad, som inkluderar bibliotek 
och särskilt yrkeshögskolebibliotek, ger undersökningen en rätt detaljerad bild av en 
arbetsmiljö och de anställdas situation, av omgivningens förväntningar på bibliotekarien och 
de utbildningsbehov som de anställda känner att de har. På ett mera allmänt plan kan 
undersökningen användas som ett underlag bland många andra när utbildarna väljer i vilken 
riktning man vill påverka utvecklingen vid biblioteken. Det gör man genom utbildningens 
innehåll. Resultaten innefattar dessutom uppslag till forskning som skulle gagna 
yrkeshögskolebiblioteken och bibliotekarierna. 

7.6.2 Förslag till fortsatt forskning 

När jag inledde mitt forskningsprojekt fick jag mestadels gå ett par decennier bakåt i tiden och 
över Atlanten för att hitta forskning som intresserade sig för bibliotekarieprofessionen. 
Rollteoretiska ansatser hade nästan helt ersatts av en fokusering på sociala identiteter inom 
den samhällsvetenskapliga forskningen. Professionsaspekten var starkt framme inom 
vårdområdet, men ytterst sällan inom biblioteks- och informationsområdet. Situationen kan 
kanske förklaras med att utbildningsinstitutionerna hade valt att bygga upp en generell, 
vetenskaplig utbildningsprofil och tonat ned anknytningen till biblioteksinstitutionen. Analogt 
blev forskningsprofilen mera generell. Valet av ämne för denna informationsvetenskapliga 
avhandling kan åtminstone inte betraktas som opportunt. Under avhandlingsarbetets gång dök 
det emellertid upp allt mera ny, relevant forskningslitteratur som på olika sätt tangerade min 
undersökning. Ämnet låg kanske ändå inte så långt utanför den allmänna intressesfären.   
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Bibliotekarierna som yrkeskår skulle vara värda större uppmärksamhet eftersom de utför ett 
samhälleligt viktigt arbete när de samlar in, väljer, analyserar och organiserar information 
samt för samman användaren och informationen. Undersökningen visar på uppenbara 
svårigheter att synliggöra arbetet och det mervärde det kan ge, här i en snäv 
utbildningskontext. Arbetsprocesserna samt de olikartade kunskaper och färdigheter de 
förutsätter borde kartläggas så att bibliotekariens processkunskap blir synlig. Det skulle gagna 
utbildningen på området. Framför allt skulle den informationen ge dem som arbetar vid 
biblioteken ett redskap att profilera professionen och att utveckla sin yrkesroll. Arbetet vid de 
allmänna biblioteken finns status- och lönemässigt lägst på rangskalan. Där finns de verkliga 
generalisterna, vars kunskaper och färdigheter i arbete skulle vara en utmanande uppgift för 
forskare att beskriva och analysera samt bidra till att utveckla. Uppgifterna och det kunnande 
de förutsätter kunde ställas i relation de olikartade förväntningar som finns hos 
kommunledningen, de förtroendevalda och de stora, heterogena invånargrupper som använder 
biblioteket.  

Min undersökning kan fungera som en allmän introduktion till yrkeshögskolebibliotekariernas 
arbete. Varje delområde av arbetet kunde studeras närmare och här bedömer jag Kuhlthaus 
interventionsnivåer inom förmedling och instruktion såsom användbara. Hur kan det 
mervärde bibliotekariens arbete ger utbildningen i den aktuella kontexten påvisas?  
Bibliotekariernas tysta kunskap skulle vara ett svårfångat men intressant forskningsobjekt. En 
ständigt närvarande fråga är hur ett professionellt självförtroende byggs upp. Undersökningen 
tyder på att yrkeshögskolebibliotekarierna i viss mån hade lyckats med detta. Svaren kunde ge 
näring åt en intern diskussion som berör både yrkesorganisationer och utbildning. 

Det finns också behov av tillämpad forskning och utveckling. De bibliotekarier som arbetar 
på olika nivåer inom utbildningen skulle vara betjänta av att bibliotekspedagogiska modeller 
utvecklades till stöd för instruktionsarbetet. Bibliotekarierna kan inte göra anspråk på en aktiv 
roll i undervisning och handledning om de saknar välutvecklade arbetsredskap. Det 
pedagogiska arbetet innefattar alla grupper från förskola till grundskolans olika nivåer, andra 
stadiets gymnasie- och yrkesutbildning och högskoleutbildning samt vuxenutbildning som 
alla kräver egna modeller. Det skulle vara viktigt att utveckla en helhetssyn på 
instruktionsarbetet så att utvecklandet av informationsfärdigheter kan stödas genom hela 
utbildningssystemet. Bibliotekariernas aktivitet inom utbildningen är emellertid beroende av 
läraren och en gemensam förståelse för lärandet och undervisningen. Ytterligare ett 
forskningsobjekt finns i olika aspekter på bibliotekariens och lärarens eget lärande för att 
överbygga eventuella hinder för fördjupad kommunikation och samarbete. 

Yrkeshögskoleutbildningen och det kunskapsbegrepp man rör sig med är intressant för 
informationsområdet genom att yrkeshögskoleutbildningen direkt griper in i det. Vi hade vant 
oss vid att universiteten utbildade bibliotekarier och de gamla handelsinstituten utbildade 
biblioteksfunktionärer.  Nu har yrkeshögskolorna byggt upp en utbildning på 
informationsområdet som till sitt omfång motsvarar en gammal bibliotekarieutbildning, d.v.s. 
universitetens kandidatutbildning, och de kan i princip också bygga upp en 
magisterutbildning. Det finns goda skäl för universiteten att inte bara avfärda 
yrkeshögskolorna med att det ändå bara handlar om gamla skolor med en ny etikett. 
Yrkeshögskolan har varit tvungen att ta itu med ”existentiella frågor” och man har kunnat 
göra det utan att vara låst i tidigare konventioner. Efter att min undersökning avslutats har 
arbetet med att utveckla yrkeshögskolan självfallet gått vidare. En doktorand, Romi Rancken, 
som är lärare vid en av våra svenska yrkeshögskolor, arbetar med att definiera 
yrkeshögskolans kunskapsmässiga identitet. Han har i ett par artiklar lyft fram fronesis som är 
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den tredje kunskapsformen Aristoteles identifierat vid sidan av teori (episteme) och praktik 
(techne). Fronesis står för ”erfarenhetsbaserad, reflekterande pragmatisk och 
handlingsinriktad kunskap som strävar efter väl övervägda, goda val och beslut i vardagen”. 
Kunskapen används huvudsakligen i mellanmänskliga sammanhang och därför lämnar 
fronesis rum också för moral och emotioner. Enligt Ranckens tolkning representerar 
begreppet ett slags praktisk klokhet (Rancken 6.2 2007, 11.3 2007).  Som en jämförelse kan 
noteras att när Petri Salo år 1994 publicerade resultatet från en undersökning vid en teknisk 
försöksyrkeshögskola betonades endast strävan efter en nivåhöjning, rubriken lyder ”Från 
techne till teknologi” (Salo 1994). Biblioteksarbetet som helhet hänför sig till samtliga 
aristoteliska kunskapsnivåer. Här skulle också informationsforskningen ha en uppgift i att 
analysera hur kunskaper och färdigheter, inklusive moral och emotioner, används på olika 
aktivitetsnivåer i relation till dagens utbildningsinnehåll för informationsbranschen vid 
universitet och yrkeshögskolor. 
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Noter

Kapitel 1: Inledning 

i   Gränsdragningen mellan olika slag av högskoleutbildning är ett återkommande tema i debatten om våra 
yrkeshögskolor. Universiteten är ju inte renodlade vetenskapshögskolor utan utbildar också folk för arbetslivet 
på en lång rad områden, exempelvis lärare, läkare och farmaceuter samt bibliotekarier. I Finland gavs 
yrkeshögskolorna, som primärt har till uppgift att utbilda praktiker på teoretisk grund, också uppdraget att 
bedriva tillämpad forskning. Verksamheten fungerar knappast utan tillgång till aktuell information. Den 
påbyggnadsutbildning på magisternivå som tillkommit senare innebär att kraven på kvalificerade biblioteks- och 
informationstjänster ytterligare ökar. 

ii   Utbudet av högre utbildning i Finland är stort med tanke på att landets befolkning utgör endast något över 5 
miljoner. Det har höjts röster för en starkare samordning av hela utbildningsfältet på högskolenivå. I februari 
2003 publicerades en prognos för behovet av svenskspråkig arbetskraft och yrkesutbildning (Backman 2003). 
Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen, som är ett lagstadgat organ, 
offentliggjorde sin strategi i augusti 2003. Där föreslogs bl.a. en koncentration av svenska yrkeshögskoleplatser 
till de svenska yrkeshögskolorna (Samordningsdelegationen 2003). En idé som senare framkastats av Åbo 
Akademis förvaltningsdirektör Roger Broo gick ut på att de finlandssvenska behoven av högre utbildning, d.v.s. 
vid universitet och högskolor, kunde tillgodoses av två utbildningskoncerner (Lindroos 2003, 39). I december 
2005 togs ett steg mot en större organisation när tre parter, Åbo Akademi, Svenska Yrkeshögskolan och 
Yrkeshögskolan Sydväst enades om att tillsammans grunda Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.  

iii   De allmänna biblioteken är öppna för alla som vill använda dem. I en utredning som föregick 
undervisningsministeriets bibliotekspolitiska program för åren 2001-2004 konstaterades, att de allmänna 
bibliotekens tjänster är den skattefinansierade kommunala serviceform som kommuninvånarna utnyttjar allra 
mest (Opetusministeriö 2001, 21). Introduktionen sker vanligen före skolåldern genom familjen eller i samband 
med dagvården. Praktiskt taget alla barn besöker ett bibliotek åtminstone några gånger under sin skoltid och för 
många blir det ett andra hem. I ett internationellt perspektiv är det anmärkningsvärt att de vetenskapliga 
biblioteken inklusive Helsingfors universitetsbibliotek, som har uppgiften att fungera såsom landets 
nationalbibliotek, och också exempelvis Riksdagsbiblioteket är öppna för alla medborgare. 

iv   Också tidigare utbildades bibliotekarier gemensamt för både allmänna och vetenskapliga bibliotek. På den 
tiden fanns det alternativ för den som riktade in sig på arbete vid vetenskapliga bibliotek, eftersom bl.a. Åbo 
Akademis bibliotek ordnade intern utbildning (amanuensexamen fr.o.m. 1945) för sina anställda. I början av 
1970-talet var det möjligt att avlägga ämbetsexamen för vetenskapliga bibliotek. Nämnden för de vetenskapliga 
biblioteken inrättade år 1969 en ämbetsexamen för de vetenskapliga biblioteken, som skulle göra 
yrkesutbildningen enhetlig och effektivare. Utbildningen upphörde redan år 1972, ett år efter att en professur i 
biblioteksvetenskap och informatik hade inrättats vid Tammerfors universitet (Blåfield 1981, 59-60).  
Informatiker, eller med en tidigare benämning ”industri- och forskningsingenjörer specialiserad på 
informationstjänst”, kunde man bli genom påbyggnadsutbildning vid Tekniska högskolan i Helsingfors (Suomen 
kirjastonhoitajat 1963; 1967). Ett tecken på att det inte fanns någon stark, gemensam yrkesidentitet är att 
bibliotekarierna organiserade sig både ideellt och fackligt i separata organisationer. De olika fackföreningarna 
har sin förklaring i att motparten, arbetsgivaren, växlar mellan stat och kommun samt den privata sektorn. 
Tudelningen av den offentliga sektorns bibliotekstjänster i en högskolesektor och en allmän sektor syns också i 
separata statliga förvaltningsorgan. Under år 2006 har en sammanslagning av ideella biblioteksföreningar 
diskuterats (Sipilä 2006, 3), vilket kan ses som en strävan inte bara efter större tyngd i samhällsdebatten utan 
också som ett uttryck för viljan att betona det gemensamma yrkesområdet.  

Kapitel 3: Tidigare forskning och aktuella utgångspunkter 

i   Efter hand har andra ansatser blivit synligare inom informationsforskningen utöver dem som redan nämnts, 
bl.a. hermeneutiska (de Heer 2000), fenomenografiska (Limberg 1998) samt diskursanalytiska (Talja 1999), för 
att nämna några som använts för kvalitativa undersökningar. 

ii   För den aktuella undersökningen har Salminens beskrivning ett värde genom att den ger 
bakgrundsinformation om reformen och ser den som en förändringsprocess: 
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1) Diagnostisering av problemet 
De nackdelar som det rådande systemet medför på individnivå ges offentlighet. Dessa användes enligt Salminen 
som centrala argument för att motivera reformen. 

2) Formulering av mål 
Övergripande mål särskiljs från konkreta mål. Utmärkande för yrkeshögskoleförsöket och reformen var ett stort 
antal mål på olika nivåer.  

3) Identifiering av hinder och resursbehov 
Hindren kunde ha formen av lagar, förstelnade traditioner, attityder inom olika ämnesområden eller andra krafter 
som bidrar till att upprätthålla den rådande ordningen. Resurser som avses i modellen är människor, 
verksamhetsbetingelser, redskap och information. Enligt Salminen togs det tredje steget i tillblivelseprocessen 
när gällande lagstiftning konstaterades vara ett utvecklingshinder, försökslagstiftningen tillkom och reformen 
inleddes. I själva verket gick det andra och tredje steget in i varandra, målen kunde preciseras först när man hade 
identifierat hindren och resursbehovet. 

4) Val av potentiella lösningar 
Utländska förebilder gav viktiga impulser när alternativen inventerades. Salminen hänför den offentliga 
diskussion, där reformen också ifrågasattes, till denna fas.   

5) Utvärdering av alternativ 
Fastslagna kriterier är en förutsättning för utvärdering. Bedömningskriterier för att få delta i försöksverksamhet 
ställdes upp, likaså för yrkeshögskoleverksamhet på ordinarie bas. Fortlöpande utvärdering byggdes in i 
systemet. Bushnell avser emellertid inte enskild evaluering utan en bedömning av hela systemet och alternativen 
till det.  

