
 

Studenters brist på disciplin? 
Innehållsanalys av bibliotekariestudenters 

examensarbeten under 2000-talet 

 

 

 

 

 

 

Mats Blomberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete (30 högskolepoäng) i biblioteks- och informationsvetenskap för 

masterexamen inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet. 

Handledare: Fredrik Åström 

År: 2011 

 

 
© Författaren 



 

 2 

Title 
Students lack of discipline? A content analysis of LIS theses written 2000-2010 in 

three Swedish universities 

 

Abstract 
This thesis analyzes how the field of library and information science is constituted in 

580 theses written between 2000-2010, by library and information science students at 

the three Swedish universities Borås, Uppsala and Lund. Furthermore, I investigate 

how the findings from the three universities differ from each other and how the 

results as a whole can be understood in relation to libraries and librarianship as fields 

of practice. The method used is content analysis and the results are interpreted in light 

of two theories. The first theory is Michael Gibbon‟s theory of knowledge production 

and the second is Richard Whitley‟s theory of the intellectual and social organization 

of scientific fields. The findings of this thesis are that LIS, as it is constituted in the 

chosen material, is a heterogeneous field with little co-ordination regarding problems 

formulated, methods used or theories applied. The field shows almost every 

characteristic one would expect from a discipline based in the societies/humanities. 

Compared to LIS research in general, the theses examined are more rooted in library 

science as opposed to information science, more dependent on qualitative methods, 

apply less theory and are more interconnected to libraries as a field of practice.  

 

Keywords 
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Inledning 

Denna mastersuppsats handlar om examensarbeten, skrivna inom ramen för 

bibliotekarieutbildningarna vid de tre lärosätena Borås, Uppsala och Lund under 

2000-talet. Examensarbetena kommer att vara en blandning av magisteruppsatser som 

avslutar en fyraårig examen och mastersuppsatser som avslutar en femårig. 

Disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap har varit ämne för ett flertal 

metavetenskapliga studier, med den här uppsatsen hoppas jag kunna komplettera de 

undersökningar som redan gjorts genom att använda mig av en delvis ny ansats i 

undersökningen. Ansatsen kommer att vara kvantitativ, med fokus på författarnas val 

av metod, teori och ämne avser jag att klarlägga strukturer och tendenser inom och 

mellan de tre lärosäten som ingår i studien. De nyblivna bibliotekariernas val av 

ämne, teori och metod är intressant. Det säger visserligen inte särskilt mycket om vad 

de specifikt har lärt sig under sin utbildning, men det kan förhoppningsvis ändå säga 

en del om utbildningens utformning. En innehållsanalys av detta slag är dessutom 

intressant då examensarbeten vid bibliotekarieutbildningarna utgör en ganska stor del 

av svensk forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Trots uppsatsernas 

relativt stora del av den B&I-forskning som produceras i Sverige har det inte gjorts 

några större försök till kartläggningar. 

  

Min avsikt är alltså att i första hand göra en kartläggning av forskningsläget. Utöver 

detta hoppas jag att materialet ger mig möjlighet att diskutera 

bibliotekarieutbildningens utformning och de nyutbildades kunskaper/kompetens i 

relation till bibliotekarieprofessionen. 

  

För att den statistiska analysen skall få större relevans och tyngd kommer den att 

belysas i ljuset av olika teorier. Uppsatsens teoretiska bakgrund kommer framförallt 

att utgöras av vetenskapssociologisk teori. Ett annat viktigt perspektiv på resultatet 

rör framtiden, förhoppningsvis kan jag i analysen av materialet urskilja tendenser som 

pekar på vilka trender avseende val av ämne, metod och teori som är på uppgång och 

vilka som är på tillbakagång. Trenderna hoppas jag sen knyta an till annan forskning 

om bibliotekarieyrkets utveckling och framtida behov samt biblioteks- och 

informationsforskningens dito. Det vore intressant att se ifall uppsatsens resultat 

bekräftas eller motsägs av annan forskning på området. En kortfattad genomgång av 

lämplig litteratur står att finna lite längre ner i dokumentet. Tidigare forskning 

kommer att vara mig till stor hjälp eftersom jag bygger mycket av mitt 

kodningsschema på modeller som andra forskare och författare använt sig av. Det 

finns, som jag ser på saken, två fördelar och en nackdel med att använda sig av andras 

modeller. Fördelarna är att jag slipper lägga ner tid på att utveckla modeller, vilket 

hade tagit mycket tid och att jag får verktyg som redan prövats och befunnits vara 

välfungerande. Nackdelen är att jag inte får möjlighet att skräddarsy en modell som in 

i minsta detalj är anpassad efter mitt material och mitt syfte. De modeller jag ”lånar” 
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kommer dock att modifieras en aning baserat på vissa brister jag fann när jag gjorde 

den pilotstudie som ligger till grund för detta arbete. 

 

Jag är mycket intresserad av frågan om vad utbildningen till och yrket som 

bibliotekarie bör vara och det är frestande att i uppsatsens analys och slutsatser 

anlägga en normativ ton. Dock kommer jag inte att göra detta på grund av att jag 

befarar att utrymme och tid inte rymmer för en uttömmande och bra argumentation 

kring vad bibliotekarieutbildningens utformning.   
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Syfte och frågeställningar 

Frågorna som uppsatsen ställer är av karaktären hur snarare än varför. Jag hoppas 

kunna belysa hur bibliotekarieyrket är kopplat till ämnet biblioteks- och 

informationsvetenskap och beskriva på vilket sätt fältets tvärvetenskapliga karaktär 

yttrar sig. Hur ter sig kopplingen mellan disciplin/utbildning och profession 

exemplifierad av studenternas examensarbeten?  

 

Uppsatsens syfte är att göra en innehållsanalys av bibliotekariers examensarbeten 

och se vad denna kan säga om disciplinen B&I och bibliotekarieutbildningen samt 

analysera hur dessa två relaterar till bibliotekarieprofessionen.    

 

Studenter som skriver sina examensarbeten ligger precis i gränslandet mellan ett liv 

som studenter och ett liv som yrkesverksamma bibliotekarier eller forskare inom 

biblioteks- och informationsvetenskap. Av den anledningen anser jag att deras val av 

ämne, metod och teori är synnerligen intressant. Kopplingen mellan disciplinen B&I 

och bibliotekarieprofessionen har oftast analyserats genom att titta på forskningen 

kontra professionen. Jag menar att min uppsats blir intressant i sammanhanget då den 

istället utgår från studenternas forskning. Studenter har på många sätt en tydligare 

koppling till professionen än vad forskarna har. Lika mycket som man kan anta att 

studenterna präglats av sin studiegång, kan man anta att de i framtiden kommer att 

prägla sin arbetsmarknad. Detta oavsett om de väljer en bana som bibliotekarier eller 

något annat. 

 

De forskningsfrågor som jag i första hand avser att besvara med min uppsats är: 

 

- Vilka metoder, teorier och ämnen har studenter vid olika lärosäten använt i 

sina examensarbeten inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap under 

2000-talet och vilka tendenser eller skillnader över tid och mellan lärosätena 

går att urskilja? 

 

- Vilka slutsatser kan man utifrån den statistiska analysen dra om 

utbildningarnas utformning? 

 

- Vad kan resultaten säga om disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap 

och dess koppling till professionen? 

 

Forskningsfråga nummer ett är okomplicerad, svaret på den kommer att ges i 

resultatdelen där jag avser sammanställa resultatet av den statistiska undersökningen. 

För att besvara fråga nummer två kommer jag att behöva gå utanför mitt eget material 

och koppla min resultat till information om de tre utbildningarnas utformning, 

lärosätenas definitioner av biblioteks- och informationsvetenskap och liknande. 
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Tanken är sedan att se hur väl mina resultat stämmer överens med lärosätenas 

ambitioner för utbildningarna. Den sista frågan kommer också bli den svåraste att 

besvara. Disciplinens koppling till professionen kommer att mätas i graden av 

uppsatser som i någon form knyter an till bibliotek och biblioteksverksamhet. 

Operationaliseringen är med stor sannolikhet inte perfekt men jag tror ändå att den 

kan ge mycket intressanta resultat att spinna vidare på. 



 

 8 

Metod och material 

Min metod är kvantitativ, statistisk analys. Nedan kommer jag att i tur och ordning gå 

igenom alla väsentliga delar av min metod och redogöra för de metodologiska val jag 

gjort. För att ge läsaren en bakgrundsförståelse ska jag först bara kortfattat förklara 

hur jag planerat att gå tillväga med kvantifieringen av materialet. Planen är att i en 

SPSS-datamatris koda alla uppsatser var för sig i på förhand givna kategorier som rör 

författarens val av ämne, metod och teori. När jag kodat alla uppsatser ska jag göra 

statistiska jämförelser i materialet för att försöka svara på min frågeställning. Det är 

alltså fråga om en kvantitativ innehållsanalys eller en bibliometrisk undersökning, 

beroende på vilken terminologi man väljer (Esaiasson et al. 2003, ss219-232). 

  

Här bör jag nämna att metoden jag valt är en av flera metoder som förmodligen hade 

kunnat resultera i intressanta resultat. En metod som jag länge övervägde att använda 

mig av var co-citeringsanalysen som är en annan gren av bibliometrin. Anledningen 

till att jag övergav den iden var dels praktisk, co-citeringsanalyser görs med fördel i 

databaser (t.ex. Web of Science) där alla referenser är indexerade. Om jag applicerat 

co-citeringsanalysens metoder på mitt material hade jag tvingats sitta och klippa och 

klistra tusentals referenser och jag är dessutom inte övertygad om att det i slutändan 

hade gett ett bättre resultat. Co-citeringsanalysen hade gett en tydligare bild av vissa 

fenomen jag hoppas belysa i uppsatsen, framförallt hur de olika lärosätena skiljer sig 

åt och förenas. Tyvärr är jag övertygad om att metoden hade fungerat sämre för att 

belysa studenternas val av ämnen, teorier och metoder.  

Materialinsamling, urval och extern validitet 
 

Materialinsamlingen är förhållandevis okomplicerad. Alla högskolor och universitet 

som jag planerar att inkludera i studien publicerar löpande de studentuppsatser som 

skrivits vid lärosätet på sina respektive hemsidor. Tyvärr är publiceringen inte 

heltäckande då författarnas medgivande krävs för att uppsatsen skall publiceras på 

nätet. Detta är inte idealt eftersom jag inte har möjlighet att kontrollera de uppsatser 

som inte publicerats på nätet. Jag planerar, i vilket fall som helst, att göra ett 

slumpmässigt urval bland den totala populationen av uppsatser eftersom de är alldeles 

för många till antalet. Man kan därför se det som att en del av urvalet redan är gjort. 

Det bästa hade givetvis varit att göra det slumpmässiga urvalet bland alla uppsatser 

som skrivits. Dock finns det ingen större anledning att befara att författare som har 

gemensamt att de inte vill publiceras på nätet även har gemensamt att de skriver om 

vissa ämnen eller använder vissa teorier/metoder. Det enda eventuella sambandet man 

kan spekulera i om de har är huruvida de är extra självkritiska eller om de helt enkelt 

inte skrev särskilt bra uppsatser. Detta spelar mindre roll då alla uppsatser, 
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publicerade på nätet eller ej, måste ha godkänts vid examinationen. Uppsatser som 

aldrig blev godkända ingår inte i populationen över huvud taget. 

 

Över då till urvalet bland de uppsatser som jag faktiskt har att tillgå. Här har jag 

ställts inför vissa dilemman, jag ska gå igenom mina alternativ, mina val bland dessa 

och motiveringar varför. När man talar om urval av detta slag kan man skilja på 

strategiska och slumpmässiga urval (Esaiasson et al. 2003, s.175). I min uppsats 

kommer jag att göra bådadera. Urvalet är i förlängningen nära kopplat till 

undersökningens externa validitet eller generaliserbarhet. Kan jag utifrån den 

population jag undersökt säga någonting om liknande fall som inte ingår i studien? 

Eller kan resultaten generaliseras till en hel population? (Esaiasson et al. 2003, s.170). 

I min materialinsamling kommer jag att gå från att göra strategiska urval till att göra 

slumpmässiga. Det första, och strategiska, urvalet jag gjort är att själva valet av 

population som jag vill studera. I mitt fall har jag valt examensarbeten, skrivna inom 

ämnet B & I, under 2000-talet, i Uppsala, Lund och Borås. Det är tydligt att jag redan 

här har valt bort en mängd alternativa populationer. 

   

Efter detta första urval har jag gått vidare med fler strategiska dito. Populationen är 

fortfarande för stor för att kvantifieras av mig under tiden jag har till mitt förfogande 

och därför måste den avgränsas ytterligare. Ett alternativ hade varit att redan här välja 

hur många uppsatser som är rimliga att koda in och sedan göra ett slumpmässigt urval 

ur hela populationen. Detta hade varit ett lämpligt tillvägagångssätt om uppsatsens 

fokus enbart handlat om förhållandena i Sverige som helhet under 2000-talet. Dock 

kommer min uppsats att till viss del fokusera på jämförelser mellan lärosätena och 

förändringen över tid. Här finns ett smärre problem då lärosäten inte har varit lika 

produktiva under 2000-talet. I Lund finns 180 uppsatser tillgängliga från 2000-talet, 

från Uppsala 431 och från Borås 1066 st. Här ställs jag inför ett val: antingen gör jag 

ett slumpmässigt urval bland alla uppsatser vilket ger en bra bild av hela populationen 

men i gengäld gör att jag riskerar att få skeva bilder av enskilda lärosäten och 

tidsperioder. Alternativet är att göra ett mer strategiskt urval, tillexempel att välja ut 

några årtal och koda in alla uppsatser från de årtalen. Detta skulle då ge en sämre bild 

av den totala populationen eftersom jag inte kan uttala mig särskilt mycket om tiden 

emellan de år jag valt. Ur generaliseringssynpunkt är som regel obundet 

slumpmässiga urval att föredra (Esaiasson et al. 2003, s.176). 

  

Efter mycket resonerande fram och tillbaks med mig själv har jag till slut valt att göra 

vad som kallas ett ”disproportionellt stratifierat urval” (Esaiasson et al. 2003, s.199). 

Vad det innebär är helt enkelt att jag gör ett slumpmässigt urval i bemärkelsen att jag 

inte medvetet väljer vilka uppsatser som skall ingå i studien, men jag viktar medvetet 

institutionerna som uppsatserna hör till. Lund och Uppsala kommer alltså att viktas 

tyngre än Borås för att säkerställa att resultaten från Lund och Uppsala blir statistiskt 

signifikanta. Nackdelen det för med sig är, som nog redan framgått, att bilden av det 

nationella läget blir något skev. De uppsatser som kommer ingå i studien utgörs alltså 

av 200 uppsatser vardera från Borås och Uppsala samt 180 från Lund, sammanlagt 

580 stycken. Jag gör alltså inget urval bland uppsatserna från Lund utan låter alla ingå 

i studien. 

  

Det slumpässiga urvalet har gått till så att jag tilldelat alla uppsatser ett löpnummer 

och sedan använt en slumptalsgenerator för att få fram vilka uppsatser från respektive 
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lärosäte som ska kodas in i datamatrisen. Slumptalsgeneratorn jag använt mig av 

finns gratis tillgänglig på hemsidan: http://www.random.org. 

Kodningsschema och intern validitet 
 

Alla uppsatser i studien kommer att klassas efter vilket ämne de handlar om, samt 

vilka teorier och metoder de använder sig av. Dessutom tänker jag klassa uppsatserna 

efter vilket lärosäte de är skrivna vid, hur många författare de har och vilket/vilka kön 

de har och vilket år de skrevs. De sistnämnda kategoriseringarna är väldigt 

okomplicerade och behöver ingen närmare presentation men de tre förstnämnda är 

mer komplicerade. De viktigaste variablerna är teori, metod, ämne, lärosäte och år. 

Skälet till att jag valt att även koda in uppsatsförfattarnas kön är i första hand att 

informationen är lättillgänglig, ställd inför valet att koda in extra information eller ej 

väljer jag alltid att koda in informationen då den eventuellt kan komma till 

användning eller ge intressanta resultat. 

 

Variablerna jag använder mig av är alla kvalitativa nominalvariabler med ett 

undantag, variabeln år är av typen kvantitativ intervallvariabel (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2003, s.40). Variabeln ämne kommer jag att klassa efter en 

kategorisering som jag själv har konstruerat. Maj Klasson har, i en bok från 1990, 

kombinerat ett analytiskt arbetssätt med en syntetisk metod när hon konstruerat sitt 

kodningsschema (Klasson 1990, s.25f). Jag har använt mig av samma 

tillvägagångssätt i min undersökning. Metoden går ut på att man utgår från vissa 

förutbestämda kategorier som sedan bearbetas och justeras mot bakgrund av att man 

gör en översikt över sitt material. Jag upplevde under arbetet att denna metod väl 

svarade mot sitt syfte, att skapa ett heltäckande och överskådligt kodningsschema. 

Nackdelen var att processen tog mycket tid i anspråk. 

  

Kodningsschemat för variabeln teori bygger i grunden på det schema som använts av 

Järvelin och Vakkari (1990, 1993, 1989) och sedan vidareutvecklats av andra 

forskare. Den version jag använt mig av är skapad av Kristin Johannesson (2006) och 

användes i hennes magisteruppsats. Anledningen till att jag valde hennes version av 

kodningsschemat istället för någon annans är att hennes kodningsschema anpassats 

efter den typ av material som ingår i min undersökning. Efterhand visade det sig dock 

att jag ändå fick begagna mig av en inte obetydlig dos syntetisk metod för att 

kodningsschemat skulle omfatta alla analysenheter. Jag har konsekvent valt att koda 

uppsatserna så noggrant och detaljerat som möjligt eftersom SPSS erbjuder goda 

möjligheter att slå ihop liknande värden, men inga möjligheter att bryta isär 

kategorier i mindre delar.  

 

Den sista av de mer komplicerade variablerna, metod, är också kodad efter 

Johannessons schema med den skillnaden att jag använt mig av två huvudklasser 

istället för Johannessons tre. I hennes schema var huvudklasserna kvalitativ, 

kvantitativ och textanalys. I mitt schema är textanalysens underkategorier placerade i 

antingen den kvalitativa eller den kvantitativa gruppen och textanalys har tagits bort 

från huvudkategorierna. 
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Det är värt att här nämna något om undersökningens begreppsvaliditet. 

Begreppsvaliditeten är ett mått på hur väl undersökningens teoretiska definitioner 

överensstämmer med dess operationella indikatorer (Esaiasson et al. 2003, ss.61-62). 

I min undersökning tror jag inte att begreppsvaliditeten är eller kommer bli ett 

problem. De rent praktiska egenskaperna hos uppsatserna (år, lärosäte, författare) står 

uttryckligen skrivna på uppsatsernas titelsidor och det finns ingen anledning att tro att 

uppgifterna där inte är korrekta. För uppsatsernas övriga egenskaper är det lite mer 

komplicerat. Den operationella indikatorn är för alla dessa egenskaper vad 

uppsatsförfattarna säger sig skriva om och vilka metoder/teorier de säger sig använda. 

Vissa problem finns med att ha författarnas egna utsagor som operationell indikator, 

framförallt i variabeln teori då vissa författare har ett stycke som heter ”teoretisk 

grund” men som bara innehåller en forskningsöversikt. Jag har velat komma åt i 

vilken utsträckning uppsatsförfattarna faktiskt använt teori. För att kunna koda in 

detta på ett bra sätt har jag bland annat använt mig av en artikel där författarna har 

skapat en femgradig skala för graden av teorianvändning. I kodningen är det endast 

uppsatser som placerar sig i nivåerna fyra eller fem på skalan som ansetts använda 

teori. 

Tabell 1: Fem nivåer av teorianvändning 

Nivå Teorianvändning Förklaring 

1 Spot citing Teori omnämns endast i bakgrund eller litteraturgenomgång, 

förklaringar och källhänvisningar saknas.  

2 Background review En teoris viktigaste delar förklaras kortfattat i bakgrunden. 

3 Theory discussion  En teori diskuteras ingående över en sida eller mer i texten. 

4 Theory application Teori används för att skapa konceptuellt ramverk, bestämma 

metodologisk utformning eller tolka resultat. 

5 Analytic evaluation En teori används som bas för hela texten, exempelvis genom 

att testa en teoris hållbarhet genom att applicera den på ett 

nytt material eller diskutera den från en ny utgångspunkt. 

 (Kim & Jeong 2006 s.554 min övers.) 

 

Detta tillvägagångssätt har inneburit en större grad av tolkning och närläsning av 

texterna än vad jag trott skulle vara nödvändig. Dock anser jag att den ökade 

precisionen i kodningen väl motiverar det extra arbetet. I en stor majoritet av fallen 

behövdes inte denna typ av tolkning då det var tämligen uppenbart hur uppsatsen 

skulle kodas. 

 

En stor del av den statistiska analysen är deskriptiv till sin natur. Där kommer jag inte 

att utföra någon statistisk analys i egentlig mening, det handlar istället om att 

sammanställa och presentera resultatet av kodningen i form av fördelningar, 

procentsatser och frekvenser. Som komplement till detta kommer en bivariat analys 

av kvalitativa variabler (Djurfeldt et al. 2003 s147-148). Valet av statistisk metod är 

avhängigt mitt val av variabler, dessa styr nämligen vilken statistisk metod som bör 

användas. Resultaten av denna sorts analys presenteras i korstabeller där sambandet 

mellan variablerna uttrycks på en skala mellan -1 och +1 i sambandsmåttet chi
2
. 

(Djurfeldt et al. 2003 s154-155). Djurfeldt säger att ”Sambandsmåtten fungerar bra 

som ett komplement till procentavläsning i tabell, men är i sig själva inte särskilt 
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belysande” (Djurfeldt et al. 2003, s.155). Därför kommer resultatdelen i första hand 

att fokusera på just procentfördelningar.  

Undersökningens etiska aspekter 
 

Jag ser uppriktigt sagt inga potentiella etiska problem med den studie jag ska göra. 