6) Verkställande av det valda alternativet 
De som berörs skall i ett tidigt skede förbinda sig att förverkliga en reform, vilket innebär att de skall vara 
medvetna om sin egen roll i sammanhanget och vad den kan medföra. Någon form av belöning skall vara möjlig 
när de medverkande engagerar sig i förändringsprocesserna. 
(Salminen 2001, 47-51) 

iii   Ett nordiskt diskussionsforum på nätet, ”Nordiskt forum för samarbetet inom området 
informationskompetens” (Nordinfolit), fungerade i början av 2000-talet som en plattform för nyansering. 
Webbplatsen http://www.nordinfolit.org dokumenterar ett stort intresse för temat. Forumet gjorde det möjligt för 
forskarna och dem som arbetar på fältet att hålla sig informerade och att följa med utvecklingen. Avsikten är att 
diskussionen skall fortsätta trots att just denna webbplats upphört (Nordiskt forum). 

iv   Genom historien har olika yrkesorganisationer såsom skråväsendet och branschorganisationer inom 
fackföreningsrörelsen utgjort en del av samhällsordningen. 

v   I sin analys av de moderna professionernas uppkomst utgår Magali Sarfatti Larson från Karl Polanyis 
tolkning av den ekonomiska utvecklingen fr.o.m. medlet av 1800-talet. Polanyi såg ett samband mellan 
professioners strävanden att organisera sig och den ekonomiska liberalismens utopi om ett självreglerande 
marknadssystem. Professionalismen fungerade som en stabiliserande motrörelse mot marknadens expansion i 
samhället (Larson 1977, 9, med hänvisning till Polanyi). De yrken som hade nått en privilegierad position ville 
behålla uppnådd status, vilket borgade för en viss konservativ stabilitet. Också den kollegiala kontrollen verkade 
stabiliserande och kunde ersätta en del av samhällets kontrollmekanismer. Ur både bibliotekarie- och 
lärarperspektiv är framväxten av en offentlig sektor under 1900-talet viktig. Den utvecklades till en stor 
arbetsgivare bl.a. för dessa yrkesgrupper. Mera komplicerade strukturer ställde större krav på utbildning, en höjd 
allmän utbildningsnivå ställer allt större krav på den som ansvarar för utbildningen. 

vi   När Giddens diskuterar tillit (trust) refererar han bl.a. till Niklas Luhmann (Trust and power. Chichester: 
Wiley 1979; Familiarity, confidence, trust: problems and alternatives. Trust: Making and breaking cooperative 
relations. Ed. Diego Gambetta. Oxford: Blackwell 1988). Enligt Luhmann är normalfallet förtroende 
(confidence), d.v.s. en inställning som innebär att människan tar för givet att välbekanta ting förblir stabila. Till 
åtskillnad från förtroende är tillit förknippat med risk. Riskmedvetenheten betecknas som en relativt sentida 
företeelse, som är förbunden med medvetenheten om att vårt eget handlande kan få oväntade konsekvenser. 
Begreppet risk ersatte uppfattningen om ett förutbestämt öde eller Guds vilja. Giddens egen tolkning avviker 
från Luhmanns. För Giddens har tillit mera karaktären av ett kontinuerligt tillstånd. Tilliten är ”en särskild typ av 
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förtroende snarare än något åtskilt från detta”.  (Giddens 1996, 37-38.)   

vii   Birger Hjørland, som har undersökt förändringar i terminologin och teoribildningen bakom det som nu 
allmänt benämns informationsvetenskap, har spårat termen biblioteksvetenskap (Bibliothekswissenschaft i en 
lärobok av Martin Schrettinger) tillbaka till år 1808 och den första biblioteksvetenskapliga institutionen till 
universitetet i Chicago år 1894 (Hjørland 2000, 27). Den första nordiska professuren i ämnet, som då benämndes 
biblioteks- och informationsvetenskap, grundades år 1971 i Tammerfors och det är följaktligen fråga om en ung 
disciplin i akademiska sammanhang. Pertti Vakkari beskriver i en översikt hur läroämnets studieobjekt har 
förskjutits från bibliotek och informationstjänster, deras ställning i samhället och användning till "en disciplin 
där man undersöker förmedling av (främst lagrad) information mellan producenter och användare" (Vakkari 
2003, 25-26). Redan 1988 talade Järvelin och Vakkari om informationsvetenskapen som en 
informationssökningens vetenskap. Till de centrala forskningsområdena hör informationssökning, d.v.s. att 
undersöka informationsbehov, informationssökningsprocesser och informationsanvändning (Savolainen 2003, 
69). Lagring och återvinning av information, information management och vetenskaplig kommunikation är andra 
kärnområden. 

viii   Ett exempel är den stora uppslutningen kring de ISIC-konferenser som ordnas vartannat år, där ISIC står för 
Information Seeking in Context. Också inom den pedagogiska forskningen talar man nu om kontext och 
kulturbundenhet (t.ex. Säljö 2000). Några begrepp inom informationsforskningen är av betydelse för 
undersökningens referensram även om de inte tillämpas direkt: Elfrida Chatmans “small world”– undersökningar 
(2000) rör sig i en begränsad krets och på ett människonära plan, Brenda Dervins “sense making” (1983, 1992) 
och Carol C. Kuhlthaus “seeking meaning” (1993) är viktiga för förståelsen av informationssökningsprocessen 
och därmed för utvecklandet av studerandes informationsfärdigheter. Kuhlthaus forskning om 
informationssökning och läroprocesser utgör en grund för ett flertal undersökningar i olika utbildningsmiljöer 
och Kuhlthau kommer också in på bibliotekariens arbete (bl.a. Kuhlthau 1999; Kuhlthau & McNally 2001).

ix   Det sluts centrala avtal om vilken digital information som arkiveras och sprids för att förverkliga 
medborgarnas informationssamhälle. (Kekki 2002, 8.) Referenstjänsten har fungerat ansikte mot ansikte med 
kunden, den har skötts per telefon, brev, telefax, e-post och nu som chat-tjänst, vilket möjliggör förtydligande 
frågor och svar. Mervärdet för kunden, jämfört med att ställa en fråga till bibliotekarien ansikte mot ansikte, kan 
då ligga i inbesparad tid att ta sig till biblioteket och den anonymitet diskussionsformen ger samtidigt som en del 
frågor går lättare för bibliotekarien att besvara om kunden är närvarande. Att ge tillgång till nya media har inte i 
princip ändrat bibliotekets förmedlarroll, men nog gett användaren en aktivare roll. Exempelvis multimedia 
innebär en kombination av flera medieformer, text, bild, ljud och film samt möjlighet att tämligen fritt röra sig 
mellan dessa. Interaktiva media ger användaren en medskapande roll. 

x   En tjänsteproducerande organisation som biblioteket är beroende av kunderna, eftersom dessa är en 
grundförutsättning för bibliotekets existens. Servicens kvalitet är i själva verket en angelägenhet för många 
instanser. Primärt angår kvaliteten och kontrollen av den de tjänsteproducerande arbetsteamen och den som 
ansvarar för det operativa arbetet samt organisationsledningen. Därutöver angår kvaliteten de institutioner som 
utbildar fackfolk samt yrkessammanslutningar och forskare som genom sitt arbete bidrar till utvecklingen.

xi   Brophy har strukturerat den process där information görs tillgänglig och används (information access and use 
processes) i tio steg: 
- formulering av en fråga (formulate query), 
- sökning via metadata (browse - metadata), 
- upptäckt (discover), 
- lokalisering (locate), 
- sökning av föremål (browse – objects), 
- förfrågan (request), 
- bedömning av äktheten (authenticate – and authorise), 
- leverera (deliver), 
- användning (use), 
- återlämning eller frigörande (return or release).
(Brophy 2000, 177-179.) 

En beskrivning av det slag som Brophy gör av en räcka moment i det praktiska arbetet kan användas på olika sätt 
i forskningen. De kan sammanfattas i en allmän modell så som Brophy gjort till grund för utveckling av 
prestationsmått för hybridbibliotek (ibid., 181). Därutöver kunde de analyseras för att undersöka vilken expertis 
som behövs för att utföra arbetsmomenten i hybridbiblioteket. För ”minnesinstitutioner” (memory institutions) 
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av olika slag ser Hjørland fortfarande ett primärt behov av expertis som behärskar informations- eller 
kunskapsresurser och den kunskapen bedömer han som viktigare än informationsteknologisk kunskap även vid 
digital informationshantering (Hjørland 2000, 35).

Kapitel 5: Metod och material 

i    I den omfattande litteraturen om intervjumetodik (Gordon 1971, Kvale 1997, Thomsson 2002, Alvesson & 
Sköldberg 1994, Denzin & Lincoln 2000 m. fl.) behandlas en rad problem i anslutning till såväl planering och 
intervjusituation som kvalitet, tolkning och analys samt reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, vilka 
beaktades under arbetets gång. Under studiet av olika intervjumetoder väckte den tolkande och reflexiva 
ansatsen intresse. Heléne Thomsson beskriver intervjustudiens användbarhet för ett flertal olika syften: 

- förståelse genom samtal och reflekterande kring situationer och berättelser, 
- detaljerad beskrivning av mer generella eller typiska upplevelser alternativt olika slags upplevelser,
- jämförelse av olika grupper, att ställa det typiska och det atypiska mot varandra, 
- utvärdering och empirisk beskrivning, 
- teoretiska resonemang, 
- integrering av olika teoretiska eller metateoretiska perspektiv på ett fenomen, eller olika personers 

upplevelser och tolkningar av fenomenet, m. m. 
 (Thomsson 2002, kapitel 3). 

ii   Den ursprungliga avsikten, att skriva ut intervjuer och göra en första analys innan jag gick vidare till följande 
högskola, förverkligades inte på grund av den stora arbetsmängd utskriften innebär. Efter hand hopade sig 
intervjuerna i väntan på utskrift och för att undvika att intervjuerna spreds över en länge tidsperiod, vilket kunde 
försvåra jämförelser, gjorde jag endast sammanfattningar efter hand utgående från intervjuer och band. En del av 
utskrifterna gjordes sedan av en assistent med beaktande av den konfidentiella behandling som gäller för det 
slaget av material.  

iii   Varje enskild nod eller adress användes inte vid kodningen, av tre orsaker: Ett övergripande, allmänt begrepp 
behövs i hierarkin, men svaren går att spjälka upp med större precision, ett underordnat begrepp går för långt in i 
detaljer eller så har min fråga inte fått något direkt svar. Jag bevarade samtliga noder för att ha överblick över 
också den aspekten att alla antaganden inte var relevanta för de tillfrågade. 
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Bilaga 1  
Undersökningsschema 

Undersökningen har genomförts enligt följande schema (bygger på Eisenhardt, med 
tillämpning hos Salminen 2001; metodbeskrivning för kvalitativa studer enl. Kvale 1997samt 
Strauss & Corbin 1998, som betonar växelverkan mellan empiri och teori, induktion och 
deduktion): 
      

     

1. Inledning 
• intresse för studieobjektet till följd av tidigare 

studier och arbetserfarenheter 
• definition av forskningsproblemet 
2. Val av studieobjekt 
• antaganden om företeelser och samband 
3. Litteraturstudier 
• tidigare undersökningar inom området 
• teoretisk litteratur
• metodologisk litteratur
4. Val av forskningsstrategi 

5. Insamling av material 
-      insamling av skriftliga dokument 
-      förberedande enkät till en grupp av lärare
-      intervjuer

6.    Bearbetning av materialet
-      utskrift av intervjuer 
• kodning av intervjuer med nyckeltermer för 

innehållsanalys 
• omformulering av preliminära antaganden under 

arbetet  

7. Formulering av hypoteser 
8. Analys av materialet 
9. Validering 
10. Slutsatser 

11.   Redovisning av resultatet 
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Bilaga 2 
Lagstiftning om yrkeshögskolor i utdrag vid tiden för den empiriska 
undersökningen år 2001. 
Källa: Finlands författningssamling. 

Lag om yrkeshögskolestudier 3.3.1995/255

1 KAP 
Allmänna stadganden

1 § 
Yrkeshögskolestudier
   Med yrkeshögskolestudier avses i denna lag yrkesinriktade högskolestudier som leder till 
yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktade specialiseringsstudier i form av vuxenutbildning och annan 
vuxenutbildning. 

2 § Yrkeshögskoleexamen
   Yrkeshögskoleexamina är högskoleexamina enligt vad som stadgas närmare genom förordning. 
   Syftet med studier som leder till yrkeshögskoleexamen är att utgående från arbetslivets krav och kravet på att 
utveckla detta ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att sköta yrkesinriktade expertuppgifter. 
   Benämningen yrkeshögskoleexamen får användas endast om en sådan yrkeshögskoleexamen som avses i 
denna lag. 

3 §
Ordnande av yrkeshögskolestudier
   Yrkeshögskolestudier ordnas vid yrkeshögskolor som är underställda undervisningsministeriet och som inom 
högskolesystemet bildar en icke-universitetssektor som fungerar jämsides med universitetsväsendet. 
   Benämningen yrkeshögskola får användas endast om yrkeshögskolor som avses i denna lag. 

2 KAP
Grunderna för verksamheten 

4 § 
Huvudman för en yrkeshögskola
   Statsrådet kan bevilja en kommun eller samkommun eller en registrerad finsk sammanslutning eller stiftelse 
tillstånd för en yrkeshögskola. Ett villkor för att tillstånd skall beviljas är att yrkeshögskolan fyller ett 
utbildningsbehov och enligt bedömningskriterierna i 5 § fyller de kvalitativa krav och andra krav som ställs för 
att ordna yrkeshögskolestudier. 
   Den som fått tillstånd har rätt att fungera som huvudman för en yrkeshögskola och ordna yrkeshögskolestudier 
enligt vad som i tillståndet fastställts om yrkeshögskolans utbildningsuppgift. I tillståndet kan en yrkeshögskola 
också åläggas en skyldighet att utvecklas samt andra skyldigheter. 
   Statsrådet kan, efter att ha hört den som erhållit tillstånd, återkalla tillståndet helt eller delvis om väsentliga 
ändringar i utbildningsbehovet eller andra orsaker som har samband med upprätthållandet av en yrkeshögskola 
kräver detta eller om yrkeshögskolans verksamhet inte uppfyller kraven och skyldigheterna enligt 1 och 2 mom. 
   En statlig yrkeshögskola kan grundas av särskilda skäl som är anknutna till ett riksomfattande 
utbildningsbehov. Statsrådet beslutar om grundande och indragning av en statlig yrkeshögskola. Om 
förutsättningarna för grundande av, verksamheten i och indragning av en statlig yrkeshögskola gäller i övrigt i 
tillämpliga delar 1-3 mom. 

5 § 
Bedömning av yrkeshögskoleprojekt
   När en yrkeshögskola skall beviljas tillstånd och en statlig yrkeshögskola skall grundas utgörs de särskilda 
bedömningsgrunderna av 

1) verksamhetsidén, 
2) hur tidsenliga och nödvändiga de planerade utbildningsprogrammen är, 
3) funktionsdugligheten hos kombinationen av utbildningsområden, 



2

4) verksamhetens styrkeområde, 
5) tillräcklig storlek i relation till utbildningsuppgiften, 
6) lärarkårens utbildningsnivå, 
7) biblioteks- och informationstjänsterna, 
8) kontakterna till arbetslivet, 
9) samarbetet med universitet och högskolor samt andra läroanstalter, 
10) internationellt samarbete, 
11) regional utbildnings- och servicefunktion, samt 
12) ordnandet av utvärdering. 

6 § 
Utbildningsuppgift
   I en yrkeshögskolas utbildningsuppgift bestäms, enligt vad stadgas närmare genom förordning, 
yrkeshögskolans verksamhetsområde, antal studieplatser i den utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen, 
yrkeshögskolans undervisningsspråk och verksamhetsorter. 
  Tillstånd att ändra en yrkeshögskolas utbildningsuppgift i fråga om antalet studerande och verksamhetsorterna 
beviljas av undervisningsministeriet. 

7 § 
Annan styrning
   Om det inte är möjligt att på annat sätt sammanjämka de enskilda yrkeshögskolornas volymmässiga mål på 
riksnivå eller regional nivå kan undervisningsministeriet besluta om det antal studerande som får inleda studier 
vid yrkeshögskolorna som det totala antalet nybörjarplatser och vid behov helt eller delvis skilt för varje examen. 

8 § 
Utvecklingsansvar
   En yrkeshögskola har till uppgift att ansvara för kvaliteten och den fortlöpande utvecklingen av utbildning och 
övrig verksamhet som den ordnar och att vid regelbundet återkommande tidpunkter delta i utomstående 
kvalitetsbedömning. 
  För kvalitetsbedömningen vid yrkeshögskolorna finns i anslutning till undervisningsministeriet ett särskilt 
bedömningsorgan, om vilket stadgas närmare genom förordning. 