Allt material jag använder har gjorts tillgängligt av upphovsrättsinnehavarna och 

resultaten som presenteras i den färdiga uppsatsen kommer dessutom att vara 

anonymiserade. Kodningen av uppsatserna är inte heller den särskilt kontroversiell, 

det handlar om en ren innehållsanalys och inte någon form av kritisk utvärdering. I 

den datamatris jag kommer att basera min analys på är det möjligt att urskilja enskilda 

uppsatser men denna datamatris kommer inte att publiceras. Däremot kan det finnas 

en poäng med att inte anonymisera uppsatserna i datamatrisen, detta för att jag och 

andra ska kunna kontrollera mitt arbete i fall det skulle frågetecken uppstår kring dess 

tillförlitlighet. 
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Teoretisk grund 

Uppsatsens teoretiska grund är i huvudsak vetenskapssociologisk. Forskning om 

vetenskaperna utifrån ett sociologiskt perspektiv började i och med att Thomas S. 

Kuhn (1962) lanserade verket The structure of scientific revolutions. Efter honom har 

en lång rad andra forskare vidtagit och det är två av dessa som jag i första hand 

kommer att använda mig av i analysen. Teorierna kommer först att presenteras och 

sammanfattas var för sig och efter det så följer ett en kortare sammanfattning där 

teorierna ställs mot varandra och diskuteras. 

 

Mode 1 och Mode 2 kunskapsproduktion 
 

Den första av de två teorierna är hämtad från boken ”The new production of 

knowledge” (Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott & Trow 1994). 

Teorierna i denna bok utvecklades sedermera av Gibbons i samarbete med andra 

forskare i boken ”Re-thinking Science” (Nowotny, Scott & Gibbons 2001). Nowotny 

medverkade även i den första boken från 1994. När jag refererar till någon av dessa 

böcker är det alltså i grunden fråga om samma teori.  

 

Den första boken beskriver en skiljelinje som författarna hittat mellan traditionell 

vetenskaplig kunskapsproduktion, kallad Mode 1 och en nyare form av 

kunskapsproduktion kallad Mode 2. Kunskapsproduktion enligt Mode 1 sker enligt 

den traditionella bilden av vetenskaperna där indelningen mellan olika discipliner är 

tydligt avgränsad och organisationerna hierarkiska. Denna form av 

kunskapsproduktion finner man, enligt författarna, ofta inom en sluten 

universitetsorganisation. Enligt min mening saknas i boken en uttömmande 

beskrivning av vad kunskapsproduktion enligt Mode 1 egentligen innefattar, det finns 

en tendens att Mode 1 blir en benämning på allt som författarna inte anser vara Mode 

2.  

 

Vissa egenskaper hos kunskapsorganisation enligt Mode 1 går dock att urskilja. En av 

de mest framträdande är att den är introvert och till stor del saknar koppling till de 

sociala och ekonomiska kontexter i vilken den bedrivs. Med andra ord är Mode 1 

kunskapsproduktion för sin egen skull medans Mode 2 är applicerad 

kunskapsproduktion där man ser till dess nytta i sin omgivning och inte tar lika stor 

hänsyn till inomdisciplinära krafter. Ambitionen att skapa applicerbar kunskap i 

Mode 2 får konsekvenser för hur forskare organiserar sig och hur forskningsresultat 

utvärderas. I Mode 1 är forskarna tydligt uppdelade i discipliner och tvärvetenskap är 

inte vanligt förekommande, det motsatta gäller i Mode 2 där man istället organiserar 
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sig i tillfälliga grupperingar och tillsammans angriper ett specifikt problem. När det 

kommer till att utvärdera forskningsresultat så förlitar man sig inom Mode 1 mycket 

på traditionella metoder som till exempel peer-review, något som fungerar sämre 

inom Mode 2. Peer-review förfarandet inom Mode 1 får dessutom en bromsande 

effekt på tvärvetenskapliga ambitioner och utveckling. Etablerade och 

inomvetenskapliga metoder har lättare att ta sig igenom en peer-review och därför 

prioriteras dessa. Fördelen med denna typ av utvärdering är att det ofta råder stor 

tilltro till den, inom Mode 2 finns det inte samma typ av etablerade 

utvärderingsförfaranden vilket gör kvalitetsbedömningar inom Mode 2 mer 

svårtolkade och oförutsägbara (Gibbons et al.1994, ss.2-12). 

 

I den senare av de två böckerna har man till stor del lämnat diskussionen kring 

skillnader mellan Mode 1 och Mode 2. Huvudpoängen i den första boken var just att 

vetenskaperna till stor del har gått över till kunskapsproduktion enligt Mode 2 och 

sista kapitlet i den boken handlar om vad förändringen inom vetenskaperna får för 

betydelse för samhället. I denna andra bok vänder de på perspektiven och utgår från 

samhälleliga förändringar och att nu även samhället i stort kan sägas vara av Mode 2-

typ.  

 
”Mode 2 science has developed in the context of a Mode 2 society […] under Mode 2 conditions, 

science and society have become transgressive arenas, co-mingling and subject to the same co-

evolutionary trends.”    

(Nowotny et al. 2001 s.4) 

 

Tidigare, i Mode 1, var vetenskapen avskuren från samhället och kommunikationen 

dem emellan var av envägstyp där vetenskapen informerade samhället om sina 

resultat. I Mode 2 börjar det istället uppstå en dialog mellan vetenskapen och 

samhället där samhället i form av offentliga institutioner, näringsliv och liknande har 

börjat påverka och delta i den vetenskapliga kunskapsproduktionen (Nowotny et al. 

2001, ss. 2-13). Nedan följer en enkel uppställning av vad som karaktäriserar Gibbons 

två olika typer av kunskapsproduktion. 

Tabell 2: två typer av kunskapsproduktion hos Gibbons et al. 

Mode 1 Mode 2 

Akademisk kontext Applicerad kontext 

Inomvetenskaplig Tvärvetenskaplig 

Homogen Heterogen 

Autonom Reflexiv, socialt ansvarig 

Traditionell kvalitetskontroll (peer 

review) 

Nya metoder för 

kvalitetskontroll 

   (Hessels & van Lente 2008 s.741 min övers.) 

 

Whitleys teori 
Richard Whitley är verksam inom fältet vetenskapssociologi men samtidigt är han i 

grunden ekonom och hans teori har som utgångspunkt att vetenskaplig kunskap i allt 
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större utsträckning kommit att betraktas som en ekonomisk resurs vilken olika 

organisationer försöker att få kontroll över. Framförallt gör han skillnad på statlig och 

kommersiell styrning av kunskapsproduktionen (Whitley 2000, ss.2-5) 

 

Man kan betrakta Whitleys teori som tudelad, dels försöker han att ge en förklaring 

till hur olika akademiska fält och forskare konkurrerar och interagerar med varandra 

på en marknad där resurserna är begränsade och dels försöker han att analysera hur 

denna utveckling inom de vetenskapliga fälten skett i samklang med bredare, 

samhälleliga förändringar. Framförallt nämner Whitley det kalla krigets slut och 

marknadsekonomins utbredning (Whitley 2000, ss.x-xi). Mina analysenheter, 

studenters examensarbeten, är svåra att analysera utifrån de delar av Whitleys teorier 

som fokuserar på kamp om knapphändiga resurser. Studenter som skriver sina 

examensarbeten behöver inte ta någon hänsyn till denna kamp, de får sitt CSN under 

uppsatsperioden och ett visst antal handledningstimmar oaktat vad de väljer att skriva 

om. Av denna anledning kommer dessa delar av Whitleys teorier inte att användas i 

analysen, istället kommer jag att fokusera på vad studenternas uppsatser kan säga om 

biblioteks- och informationsvetenskapen som vetenskapligt fält och hur detta fält kan 

förstås utifrån Whitleys teori.  

 

Framförallt kommer jag att använda Whitleys begrepp ”mutual dependence” och 

”task uncertainty” Begreppet mutual dependence används för att beskriva i vilken 

utsträckning en viss typ av kunskapsproduktion är beroende av en annan typ av 

kunskapsproduktion. Beroendet kan vara av funktionell eller strategisk art. 

Funktionella beroenden kännetecknas av att kunskapsproduktionen inom ett visst fält 

är beroende av forskningsresultat från ett annat fält för att kunna producera egen 

kunskap, som exempel nämner Whitley vissa grenar av biologin som på senare tid 

blivit beroende av resultat och metoder från kemi och fysik för att kunna producera 

egen kunskap (Whitley 2000, ss.267-268). Strategiska beroenden kännetecknas 

istället av att två fält samordnar sina mål och strategier, detta beroende är till stor del 

ett mått på om forskare inom ett fält försöker övertyga andra fält om sina resultats 

relevans eller om bekräftelse endast söks inom det egna fältet. Whitleys exempel på 

detta är fysik, ett fält som många andra fält försöker att söka bekräftelse hos eftersom 

detta fält ofta betraktas som den renaste formen av vetenskap. Fysikerna själva har 

dock inget behov av att söka bekräftelse hos andra då de sätter normen för vad som är 

bra vetenskap (Whitley 2000, ss.269).  

 

Begreppet task uncertainty används av Whitley för att beskriva i vilken utsträckning 

ett akademiskt fält har en tydlig och överenskommen uppsättning arbetsmetoder, 

problemdefinitioner och teoretisk bas samt i vilken utsträckning nya resultat kan 

relateras till äldre forskning, huruvida det finns en röd tråd i fältet (Whitley 2000, 

ss.119-120). Likt begreppet mutual dependence så kan task uncertainty delas upp i två 

delar, Whitley skiljer på technical och strategical task uncertainty. Den tekniska 

varianten fokuserar framförallt på i vilken utsträckning ett akademiskt fält har 

etablerade metoder som producerar reliabla resultat. Om ett fält har stor technical task 

uncertainty är metoderna personliga och resultaten svårtolkade och ofta föremål för 

en mängd olika tolkningar. Det motsatta gäller för fält med låg technical task 

uncertainty där metoderna är väletablerade och resultaten mer enkla att förutsäga, 

återskapa och utvärdera. (Whitley 2000, ss.121). Strategical task uncertainty handlar 

inte om forskningens hur, utan om dess vad. En hög grad av task uncertainty hos ett 



 

 16 

akademiskt fält innebär att det inte finns några etablerade prioriteringar eller mål för 

forskningen och forskningsresultatens värde varierar ständigt inom fältet vilket i 

förlängningen leder till att verksamma forskare inom fältet söker bekräftelse för sina 

resultat hos grupper utanför fältet. Fält med låg strategic task uncertainty 

kännetecknas istället av stabilitet i forskningens mål och prioriteringar och 

verksamma inom fält med låg task uncertainty behöver inte förankra sina resultat hos 

publiker utanför den vetenskapliga disciplinen (Whitley 2000, ss.123-124). 

          

Båda dessa begrepp kan användas för att förstå beteenden hos enskilda forskare och 

hos vetenskapliga fält, jag kommer använda begreppen för att analysera biblioteks- 

och informationsvetenskap som vetenskapligt fält, som det tar sig uttryck i den 

sammanlagda populationen av studentuppsatser. Begreppen är tätt sammankopplade 

och Whitley påpekar själv att begreppen som regel är negativt korrelerade, hög 

mutual dependence innebär låg task uncertainty och vice versa. Däremot är de olika 

delarna av begreppen som regel positivt korrelerade. I tabell tre finns för 

överskådlighetens skull en sammanställning av de två begreppen i tabellform och i 

figur ett finns visas hur begreppens beroendeförhållanden ser ut. Som alltid innebär 

tabell- och figurframställningar en viss förenkling av teorin men de ger en bra 

översikt över de viktigaste dragen hos Whitleys teori och de två begreppen.      

 

Tabell 3: redovisning av Whitleys teori 

Vetenskapliga fälts 

Aspekter 

Hög mutual dependence, låg 

task uncertainty 

Låg mutual dependence, 

hög task uncertainty 

Fältets gränser Tydligt avgränsat, hotas inte 

av andra vetenskaper 

Oklara och omdebatterade 

gränser, rörlighet mellan 

olika fraktioner 

Forskningsobjekt Stabila, ett paradigm  Olika uppfattningar råder, 

ingen standardisering, 

teoretisk pluralism 

Forskningsproblem 

och teman 

Tydliga gränser och formkrav, 

avvikande formuleringar 

ignoreras 

Osäkerhet kring intellektuella 

prioriteringar, stor variation 

av problem och åsikter om 

hur de bör förstås 

Forskningens 

organisation 

Forskningen effektivt 

samordnad, ofta sker 

forskning i grupp 

Liten samordning, forskare 

agerar på egen hand eller i 

löst sammanhållna grupper 

Forskningsmetoder Standardiserad, väletablerad 

uppsättning metoder och 

tekniker. Enkelt att mäta 

kvalitet. Forskning utanför 

metodologiska ramar riskerar 

att ignoreras 

Inte standardiserade, enskilda 

forskare eller områden inom 

fältet har egna metoder och 

sätt att utvärdera dessa. Liten 

möjlighet för fältet att styra 

metodval. 

Resultat Inte särskilt svåra att urskilja 

och enas kring 

Svårförstådda och tolkade på 

många olika sätt  
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Publikens mångfald Liten mångfald, väl definierad 

grupp bedömer resultat och 

styr tillgång till 

forskningsmedel. Viktigt att 

följa gruppens standarder 

Stor mångfald, kollegor inte 

alltid viktigaste målgruppen 

då framgång kan nås via 

andra målgrupper.  

Rapportering av 

resultat, formalia 

Språket specifikt, detaljerat, 

opersonligt och formellt 

strukurerat 

Språket mer personligt, stilen 

anpassas efter budskap och 

målgrupp.  

Typ av skrifter Resultat kommuniceras 

effektivt genom särskilda 

standardiserade praktiker, 

visuell framställning i t.ex. 

grafer viktiga 

Framförallt narrativ stil, mer 

fokus på bakgrund och 

förförståelse. Längre artiklar 

och böcker vanligare. 

    (Fry & Talja 2007 s.119. min övers.)  

Figur 1: samband mellan Whitleys begrepp 

 

 

Sammanfattning och kommentar 
Teorierna har många likheter som framträder som allra tydligast när man tittar på 

uppställningen i Figurform och framförallt finns det stora likheter mellan de 

teoretiska begrepp som jag valt att fokusera på. Gibbons uppdelning i Mode 1 och 

Mode 2 och Whitleys uppdelning efter graden av ömsesidigt beroende och osäkerhet 

är på många sätt väldigt lika. Av denna anledning känns det befogat att motivera 

varför jag valt att använda mig av båda teorierna parallellt.  

 

Den stora skillnaden mellan de två teorierna är, enligt bland andra Whitley, att 

Gibbons teori är dikotomiserande och i alltför stor grad förenklar skillnaderna mellan 

de olika typerna av kunskapsproduktion (Whitley 2000, ss.xvi ff). Även andra 

forskare har påpekat att Gibbons uppdelning är alltför förenklande och att Mode 1 

och Mode 2 snarare skall ses som två yttervärden på en skala där inget fält helt faller 

inom den ena eller andra kategorin (Hessels & van Lente 2008, s.757). Vidare så 

skiljer de sig åt genom att Whitley i grunden betraktar hela det institutionaliserade 

systemet för kunskapsorganisation som en arena där olika intressen deltar i en kamp 

om begränsade resurser i ett nollsummespel. Gibbons menar istället att rörelsen mot 

Mode 2 kunskapsproduktion inte på något sätt eliminerat kampen om resurser, men 

att företag och institutioner som slagit om till Mode 2 istället för att själviskt bevaka 

sina resurser väljer att samarbeta med andra för att istället skapa mervärde för alla 

(Gibbons et al. 1994, s.112).  
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Jag vill framförallt ha med båda teorierna då jag anser att Whitleys teorier mer 

utförligt kan användas för att beskriva ett akademiskt fälts interna organisation och 

uppbyggnad medans Gibbons teori är bättre lämpad att kontextualisera akademiska 

fält i sin omgivning. Hessels och van Lente som tidigare citerats framhåller också att 

Gibbons teorier har sin största förtjänst i analysen av just hur vetenskaperna blivit 

mer inriktade mot applicerbar forskning och ökat samarbete med andra 

samhällsinstitutioner. Slutsatserna kring hur denna förändring antas ha påverkat 

metodval och liknande är mer omdebatterade och tveksamma. Samma sak gäller 

Gibbons framhävande av hur vetenskaperna skapat nya former för kvalitetskontroll 

som ligger utanför akademierna (Hessels & van Lente 2008, s.755).  
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Tidigare forskning och bakgrund 

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett speciellt ämne eftersom det på samma 

gång är både löst och starkt sammanhållet. Det som håller samman ämnet är dess ofta 

praktiska inriktning mot bibliotek och informationssystem. I gengäld är ämnet väldigt 

löst sammanhållet om man ser till metoder och teorier. Denna dualitet har intresserat 

många forskare och metaanalysen har länge haft en stark ställning inom fältet. Här 

nedan kommer jag att presentera ett urval av tidigare forskning som liknar, eller på 

annat sätt är relaterad till, min uppsats. 

 

Två mycket viktiga föregångare som i modern tid har gjort kvantitativa översikter 

över disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap är de finländska forskarna 

Kalervo Järvelin och Pertti Vakkari (1989) som i ett flertal verk analyserat trender 

och belyst disciplinens utveckling. De publicerade tillsammans en bok år 1989 där de 

gjort en innehållsanalys av forskningen inom biblioteksvetenskap och informatik i 

Finland under åren 1970-1988.  Deras arbete är framförallt en metodologisk 

föregångare till mitt eget eftersom det kodningsschema jag använder mig av är en 

vidareutveckling av deras. Järvelin och Vakkari har samarbetat i fler, liknande 

arbeten. Till exempel har de publicerat två artiklar med liknande syfte och där samma 

kodningsschema använts (Järvelin &Vakkari 1990, 1992). Artikeln från 1992 är i 

princip samma studie som den de gjorde om Finland. Slutsatserna de drar efter att ha 

sammanställt och analyserat sitt material är att biblioteks- och 

informationsvetenskapen har varit relativt stabil genom åren om man ser till 

forskningens inriktning. Informationssökning och -återvinning har under de 

undersökta åren, tillsammans med biblioteks- och informationstjänster, varit 

studieobjekt i mer än 50 % av de undersökta artiklarna. Detta är en liten minskning 

från tidigare studier där andelen var 60 % (Järvelin &Vakkari 1990, s.414). Ingen av 

de övriga forskningsinriktningarna har under den undersökta perioden stått för mer än 

10 % av den sammanlagda forskningen (Järvelin & Vakkari 1993, ss.139-141).   

 

Järvelin och Vakkari identifierar i sin forskning vissa brister i den internationella 

B&I-forskningen. De efterlyser större fokus på användarnas behov, en mer varierad 

metodanvändning och mer forskning av begrepps- och konceptanalytisk karaktär. Ett 

av deras mer intressanta resultat är att kvalitativa metoder inte fått samma genomslag 

inom B&I som inom annan humaniora och samhällsvetenskap, istället är kvantitativa 

enkäter det vanligast förekommande metodvalet. De anser att bristen på begrepps- 

och konceptanalys är ett problem eftersom det medför att hela fältet biblioteks- och 

informationsvetenskap står på en lös teoretisk grund  Järvelin &Vakkari 1990, ss.415-

416).   

 

Andra, mer samtida forskare har använt sig av och vidareutvecklat Järvelin och 

Vakkaris metoder. Exempel på sådana är Hider & Pimm (2008) som analyserat 
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forskningsstrategier, datainsamlingsmetod och analysmetod (kvalitativ eller 

kvantitativ). Deras studie bekräftar till stora delar tidigare forskning, enkäten har 

behållit sin starka ställning även om kvalitativa metodansatser har ökat något.  

 

Kristin Johannesson (2006) vid bibliotekshögskolan i Borås har skrivit en 

magisteruppsats som till stora delar liknar min. I sin uppsats så gör Johannesson en 

statistisk jämförelse av alla magisteruppsatser som skrivits under ett år på 

bibliotekshögskolan i Borås. Det som Johannesson främst vill komma åt i sin uppsats 

är hur de olika inriktningarna på utbildningen i Borås (kollegier) påverkar författarnas 

epistemologiska och metodologiska val samt vilken bild analysen av uppsatserna ger 

av det vetenskapliga ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Johannessons 

analysenheter utgörs inte, i egentlig mening, av enskilda uppsatser. Istället intresserar 

hon sig för skillnaderna mellan vilka uppsatser som producerats vid 

bibliotekshögskolans olika kollegier. Kollegierna och uppsatserna som hör dem till 

analyseras med hjälp av Bourdieus begreppsapparat kring akademiska och sociala 

fält.  Hennes resultat och slutsats är studenterna i relativt stor utsträckning socialiseras 

in i och påverkas av sitt kollegium samt att biblioteks- och informationsvetenskap 

som helhet är ett brett och relativt splittrat ämne. Hon har även analyserat ämnet 

biblioteks- och informationsvetenskap i relation till begreppen mång- och 

tvärvetenskaplighet och visar i sin analys att ämnet har drag av båda (Johannesson 

2006, ss.57-59).    

 

Det finns förutom ovan nämnda forskning en uppsjö av forskare som gjort 

kvantitativa metastudier av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap men som 

använt sig av andra bibliometriska metoder. Författarna Sugimoto, Li, Russell, Finlay 

och Ding (2011) har publicerat en massiv undersökning av ämnesval i 3121 

amerikanska doktorsavhandlingar inom biblioteks- och informationsvetenskap under 

perioderna 1930-1969 och 2000-2009. De identifierar och analyserar trender inom 

ämnet och kopplar sina resultat till ämnets framtida utveckling. Deras resultat är 

svårtolkade och de drar försiktiga slutsatser. Deras slutsatser är att forskningen 

gradvis fått en allt svagare anknytning till biblioteken, att forskningskluster antingen 

kretsar kring en metod eller ett forskningsobjekt samt att det dominerande 

forskningsområdet är informationssökning och andra till informationssökning 

relaterade områden.  