3 KAP 
Förvaltning 
(---) 

4 KAP 
Undervisning och examina
(---) 

12 § 
Utbildningsprogram och undervisningsplaner
   Studier som leder till yrkeshögskoleexamen ordnas i form av utbildningsprogram enligt vad som stadgas 
genom förordning och bestäms med stöd av den i examensstadgan. 
   Utbildningsprogrammen och utbildningsplanerna skall omfatta heltidsstudier under minst tre och högst fyra 
läsår. Av särskilda skäl kan en examen omfatta mer än fyra år. Om maximistudietiden stadgas genom förordning. 
   Undervisningsministeriet fastställer utbildningsprogrammen på framställning av yrkeshögskolan eller vad som 
närmare stadgas genom förordning. Yrkeshögskolan besluter om utbildningsprogrammens utbildningsplaner 
enligt vad som fastställs i examensstadgan. 

5 KAP 
Studerande

13§ 
Behörighet för yrkeshögskolestudier
   Som studerande vid en yrkeshögskola kan antas den som har avlagt eller fullgjort 

1) gymnasiets lärokurs eller  studentexamen, 
2) internationell Baccalauretate-examen eller Reifeprófung-examen, 
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3) yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier enligt vad vederbörande ministerium 
beslutar närmare (21.8.1998/639), 

4) examen på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå, 
5) sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen som avses i lagen 

om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) enligt vad vederbörande ministerium besluter närmare. 
(21.8.1998/639) 

6) sådana kombinationsstudier som avses i 2§ 1 mom. Lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet 
och med yrkeshögskolor (391/91) enligt vad som närmare bestäms genom undervisningsministeriets 
beslut, eller 

7) utomlands avlagda studier som motsvarar examina som avses ovan i punkterna 1-6. 
   Som studerande vid en yrkeshögskola kan antas annan än i 1 mom. avsedd person som yrkeshögskolan anser 
ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för yrkeshögskolestudier. 

(---) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Förordning om yrkeshögskolestudier 3.3.1995/256

(---) 

2 KAP 
Grunderna för yrkeshögskoleexamina
(---) 
4 § 
Studiernas uppbyggnad
 Till de studier som leder till yrkeshögskoleexamina hör 

1) grundstudier och yrkesstudier, 
2) valfria studier, 
3) praktik som främjar yrkesfärdigheten, samt 
4) ett lärdomsprov. 

(---) 

6 § 
Utbildningsprogram
   De studier som leder till yrkeshögskoleexamen ordnas i form av utbildningsprogram. Utbildningsprogrammen 
är studiehelheter som planeras och ordnas av yrkeshögskolan och som inriktas på någon sådan uppgiftssektor 
inom arbetslivet som förutsätter yrkeskunskap och på utvecklandet av denna sektor. Inom ett utbildningsprogram 
kan finnas inriktningsalternativ. 
(---) 

7 § 
Målet för studierna
 Det allmänna målet för de studier som leder till yrkeshögskoleexamen är att studeranden tillägnar sig

1) omfattande praktiska baskunskaper och basfärdigheter samt de teoretiska grunderna för dem för att 
kunna arbeta i sakkunniguppgifter på området i fråga, 

2) förutsättningar att följa och hållas à jour med utvecklingen på området, 
3) färdigheter för fortlöpande utbildning, 
4) tillräckliga kommunikativa färdigheter och språkkunskaper, samt 
5) de färdigheter som behövs för internationell verksamhet på området. 

   Målet för grundstudierna är att ge studeranden en omfattande helhetsbild av uppgiftsområdets ställning och 
betydelse i samhället, arbetslivet och internationellt, göra studeranden förtrogen med uppgiftsområdets allmänna 
teoretiska grunder och kommunikation samt ge honom en sådana språkkunskaper som avses i 8 §. 
   Målet för yrkesstudierna är att göra studeranden förtrogen med de centrala problemkomplexen och 
tillämpningarna inom den yrkessektor som utbildningen gäller samt med de vetenskapliga eller konstnärliga 
grunderna för dem, så att studeranden självständigt kan arbeta i sakkunniguppgifter på uppgiftsområdet, i 
utvecklingsarbete och som företagare. 
   Målet för praktiken är att under handledning föra studeranden förtrogen i synnerhet med sådana praktiska 
arbetsuppgifter som med tanke på yrkesstudierna är av central betydelse samt med tillämpningen av kunskaper 
och färdigheter i arbetslivet. 
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   Målet för lärdomsprovet är att utveckla och visa studerandens förmåga att tillämpa sina kunskaper och 
färdigheter i praktiska sakkunniguppgifter i anslutning till yrkesstudierna. 

(---) 

7 KAP 
Lärare

25 § 
Krav på språkkunskaper hos lärarna 
   Av överlärare och lektor samt timlärare fordras kunskaper i undervisningsspråket vid yrkeshögskolan eller i det 
språk på vilket de förordnats att undervisa. 
   En utlänning samt en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst kan utnämnas till en överlärartjänst 
eller överlärarbefattning och till en lektorstjänst eller en lektorsbefattning utan hinder av att han inte har visat 
föreskrivna kunskaper i finska eller svenska. (30.12.1998/1190) 

26 § 
Behörighetsvillkor för lärarna
  Av en överlärare vid yrkeshögskola krävs lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som 
påbyggnadsexamen och av en lektor lämplig högre högskoleexamen. 
   Av särskilda skäl kan utan hinder av 1 mom. den som avlagt högre högskoleexamen utnämnas till en 
lektorstjänst eller lektorsbefattning, om den person som utnämns är ytterst väl förtrogen med uppgiftsområdet för 
tjänsten eller befattningen. 
   3 mom. har upphävts genom F 18.6.1998/437. 

   Av en överlärare och lektor vars undervisningsuppgift huvudsakligen består av att ordna yrkesstudier, fordras 
dessutom minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen. 
   Innan en tjänst eller befattning som överlärare eller lektor inom hantverk och konstindustri, mediekultur och 
bildkonst, teater och dans eller musik ledigförklaras, kan yrkeshögskolan besluta att sökandena i stället för de 
krav som stadgas ovan i denna paragraf skall inneha de konstnärliga meriter som skötseln av uppgiften 
förutsätter. 
   Av en timlärare fordras i mån av möjlighet motsvarande behörighet som av tjänsteinnehavare och 
befattningshavare. 

(---) 

28 § 
Lärarnas uppgifter
  En lärare i huvudsyssla har förutom sitt undervisnings- och handledningsarbete samt de övriga uppgifterna i 
samband med dem till uppgift att 

1) utveckla undervisningen på sitt område och följa med utvecklingen på arbetslivet i fråga om sitt 
undervisningsområde, 

2) delta i utarbetandet av läroplaner och skötseln av antagningen av studerande, 
3) delta i av yrkeshögskolan föreskriven utbildning som upprätthåller och utvecklar yrkesfärdigheten och 

att göra sig förtrogen med arbetslivet, samt 
4) sköta de uppgifter som föranleds av medlemskap i yrkeshögskolans förvaltningsorgan och andra 

uppgifter som ankommer på honom eller förordnats honom. 
   En överlärare och en lektor skall dessutom inom tre år efter det att han utnämnts till tjänsten eller befattningen 
genomgå en 35 studieveckors lärarutbildning, om han saknar sådan när han utnämnts till tjänsten eller 
befattningen. (18.6.1998/437) 

(---) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lag om yrkespedagogisk lärarutbildning 20.6.1996/452 

I KAP 
Allmänna stadganden

1 § 
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Lagens tillämpningsområde
   Yrkespedagogisk lärarutbildning ordnas vid yrkeshögskolor enligt vad denna lag stadgar. 
   Med yrkespedagogisk lärarutbildning avses behövlig lärarutbildning för lärare och dem som ämnar bli lärare 
vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter. 
   Den svenskspråkiga yrkespedagogiska lärarutbildningen ordnas vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. 

(---) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning 20.6.1996/455

1 KAP 
Lärarutbildningsstudier

1 § 
Studiernas uppbyggnad
   I de yrkespedagogiska lärarutbildningsstudierna ingår 

1) pedagogiska grundstudier, 
2) yrkespedagogiska studier, 
3) undervisningsövningar, samt 
4) övriga studier. 

(---) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lag om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna 
13.7.2001/645
(Försökslagen stiftades för tiden 1.1.2002 – 31.7.2005 och var aktuell men hade inte börjat 
tillämpas när den empiriska delen av undersökningen gjordes. En lag om permanent 
påbyggnadsutbildning har ersatt denna lag.) 

(---) 

2 §. Påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola. Påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola utgör en högskoleexamen. 
Om dess ställning i högskolornas examenssystem föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
   Benämningen påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola får användas om endast sådana examina som avses i 
denna lag. 

3 §. Syftet med studierna för påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola. Syftet med studier som leder till en 
påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola är att utgående från yrkeshögskoleexamen och de krav som utvecklandet 
av arbetslivet ställer ge en tillräcklig kunskaps- och färdighetsbas och förutsättningar för att sköta sådana 
utvecklingsuppdrag och andra uppdrag i arbetslivet som förutsätter särskild sakkunskap. 

4 §. Försökstillstånd. Undervisningsministeriet kan på ansökan av en yrkeshögskola och på förslag av rådet för 
utvärdering av yrkeshögskolorna bevilja tillstånd till försök. 
   Vid beviljandet av tillstånd beslutar undervisningsministeriet om det utbildningsprogram som leder till 
påbyggnadsexamen, utbildningsprogrammets namn och omfattning och antalet nybörjarplatser samt om 
eventuella andra villkor. 
   Undervisningsministeriet kan på ansökan ändra försökstillståndet och även utan ansökan återkalla tillståndet, 
om det finns skäl till det. 

5 §. Förutsättningarna för försökstillstånd och bedömning av ansökan. Förutsättningarna för beviljande av 
försökstillstånd är följande: 
1) yrkeshögskolan har utexaminerat personer med yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet i fråga eller 
inom ett utbildningsområde som stöder studier för en påbyggnadsexamen, 
2) yrkeshögskolan har ordnat yrkesinriktade specialiseringsstudier inom utbildningsområdet i fråga eller inom ett 
utbildningsområde som stöder studier för en påbyggnadsexamen, samt 
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3) yrkeshögskolan har överlärare inom området i fråga vilka kan åta sig ansvaret för studierna för 
påbyggnadsexamen och vilka uppfyller de behörighetsvillkor för doktors- eller licentiatexamen eller konstnärliga 
meriter för överlärare som föreskrivs i förordningen om yrkeshögskolestudier (256/1995). 
   Vid bedömningen av ansökningarna om försökstillstånd beaktas utbildningens kvalitativa nivå, målen för 
försöksprojektet, utbildnings- och arbetskraftsbehovet, kontakterna till arbetslivet samt forsknings- och 
utvecklingsarbetet inom utbildningsområdet i fråga eller inom ett utbildningsområde som stöder studier för en 
påbyggnadsexamen samt huruvida försöket bildar en balanserad helhet regionalt och med beaktande av 
språkgrupperna. 
(---) 
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Bilaga 3 
Bibliotekspersonal vid yrkeshögskolorna  (YH) 1997-2003 

Källor: 
Taulukoita AMKOTA-tietokannasta (http://www.css.fi/amkota/taulukot2003.html) 
Verksamhetsberättelser för Ålands yrkeshögskola/Högskolan på Åland fr.o.m. 1.1 2003.   

1997
Ordinarie svenska YH    Ordinarie YH totalt: 117 YH totalt: 284 
 Svenska yrkeshögskolan: 5        
Temporära svenska YH 
 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskolan: 3 
 Yrkeshögskolan Sydväst: 1 

Ålands yrkeshögskola (försök fr.o.m.  HT 1997): 1 

1998
Ordinarie svenska YH    Ordinarie YH totalt: 195 YH totalt: 284 
 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola: 5 
 Svenska yrkeshögskolan: 6 
Temporära svenska YH 
 Yrkeshögskolan Sydväst: 2 

Ålands yrkeshögskola: 1 

1999
Orinarie svenska YH    Ordinarie YH totalt: 266 YH totalt: 334 
 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola: 5 
 Svenska yrkeshögskolan: 15 (!) 
 Yrkeshögskolan Sydväst: 3 
Temporär svensk YH 

Ålands yrkeshögskola: 1 

2000
Ordinarie svenska YH  

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola: 6    YH totalt: 353 
 Svenska yrkeshögskolan: 9 
 Yrkeshögskolan Sydväst: 3 
Temporär svensk YH 

Ålands yrkeshögskola: 1 

2001
Ordinarie svenska YH 
 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola: 6   YH totalt: 406 
 Svenska yrkeshögskolan: 9 
 Yrkeshögskolan Sydväst: 3 
Temporär svensk YH 

Ålands yrkeshögskola: 2 (1 bibliotekarie, ½ funktionär) 

Uppföljning: 

2002 
Ordinarie svenska YH 

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola: 6    YH totalt: 421 + 9,7 
 Svenska yrkeshögskolan: 8      köpta tjänster 
 Yrkeshögskolan Sydväst: 3 
Temporär svensk YH 

Ålands yrkeshögskola 2 
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2003 
 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola: 6    YH totalt: 427,4 + 12,1 
 Svenska yrkeshögskolan: 10      köpta tjänster 
 Yrkeshögskolan Sydväst: 3 
 (Högskolan på Åland: 3) 
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Bilaga 4 
Förundersökning om lärarnas bibliotekskontakter

Ett kort frågeformulär sändes till lärarna vid en yrkeshögkoleenhet att besvaras inom oktober 
månad 1999. Avsikten var att få en förhandsbild av lärarnas bibliotekskontakter och att pejla 
ett eventuellt intresse bland lärarna att delta i en intervjuundersökning. Ett följebrev, daterat 
28.9 1999 hade följande lydelse: 

Bästa lärare vid Sydväst i Ekenäs, 

Vid Institutionen för informationsförvaltning, Åbo Akademi, pågår projektet 
”Information och inlärning”. Jag arbetat med temat ”Bibliotekarierollen i 
förändring – hur antas utmaningarna från yrkeshögskolan?” och planerar en 
intervjuundersökning med både en grupp lärare och samtliga bibliotekarier vid 
våra fyra svenska yrkeshögskolor. 

Just nu hoppas jag på din medverkan i den här enkäten som syftar till att 
kartlägga lärarnas kontakter med Ekenäs stadsbibliotek, som ju samtidigt är 
centralbibliotek för Sydvästs ekenäsprogram, under oktober 1999. Behövde du 
biblioteket, i så fall till vad, tog du kontakt med personalen, hur utföll kontakten 
ur din synvinkel? Ditt svar ber jag att få senast 12.11 till stadsbiblioteket, t.ex. 
med intern post, med mig som mottagare. 
Jag svarar gärna på frågor om undersökningen vid behov. 

Tack på förhand! 

Kerstin Rosenqvist 
tfn tj 2632700, hem 2412361 
fax 2632710 
e-post: kerstin.rosenqvist@ekenas.fi 

Följande frågor ställdes till lärarna: 
__________________________________________________________________________

Har du haft kontakt med biblioteket under oktober 1999? __JA  __NEJ 
- Om svaret är JA, varför och hur ofta? Gav kontakten förväntat resultat? 