  

Andra prominenta bidrag till forskningen har gjorts av White & Griffith (1981) och 

White & McCain (1998). Deras forskning är främst inriktad mot 

informationsvetenskapen som ämne och berör bara biblioteksvetenskapen indirekt. I 

båda dessa fall har författarna använt sig av co-citeringsanalys och de finner i första 

artikeln att det finns vissa starka grupperingar inom informationsvetenskapen (White 

& Griffith 1981, ss.168ff.). I den andra artikeln är slutsatsen att de stora skiljelinjerna 

går mellan de som intresserar sig för informationssystemens uppbyggnad och inre 

struktur samt de som intresserar sig för hur man utvinner information ur systemen 

(White & McCain 1998). Även Fredrik Åström (2006) använder sig av bibliometriska 

metoder för att kartlägga det akademiska fältet biblioteks- och informationsvetenskap. 

Skillnaden är att Åström främst intresserar sig för kopplingen mellan det 

vetenskapliga fältet och yrkeslivet, en koppling som i biblioteks- och 

informationsvetenskapens fall är väldigt stark och har stor inverkan åt båda hållen. 

Åströms teoretiska grund utgörs dessutom av teorier som jag avser att använda i min 
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egen analys. Jenny Fry och Sanna Talja är två forskare som också använt samma 

teorier i studiet av biblioteks- och informationsvetenskap, teorierna presenteras i nästa 

kapitel (Fry & Talja 2007).  

 

En välkänd svensk forskare som bidragit till detta område är Maj Klasson. År 1990 

publicerade hon ett verk där hon gjort en innehållsanalys av svensk 

biblioteksforskning under åren 1900-1988. Hennes metoder har till valda delar 

använts även i min egen undersökning (Klasson 1990). Hennes undersökning är 

intressant eftersom det är den enda i sitt slag som exklusivt fokuserar på svensk 

biblioteksforskning, alla andra exempel som jag redogjort för har ett internationellt 

perspektiv. 

 

Avslutningsvis bör ett par artiklar som mer specifikt handlar om teorianvändning 

inom biblioteks- och informationsvetenskapen nämnas. Artiklarna är skrivna av dels 

McKechnie och Pettigrew (2002, 2001) och dels av Kim och Jeong (2006). 

McKechnies och Pettigrews artikel består av en innehållsanalys där de visar att 

förekomsten av teori i B&I-artiklar till stor del beror på vilken gren av B&I artiklarna 

skrivits inom. Teori är vanligast i artiklar som hör till humaniora och minst vanliga i 

artiklar med naturvetenskapligt anslag (McKechnie & Pettigrew 2002, s406). Kim 

och Jeongs studie liknar den förra, de finner att teorianvändningen inom B&I ökar 

och att den framförallt ökar inom delfälten informationssökning och –återvinning. 

Detta resultat skiljer sig alltså något från det i den förra artikeln där humaniora 

dominerade teorianvändningen inom B&I (Kim & Keong 2006, s548). 

 

Kortfattad beskrivning av de tre utbildningarna 
För att ge läsaren lite bättre förförståelse kommer jag här att kort presentera de tre 

valda lärosätenas bibliotekarieutbildningar. Jag har inte haft tid att göra någon 

empirisk undersökning av hur det faktiskt ser ut vid lärosätena så jag och läsaren får 

hålla till godo med en sammanställning baserad på andra källor. Man måste komma 

ihåg att alla tre lärosäten förändrat utbildningens utformning under den undersökta 

10-årsperioden och jag har här inte möjlighet att i detalj redogöra för alla 

förändringar.  

Borås 
Borås är sedan 1972 säte för landets bibliotekshögskola och man är också det lärosäte 

som examinerar flest bibliotekarier. Bibliotekshögskolan utmärker sig i gruppen av 

undersökta lärosäten genom att man erbjuder bibliotekarieutbildning på grundnivå. 

Arbeten skrivna på grundnivå ingår dock inte i min undersökning men det är intressant att 

det i Borås är möjligt att läsa biblioteks- och informationsvetenskap från grundnivå och 

hela vägen upp till mastersnivå. Innan högskolereformen 2006 var utbildningen på 

magisternivå och indelad i fyra kollegier med olika inriktning. Kollegierna var: 1) 

bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv, 2) kunskapsorganisation, 3) 

individers och gruppers interaktion med informationssystem och 4) organisationen och 

dess informationsresursers användning och utveckling. Verket för högskoleservice 

rekommenderade i en granskning att Borås borde slopa kollegiesystemet i samband med 

att man implementerade Bolognaprocessen, något man också gjorde. Efter att 

kollegiesystemet slopats uppger man själv att utbildningen omfattar Information Science, 
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Public Librarianship, Academic Librarianship och Cultural aspects of Library and 

Information Science. Tillträde till den avancerade nivån ges dem som erlagt en 

kandidatexamen i valfritt ämne. Det erbjuds idag inga möjligheter till praktik inom ramen 

för utbildningen. Bibliotekshögskolan är det lärosäte som har störst andel lärare som är 

disputerade i Biblioteks- och informationsvetenskap och generellt är lärarkåren i Borås 

välutbildad. Generellt kan sägas att bibliotekshögskolan genom åren har haft stark 

koppling till bibliotekarieyrket och liten teoretisk profil på utbildningen, det sistnämnda 

håller dock på att ändras (Nationalencyclopedin bibliotekshögskolan (Elektronisk); 

Högskoleverket 2004, ss 45-48; Högskoleverket 2008, ss 56-59; Schniederjürgen 2007, 

ss 406-407). 

Uppsala 
I Uppsala har man utbildat bibliotekarier sedan 1995 och man har den näst största 

bibliotekarieutbildningen i landet. Utbildningen var från början en yrkesskola men 

efter bara två år gjorde man om utbildningen till en ämnesutbildning i biblioteks- och 

informationsvetenskap. I Uppsala erbjuds ingen utbildning på grundnivå för 

bibliotekarie utan man har endast ett tvåårigt påbyggnadsprogram som kräver en 

tidigare kandidatexamen. Av denna anledning har inte utbildningen i Uppsala tvingats 

anpassa sig till Bolognaprocessen i någon större utsträckning. Programmet har en 

ABM-profil och mycket av studierna bygger på PBL-metoder och projektarbeten i 

grupp. I Uppsala är utbildningens syfte ”To provide knowledge and skills regarding 

the selection, acquisition, organizing management and mediation of information” 

(Schniederjürgen 2007 s.408). Utbildningens innehåll är “electronic document 

management, information retrieval, mediation of information, knowledge 

organization, theories on INSU [Information needs, seeking and use, förf.anm], 

scientific classification” (Schneiderjürgen 2007, s.408). Man slås genast av att det i 

Uppsala verkar vara större fokus mot själva materialet än vad som är fallet i Borås, 

där man istället framhäver kopplingen till yrket mer.  
 

Något som skiljer ut Uppsala är att man till skillnad från Borås och Lund har en 

femveckors praktik med som obligatorisk del av utbildningen. Tidigare var praktiken 

mer omfattande. I Uppsala är lärarkåren mindre välutbildad än i Borås och många 

lärare har sin bakgrund inom andra ämnen är biblioteks- och informationsvetenskap. 

Detsamma är sant för studenterna:  

 
”Det faktum att studenterna inte läst B & I på grundnivå gör situationen lite speciell. Till detta ska 

läggas att det handlar om en teoretisk utbildning på avancerad nivå inom en akademisk disciplin 

med forskningsöverbyggnad, samtidigt som denna utbildning också ska förbereda för en praktisk 

yrkesverksamhet.”   

(Högskoleverket 2008 s.70) 

 

Detta dilemma är framförallt något som man brottas med i Uppsala och Lund, i Borås 

är det inte lika påtagligt (Högskoleverket 2004, ss.56-57; Högskoleverket 2008, ss.67-

70).   
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Lund 
Bibliotekarieutbildningen i Lund startades 1995 och hette då BIVIL, ett namn som 

man behöll tills man år 2008 anpassade utbildningen efter Bolognaprocessen och 

nylanserade utbildningen i form av en ABM-master som till stora delar liknar den i 

Uppsala som beskrivits ovan. Denna omläggning är skälet till varför inga uppsatser 

publicerades i Lund under 2009. Tidigare innefattade utbildningen även undervisning 

på grundnivå, programmet var tvåårigt, krävde två års tidigare studier och resulterade 

i en magisterexamen. I högskoleverkets utvärdering från 2004 påpekade man att 

grundutbildningen fungerade bra, den forskarförberedande mindre bra och att det 

generellt var för få lärare vid institutionen. Upplägget på utbildningen i Lund liknar 

det i Uppsala med mycket PBL-arbete och många grupparbeten i projektform. 

Utbildningen i Lund har en ganska svag koppling till arbetslivet och de praktiska 

delarna av bibliotekarieyrket. Istället betonar man det teoretiska och om man kan 

sägas ha någon profil på utbildningen så är det användarperspektivet. Obligatoriska 

delar i programmet inkluderar studier av biblioteken som institution, funktion och 

fenomen, informationssökning och förmedling samt det digitala biblioteket 

(Högskoleverket 2004, ss.51-53, Institutionen för kulturvetenskaper, 2011). 

 



 

 24 

Resultat inklusive statistisk bearbetning 

I resultatdelen kommer jag att, i tur och ordning, presentera den statistik som 

uppsatsens empiriska del har genererat. Jag kommer att röra mig från det generella till 

det mer specifika genom att först redogöra för resultatet på nationell nivå och sedan 

gå igenom resultatet för de enskilda lärosätena. I varje avsnitt kommer jag att gå 

igenom hur fördelningen sett ut för teman, metoder och teorier. I resultatdelen 

kommer det inte att inblandas teori. Istället ämnar jag att så noggrant som möjligt 

försöka ge läsaren en översikt över hur bibliotekariestudenternas examensarbeten har 

sett ut under 2000-talet för att senare i analysdelen försöka tränga djupare in i 

materialet och försöka förstå resultaten. 

Resultatet på nationell nivå 
Det totala antalet uppsatser i den empiriska undersökningen slutade på 580 st. Från 

början var det tänkt att ha 600 st. men på grund av att ett antal av uppsatserna från 

Lund som jag trodde var i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap visade sig 

vara i ämnena museologi och arkivvetenskap fanns det endast 180 uppsatser att tillgå 

från den aktuella perioden. Uppsatserna är en blandning av magister- och 

mastersuppsatser men den stora majoriteten av materialet utgörs av 

magisteruppsatser. Både magister- och mastersnivån ingår i det som efter 

högskolereformen 2007 benämns avancerad nivå (SFS 1993:100).  

 

I den totala populationen uppsatser så är 65% skrivna av en ensam författare och 35% 

är skrivna av två författare. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare 

varierar inte särskilt mycket under 2000-talet. Dock pekar trenden under decenniet 

mot att utbildningen blir allt mer jämlik, kvinnliga uppsatsers andel sjunker med cirka 

15% under decenniet samtidigt som de manliga uppsatsernas andel stiger med 

motsvarande siffra. Andelen uppsatser som skrivits av män är som lägst i början på 

decenniet för att sedan öka och nå sin absoluta topp under 2008-2009. För kvinnorna 

gäller följaktligen att de är författare till störst andel uppsatser i början på decenniet 

med dryga 85%. Senare under decenniet sjunker andel uppsatser som skrivits av 

kvinnor till sin lägsta nivå under åren 2007-2008. Den sista gruppen uppsatser utgörs 

av de som skrivits av en kvinna och en man i samverkan. Denna grupp är aldrig mer 

än en parentes i sammanhanget det går inte heller att se några tydliga mönster i hur 

deras andel förändras under perioden. 