Avsikten var att   Gav kontakten förväntat resultat?
(specificera om möjligt och 
ange antalet gånger i rutan framför alternativen) 

 låna material att använda i mitt arbete 
  [_] för undervisning   __JA  __NEJ 
 [_] för egna studier   __JA  __NEJ 
  [_] annat, vad? __________________________ __JA  __NEJ 
  [_]  ___________________________________ __JA  __NEJ 
  varvid jag [_] skötte mig 
                   [_] utnyttjade möjligheten att få hjälp 
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    av bibliotekspersonalen 
 föreslå litteratur- eller andra anskaffningar till biblioteket 
  [_] kurslitteratur   __JA  __NEJ 
  [_] annan litteratur med tanke på studerandes behov __JA  __NEJ 
  [_] lärarlitteratur   __JA  __NEJ 
  [_] annat, vad?___________________________ __JA  __NEJ 
  [_] ____________________________________ __JA  __NEJ 
 informera om aktuell undervisning 
  [_] kurs    __JA  __NEJ 
  om ja, vilken/vilka?_______________________ 
  _______________________________________ 
  [_] projekt    __JA  __NEJ 
  om ja, vilket/vilka? ________________________ 
  ________________________________________ 
  [_] annat, vad? ___________________________ __JA  __NEJ 
  [_] _____________________________________ __JA  __NEJ 
 boka in gruppbesök för studerande i biblioteket 
  [_] för undervisning i informationssökning __JA  __NEJ 
  [_] för handlett grupparbete i biblioteket  __JA  __NEJ 
  [_] med mig själv som handledare 
  [_] med bibliotekarien som handledare 
  [_] annat, vad? ____________________________ __JA  __NEJ 
  [_] ______________________________________  __JA  __NEJ 

  Kontakterna skedde __vid besök i biblioteket, __per telefon, __per e-post, __skriftligt, 
    __när jag råkade se den ansvariga bibliotekarien 

- Om svaret är NEJ, varför? 
  __det fanns inget behov,  __jag förväntade mig ingen nytta,  __tidsbrist 
  __annat, vad? _____________________________________________ 

Kommentarer: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Blanketterna är numrerade för att möjliggöra påminnelse vidbehov.
__Jag vill att mitt svar behandlas konfidentiellt. 
__Bibliotekarien som ansvarar för yrkesutbildningens bibliotekstjänster får ta del av mitt svar. 
______

Kunde du tänka dig att ställa upp för en intervju, som tar fasta på förändringar i såväl lärarens 
som bibliotekariens yrkesroll under nya undervisningsformer, och var syfte är att samla 
utvecklingsidéer för biblioteks- och informationsfunktionen? Namn_____________________ 

   

Frågeformuläret sändes till 39 lärare, varav ett var inaktuellt i o. m. att en lärare hade avgått 
med pension utan att ersättare anställdes. Inom utsatt tid hade 8 svar lämnats in och efter en 
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påminnelse var svaren uppe i 19/38 (svarsprocent 50). – Enligt den bibliotekarie som arbetade 
för yrkeshögskolan hade flera lärare än de som svarade haft kontakt med biblioteket under 
den aktuella tiden, en del t.o.m. varje vecka. – Målet att få en uppfattning om lärarnas 
bibliotekskontakter uppnåddes även om materialet är så litet att det inte ger grund för några 
allmänna slutsatser. 

Enkäten gav följande resultat: 

Bibliotekskontakter: 

1. Frekvens 
1.1. Av de 19 svarande uppgav 13 personer att de hade haft kontakt med biblioteket under 
oktober. Sex (6) personer hade inte haft någon kontakt, men tre (3) av dessa svarade att de 
nog annars använder biblioteket för flera ändamål och en (1) person att behovet inte är så 
stort, men påpekade också att den speciallitteratur som skulle ha behövts för vissa kurser 
saknades. Tre (3) av icke-användarna under den aktuella perioden hade inte haft användning 
för bibliotekstjänster just då, men nog tidigare under terminen. – Hade tidsperioden utsträckts 
till september – oktober hade åtminstone 16 av de 18 svarande haft bibliotekskontakter. Men 
fortfarande fanns det av allt att döma flera lärare som endast använde handbiblioteket vid 
respektive institution, samt förmodligen andra, externa informationskällor, köpte eget material 
o.s.v. 

1.2. De som inte hade haft bibliotekskontakter under den aktuella tiden angav följande 
alternativa skäl: 
- inget behov  4 
- ingen förväntad nytta - 
- tidsbrist  1 
- annat  - 
Också bland dem som använde biblioteket angav en person tidsbrist som ett hinder för fler 
kontakter. 

1.3. Av de 13 som haft kontakt med biblioteket angavs ett varierande antal 
användningsformer:  
- 4 personer angav 1 alternativ 
- 3 personer angav sammanlagt 2 alternativ 
- 2 personer angav sammanlagt 3 alternativ 
- 2 personer angav sammanlagt 5 alternativ 
- 2 personer angav sammanlagt 8 alternativ 

2. Ändamål och utfall
En del av de svarande hade angett hur många gånger de hade haft kontakt med biblioteket för 
ett visst ändamål och angav ibland också om resultatet motsvarade deras förväntningar: 
Ändamål    Motsvarat förväntningarna: JA/NEJ 
Lånat material 
 för undervisning ca 20 gånger   JA 9 
 för egna studier ca 4 gånger   JA 4/NEJ 1 
 för annat ändamål 
  elevarbeten  2 gånger  JA 1 
  privat fritidsläsning 2 gånger 
  skönlitteratur  1 gång  JA 1 
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Föreslagit anskaffning av 
 kurslitteratur  ca 3 gånger   JA 3 
 annan studielitteratur ca 2 gånger   JA 2 
 lärarlitteratur  ca 3 gånger   JA 3 
Informerat om aktuell undervisning 
 kurs  1 gång   JA 1 
 projekt  1 gång   JA 1 
Bokat gruppbesök 
 för undervisning i informationssökning ca 4 gånger  JA 2 
 för handlett grupparbete 
  läraren handledde  1 gång 
  bibliotekarien handledde 2 gånger 
  
3. Kontaktform 
Vid biblioteksbesök  8 
Per telefon   5 
Per e-post   4 
När lärare råkade se bibliotekarien  2 

4. Kommentarer
4.1. Lärare som hade använt biblioteket i oktober 1999: 
- Blanketten svår att svara på – biblioteket utnyttjar jag ofta och gärna och med framgång 

speciellt när mina stud. behöver material för olika uppgifter. 
- Oktober månad var inte representativ för min del – vissa månader många kontakter. 
- Tidsbristen är en ständig plåga när det gäller förslag och diskussioner om anskaffningar. 
- Alla kontakter har varit positiva, alla frågor har besvarats. 
- Bra information från biblioteket. Vänligt bemötande. 
- Jag beställer inköp per post för att få det dokumenterat. Jag beställde en bok för inköp den 

23 september. Från biblioteket meddelades det mig att den kommit 18 oktober. (19 dagar) 
Under tiden hade jag blivit orolig och beställde den på egna vägar (Akademen, stor 
fantasi) Jag fick den från Akademen på 7 dagar. Dessutom var boken biblioteket fått en 
gammal version (---) En annan gång beställde jag en bok 31. maj och den anlände till 
biblioteket 17 september. (3,5 månader) Jag önskar att ni skulle vara lite snabbare. 

4.2. Lärare som inte hade använt biblioteket i oktober 1999: 
- Min tid används för handledning i studierna (allmänt) och arbetspratiken + mycket 

administration, d.v.s. inte ”typisk lärare”. Jag har relativt mycket kontakt med 
(bibliotekarien), t.ex. infosökning i biblioteket (tyngdp. september), föreslå litteratur till 
biblioteket (ofta, men per fax, brev o.”mail”) Vet inte specifikt om oktober.!! (antal ggr) 
Det finns intensivare och mindre intensiva perioder. Ibland kan jag också skicka en 
boklista med ca 20 titlar o.s.v. Lånar också i (hemkommunens bibliotek). Om jag 
undervisar inom en ”litteraturstark” kurs meddelar jag om detta. (---) Lärarlitteratur 
skaffar programmet själv. Jag läser mycket på min fritid! (---) 

- Eftersom jag undervisar i (---) är behovet inte så stort. Vi de tidpunkter som jag har kurser 
i (---) skulle jag nog ha behov men det finns inte på bibl. det material som skulle behövas. 

- Jag använder biblioteket vissa perioder men har inte hunnit dit i oktober. De böcker jag 
mest använder i lärarjobbet bör jag ha i mitt arbetsrum, men det skall finnas 
parallellexemplar på biblioteket med tanke på studerandena. 

- I september hade jag kontakt beträffande undervisning i informationssökning. 
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5. Inställning till svarens konfidentialitet: 
- Ville ha konfidentiell behandling: 1 
- Den ansvariga bibliotekarien fick ta del av svaren: 13 
- Båda alternativen: 1 

6. Villiga att delta i intervjuundersökning: 
8 personer. 
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Bilaga 5 
Intervjuguider 

1. Brev om intervjuerna 

Informanterna hade kontaktats med förfrågan om de var villiga att medverka i en 
intervjuundersökning. Förhandsinformation om undersökningen var kortfattad och deltagarna 
förutsattes inte förbereda sig särskilt med undantag för bibliotekspersonalen, som ombads 
besvara några frågor skriftligt (se särskild bilaga). Den information som gavs i förväg var 
uppgifter om den organisatoriska ramen, Åbo akademi och ämnet informationsförvaltning, ett 
kort omnämnande om undersökningens tema, bibliotekarierollens utveckling vid 
yrkeshögskolorna, och om undersökningens uppläggning. Utformningen varierade något 
beroende på om personen i fråga hade kontaktats tidigare eller kände till projektet. Ibland 
krävdes flera kontakter för att hitta en lämplig tidpunkt. 

Brevmall: 
___________________________________________________________________________

Hej, 

Jag gör en undersökning av yrkeshögskolornas biblioteksfunktion inom ramen för ämnet 
informationsförvaltning vid Åbo Akademi med arbetsrubriken ”Den förändrade 
bibliotekarierollen – hur antas utmaningarna från yrkeshögskolorna?” Mina infallsvinklar är 
organisationsutveckling och lärande. Syftet är biblioteksutveckling. 
Materialet samlar jag in genom öppna intervjuer med rektorer, ett antal lärare och alla 
biblioteksanställda vid de finlandssvenska yrkeshögskolorna. Nu undrar jag om du kunde 
ställa upp för en bandad intervju som tar ca 1 ½ timme?  
(Mina kontaktuppgifter samt meddelandet att jag tar kontakt per telefon.)  

Hälsningar 
Kerstin Sevón (fd Rosenqvist) 

2. Guide till informanterna

Varje informant fick denna version vid intervjutillfället innan den egentliga intervjun 
inleddes. (YH = yrkeshögskolan) 
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BIBLIOTEKARIEROLLEN I FÖRÄNDRING 
- Hur antas utmaningarna från yrkeshögskolorna? 
Åbo Akademi, Institutionen för informationsförvaltning, 
Handledare docent Sara von Ungern-Sternberg. 

Öppen intervju - diskussion med ledare/lärare/biblioteksanställda vid YH

Forskningsfrågor: - Vad har hänt vid YH? 
  - Hur har det påverkat biblioteken och biblioteksarbetet? 
  - Vad kunde/borde ske? 

Syfte:  - biblioteksutveckling. 

Utgångspunkter: - organisationsutveckling/-förändring. 
  - undervisning och lärande. 

1) Intervjupersonens utgångspunkter
Ställning och uppgifter inom YH 
Erfarenheter av yrkesutbildning 

2) Organisation, organisationsutveckling
Allmän karakteristik av YH 
Högskolans profil 
Förändringsprocesser 
Nuvarande organisationskultur 
Lärande organisation? 

3) Synen på lärandet
Utbildningsfilosofi/-kultur 
Lärarrollen 
Utbildningens innehåll: Studerandes kompetens att hantera information 

4) Biblioteket i organisationen
Biblioteksorganisationen 
Bibliotekspersonalens ställning 
Biblioteksanvändning 
Praktiskt samarbete lärare – bibliotekarie 

5) Bibliotekariens yrkeskunskaper och yrkesroll
Vad ska en bibliotekarie kunna? 
Hur har bibliotekarierollen inom YH utformats? 
Var möts lärarens och bibliotekariens yrkesroller? 
Förväntningar på bibliotekarierna/bibliotekspersonalen? 

6) Bibliotekets utvecklingsmöjligheter
Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för biblioteket? 
Dina utvecklingsidéer? 
Hur kunde biblioteksarbetet och bibliotekarierollen utvecklas? 
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3. Intervjuarens guide

Denna intervjuguide användes till stöd vid behov under genomgången av frågorna i den korta 
rubrikversion, som intervjupersonen fick framför sig. De flesta informanter berättade spontant 
och täckte de avsedda ämnesområdena, några ville hellre svara på frågor som ställdes efter 
hand. Utfrågningen anpassades i viss utsträckning till informanternas arbetsområden och olika 
infallsvinklar på biblioteket och biblioteksarbetet. Alla frågor var inte relevanta för alla 
kategorier av svarande (ledningen hade t.ex. inte personlig, konkret erfarenhet av samarbete 
med bibliotekarien i undervisningen). Den största skillnaden uppstod till följd av att en del 
informanter kunde se yrkeshögskolans utveckling ur ett längre tidsperspektiv medan andra 
bara hade kortvarig erfarenhet av verksamheten. 

___________________________________________________________________________

1) Intervjupersonens utgångspunkter
1.1. Vilken är din utbildningsbakgrund? 
1.2. Hur beskriver du din ställning och dina uppgifter inom YH? 
1.3. Dina erfarenheter: Hur länge har du arbetat med yrkesutbildning/inom YH?  

2) Organisation, organisationsutveckling
Värdegrund
2.1. Hur skulle du karakterisera värdegrunden för den YH-organisation inom vilken du är 
verksam? 
2.2. Vilka värderingar anser du själv vara viktiga? 
2.3. Vad är viktigt när ni internt utvärderar organisationen? 
Visioner
2.4. Vilka personliga visioner hade du för YH:s utveckling? 
2.5. Vilka personliga visioner har du nu för YH? 
Mål
2.6. Vilka konkreta mål uppfattar du som viktiga för YH? 
Högskolans profil
2.7. Hur uppfattar du YH:s profil/specialitet? 
2.8. Hur syns specialiseringen i organisationen/verksamheten? 
2.9. Vilken är din bedömning av YH:s styrka/eventuella svagheter? 
Förändringsprocesser
2.10. Vilka viktiga förändringar har organisationen genomgått under den tid du arbetat med 
yrkesutbildning? 
2.11. Hur har verksamhetens innehåll förändrats? 
2.12. Har sättet att arbeta inom organisationen förändrats och i så fall hur? 
2.13. Har ramarna för ditt eget arbete förändrats? 
2.14. Har ditt eget arbete förändrats och i så fall hur? 
2.15. Hur uppfattar du förändringarna, var har varit positivt/negativt? 
2.16. Hur tycker du att andra anställda har anpassat sig till förändringarna? 
Organisationskultur
2.17. Hur uppfattar du beslutsprocesserna inom YH i termer av t.ex. korta/långa 
beslutsvägar? 
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2.18. Hur fungerar samarbetet mellan olika instanser inom YH och vad samarbetar man 
kring? 
2.19. Hur ser ditt kontaktnät inom YH ut? 
2.20. Får du stöd i ditt arbete? 
2.21. Hur upplever du dina påverkningsmöjligheter? 
2.22. I vilken utsträckning har YH satsat på personalutveckling och under vilka former? 
En lärande organisation
2.23. Hur ser du på de anställdas individuella lärande? 
2.24. Hur ser du på det kollektiva lärandet? 