 

Om man inte räknar uppsatser utan personer ser man att sammanlagt 783 personer har 

varit med och skrivit de 580 uppsatserna som ingår i statistiken. Av dessa 783 

personer är 168 män och 615 kvinnor, en fördelning på 21/79 till kvinnornas favör. 

Om man räknar på det här viset ökar männens andel något jämfört med om man 
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räknar uppsatsernas ”kön” vilket säger oss att männen varit lite mer benägna att 

skriva i par än kvinnorna, skillnaden är dock så liten att den faller inom 

felmarginalen. 

 

Vi lämnar variabeln kön och tittar istället på vilka år uppsatserna skrivits och vilka 

lärosäten de tillhör (Figur 2). Fördelningen av uppsatser på de olika åren är 

kurvformad, i början på decenniet producerades relativt få uppsatser. Dock stiger 

antalet uppsatser gradvis fram till år 2007 då trenden börjar vända. År 2008 var det 

sista året som man examinerade elever enligt de gamla regelverken och mellan 2008 

och 2009 ser man ett tydligt ras i antalet uppsatser som produceras. 

Figur 2: Uppsatser producerade per lärosäte och år  

 
 

 

Lund är det lärosäte som har störst spridning i fördelningen av uppsatser på de olika 

åren, något som beror på att inga uppsatser publicerades i Lund under 2009. Bortser 

man från detta år är Lund istället det lärosäte som har den jämnaste produktionen av 

uppsatser. Borås och Uppsala har lika ojämn produktion, skillnaden mellan dem är att 

Borås har sitt stora ras efter 2007 medan Uppsalas ras, i likhet med Lunds, kommer 

efter 2008. 

 

Uppsatsernas teman är nationellt sett ganska jämnt fördelade, populäraste 

temafamiljerna är materialet och biblioteket med som drygt 20 procent vardera av 

uppsatserna handlar om. De övriga tre temafamiljerna ligger alla runt 17 % vardera. 

Sett över tid så har det skett vissa förändringar, i figur 3 nedan kan man se att andelen 

uppsatser som har biblioteket i fokus har varierat stort under decenniet, att uppsatser 

om bibliotekarier och bibliotekarieyrket generellt sett utgjort en liten del av 

populationen och att uppsatser med ett användar- eller gruppfokus legat på en stabil 

nivå kring 15-20% under nästan hela decenniet. I figuren tycks det som att 

spridningen i ämnesvalen är som störst i början och i slutet på decenniet. I mitten på 

decenniet är uppsatserna mer jämnt fördelade på de fem temafamiljerna. En tänkbar 

förklaring kan ligga i att urvalet från mitten på decenniet är något större än vad det 

var från början och slutet på detsamma (Figur 2). Därför får eventuella skevheter i det 

slumpmässiga urvalet mycket större genomslag under början och slutet av perioden. 

Sammanfattningsvis går det på nationell nivå inte att urskilja någon tydlig trend 

avseende vilken ämnesfamilj studenternas uppsatser hör hemma i. 
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Figur 3 : Val av tema vid alla lärosäten 

 
 

Vi går vidare till fördelningen hos uppsatsernas specifika teman där det i 

kodningsschemat har funnits 28 olika kategorier som uppsatserna kunnat kodas in i. 

Resultatet är här att det mest populära temat i uppsatser sett till hela perioden är 

”Bibliotekets roll i sin omgivning” som knappt 15% av uppsatserna handlar om sedan 

följer kulturpolitik, informationssökning, kunskapsorganisation, särskilda typer av 

material på bibliotek och bibliotekariens yrkesroll. Dessa ämnen förekommer i cirka 

10% vardera av alla uppsatser. Något av dessa sex teman förekommer således i 65% 

av alla uppsatser. 

 

Om man tittar på hur de fördelat sig över åren ser man att det inte går att dra några 

direkta slutsatser. Den enda riktigt intressanta observationen man kan göra är att 

intresset för kunskapsorganisation är stadigt nedgående under hela perioden. Detta 

tema går från att vara ett av de populäraste i början på decenniet till att vara minst 

populärt (av de sex största) i slutet av detsamma.  

 

Uppsatsförfattarnas metodval är nästa variabel som redovisas. Uppsatserna bygger till 

en förkrossande stor del på kvalitativa metoder, drygt 75% sett över hela perioden. De 

övriga alternativen kvantitativ metod eller en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ utgör under hela perioden cirka en tiondel vardera av det totala antalet 

uppsatser.  

Figur 4: Val av metodfamilj hos alla lärosäten fördelat per år 
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Om man bryter ned metodfamiljerna i sina respektive beståndsdelar får man fram än 

mer intressanta resultat. I kodningsschemat finns det nitton olika metoder, av dessa 

dominerar tre stycken fullständigt. Intervjumetoden förekommer i mer än hälften av 

alla uppsatser, enskilda år används intervjumetoden i nästan två tredjedelar av fallen. 

De andra dominanterna bland metoder är text/litteraturstudier och kvantitativa 

enkäter. Dessa förekommer i mellan 15-20% vardera av uppsatserna. Tre andra 

metodval som används relativt frekvent är kvalitativ innehållsanalys, diskursanalys 

och observation. Ingen av de andra metoderna har använts i någon större utsträckning. 

De förekommer alla i knappt var tionde uppsats. Inga intressanta observationer går att 

göra när man slår ut metodvalen nationellt över tid, förutom att diskursanalysen 

verkar stärka sin ställning under decenniet samtidigt som text- och litteraturstudierna 

tycks avta något i popularitet. Diskursanalysen utmärker sig genom att den, i de fall 

där den knyter an till någon bibliotekstyp, nästan alltid knyter an till folkbibliotek. 

Sambandet är giltigt för alla tre lärosäten.   

 

Jag byter variabel och redovisar författarnas teorianvändning. Precis som i fallet med 

teman och metoder har uppsatserna kodats i en specifik kategori som i sin tur hör 

hemma i en mer övergripande ”familj”. Nationellt sett finns det, precis som i 

metodvalet, några som sticker ut mer än andra. Vanligast förekommande är 

sociologiska/filosofiska teorier. En dryg tredjedel av alla uppsatser hör till denna 

kategori. Näst vanligast är att uppsatserna inte har en teoretisk grund, något som är 

sant för cirka en femtedel av populationen. Efter dessa två är fältet mer spritt men 

några som sticker ut lite extra är teorier om kunskapsorganisation, 

informationssökning och organisationer. I variabeln metodfamilj kan man, om man 

slår ut den över tid, göra en mycket intressant observation. I figur 5 nedan kan man se 

uppsatser med sociologisk/filosofisk teori och uppsatser utan teoretisk grund tycks 

följas åt, bundna av ett negativt samband, och under decenniets gång byter de plats 

med varandra. Sambandet är väntat, i takt med att fler använder 

sociologiska/filosofiska teorier minskar andelen uppsatser utan teori. Det intressanta 

ät att de sociologisga/filosofiska teorierna tycks stå för nästan hela ökningen i 

teorianvändning. 

Figur 5: Samband mellan användande av Sociologiska/filosofiska teorier och teorilöshet  

 
 

Gruppen med uppsatser som saknar teoretisk grund är särskilt intressant och jag avser 

att komma tillbaks till denna senare i analysen. Man kan här nedan (Figur 6) se  att 

Lund under nästan hela perioden har störst andel uppsatser som saknar teoretisk 
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grund. Undantaget är 2007 då Borås sticker upp. Det mest intressanta är dock den 

tidigare omnämnda trend som pekar mot att allt färre uppsatser skrivs utan teoretisk 

grund. Efter 2008 finns det inte en enda uppsats i urvalet som inte baserats på en 

teori. 

Figur 6: Lärosätenas andel uppsatser utan teoretisk grund  

 
 

Vid nedbrytning av teorifamiljerna till sina minsta beståndsdelar, specifika teorier, 

kan man notera ett antal intressanta saker. Det som tydligast framträder är att 

variabeln har är för splittrad för att några tydliga tendenser skall kunna urskiljas, 

genom att vara övernitiskt noggrann i kodningen har jag lyckats skapa en variabel 

med inte mindre än 147 kategorier. När knappt sexhundra uppsatser fördelas över 147 

kategorier säger det sig självt att varje kategori inte kommer att innehålla särskilt 

många fall. Framförallt kommer det bli svårt att testa korrelationer i så splittrade data. 

I vilket fall kan man utläsa att de vanligaste teorierna är diskursanalytisk teori som 

använts i knappt en tiondel av uppsatserna och Bourdieus teorier om fält, kapital och 

habitus som en tjugondel begagnat sig av. Resultatet till viss del en besvikelse 

eftersom materialet inte erbjuder några möjligheter till statistisk analys men det 

betyder inte att resultatet är ointressant. Jag hade inte anat att splittringen i 

teorianvändning skulle vara så stor som den visade sig vara, utan hade snarare väntat 

mig en relativt homogen teorianvändning i uppsatserna. Jag får anledning att 

återkomma till detta i analysen. 

 

Den sista kodningen som gjordes av uppsatserna rörde om de hade anknytning till 

någon typ av bibliotek och i så fall vilken typ. Varje uppsats kunde ha upp till tre 

biblioteksanknytningar av de fyra möjliga alternativen (folk- forsknings- 

skolbibliotek och övriga). Under 2000-talet så har folkbibliotek föga förvånande varit 

den dominerande bibliotekstypen i uppsatserna då nästan hälften av alla uppsatser 

innehåller studier av folkbibliotek eller folkbibliotekarier. Forskningsbibliotek är den 

näst största gruppen, knappt en femtedel av uppsatserna knyter an till denna 

bibliotekstyp. De sista två bibliotekstyperna är mer marginellt förekommande. 

Förutom fördelningen av anknytning till de olika bibliotekstyperna kan man även se 

hur många uppsatser som helt saknar en konkret koppling till någon sorts bibliotek, 

sammanlagt saknade en tredjedel av alla uppsatser explicit koppling till en 

bibliotekstyp. 
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Det är mödan värt att infoga lite grafik över hur utvecklingen för denna variabel sett 

ut över tid (Figur 7). Det som tydligast fångar ögat är det faktum att folkbiblioteken 

blir allt mer förekommande i forskningen under decenniet, till synes på bekostnad av 

forskningsbiblioteken. Skolbiblioteken tycks öka sin popularitet som studieobjekt 

under den aktuella perioden, även om uppgången är betydligt svagare än 

folkbibliotekens. Totalt sett så minskar andelen uppsatser utan biblioteksanknytning 

under den studerade perioden. 

Figur 7: Alla uppsatsers biblioteksanknytning utslagna över tid 

 

Genomsnittlig uppsats på den nationella nivån 
En genomsnittlig uppsats plockad ur det totala urvalet i undersökningen är skriven i 

Borås år 2007 av en kvinna. Uppsatsens ämne är bibliotekets roll i samhället med en 

specifik anknytning till folkbibliotek, metoden är kvalitativ intervju och uppsatsen 

saknar teoretisk grund.   