3) Synen på lärandet
Utbildningsfilosofi/-kultur
YH uppstod genom sammanslagning av utbildningsinstitutioner med olika yrkes- och 
utbildningstraditioner. 
3.1. Hur har de anpassat sig till varandra? 
3.2. Har det uppstått en gemensam utbildningskultur? 
Olika former av lärande
3.3. Hur ser du på lärandet inom YH? 
3.4. Hur ser du på studerandes läroprocess? 
Lärarrollen
3.5. Har lärarrollen förändrats och i så fall hur? 
3.6. Vilka uppgifter har dagens lärare? 
3.7. Vilka kunskaper behöver dagens lärare? 
Utbildningens form
3.8. Under vilka former sker undervisningen? 
3.9. Baserar den sig på någon uttalad utbildningsfilosofi/pedagogik? 
3.10. Om man velat utveckla en enhetlig linje, hur allmänt omfattad är den i praktiken av 
lärarna? 
3.11. I vilken utsträckning har YH satsat på pedagogisk fortbildning/stöd till personalen? 
3.12. Vilka former har den pedagogiska fortbildningen/stödet? 
3.13. Hur har fortbildningen utfallit enligt din bedömning, har den lett till förändringar och i 
så fall vilka? 
Utbildningens innehåll: Informationskompetens
3.14. Hur uppfattar du begreppet informationskompetens? 
3.15. Hur lär sig studerande att söka information? 
3.16. Ingår undervisning i informationshantering i undervisningsprogrammet/den 
schemalagda undervisningen? 
3.17. Vilka informationskällor använder de studerande? 
3.18. Vilka informationskanaler använder de studerande? 
3.19. När och till vad behöver studerande litteratur under sin studietid? 

4) Biblioteket i organisationen
Organisation
4.1. Hur uppfattar du biblioteksorganisationen? 
4.2. Har den förändrats under den tid yrkeshögskolan fungerat? 
Biblioteksanställda i organisationen
4.3. Hur uppfattar du den ledande bibliotekariens/din ställning inom högskolans organisation? 
4.4. På vilka beslutsnivåer deltar hon/du i arbetet inom YH? 
4.5. Hur uppfattar du den övriga bibliotekspersonalens/din egen ställning inom 
organisationen? 
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Biblioteksanvändning
4.6. Hur tycker du att biblioteket fungerar? 
4.7. Svarar det mot organisationens behov av kunnande? 
4.8. Hur används biblioteket i undervisningen? 
4.9. Vilka samarbetsformer förekommer mellan lärare och bibliotekarier? 
9.10. Är någon part övervägande initiativtagare till samarbetet mellan lärare och 
bibliotekarier? 
9.11. Vilka är dina erfarenheter av samarbete? 
9.12. I vilket skede av undervisnings-/kursplaneringen kommer bibliotekarien in i bilden? 
9.13. Erfarenheter av gemensamma kurser? 
9.14. I vilken utsträckning uppmuntras studerande att använda biblioteket? 
9.15. Har du personlig nytta av biblioteket? 

5) Bibliotekariens yrkeskunskaper och yrkesroll
5.1. Vad anser du att en bibliotekarie ska kunna? 
5.2. Har bibliotekarien någon andel i uppbyggnaden av elektroniska inlärningsmiljöer? 
5.3. Hur ser du på bibliotekarierollen inom YH så som den hittills utformats? 
5.4. Var möts lärarens och bibliotekariens yrkesroller? 
5.5. Vilka förväntningar har du på bibliotekarierna/bibliotekspersonalen? 

6) Bibliotekets utvecklingsmöjligheter
6.1. Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för biblioteket? 
6.2. Dina utvecklingsidéer? 
6.3. Hur kunde biblioteksarbetet och bibliotekarierollen utvecklas? 
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Bilaga 7 
Analysnycklar (noder) 

1 Ramorganisation (= yrkeshögskolan) 
1.1 Karakteristika 
1.1.1 Värdegrund  
1.1.1.1 Betoning (vad är viktigt inom yrkeshögskolan?) 
1.1.1.2 Utvärdering (vad har uppnåtts?) 
1.1.2 Visioner 
1.1.2.1 Tidigare visioner för utveckling 
1.1.2.2 Visioner vid intervjutidpunkten 
1.1.3 Profil 
1.1.3.1 Specialitet (vad har man specialiserat sig, satsat särskilt på?) 
1.1.3.2 Synlighet (hur synlig är profilen i organisationen?) 
1.1.3.3 Styrka eller svaghet 

1.2 Förändringar 
1.2.1 Viktiga förändringar (organisatoriska) 
1.2.2 Innehåll (hur har verksamhetens innehåll förändrats?) 
1.2.2.1 Högskoleutbildning 
1.2.2.2 Tvärfacklinghet 
1.2.2.3 Forskning och utveckling 
1.2.3 Arbetssätt i organisationen 
1.2.3.1 ___  Allmänt 
1.2.3.2 Eget arbete 
1.2.4 Anpassning 
1.2.4.1 Egen anpassning 
1.2.4.2 Andras anpassning 

1.3 Organisationskultur 
1.3.1 Beslutsprocesser 
1.3.1.1 Påverkningsmöjligheter 
1.3.2 Samarbete 
1.3.2.1 Kontaktnät 
1.3.2.2 Stöd i arbetet 
1.3.3 Personalutveckling 
1 3 3 1 Eget deltagande 

2 Lärandet 
2.1 Utbildningsfilosofi, -utbildningskultur 
2.1.1 Anpassning 
2.1.2 Gemensam utbildningskultur 
2.1.2.1 Pedagogiskt stöd 
2.1.2.2 Förändringsgenerator 

2.2 Former av lärande 
2.2.1 Lärandet inom yrkeshögskolorna generellt 
2.2.1.1 Studerandes läroprocess 
2.2.1.2 Yrkeskunskap (praktiskt inriktad) – teoretisk kunskap 
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2.2.1.3 Undervisningsformer 

2.3 Lärarrollen 
2.3.1 Förändring 
2.3.2 Uppgifter 
2.3.3 Kunskaper 

2.4 Kunskapsinnehåll 
2.4.1 Informationskompetens 
2.4.1.1 Definition 
2.4.1.2 Undervisning 
2.4.1.3 Informationskällor 
2.4.1.4 Informationskanaler 

3 Biblioteket i organisationen 
3.1 Formell organisation 
3.1.1 Placering i yrkeshögskolans organisation 
3.1.2 Centraliserad/decentraliserad biblioteksorganisation 
3.1.3 Förändringar (vilka förändringar har skett?) 

3.2 Personalens ställning 
3.2.1 Ledning 
3.2.2 Inflytande 
3.2.3 Den övriga bibliotekspersonalens ställning 

3.3 Biblioteksanvändning 
3.3.1 Funktionsduglighet 
3.3.1.1 Förväntningar (vilka förväntningar finns?) 
3.3.2 Undervisningsbruk (hur används biblioteket i undervisningen?) 

3.4 Samarbete lärare - bibliotekarie 
3 4 1 Samarbetsformer 
3.4.1.1 Planering 
3.4.1.2 Gemensam kurs 
3.4.2 Aktiv part i samarbetet 
3.4.2.1 Uppmuntrar studerande att använda bibliotek 
3.4.3 Erfarenheter av samarbete 
3.4.3.1 Personlig nytta 

4 Bibliotekarieyrket 
4.1 Yrkeskunskap 
4.1.1 Virtuella inlärningsmiljöer 

4.2 Yrkesroll 
4.2.1 Rollen som yrkeshögskolebibliotekarie 

4.3 Lärarens och bibliotekariens yrkesroller (hur förhåller de sig till varandra,
 var möts de?) 
4.3.1 Handledning 
4.3.2 Undervisning 
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4.3.3 Förväntningar (egna och andras) 

5 Biblioteksutveckling 
5.1 Utvecklingsmöjligheter 
  
5.2 Utvecklingsidéer 

5.3 Arbets- och rollutveckling 

Fria noder: 
F 1 Tidsaxel - förändring 
F 2 Berättelser 
F 3 Rollförväntningar 
F 4 Kunskapsutveckling 
F 5 Samverkan 
F 6 Lärande organisation 
F 7 Utvecklingsmodeller 
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Bilaga 8 
  
Huvudämnesstrukturen för ämnet  
INFORMATIONSFÖRVALTNING vid Åbo Akademi 

Politices kandidatexamen 70 sp 

Grundstudier 25 sp 
Grundkurs i informationsförvaltning 10 sp 

Del 1: Introduktion till Information Management, 5 sp 
Del 2: Informationskällor, 5 sp 

Dokumentbeskrivning och innehållsanalys 10 sp 
Del 1: Katalogisering, 4 sp 
Del 2: Indexering och klassifikation, 6 sp 

Grundkurs i informationssökning 5 sp  

Ämnesstudier 45 sp 
Interaktiva medier 5 sp 
Fortsättningskurs i informationssökning 4 sp 
Databaskonstruktion 5 sp 
En av två följande kurser: 2 sp 

Introduktion till arkivvetenskap, 2 sp 
Bok- och bibliotekshistoria, 2 sp 

Organisationens administration och marknadsföring 3 sp 
Administration av digitala och tryckta samlingar 4 sp 
Kommunikation och inlärning 3 sp 
Informationsjuridik 2 sp 
En av följande två kurser 5 sp 

Praktik, 5 sp 
Praktikrelaterad uppsats istället för praktik, 5 sp 

En av följande två kurser: 2 sp 
Aktuell forskning, 2 sp 
Specialkurs i informationsförvaltning 
(ämnesstudienivå), 2 sp 

Kandidatseminarium och kandidatavhandling 10 sp  

Politices magisterexamen 

Fördjupade studier 85 sp 
Block 1: Forskningsmetoder och tillämpningar inom 
informationsvetenskap 15 sp 

Forskningsmetoder, 12 sp 
Tillämpningar av forskningsmetoder, 3 sp 

Informationsförvaltning 11
Block 2: Teorier inom informationsvetenskap 25 sp 

1.Fördjupade studier i Information 
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Management, 5 sp 
2.Språket och dess representation, 5 sp 
3.Psykologiska och pedagogiska aspekter på 
informationsbeteende, 5 sp 
4.Sociokulturella och kognitiva aspekter på 
informationsbeteende, 5 sp 
5.Informationshantering i digital miljö, 5 sp 
Alternativ kurs till en av teorikurserna 1-5  
Specialkurs om teorier inom informations- 
vetenskap, 5 sp 

Pro graduseminarier 10 sp  
Avhandling pro gradu 35 sp  

(Källa: http://www.abo.fi/fak/esf/bii/   8.6.2006)
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Bilaga 9 
Förväntningar på bibliotekariens yrkeskunnande – tolkning av 
intervjusvar 

I avsnitt 6.4.1.2 presenterades de förväntningar ledningen och lärarna hade på 
bibliotekariernas kunnande samt de kunskaper bibliotekarierna ansåg sig behöva. För att 
synliggöra den meningskoncentration och generalisering som gjordes ur intervjuerna återges 
här en utförligare textversion som innefattar mina tolkningar. De valda exemplen uppfattades 
såsom representativa för de åsikter som informanterna förde fram. Intervjufrågan löd: Vad ska 
en bibliotekarie kunna? De enskilda svaren presenteras i koncentrerad form med markering 
av de nyckelord som användes. Den tidigare indelningen av de svarande i kategorierna 
ledning, lärare och bibliotekarier återkommer här. 

1) Ledningens syn
Ledningen representerar ett övergripande synsätt och utgår från utbildningens allmänna behov 
och utveckling på längre sikt. Bilden av bibliotekarien som handledare i 
informationshantering på vetenskaplig grund närmar sig den syn som den nuvarande 
utbildningen i informationsförvaltning företräder. En starkare integration i utbildningen 
förespråkas och med den en ny yrkesroll. Behovet definierades inte genomgående som 
bibliotekariekompetens, eftersom man vid ett bibliotek först delvis hade förlitat sig på 
personal utan specialutbildning.  

Följande längre citat ur en intervju med åtföljande meningskoncentration och tolkning får 
exemplifiera hur materialet behandlades: ”Jo, det som jag ska säga är att det fortfarande är 
svårt, att jag kan inte bedöma vad en bibliotekarie egentligen ska kunna, faktiskt svårt så att 
säga. Men jag hoppas att jag har kunnat åt mig själv och åt dig skapa en bild av hur jag 
liksom ser hela den här strukturella utvecklingen… att det här yrkeskunnandet i framtiden blir 
mera kognitivt än instrumentellt, och då har vi liksom en sådan här ny situation. Helt enkelt 
kognitivt därför att det instrumentella är så snabbt förgängligt.” 
Utsagan koncentrerades på följande sätt: 

- Yrkeskunnandet i framtiden blir mera kognitivt än instrumentellt eftersom det 
instrumentella är snabbt förgängligt. (1:1:109) 

Utsagan tolkades på följande sätt: Bibliotekarien skall använda sina kunskaper för att stöda 
en yrkesutbildning som utvecklar kognitionsbaserat kunnande. 

Här följer en meningskoncentration av andra utsagor från ledningen om förväntningarna på 
bibliotekariens yrkeskunskaper: 

- Dagens förväntningar på bibliotekarierna är anpassade till möjligheterna som är 
begränsade av ekonomiska orsaker. 

- Yrkeshögskolan har inte lyckats bjuda ut bibliotekariens kompetens till 
utbildningsprogrammen.  

- Förväntningar inför framtiden: När bibliotekariens och lärarens roll byggs upp 
samtidigt så att man högaktar varandras kompetens uppstår en ny typ av bibliotekarie. 
Den gemensamma processen heter inlärning. Bibliotekarierna förs in i 
lärarorganisationen. (2:1:197) 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien uppfattas som en potentiell resurs. Det finns en vilja till 
integrering i undervisningen.
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Koncentration av utsagor: 
- Bibliotekarien är expert på informationshantering vilket uppfattas såsom 

forskningsmetodik inklusive problemformulering och sökprocess. Höga krav, inte 
formella men praktiska, borde ställas på bibliotekarien. (3:1:199) 

- Bibliotekarien är en informationshandledare, en tutor, en vägledare, inte en 
bokutförare. (3:1:201) Bibliotekarien ska vara en vetenskapare. (3:1:215) 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien förväntas bidra med ett vetenskapligt synsätt på 
informationen och handleda studerande i informationshantering. 

Koncentration av utsaga: 
- Där genomgående lägre utbildningskrav på biblioteksanställda förekommer förklaras 

det med att situationen på längre sikt kan förändras. (4:2:161) 
Tolkad betydelse: De formella kunskapskraven är inte bundna till bibliotekariekompetens. 

2) Lärarens syn
Bland lärarna var förväntningarna på bibliotekariens kunskaper och färdigheter inte så höga 
även om det fanns exempel på motsatsen. Sammantaget förutsätts bibliotekarierna ändå kunna 
bygga upp bibliotek, strukturera nätinformation, behärska informationsökning, ha mångsidig 
litteraturkännedom, besitta eller skaffa sig ämnesexpertis i arbetet samt ha pedagogiskt 
kunnande och social kompetens. Den kollektiva bilden är följaktligen utmanande trots att det 
också finns lärare som anser att bibliotekarierna endast marginellt kan stöda utbildningen och 
lärandet. I det praktiska arbetet har det gått att förändra bilden av vad bibliotekarien kan bidra 
med. Det finns lärare som har mycket positiva erfarenheter av bibliotekariens kunnande. 
Också bland lärarna poängterades den vetenskapliga informationens ökade betydelse för 
undervisningen och i studierna, vilket ställer krav på bibliotekariernas kunskaper om 
information och sökvägar. Här beskrivs förväntningarna utgående från de arbetsområden 
inom vilka en del lärare ansåg att bibliotekarierna borde vara aktiva, nämligen uppbyggnaden 
av biblioteket, hantering av digital information, främst informationssökning, behärskandet av 
informationsinnehåll och medverkan i undervisningen:  

a) Kunskaper som behövs för att bygga upp bibliotek
Koncentration av utsagor: 

- Det aktuella behovet vid enheten där läraren arbetar är att bygga upp en fungerande 
basservice. Följaktligen behövs baskunskaper för biblioteksfunktioner i 
uppbyggnadsskedet. (2:10:219) 

- Den svarande känner inte till inom vilket område bibliotekarierna får sin utbildning. 
(2:10:219) 

Tolkad betydelse: Förväntningarna sträcker sig till bibliotekariens traditionella 
baskunskaper eftersom enheten bibliotek ännu är outvecklat. 

- Litteraturanskaffningen sker så att bibliotekarien hela tiden är steget före, 
bibliotekarien är den som ger nya impulser och som kontrollerar 
vetenskapligheten.(2:9:202,204) 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien förväntas skaffa lämplig facklitteratur på eget initiativ.

b) Kunskaper som behövs i det digitala biblioteket
Koncentration av utsaga: 

- Bibliotekarien förväntas bygga upp goda hemsidor och följa med utbudet av digital
information. (1:6:169) 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien skall vara sakkunnig i fråga om nätinformation för 
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utbildningens behov.
Koncentration av utsaga: 

- Förväntningarna på bibliotekarierna är rätt låga, men de har visat sig mycket kunniga 
på informationsområdet när de anlitas. De borde marknadsföra sig bättre. (1:8:64,66) 

Tolkad betydelse: Bibliotekariernas kunskaper på informationsområdet överträffar 
förväntningarna.
Koncentration av utsaga: 

- Informationsbehandlingskunskap förväntas: Bibliotekarien bör ha möjligast 
omfattande kunskap om informationsbaser och kunna ta fram information därifrån. 
Bibliotekarien kan ta fram vettiga länkar – men vem som helst kan det i princip. Vad 
har bibliotekarien att tillföra? (2:3:88) 

Tolkad betydelse: Behovet av bibliotekariens informationsexpertis i nätmiljö ifrågasätts 
eftersom andra har samma färdigheter. 
Koncentration av utsaga: 

- Bibliotekariens kunskaper om information på nätet behövs vid handledning av både 
studerande och lärare. Många erbjudanden om användarstöd har gjorts från 
biblioteket. (2:9: 169,171) 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien förväntas kunna handleda i informationssökning.
Koncentration av utsaga: 

- Bibliotekariens kunskaper inklusive teknisk assistens behövs som stöd för 
informationssökning. (3:9.74) 

Tolkad betydelse: Kunskaper i informationssökning är en förväntad baskunskap.
Koncentration av utsaga: 

- Bibliotekarierna har inte hängt med i utvecklingen av nätinformationen, men behövs 
nog för att hantera böcker och tidskrifter som fortfarande används. Den gamla 
bibliotekariebakgrunden är kanske inte den rätta, det gäller att handskas med 
information över huvud taget. (4:7:138) 

Tolkad betydelse: Informatikerutbildning motsvarar den specialisering som efterlyses. 

c) Kunskaper om informationsinnehåll
Koncentration av utsaga: 

- Bibliotekarien förväntas ha en bred bildning som inkluderar användning av 
skönlitteratur i yrkesutbildningen, eftersom den behandlar existentiella frågor och 
belyser problem annorlunda än fackinformationen. ((1:9:140,142) 

- Bibliotekarien förväntas ha kännedom om den litteratur som finns och kan påverka 
studerandes val av källor i riktning mot vetenskaplig litteratur. (2:148,152) 

Tolkad betydelse: Av bibliotekarien förväntas bred litteraturkännedom inklusive kännedom 
om skönlitteratur för undervisningsbruk. Samtidigt förväntas kännedom om vetenskaplig 
litteratur.
Koncentration av utsagor: 

- Bibliotekarien förväntas inte ha ämneskunskap, men specialiserar sig säkert ganska 
fort under arbetet i var man hittar information inom ett ämne. (2:10:219) 

- Bibliotekariens arbete förutsätter kännedom on vad som finns i informationsväg. 
- Bibliotekarien kan påverka studerandes val av källor i riktning mot vetenskaplig 

litteratur. (2:2:148,152) 
Tolkad betydelse: Bibliotekarien kan styra studerandes informationsanvändning mot större 
vetenskaplighet.
Koncentration av utsagor: 

- Ämneskunskap och pedagogisk kunskap är till stor nytta, ämneskunskaperna kan man 
läsa in sig på. (1:9:164) 
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- Bibliotekarien kan specialisera sig på undervisningsområdena under arbetet, 
ämneskunskaper kan inte vara ett förhandskrav. Det är viktigt i längden att den 
specialiseringen sker. (2:10:219) 

- Biblioteksfunktionen antas förutsätta specialutbildning, men hur den ser ut är obekant. 
(2:10:219) 

Tolkad betydelse: Specialisering på undervisningsområdet bör ske efter hand.
Koncentration av utsaga: 

- Bibliotekarien kan inte vara ämnesexpert, men skall underlätta informationssökningen 
för studerande i olika medier. Kontakter till andra bibliotek behövs för fjärrlån. 
Informationen måste ses i ett internationellt perspektiv. (3:3:88) 

Tolkad betydelse: Bibliotekariens arbete som informationsförmedlare skall omfatta 
information producerad var som helst.
Koncentration av utsaga: 

- Bibliotekarien har möjlighet att specialisera sig på yrkeshögskolans ämnesområden. 
När man arbetar integrerat med ett allmänt bibliotek kommer den förvärvade 
ämneskompetensen samhället till godo. (3:3:90) 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien bidrar med sina kompetenser direkt till yrkeshögskolans 
nyttoeffekt på det omgivande samhället i och med att de används både inom högskolan och i 
det allmänna biblioteket.
Koncentration av utsaga: 

- Nyttan av bibliotekarier utan kunskaper på ämnesområdet är begränsad även om de 
behärskar informationssökning. Bristen på behöriga bibliotekarier påtalas samtidigt. 
(4:7:65,67) 

Tolkad betydelse: Kunskaper på ämnesområdet är en förutsättning för arbetet. 

d) Pedagogiskt kunnande och social kompetens
Koncentration av utsaga: 

- Att direkt koppla ihop bibliotekarien och de studerande blir nödvändigt. Pedagogik
behöver en bibliotekarie i den rollen som kunskapsförmedlare. (2:3:88) 

Tolkad betydelse: Det finns ett behov av bibliotekariens medverkan i undervisningen.
Koncentration av utsagor: 

- Bibliotekarien är egentligen både handledare och lärare, ”en pedagogisk person”. 
- Bibliotekarien behöver samma egenskaper som andra i dagens arbetsliv, såsom 

flexibilitet, självförtroende och social kompetens, detta i syntes med välgrundad 
ämneskunskap. (4:8:155,157) Läraren betonar särskilt den kommunikativa förmågan: 
”Nu säger jag så här som man inte borde säga, men det vet du säkert att inom 
biblioteken finns det hemskt många människor som inte är så kommunikativa. Att det 
drar till sig den typen av människor.” (4:8:125) 

Tolkad betydelse: Av bibliotekarien förväntas pedagogisk förmåga, social kompetens, 
kommunikationsförmåga och andra personliga egenskaper som behövs i dagens arbetsliv 
samt ämneskunskap. 

3) Bibliotekariens syn
Här tolkas bibliotekariernas syn på sitt kunnande, organisationens kunskapsbehov och 
möjligheterna att utnyttja sitt kunnande i arbetet: 
Bibliotekarierna uppfattade sig i viss mån som en illa utnyttjad resurs samtidigt som de 
vanligen var överbelastade med arbete i det skede då intervjuerna gjordes. Den främsta 
orsaken till att bibliotekarierna tidvis ansåg att deras yrkeskunskaper inte utnyttjades 
bedömdes bottna i en viss okunskap om bibliotekariens kunnande bland andra aktörer. Att 
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organisationen inte fullt ut tar till vara aktörers kunskaper överensstämmer inte med bilden av 
en lärande organisation. 

Det fanns stora professionella ambitioner, men samtidigt en rädsla för att erbjuda tjänster som 
tiden kanske inte skulle räcka till för i praktiken. Det fanns både tilltro till och tvivel 
beträffande det egna kunnandet. Bibliotekarierna hade positiva erfarenheter av en del 
framgångar i arbetet med studerande och lärare. Samtidigt påverkades bibliotekarierna av att 
arbeta med informationshantering i ständig kontakt med det enorma informationsflödet som 
det är omöjligt att bemästra ens till en liten del, vilket ger en ständig känsla av otillräcklighet. 

Att andra inte kan definiera bibliotekariens kunskapsområde ger emellertid autonomi att 
utforma arbetet och att göra egna bedömningar i en utsträckning som traditionellt inte brukar 
tillskrivas bibliotekarieprofessionen. Den professionella identiteten bekräftas endast delvis av 
omgivningen. Bibliotekarierna, av vilka en del har traditionell bibliotekarieutbildning och en 
del informatikerutbildning, har i stort sett samma uppfattning om sin arbetssituation. 
Informatiker med specialutbildning inom de aktuella undervisningsområdena framhöll nyttan 
av sina kunskaper vid informationssökning.  

Beskrivningarna av de upplevda kunskapsbehoven i arbetet är rätt enhetliga även om olika 
behov uppstod i olika arbetsmiljöer. Erfarenhet i branschen kommer till synes i reflektionerna 
kring arbetet. Det upplevs som mångsidigt och utmanande i sig men också för att tjänsterna 
kräver kontinuerlig marknadsföring. Att hinna följa med utvecklingen på många 
ämnesområden är den största utmaningen i arbetet. Kunskapsbehovet är sammanfattningsvis 
följande: En bibliotekarie vid en yrkeshögskola skall behärska kärnområdet 
informationshantering med dess olika delområden samt ha ämneskännedom och pedagogisk 
förmåga i kombination med sociala och kommunikativa färdigheter. Frågan om vad en 
bibliotekarie skall kunna öppnar genast för kommentarer om yrkeskunskap och status:  

Kunskaper och status
Koncentration av utsagor: 

- Den höga utbildningsnivån inom biblioteket borde utnyttjas bättre. Bibliotekarierna 
känner till informationskällor och borde få vara mera med när lärarna diskuterar 
anskaffning av material. (1:2:54) 

- Det finns fortfarande en misstro och en okunskap om bibliotekariens 
kompetensområde bland en del lärare. (2:8:161) 

- Förväntningar på bibliotekarien är inte stora vid verksamhetsställen där det inte har 
funnits bibliotek tidigare. Användningen av servicen är förhållandevis blygsam, 
aktivitet från bibliotekets sida behövs. (1:3:44) 

- Branschens lönenivå är låg i förhållande till utbildningen. (2:5:226) 
Tolkad betydelse: Bibliotekarierna uppfattar sig som en underutnyttjad resurs. Deras 
kompetens är fortfarande okänd. Etablering kräver tid och marknadsföring.
Yrkeskunskaperna kräver synliggörande också med tanke på lönesättningen.
Koncentration av utsagor: 

- Lärarnas förväntningar på bibliotekarien återspeglas direkt i studerandes 
biblioteksvanor. (1:4:123)

- Lärarnas positiva exempel är A och O. Citat: ”Därför borde man nog vinnlägga sig 
om att försöka betjäna lärarna.” (2:5:135)

Tolkad betydelse: Läraren är en nyckelperson vid utnyttjandet av bibliotekariens kunskaper.
Citat:  

- ”I och med att jag själv antagligen har en högre ambitionsnivå än… de krav som 
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andra ställer på mig, eftersom de inte vet vad dom ska begära, så är det ju jag själv 
som bestämmer.” (2:8:293)  

Koncentration av utsaga:  
- Bibliotekariens ambitionsnivå och organisationens förväntningar motsvarar inte 

varandra. Förväntningarna påverkas av den kännedom som finns om bibliotekariens 
yrkeskunskap, vilket i praktiken ger bibliotekarien valfrihet. 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien har en viss autonomi i yrkesutövandet. 

Kunskaper och arbetsuppgifter
a) Allmänna beskrivningar
Koncentration av utsagor: 

- Kompetensen behövs främst inom tre områden: Att bygga upp en materialsamling som 
är rätt för målgruppen, att söka information och att bemöta människor. Den sociala 
kompetensen behövs för att informationsförmedling, handledning och övriga kontakter 
skall fungera. (2:8:279) 

- Webbaserade informationstjänster byggs upp. Länksamlingar är bibliotekens 
möjlighet att aktivera användningen av viktiga databaser. Arbetet som helhet upplevs 
som krävande och förutsätter mångsidiga kunskaper. (2:8:293) 

Tolkad betydelse: De viktigaste kompetensområdena hänför sig till beståndsuppbyggnad, 
informationssökning och olika servicesituationer.
Koncentration av utsagor med illustrerade citat: 

- “Vi lever vid sidan av allt det där kunnandet hela tiden, vi är där någonstans.” 
Bibliotekarien hanterar, värderar, strukturerar och klassificerar information samt visar 
åt andra så att de kan orientera sig. “För att vi kan ju inte kunna egentligen, men 
kanske hitta de där vägarna där man ska ta reda på för att lära sig och komma 
vidare.” (2:4:146) 

- Perspektiv på kunskapen är viktigt. (2:4:152) 
Tolkad betydelse: Expertkunnandet handlar om kunskapsstrukturering och sökvägar.
Koncentration av utsagor: 

- Kunskaper om informationssökningsprocesserna behövs generellt i arbetet. Vissa 
ämneskunskaper behövs för att hantera information. (3:8:77) 

- Vidareutbildning i pedagogik behövs för att kunna ge ut det som bibliotekarien kan. 
(3:8:77) 

Tolkad betydelse: Yrkeshögskolebibliotekarien skall behärska informationshantering, ha ett 
visst mått av ämneskunskaper och pedagogisk kunskap.  
Koncentration av utsagor med illustrerande citat: 

- ”En bibliotekarie ska vara mångkonstnär” och känna det ämnesområde man ansvarar 
för, men inte så mycket som en lärare. Vidare behövs katalogisering och indexering,  
bokbeställning, budgetering, databasanvändning, och förmåga att undervisa och vara 
”väldigt duktig på att fånga elevers intresse eller så måste man utveckla det”. Den 
pedagogiska delen av arbetet stöddes inte tillräckligt i utbildningen för 
informationsområdet, men en del av inlärningen måste ändå ske på arbetsplatsen. 
(2:5:178) 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien behöver traditionella kunskaper och färdigheter, men 
beredskap behövs också för den pedagogiska sidan av arbetet.
Koncentration av utsagor: 

- Man ska ha förmåga att lyssna och intervjua, fråga ut den som söker information.  
- Att bygga upp en samling förutsätter också förmåga att lyssna till vad som rör sig i 

tiden. Bibliotekarier kommunicerar också genom material, exponering. (2:4:148, 150) 
- Vid yrkeshögskolan har bibliotekarien nytta av språkkunskaper. (2:4:171) 
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Tolkad betydelse: Arbetet förutsätter kommunikationsförmåga och lyhördhet.
- Kunskapskraven spänner över mycket: ”Det gäller inte bara vilken databas man ska 

gå till utan det gäller ju nästan hela livet.” (4:1:233) 
Tolkad betydelse: Livserfarenhet är ett viktigt komplement till yrkeskunskaperna. 
Koncentration av utsaga: 

- Bibliotekarien förväntas göra allt möjligt, vilket är både till fördel (medverkan, 
integrering) och till nackdel (splittring av insatserna). (1:3:73) 

Tolkad betydelse: En otydlig profil kan leda till en mångfald av uppgifter.
  
b) Informationshantering, informationssökning
Koncentration av utsagor: 

- Informationssökningen uppfattas som ett av bibliotekariens centrala kunskapsområden 
och undervisningen i grundutbildningen var tillräcklig, men färdigheterna upprätthålls 
bara om sökningar görs fortlöpande. (2:5:188) Efterfrågan på informationssökning är 
förhållandevis liten, lärarna kan söka själva och tänker inte på att uppmuntra 
studerande att be om hjälp av bibliotekarien. (2:5:61) 

- Databasanvändningen i undervisningen är inte synlig för bibliotekariens utvärdering. I 
klass visade det sig att bibliotekarien hade överskattat studerandes kunskaper, mycket 
i basintroduktionen var nytt för dem. (2:5:90,92) 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien har inte anledning att underskatta sina egna kunskaper om 
informationssökning.