Borås 
 

I Borås så har nästan tre fjärdelar av alla uppsatser kvinnliga författare, en dryg 

femtedel har manliga författare och resten har skrivits av en kvinna och en man 

tillsammans. Utvecklingen över tid visar att kvinnornas andel minskat med 15% till 

förmån för männens som ökat med motsvarande mängd. Lejonparten av alla 

uppsatser från Borås är skrivna under mitten på 2000-talet. 

 

Boråsarnas temaval liknar till stora delar det nationella genomsnittet. Några ganska 

tydliga skillnader kan man dock se, tillexempel så är uppsatser med bibliotekens 

material som tema vanligare än vad som är fallet nationellt då nästan en tredjedel av 

uppsatserna faller inom denna kategori och periodvis uppgår kategorins storlek till 

mer än så. I uppsatserna från Borås kan man också urskilja en större fokus mot 

användare/grupper, dock så viker denna kategori kraftigt nedåt i slutet på decenniet. 

Uppsatsernas specifika ämnesval är även de i linje med det nationella läget, det finns 

inga skillnader som är tillräckligt markanta för att vara riktigt intressanta. I 
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genomsnitt är avvikelsen mellan temavalen i Borås och temavalen nationellt lite drygt 

en procent och avvikelsen är aldrig större än knappt 4 procent. 

 

Metodvalen i Borås domineras, precis som på den nationella nivån, av kvalitativa 

metoder. De kvalitativa metoderna är dock något mindre dominerande i Borås medan 

kvantitativ metod istället är något vanligare, skillnaderna är i vilket fall som helst inte 

särskilt stora. I Borås så ser fördelningen av metoder ut som i resten av landet med en 

liten skillnad, de kvantitativa enkäterna är mindre vanliga samtidigt som både 

innehållsanalys och experimentell metod är vanligare än i resten av landet. Om man 

analyserar siffrorna för hela decenniet är uppsatserna från Borås väldigt lika det 

nationella genomsnittet, sett över tid är det dock mer dramatiskt. De vanligaste 

metoderna pendlar i popularitet från år till år och den enda trenden under decenniet 

var att intervjumetoden gick stadigt nedåt under ett antal år, bara för att sedan börja 

klättra uppåt och nå sin toppnotering under 2009. 

 

En mycket intressant skillnad finns hos uppsatserna från Borås jämfört med det 

nationella genomsnittet, i Borås är andelen uppsatser som saknar teoretisk grund bara 

hälften så stor. Inga övriga större skillnader existerar, fördelningen inom teorifamiljer 

verkar vara konsistent med resten av landet, det är bara frekvensen som skiljer sig åt 

då en större andel av uppsatserna från Borås har teoretisk grund. I Borås så är inte 

heller diskursanalytisk teori den vanligast förekommande, den kommer först på en 

hedrande andraplats. Istället är det teorier om informationsåtervinning som är 

vanligast. På delad tredjeplats kommer Bourdieus teorier, genusteori och 

sociokulturell teori. 

 

I Borås saknar en något större andel av uppsatserna anknytning till en bibliotekstyp, 

cirka 40 procent saknar biblioteksanknytning jämfört med cirka 30 procent nationellt. 

Dock följer trenden i Borås den nationella, allt färre uppsatser skrivs utan koppling 

till någon bibliotekstyp. Forskningsbiblioteken är inte lika vanligt förekommande i 

uppsatser från Borås och statistiken pekar på att det kommer fortsätta i samma 

riktning. Folkbiblioteken har under hela decenniet en starkt uppåtgående kurva. 

Figur 8: Förändring av uppsatsernas biblioteksanknytning i Borås 
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Genomsnittlig uppsats från Borås 
En genomsnittlig uppsats från Borås är skriven år 2007 av en kvinna. Uppsatsens 

ämne är bibliotekets roll i samhället med en specifik anknytning till folkbibliotek, 

metoden är kvalitativ intervju och uppsatsen saknar teoretisk grund. Den 

genomsnittliga uppsatsen från Borås är med andra ord identisk med den nationella.

   

Uppsala  
I Uppsala så är fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare 80/20 till 

kvinnornas favör, en intressant observation är att väldigt få uppsatser, endast sex 

stycken, har två författare. Trenden över tid liknar till en början den nationella, att 

uppsatser skrivna av män blir allt vanligare. Men efter 2007 slutar Uppsala att följa 

den nationella trenden och de senaste tre åren så har könsfördelningen blivit allt mer 

snedfördelad.  

 

Temavalen i Uppsala är mer vinklade åt framförallt två kategorier. Till viss del finns 

här en större andel uppsatser med bibliotekarien i fokus men kategorin övrigt är den 

som sticker ut mest. Alla år utom två ligger värdet för denna kategori över 

riksgenomsnittet. Andelen uppsatser med användarfokus ligger under större delen av 

decenniet under genomsnittet men i slutet på perioden stiger deras andel markant, 

vilket gör att snittet för hela perioden ligger i nivå med riksgenomsnittet. I de 

specifika ämnesvalen går det inte att se några intressanta skillnader mellan 

uppsatserna från Uppsala jämfört med riksgenomsnittet. En av få intressanta 

observationer i materialet är att det populäraste ämnet, bibliotekets roll i samhället, 

har en nedåtgående popularitet under nästan hela perioden och efter 2005 sjunker dess 

andel från drygt 20% till noll åren 2009-2010.  

 

Metoderna som använts i skiljer sig sett till hela perioden knappt någonting från de 

som använts nationellt, kvalitativa metoder är något vanligare i Uppsala än nationellt 

men skillnaden är liten. Däremot så uppvisar Uppsala vissa intressanta siffror över 

tid. Tendenserna liknar till viss del de på nationell nivå men de är mycket mer 

dramatiska (Figur 9).  

Figur 9: Metodanvändning i Uppsala fördelad på år 
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I Uppsala så är inte intervjumetoden lika dominerande som den är nationellt och 

blandningen av metoder är generellt lite större i Uppsala. Att intervjumetoden inte är 

lika dominerande innebär likväl att den fortfarande dominerar  då den används i 

knappt hälften av alla uppsatser. En metod som är mer vanligt förekommande i 

Uppsala än nationellt är den kvalitativa innehållsanalysen, andelen uppsatser den 

används i är 50% större än andelen nationellt. Över tid har det i Uppsala inte skett 

några dramatiska förändringar, diskursanalysen har växt i popularitet då den endast 

förekommer i två uppsatser under första halvan av decenniet och i 16 under andra 

halvan. 

 

Uppsatsernas teoritillhörighet i Uppsala fördelar sig i stort sett som i resten av landet. 

Andelen uppsatser som saknar teoretisk grund är dock något lägre och framförallt är 

det intressant att alla uppsatser från Uppsala som saknar teoretisk grund är skrivna 

senast 2005. Efter detta år har alla uppsatser som publicerats en teoretisk grund. 

Andra intressanta observationer är att organisationsteorier bara är hälften så vanliga 

som i Uppsala som de är nationellt och att de sociologiska/filosofiska teorierna är än 

mer dominerande då de utgör teoretisk grund i nästan hälften av alla uppsatser. 

Uppsala utmärker sig i ett avseende när man analyserar enskilda teorier, nämligen att 

uppsatser utan teoretisk grund inte är det vanligaste. Istället är det diskursanalytisk 

teori som är mest frekvent, följt av i tur och ordning de teorilösa uppsatserna, 

Bourdieu, hermeneutisk teori, genusteori och Habermas teorier om offentlighet. 

 

Anknytningen till bibliotek hos uppsatserna från Uppsala speglar i sin fördelning till 

stor del hur fördelningen ser ut nationellt. Även här kan man se en uppgång av 

andelen uppsatser med anknytning till folkbibliotek och en viss nedgång av dem som 

knyter an till forskningsbibliotek. I Uppsala är dock inte nedgången av de senare lika 

markant som på nationell nivå. Uppsatser med skolbiblioteksanknytning har under 

perioden ökat något. Generellt så saknar en något större andel uppsatser från Uppsala 

anknytning till någon bibliotekstyp.  

Genomsnittlig uppsats från Uppsala 
En genomsnittlig uppsats från Uppsala är skriven år 2008 av en kvinna. Uppsatsens 

ämne är bibliotekets roll i samhället med en specifik anknytning till folkbibliotek, 

metoden är kvalitativ intervju och den teoretiska grunden utgörs av diskursanalytisk 

teori.   

Lund 
I Lund så har en anmärkningsvärt stor andel av alla uppsatser skrivits i par. I linje 

med den nationella trenden så produceras här flest uppsatser under mitten på 

decenniet, en kuriositet hos fallet Lund är att inga uppsatser publicerades under 2009, 

troligtvis på grund av ett glapp mellan den tidigare BIVIL-utbildningen och det nya 

ABM-masterprogrammet. Lite knappt två tredjedelar av alla uppsatser har kvinnliga 

författare den sista tredjedelen är ganska jämnt fördelad mellan uppsatser med 

manliga författare och uppsatser skrivna av en man och en kvinna. Det är svårt att ur 

uppsatserna från Lund utläsa några trender avseende författarnas kön. 
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Uppsatserna från Lund har en stor andel som handlar om biblioteket och 

bibliotekarierna. En del av skillnaden kan dock bortförklaras på grund av viss 

snedfördelning. På det stora hela kan man se att intresset för just biblioteket och 

bibliotekarien har ökat under decenniet på bekostnad av framförallt materialet och 

användarna. Bibliotekets roll i samhället är precis som på nationell nivå det vanligast 

förekommande temat, i Lund är det ännu mer vanligt då lite drygt var femte uppsats 

har detta som sitt tema. Efter detta tema är de vanligaste temana informationssökning, 

kulturpolitik och studier av bibliotekariernas yrkesroll. Trender över tid pekar på ökat 

intresse för bibliotekariernas yrkesroll och förmedlingsarbete och ett minskat intresse 

för kunskapsorganisation och informationssökning. 

 

Metodvalen i Lund följer till stor del mönstret, kvalitativ metod dominerar med cirka 

tre fjärdelar. Skillnaden mellan Lund och populationen nationellt är att det i Lund är 

relativt vanligt att man kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder i en och 

samma uppsats. Andelen uppsatser som använder sig av kombination är i Lund 25% 

större än andelen nationellt. Det går inte att urskilja några intressanta förändringar 

eller trender under decenniet, alla metodgrupper håller sig på en stabil eller fluktuerar 

lika mycket under hela decenniet. Intervjumetoden är dominerande trots en ganska 

stadig nedgång under större delen av den kontrollerade perioden, mellan 2000 och 

2008 sjunker intervjumetodens andel från knappa 75 % till dryga fyrtio. De två näst 

populäraste metoderna, kvantitativ enkät och text/litteraturstudier, ligger relativt 

stabilt kring 20 % under hela perioden. Den allra mest intressanta observationen är 

dock att diskursanalysen går från att vara icke-existerande under första halvan av 

decenniet till att vara den näst vanligaste metoden under de två senaste åren i 

undersökningen. 