- Bibliotekarierna är inte ensamma om att behärska informationssökning, många 
användare kan de facto söka bättre. (3:5:105) 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien kan ha svårigheter att hävda sin 
informationssökningsexpertis.

- Bibliotekarierna hör till de yrkesgrupper som har långvarig erfarenhet av 
informationsökning också i databaser. (3:2:23) 

- Bibliotekarierna är alltför anspråkslösa om sin förmåga att söka information trots att 
det tänkande, det förhållningssätt som behövs finns där. (2:8:90) 

- Fortbildning ordnas numera endast om databaser, inte om tryckt material trots att det 
finns mycket att behandla där. Situationen i Sverige är mycket bättre. (2:8:150) 

Tolkad betydelse: Informationshanteringen, som är ett kärnområde, är i praktiken inte 
begränsad till databaser. 
Koncentration av utsaga: 

- I informationssökningen utnyttjas traditionellt kunnande och strategier som 
bibliotekarierna har utvecklat oberoende av medium. (1:4:107-110)  

Tolkad betydelse: Det finns en bestående kärna i yrkeskunnandet. 
Koncentration av utsagor med citat: 

- Det är många olika slags kunskaper man använder i informationssöknings- och 
handledningsprocessen. En del är tyst kunskap som man inte vet att man har innan den 
aktualiseras. (2:4:43) 

- Värderingen av information är inte självklar för bibliotekarien, hur lär man då ut ett 
kritiskt förhållningssätt till studerande? Man vet hur relativt allt är. “Men eventuellt är 
vi bättre på att göra det än vi tror själva. Och än många andra tror också.” (2:4:80) 

Tolkad betydelse: Yrkeserfarenhet leder till kunskapsrelativism och osäkerhet om det egna 
kunnandet. Det kan vara till nytta i en söksituation i och med att det kan leda till lyhördhet för 
fler möjligheter.

c) Informationsinnehåll
Koncentration av utsagor: 
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- Ämneskunskaper är viktiga för informationssökningen. (1:2:140) 
- Bibliotekariens kunskapsorientering mot undervisningsområdet är en stor fördel, men 

servicen fungerar också med en allmän utbildning på informationsområdet. (1:4:43) 
- En bibliotekarie som är informationsspecialist kan söka och utvärdera information 

utan att vara ämnesspecialist, men fackkunskaper är en fördel. (3:5:154) 
Tolkad betydelse: Professionell informationshantering kan fungera utan att bibliotekarien 
har dubbel kompetens, d.v.s. också är ämnesspecialist, men det finns också stöd för att 
ämneskunskaper är nödvändiga.
Koncentration av utsaga: 

- Det är nästan omöjligt att vara tillräckligt bra på alla de undervisningsområden som 
ryms inom en högskola. Ett nära samarbete med lärarna, ämnesexperterna, skulle vara 
nödvändigt i synnerhet vid bedömningen av elektroniska informationsinnehåll. 
Studerande vill ha hjälp ”ända fram”. (3:2:23) Ett alternativ är att begränsa sig tillett 
par områden och deklarera detta för alla parter. (3:2:103) 

Tolkad betydelse: Det är en otillfredsställande situation att inte kunna fördjupa 
informationshanteringen och handledningen på alla ämnesområden p.g.a. brister i 
ämneskunskaperna.
Koncentration av utsaga: 

- När bibliotekarien har satt sig in ett undervisningsområde räcker kunskaperna till för 
självständiga beslut om materialanskaffning. Bibliotekarien kan göra kvalitets- och 
behovsbedömningar. Materialet kommer då i tid för kursplaneringen. (2:5:152)   

Tolkad betydelse: Det är möjligt att skaffa sig tillräckliga ämneskunskaper i arbetet. 

d) Pedagogiskt kunnande
Koncentration av utsagor: 

- Bibliotekariens arbete består av många undervisningssituationer, om inte alltid i klass 
så dagligen i kundbetjäning, följaktligen borde bibliotekarien ha någon form av 
pedagogisk utbildning. (1:4:150) Vuxenpedagogik ligger närmast till hands. (1:4:160) 

- Pedagogiken behövs i allt biblioteksarbete, exempelvis katalogisering, som ska beakta 
olika informationsanvändare och användningsändamål. (3:5:119) 

- Att lära ut ett kritiskt förhållningssätt till information är en av utmaningarna 
bibliotekarien ställs inför. (1:4:102) 

Tolkad betydelse: Biblioteksarbetet har en pedagogisk dimension. Den pedagogiska 
dimensionen är närvarande i arbetet.
Koncentration av utsaga: 

- Pedagogisk fortbildning har gett mycket, särskilt handledarutbildning. Bibliotekarier 
behöver veta hur människor tar emot information, hur man arbetar med grupper, om 
inlärningsstilar m.m. (2:8:150) 

Tolkad betydelse: Bibliotekarien behöver handledarutbildning som är inriktad på 
informationsfärdigheter.

- Pedagogikstudier har varit till stor hjälp i arbetet, både kunskapsmässigt och för att 
våga gå in i diskussioner med lärarna. (3:2:166) 

Tolkad betydelse: Kunskaper i pedagogik är en nyckel till integration.

d) Kundkontakter
Koncentration av utsaga: 

- Stora krav måste ställas på kundtjänstens kvalitet. Personlig kontakt med kunden ger 
mycket information som går förlorad i kontakter på nätet: ”Jag behöver inte alltid 
intervjua dig så mycket, jag kan med några ord försöka precisera det du är ute efter 
för att jag själv ska förstå vad det är. Hur du säger det, vilket språk du talar säger 
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hemskt mycket om hur jag ska svara dig.” (2:8:156) 
Tolkad betydelse: Mötet med kunden är fortfarande en viktig del av arbetet. 

De förväntningar som beskrivs ovan motsvarar i hög grad beskrivningen av den 
kärnkompetens som definierats för de vetenskapliga biblioteken: 

1) kunskaper om verksamhetsmiljön, 
2) kunskaper om samlingarna och deras innehåll, 
3) kunskaper att hantera informationsresurser, 
4) kunskaper som behövs för att stöda produktionen av informationsresurser, 
5) pedagogiska kunskaper, 
6) kunskaper som behövs i kundkontakter, 
7) kunskaper om datateknik och informationssystem, 
8) ett kreativt grepp om arbetet, 
9) det kunnande som behövs för internationellt arbete. 

(Yliopistokirjastojen neuvosto. Tiedote 1.6.2005, 7) 
Stödet till produktionen av informationsresurser (pkt 4) aktualiseras främst i samband med 
den forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs men också när biblioteket är 
engagerat i yrkeshögskolans publikationsverksamhet. En form av internationellt arbete (pkt 9) 
är servicen till utbytesstuderande som kommer till högskolan och till studerande vid de 
internationella utbildningar som ingår i högskolans utbud.  Också den strategiska kompetens
som förutsätts vid universitetsbiblioteken har sin motsvarighet vid yrkeshögskolorna. 
Bibliotekscheferna förutsätts besitta  

10)  ledarskapsförmåga, 
11)  ekonomiska kunskaper, 
12)  juridiska kunskaper, 
13)  processkunskaper, 
14)  kunskaper i marknadsföring. 

Kommunikation och information är det tredje kompetensområdet som uppmärksammas vid de 
vetenskapliga biblioteken. Det innefattar kompetenser som alla vid 
yrkeshögskolebibliotekarier behöver, eftersom de utgör en förutsättning för att det arbete som 
hör till kärnområdet skall kunna utföras: 

15)  förmåga till växelverkan och förhandling, 
16)  nätverkskunnande, 
17)  skriftlig kommunikation och nätkommunikation, 
18)  muntlig kommunikation och förmåga att uppträda, 
19)  språkkunskaper. 

(Ibid., 7)  
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English Summary

The Role of the Librarian in a new Educational Organization: 
A Study at Four Polytechnics

1 Aim of the study 

The primary question, which initiated this study, was the following: What happens to the 
professional role of the librarian when the context of performance changes? The conditions 
for information work changed considerably in the 1990’s, when the internet became generally 
accessible, and the whole media and communication environment diversified. These aspects 
have been discussed widely within the field. Here two other aspects of contextual change are 
investigated: (i) institutional and organizational change and (ii) a paradigm shift in teaching. 
These preconditions occurred in a dynamic context i.e. the establishment of a new kind of 
higher, vocational education in Finland.  These polytechnics, which currently primarily offer 
education at bachelor level, were developing master’s education when this study was 
conducted. 

The national reform of vocational education was centrally directed, although regional and 
local solutions were emphasized. Among the criteria set by the central authorities for the 
applying schools to fulfil was the establishment of modern library and information services. A 
gradually increasing percentage (up to 5 %) of the school’s annual running costs was to be 
used for the library as one of the conditions for an authorisation, and for state funding. The 
vocational institutes which preceded the polytechnics had generally rather poor libraries, 
according to investigations made by the authorities, and there were only a few qualified 
librarians employed (Kankaanrinta 1992). Between 1997 and 2001 the total library staff 
increased from 248 to 406 employees, and the number continued to grow. In these years the 
polytechnic libraries rose to be a third actor in the field, challenging and complementing the 
well established research and public libraries. 

This study is part of a larger research project on Information and learning at the Department 
of Information Studies at the Åbo Akademi University, directed by Professor Sara von 
Ungern-Sternberg. The two other contributors are Jannica Heinström (diss. 2002) and Eeva-
Liisa Eskola, who both concentrate on university students’ learning. The present study was 
conducted in another context, and focused on librarians’ role in teaching and learning from 
their own, and other actors’, viewpoints. The design of the study built on the expectation that 
the librarians would integrate in the new organization, and would develop a proactive role in 
the education. 

2 Previous research and theoretical base for the study 

Three main fields of research were identified as vital for understanding the research problem, 
and to support the design of this study: (i) Theories and research on organizations (ii) learning 
(iii) professional development, including professional roles. The problem of professional role 
development was focused through the specific context, which the polytechnics provided. 

To build an understanding for the organizational context, and the expected processes to occur, 
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theories on the characteristics of organizations and organizational change were studied 
(Hatch 2002; Greiner1972; Maturana & Varela 1980). Some concepts and metaphors in this 
field were considered relevant for the study, such as the organization as a social structure 
(Giddens 1996, 1998; Wenger 1998; Hatch), the organization as culture (Morgan 1999; 
Hatch; Senge 2004; Widén-Wulff 2001), and the learning organization (Morgan; Salo 2002). 
Various attitudes towards, and reactions to, organizational change (Furnham 1997; Lennér-
Axelsson & Thylefors 1991) and the prospect of an active change strategy were also focused 
on (Bushnell 1971; Salminen 2001).  

Previous research revealed the political discourse that preceded and affected the educational 
reform (Salminen), how the organizational culture was changing (Raudaskoski 2000), and 
gave a description of the nature of the new education (Toiskallio 1995). Understanding of the 
contextual framework was considered vital for an investigation of the professional role of the 
librarian in this case. A model by Otala (1996, also in Helakorpi and Olkinuora 1997) was 
used to study how the organizational culture and the organization’s need for knowledge were 
seen in this specific case, and how librarians looked at their needs for further education, and 
of their personal development at work. 

Students’ learning is the central process of every educational institution. The concepts of 
knowledge and learning were discussed in more detail, starting from research on learning as a 
constructivist process that influenced the polytechnics (Rauste-von Wright & von Wright 
1994) and connected to information research (Hjørland 1995, 2000, 2002). The social and 
culturally bound character of learning was emphasized (Säljö 2000; Stein 1996; Wenger 
1998). Different forms of knowledge were described, including tacit knowledge (Polanyi 
1966; Rolf 1991). Methodological aspects of teaching were generally discussed and problem 
based learning was introduced in several teaching programmes. Information competency is 
seen as vital for the individual development of knowledge in this study, and two models for 
obtaining this competence were presented (ACRL 2003; Bruce 1997). Problem based learning 
had been introduced at the polytechnics to some extent, and previous research indicates that 
this leads to more active use of the library (Fridén & Oker-Blom 1995; Eskola & Palin 2004). 
The librarians at the polytechnics had, as a body, advocated more active integration in 
teaching, so this connection was investigated. 

Recent research is more often concerned with multiple social identities than with roles, but the 
role concept was chosen for this study because the librarian was focused in a specific, social 
context, and in interaction mainly with another professional group, the teachers. Therefore the 
role concept was discussed, and compared to the concept of identity. Other actors’ views of 
the librarian, and their role expectations, were considered as important for this study as the 
librarian’s own view. The professional role belongs to the public sphere of life, and is here 
seen as a social construction (Goffman 2000).  

The rise and establishment of professions has been subject to theory construction (Larson 
1977; Abbott 1988, 1998, 2000; Winter 1988; Witz 1992; Evetts 2003). Abbott sees 
professionalism basically as society’s way of structuring expertise. Three steps are defined in 
the development of the information profession: Disturbance with effects on traditional 
practice, competition of jurisdiction in the field, and transformation into a new balance 
between professions. P. Wilson’s study of information professionals as mediators of second 
hand knowledge (1983), and the problems concerned with cognitive authority, was expected 
to occur among librarians at the polytechnics.  They served many fields of education and 
could hardly be subject experts in every field. Professional groups negotiate and agree on the 
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boundaries of their professional expertise mutually and towards their clients (Fournier 1999, 
2000; Sundin 2003, 2005), and this was focused on because teachers’ and librarians’ roles 
were expected to merge to some extent. 

Role descriptions directly concerning librarians can be drawn from general models (Brophy 
2000), but there are also more specific descriptions. C. Kuhlthau (1989, 1993) has defined a 
set of roles directly related to work in an educational institution. Kuhlthau’s model for 
structuring the various levels of intervention in reference work and teaching was directly used 
in this study. Abbott has advocated “federated professionalism” as a solution to the problems 
faced by librarians.  Professional cooperation to support students’ learning is investigated, and 
related to other Nordic studies of library work in an educational context (Klasson 1984,1992; 
Limberg 1998, 2000, 2002; von Ungern-Sternberg 1996, 1999). 
  

3 Research questions

The following questions were posed: 
1) How has the role of the librarian at the polytechnics developed during the initial phase 

of the organization’s establishment? 
2) What expectations does the librarian have of his or her work, and professional role? 
3) What expectations does the organization have of the librarian? 
4) How does the role development relate to the institutional change in progress? 

4 Method and material 

Four Swedish polytechnics gradually applied for authorization during the 1990’s. These 
formed a manageable field for a study, aiming at deeper and more varied information than the 
partly unreliable statistics from the first years of the polytechnic libraries could provide. A 
qualitative study was expected to give a detailed description of the professional role 
development, and information for understanding the process on a general level. The main 
sources of information in this case were 40 open-ended interviews, 10 per polytechnic. All the 
librarians, or information specialists (10), who had various educational backgrounds, and 
some library assistants (4), administrative leaders (4), and teachers (22) were interviewed. The 
interviews were conducted from the middle of March to the beginning of October 2001. An 
interview guide was used. The interviews were recorded, transcribed, coded (with key words 
from the interview guide, using the programme QSR NUD*IST), and analyzed using the 
categories of organization, professional group, position, and process descriptions as special, 
collective categories. 

5 Results 

The most important result of the empirical study is the detailed description of processes of 
change, and of professional role development as they were experienced by people involved. 
Although the material was limited to 40 individual stories, some tendencies are visible: 

- There were several generators of change, opening up new possibilities for librarians. 
Both the contents of the education and its forms changed at least to some extent, and 
sometimes even radically. Several new teaching programmes were created. Criteria 
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were set for higher education with a more theoretical approach to knowledge, and 
more self-directed learning. This created a need for more qualified library services 
than supplying textbooks. Information technology had given librarians access to a 
wide range of specialist information. At that time the internet became widely 
accessible, and the librarians found themselves competing with the search engines. Far 
from all students were motivated to learn search strategies because they thought that 
they knew everything already, according to both teachers and librarians. To develop 
students’ information competency, which librarians saw as one of their most important 
contributions to education, they pointed out that integration in subject teaching was 
necessary to awake students’ motivation. 

- The librarians’ own view of their professional role diverged from some vital aspects of 
other informants’ views. Some variations were found between the views of the 
leaders, who expressed more general thoughts of education, and that of teachers, who 
reasoned more from their own subject viewpoint. 

- Librarians had difficulties in visualizing their specialist knowledge to others in the 
organization. This was true also with teachers’ perceptions in spite of the fact that both 
teaching and information management can be characterized as process knowledge. For 
the teachers at the polytechnics, however, the identity of a subject specialist seemed to 
dominate over that of a teacher, in congruity with the demands of higher education.   

- The new situation opened up a more active professional role, but it was realized only 
to some extent. The integration of librarians in tutoring and teaching was limited 
because the teachers ‘own’ their teaching. Participation in extension courses with 
teachers was vital when librarians wanted cooperation. 

- Integration in the organization was promoted if librarians took part in activities other 
than those concerned merely with library work, for example the development of a 
quality system. 

- The librarians themselves were somewhat ambiguous regarding their own abilities, 
and this stopped them from actively negotiating for a new role in education as 
information experts. 

- Despite varying educational backgrounds librarians and information specialists 
described their situation in the same terms. The same kind of work place with the 
same experiences seemed to have a rectifying effect. There were, however, variations 
in what could be described as a professional approach to work, which reflected the 
extent of special education and of work experience. 

- More generally there was a common profile for library development at the four 
polytechnics from a mere technical function towards a higher degree of integration in 
the education and the learning processes. 

The new organization 
The four polytechnics had reached different stages in the process of creating one common 
organization, and this became visible in the study. All the organizations were geographically 
spread to some extent when the interviews were made, in two cases the situation was extreme, 
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and this complicated the amalgamation process including the establishment of a common 
library. The interviewees had experienced the creation of new organizations as a big 
challenge. The processes of change had in some cases been radical, with up to three changes 
of employer within just a couple of years. In some case the development actually lacked the 
characteristics of a crisis in one part of the organization, but they were clearly visible in some 
other part. Reactions to change, as described by the interviewees, matched the pattern that was 
revealed in previous studies of behaviour at turbulent workplaces. There was resistance at one 
end, with some employees leaving the organization, and enthusiasm at the other, with people 
taking every opportunity to get the most out of the situation. 

The unifying means, used by the leaders, were reorganization in new departments, statements 
of common values and goals, the creation of common symbols, of common routines, and 
internal education, to mention just some of the most visible ones. People who were engaged in 
these processes had been struck by the existence of different organizational cultures, and at 
least in one case much effort had been made to confront them in order to start developing a 
common culture. Some informants identified the variations between groups of teachers not 
just as a heritage of traditions at the former, separate schools, but also as mirrors of the 
“academic tribes” that had originally influenced their members. Some informants added a 
gender perspective to the barriers. 

Librarians had mostly benefited from the movement towards a common organization. Some 
were quite enthusiastic about the processes that many teachers described as interesting, 
although difficult and even painful. When the conditions changed, librarians had taken the 
opportunity to get involved in some core processes of development, like the learning and 
implementation of new teaching methods, and the creation of a quality control system. In 
some places there was a central library, not only serving a limited subject field but also a 
number of teaching programmes, and the librarian pointed out the importance of the library as 
a unifying function and a meeting place for all the students. Because the library staff was 
small in number, this broad approach, serving many subject fields, gave librarians less chance 
to specialize in each one. This might have a negative effect on their claim of cognitive 
authority, unless they managed to visualize the information competency as their unique 
speciality. 

Stages of development
The following description of the structural conditions for the establishment of libraries in 
combination with processes that can be defined uses a model by Strauss and Corbin (straight 
lines = interaction/action; circles = context of interaction/action; overlapping circles = 
intersection between conditions and consequences which lead to contextual change, or 
variation or adjustment of interaction): 
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The figure describes general development on an organizational level as the informants had 
experienced it. The leaders of the polytechnics were the active part during the first phase of 
integration. At that time the leading librarians tried to create themselves a good platform for 
further action, and they also tried to engage the teachers in order to create adequate service. 
During the next phase librarians were able to offer more substantial service, and the teachers 
formed an important link to the students. If good contacts were established, the library could 
function as a learning centre, where students work and where tutorial and support is available. 
This, of course, also depended on the premises and other practical circumstances. Teachers 
and librarians could meet, and integration could take place to some extent between the 
teacher’s and the librarian’s work to support students’ learning only if the teacher, in ‘owning’ 
his or her teaching, was willing to include the librarian in the work team.  
  
In spite of various stages of development, the surrounding tended to perceive librarians’ work 
in the same gradual order. Other actors’ views widened gradually, if at all, from regarding 
contributions simply as a technical function to see the service function, and finally a 
pedagogic function.  In one case there were, in fact, only hints in this direction, due to less 

Time:  

Structural  
conditions: Temporary Concession Initial phase  Establishment phase
 work phase granted 
    
Consequenses: 
Library organization   + Service development   + Library as learning center + (in some  
     cases) Integration in teaching 

Organization work 

Interaction leaders –
librarian 

Employment 
of library 
staff 

+ Contact work 

Interaction librarian 
- teacher 

+Pedagogic work 

Interaction teacher - 
librarian

Development of 
resources incl. 
digital  information 

Knowledge 
development 
of staff 

- Decisions on national level give economic 
  prerequisites for library service. 
- An internal goal for the polytechnic as a way of 
  creating the identity of higher education. First the 
  library is part of the service organization. 

Professional
aspirations 
through 
organized 
cooperation. 
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activity from the library. The librarians’ own descriptions confirmed the impression of many 
others. When work tasks grow more complex the lower levels are still there to be performed, 
adding to the work load. The process was not linear, because when the polytechnics stated to 
work on a permanent base, there was a general decline in activity which affected library 
contacts, too. Supply and demand of qualified library services did not always meet, and 
librarians referred mainly to problems with geographically scattered service, and to lack of 
time. 

Role development and expectations
Carol C. Kuhlthau has created a model, mentioned above, for the roles of the librarian in an 
educational context, using two broad categories, reference and instruction work, and a number 
of subcategories to describe a rising scale of intervention in the learning process (Kuhlthau 
1993). Here these were combined with several role aspects, expected, given, experienced, and 
ideal role (Egidius 1999, Slater 1979), and used to structure the descriptions given by the 
informants. Although precise judgements of work roles and levels were not requested in the 
interviews, the answers could be related to various levels of intervention. This was visualized 
in a figure showing some role indications, where the given role stands for the one that was 
realized in practice, not necessarily equivalent with the expectations of others. - A scale with 
four grades is used to mark indication: X = strong, X = medium strong, x = medium weak, x = 
weak; brackets are used as a sign for some clear reservation against giving librarians a certain 
role:  

  Reference work roles       Instruction roles

     

Role expectations of others  (X) X x x  (x) (X) x x (x) 

Given role by others X  X x x  (x) x x x (x)  

Own role expectations X  X X X (X) X X X  X x

Experienced role X X  x x   x X X  X  x (x)

Ideal role X X X X  X X X  X (X) (X)
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When various opinions were expressed for and against a specific role, they were balanced in 
the table. Big variations existed on the individual level. The following observations were 
made: 

- There was divergence between the librarians’ own, and other actors’ role expectations. 
The librarians had higher expectations because they knew what they could perform 
under favourable conditions. The others had only limited knowledge of the present 
professional education for the information field. The difficulty of visualizing 
information management and information skills to other actors in the organization 
appeared to be a common problem for those librarians who tried to market their skills 
beyond service demand. 

- There were expectations on the librarian as an organizer of basic information 
resources (organizer, locator), but the role was questioned by some teachers when it 
came to digital information. They connected library work merely to printed materials. 
Others had expectations of librarians as technically skilled persons. Librarians 
themselves advocated a broad information approach, which, in fact, also included 
fiction as a source of knowledge.  

- There was some difference between the role others gave the librarian, and the 
performed role these other professionals experienced in practice. Sometimes librarians 
did not live up to the expectations. Sometimes teachers did not find it necessary to 
include librarians in the planning process, or the thought had not occurred to them. 
Others again advocated cooperation, but did not find time for it. In some cases a good 
cooperation practice had developed. This would most likely be found in “soft” fields, 
like health and social care, where literature was used frequently, and libraries were 
established already in the old schools. Here also teaching methods, predominantly 
problem based learning, supported the involvement of expertise from other fields.  

- Librarians’ own role expectations were higher than what they felt that they were able 
to perform in practice. This was not just a result of the organization’s lack of interest 
in using their special knowledge. Librarians themselves expressed some lack of self 
confidence towards their own knowledge and skills. The description of an ideal role 
reflects the reservations some librarians have because they lack deeper subject 
knowledge. These limitations, librarians thought, could be overcome through 
cooperation with teachers. Some librarians also expressed fear of entering the 
teacher’s territory when they considered the option of merging professional roles, 
especially in tutorial work. 

- Activating teaching methods, like problem based learning, are reflected in the more 
active use of the library by students. This was confirmed by librarians who had 
experienced both these and traditional methods. Students’ active use of library and 
information resources was highly determined by their teacher’s attitude, own example, 
and encouragement, according to the librarians. 

The multiple roles which have been identified form a work role together. There were 
variations between individual librarians’ choice of roles, but the majority looked for 
opportunities to enter the more active stages of an instructor, tutor, and counsellor, all through 
collaboration with teachers. These librarians saw their professional role as a collaborative 
role. The perception of learning as an interactive process, and the idea to provide collective 
support in knowledge construction through work in various groups, had been generally 
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accepted, which should promote the idea of a learning environment with expertise also from 
other fields engaged.  

Professional cooperation
Teachers and librarians in the educational organization have the same aims and goals: to bring 
about learning and to educate professionals. These same interests should form a good base for 
cooperation on all work levels from organization to counselling. The study showed that 
teachers’ attitudes towards libraries and librarians varied considerably. Some most positive 
experiences were described, but the opinion that there was no actual other need for librarians 
than for book circulation to students, because that was what the staff could manage, was also 
expressed. Even the good examples showed that librarians had had difficulties in both 
communicating information competency as a specific set of special skills, and their own 
ability to promote them. The present education of information professionals was rather 
unknown by others. 
   
Nearly all the librarians had done some theoretical studies in teaching, which was an 
advantage in this situation. Still librarians themselves had found that they needed more 
knowledge, and called for a pedagogic method for teaching information skills with application 
to practice. The study confirms previous results (Limberg, and others) showing that teachers 
need more knowledge of the information processes, and librarians need more knowledge of 
present trends in teaching and learning theory. The ability to establish personal contacts, to 
communicate, and in the end, individual personality, were, however, often referred to as keys 
to success by both teachers and librarians. 

The teaching of information skills was not clearly visible in the curriculum everywhere. When 
the interviews were conducted the minimum level was mainly the following: New students 
were introduced to the library, later there was an introduction to information seeking, and 
possibly tutorials in some subject fields when papers for exams were ahead. Examples of 
courses, planned and realized in cooperation, and the librarian engaged in mark-setting, were 
also given. Some teachers expressed their need for tutorials with the librarian to improve their 
own information skills. Those engaged agreed that there was a need to create information 
seeking habits among the students that would be useful later in working life. A model for 
more formalized cooperation and shared responsibility between teachers and librarians is 
suggested in the study to minimize possible disturbance from professional competition.   
  

Negotiated role 
The librarians’ descriptions of how they found their place in the new organization and in 
education vary in many details. In some cases there was only little turbulence, and only minor 
changes. Still there are common traits in their stories. The trends of development are 
illustrated below. The curves for integration trends are not based on fixed values. 
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When the organization was still open to change, librarians generally felt that they had more 
influence on the processes of development, and were nearer to decision making. When the 
organization and its decision making structure was established, paths were closed, and a less 
dynamic phase followed. The contacts between various parts of the organization diminished, 
and librarians were more isolated from discussions that continued within institutions and 
departments. This affected efforts to work more closely to education to support students’ 
learning. There had been a good start in some cases, built on mutual understanding, and here 
the integration process went on. The development confirms the assumption that a professional 
role should be negotiated in situations of general change. The result in this special case 
indicates that librarians succeeded only to some extent. 

The organization did not challenge librarians quite as expected. Teachers were even 
compelled to complement studies by law if they did not have a higher university degree and 
studies in teaching. In this respect polytechnics lived up to the role of learning organizations. 
There were no similar requests for librarians. An active part of initiating library development 
was the collective of leading librarians at all the polytechnics, who formed a specialist group 
(AMK/AMKIT) under the board of polytechnic leaders (ARENE).  

Implementation and further research
The empirical study was conducted when three polytechnics had established their 
organization at least momentarily, and one was still struggling with amalgamation. When time 
comes to publish the study some polytechnics are already occupied with their second, big 
amalgamation process. Change is constant, and the part of the study that concerns processes 
of change, and staff reactions to these, as well as information on the creation of a new library 
organization, is expected to be relevant for the new situation. It also gives the librarians a 
second chance to renegotiate their professional role in the organization, which should rouse an 
interest among them to know more about other actors’ perceptions. 

   
 Degree of 
 integration 

Integration in the 
organizationen 
- trend curve 

Integration in 
the education 
- trend curve 

  Time
 Before concession   Concession    After concession  
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The study gives information on the polytechnic institution in search of another kind of 
knowledge concept than the universities, and this could be of some interest when two of the 
polytechnics are now becoming part of a common organization with a university. The 
polytechnics had to justify their existence in the field of education from the very start. The 
study gives some idea of an ideological discussion that should continue in spite of new 
frames. Librarians are both insiders and outsiders in the organization, and can contribute to 
the discussion from a slightly different perspective than others involved. 

The problem with visualization of library work to other professionals is suggested as a topic 
for further research, in this case information management in large, and the teaching and 
learning of information skills among students, who are expected to combine theory with 
vocational praxis. The concept of applied science is highly adequate to library and 
information work, too. The library’s and the librarian’s role to support learning should be 
studied in terms of added value to the organization. 
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