 

Uppsatsernas teoretiska förankring är intressant fördelad i Lund. Man kan säga att 

Lund sakta men säkert harmoniserats med den nationella trenden. I början på 

decenniet saknade nästan två tredjedelar av alla uppsatser från Lund teoretisk grund 

samtidigt som sociologiska och filosofiska teorier förekom i mindre än femton 

procent av uppsatserna. Mot slutet på decenniet har andelen uppsatser utan teoretisk 

grund minskat avsevärt samtidigt som de sociologiska/filosofiska teoriernas andel 

ökat alla år utom ett. Slår man ihop siffrorna för hela perioden kvarstår dock faktum 

att en betydligt större andel uppsatser från Lund saknar teoretisk grund och att 

sociologiska/filosofiska teorier inte alls är lika vanliga i Lund som nationellt. Om 

man bortser från den dryga tredjedel av uppsatserna som saknar teoretisk förankring 

ser man att den vanligaste teorin är den diskursanalytiska följd av genusteori, 

information retrieval, professionsteori och psykologiska teorier. 

 

Lundauppsatserna utmärker sig i fråga om hur och i vilken utsträckning de har 

koppling till olika bibliotek. Det är nästan dubbelt så vanligt att uppsatser från Lund 

har koppling till ett bibliotek än vad det är i övriga landet.  Den enda bibliotekstypen 

som är mindre vanlig i Lund är skolbiblioteket, men trenden i Lund pekar mot att 

skolbiblioteken blir ett allt vanligare ämne i studenternas uppsatser. Generellt följer 

Lund den nationella trenden där folkbiblioteken ökar, forskningsbiblioteken minskar 

och allt fler uppsatser har någon form av bibliotekskoppling.    
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Genomsnittlig uppsats från Lund 
En genomsnittlig uppsats från Lund är skriven år 2006 av två kvinnor. Uppsatsens 

ämne är bibliotekets roll i samhället med en specifik anknytning till folkbibliotek, 

metoden är kvalitativ intervju och uppsatsen saknar teoretisk grund.   

  

Jämförelse mellan lärosätena 
Om man ställer de tre studerade lärosätena mot varandra kan man göra vissa 

intressanta observationer. Alla tre lärosäten har en stark övervikt av kvinnliga 

uppsatsförfattare, störst är skillnaden i Uppsala följt av Borås. Lund har den största 

andelen manliga författare även om skillnaden mot de andra lärosätena är marginell. 

Trenderna i Uppsala och Borås tyder dessutom på att deras andel manliga studenter 

håller på att närma sig Lunds medans det i Lund inte sker någon ökning av manliga 

studenter. 

 

Uppsatsernas teman är på det stora hela synkroniserade, noterbara skillnader är att det 

i Lund finns mindre intresse för studier av materialet än vad som är fallet i vid de 

andra lärosätena. Intresset för användarstudier är störst i Borås och minst i Uppsala, 

det intressanta är att i slutet på decenniet så ökar intresset för användarstudier i 

Uppsala samtidigt som det sjunker i Borås. 

 

Lund utmärker sig genom att vara det lärosäte där bibliotekets roll i samhället/sin 

omgivning förekommer i störst andel av uppsatserna och det är den överlägset mest 

noterbara skillnaden mellan lärosätena. De teman där det skiljer näst mest mellan 

lärosätena är begreppsstudier som är vanliga i Lund och Uppsala men sällsynta i 

Borås, studier av läs- och skrivupplevelser som är vanliga i Borås men inte vid de 

övriga lärosätena och studier av söktjänster som är vanliga i Borås men mer ovanliga 

i Lund och Uppsala. Om man kan se något mer generellt mönster i detta så är det 

kanske att Borås tenderar att skilja sig från Lund och Uppsala som har mer 

gemensamt. 

 

Metodvalen skiljer sig åt en aning mellan lärosätena även om kvalitativa metoder är 

dominerande hos alla. Borås har störst andel kvantitativt baserade uppsatser och Lund 

har störst andel uppsatser som innehåller både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Intervjumetoden, som överlag är vanligast, tappar i både Borås och Lund mark under 

större delen av decenniet. Kvantitativa enkäter är vanligare i Lund och mer sällsynta i 

Borås. I Borås används istället innehållsanalyser och experiment i större utsträckning. 

Diskursanalysen är värd att nämna, i Borås ligger den på en stabil nivå under hela 

perioden medans den i Lund och Uppsala börjar bli vanlig framåt mitten på 2000-talet 

för att sedan bara stiga i popularitet. I Uppsala är dessutom den kvalitativa 

innehållsanalysen vanligt förekommande och denna metod har ofta många likheter 

med diskursanalys. 

 

Den teoretiska förankringen av uppsatserna är överlägset svagast i Lund, men 

tendensen pekar på att man är på väg ikapp. Sett över hela perioden är uppsatser utan 

teoretisk grund mer än tre gånger så vanliga i Lund som vid något annat lärosäte. Bäst 
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på att förankra sina uppsatser teoretiskt är man i Uppsala. Det hela illustreras tydligt i 

figur 10 nedan. 

Figur 10: Teorianvändning vid de olika lärosätena 

 
 

Biblioteksanknytningen är det enda som finns kvar att jämföra mellan de tre 

lärosätena. Man kan i figur nummer 11 nedan se att Borås och Uppsala är väldigt lika 

varandra medans Lund avviker betänkligt från de andra. Lunds andel uppsatser utan 

biblioteksanknytning är avsevärt lägre än de andras samtidigt som andelen uppsatser 

med koppling till antingen forsknings- eller folkbibliotek är högre.  

Figur 11: Biblioteksanknytning vid de olika lärosätena 
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fall att spåra tendenser när man korstabulerade variabeln år med någon av de 

oberoende. Tyvärr var dessa tendenser inte tillräckligt tydliga för att kunna bekräftas i 

en statistisk analys. Den största förvåningen för egen del var emellertid att variabeln 

lärosäte inte tydligare splittrade uppsatserna i tre grupperingar, något som jag från 

början hade förväntat mig. Vissa skillnader i det beroende variablerna gick att spåra 

tillbaks till vilket lärosäte de skrivits vid men skillnaderna var relativt få och inte 

särskilt stora. Det bestående intrycket var att alla uppsatser följde vissa nationella 

trender men att några lärosäten verkar ha legat i framkant och att de andra följt efter, 

jag har inte lyckats hitta några tydliga tendenser på att två lärosäten har trender som 

går i motsatta riktningar.  

 

I andra avseenden fick jag dock de resultat jag hade väntat mig. En stor del av 

uppsatserna anlade någon form av samhällsperspektiv i sin uppsats, folkbiblioteket 

var den vanligaste bibliotekstypen som författarna valde att skriva om, kvalitativa 

metoder dominerade i ännu större utsträckning än jag väntat mig och en ganska stor 

del av uppsatserna saknade teoretisk grund. 

 

Resultatdelen besvarar uppsatsens första frågeställning: 

  

-Vilka metoder, teorier och ämnen har studenter vid olika lärosäten använt i sina 

examensarbeten inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap under 2000-talet 

och vilka tendenser eller skillnader över tid och mellan lärosätena går att urskilja? 

 

Med facit i hand var skillnaderna mellan de tre lärosätena mindre än vad jag hoppats 

och trott att de skulle vara. Hade jag från början vetat detta hade jag genomfört 

urvalsprocessen på ett annorlunda sätt och slumpat fram ett urval av uppsatser från 

alla lärosäten med bibliotekarieutbildningar. Det hade dock resulterat i att jag inte 

kunnat konstatera att skillnaden mellan lärosätena är så marginell som resultatet visar. 

Sammantaget ger genomgången av det statistiska materialet bilden av en på många 

sätt splittrad disciplin. Det enda som egentligen verkar hålla samman disciplinen, 

utifrån det valda materialet, är den starka kopplingen till biblioteken som institution 

och de kvalitativa metodernas stora dominans. Härnäst följer analysdelen där 

resultaten från den statistiska undersökningen kommer att skärskådas i ljuset av 

Whitleys och Gibbons vetenskapssociologiska teorier.  
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Analys och diskussion 

Analysen är indelad i tre huvudsakliga delar. I den första delen analyserar jag 

kortfattat utbildningarnas utformning och innehåll. I den andra analyserar jag 

biblioteks- och informationsvetenskapen som vetenskapligt fält med bakgrund av 

resultatet från min statistiska undersökning. Denna del utgår i huvudsak från Whitleys 

teori. I den sista delen analyserar jag fältets koppling till bibliotekarieprofessionen, 

med hjälp av framförallt Gibbons teori. Från början var avsikten att göra separata 

analyser av de olika lärosätena och sedan jämföra dessa.  Skillnaden mellan 

lärosätena var dock för marginell för att detta skulle kännas relevant och därför 

kommer lärosätenas olika särdrag att analyseras och jämföras löpande i hela 

analysdelen. 

Utbildningens utformning 
 

Till att börja med är det värt att här säga ett par saker om själva utbildningens 

utformning i relation till de teoretiska begreppen. Både Whitley och Gibbons belyser 

skillnader mellan hur forskningen organiseras inom olika discipliner och jag menar 

att deras uppdelningar har värde även när man försöker förstå sig på 

bibliotekarieutbildningarnas utformning. Om man applicerar deras begrepp på 

bibliotekarieutbildningen ser man att den till sin uppbyggnad ligger närmare det 

Gibbons kallar Mode 2, eller vad Whitley skulle benämna liten grad av ömsesidigt 

beroende och stor task uncertainty. Anledning till att jag påstår detta är det faktum att 

man endast i Borås kan läsa biblioteks- och informationsvetenskap från grundnivå till 

forskarnivå. I Borås är det också så att de som läst på grundnivå och sedan fortsätter 

på avancerad nivå tvingas spendera en termin med att repetera saker de tidigare läst 

för att tillskottet av studenter med annan studiebakgrund skall komma ikapp 

(Högskoleverket 2008, s.58). I denna uppsats analyseras endast arbeten skrivna på 

avancerad nivå och därför skall jag också hålla mig till att analysera utbildningen på 

avancerad nivå. För alla lärosäten i landet är det så att B&I-utbildning på avancerad 

nivå sker i klasser där eleverna har vitt skiljda studiebakgrunder och olika 

förförståelse. För lärosätena innebär detta ett par svåra ställningstaganden.  

 

Bibliotekarieutbildningen har gått från att vara yrkesinriktad och praktisk till att bli 

mer teoretisk, en utveckling som man inte vill rulla tillbaks (Högskoleverket 2004, 

s.47). Alltså har man förlorat det som tidigare svetsat samman utbildningen, nämligen 

fokus på ett specifikt framtida yrke. Idag försöker man framhäva det teoretiska som 

knutpunkt samtidigt som eleverna på utbildningen nästan helt saknar gemensam 

teoretisk förförståelse, detta dilemma hos B&I har även uppmärksammats av andra:  
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”the origin of LIS comes out of a field of practice. This has always been a source of strength, but 

it has also created a pattern of dependency […] the heavy reliance on practice led to a late 

translation into an academic subject of its own. The goal has been to move into the sphere of 

proper academic discipline […] this late maturity created a historic pattern of depending on the 

insights of other research disciplines. As LIS did not have an academic tradition of its own, it 

became not only dependent on the field of practice, but also to other academic traditions”  

(Nolin & Åstrom 2010, ss.11-12) 

 

Bristen på gemensam teoretisk förförståelse och fältets splittring kan förklara varför 

det är så vanligt att arbeta problembaserat på bibliotekarieutbildningarna. Enligt 

Gibbons är två av egenskaperna hos Mode 2 kunskapsproduktion att man arbetar 

tvärvetenskapligt, i grupp och inriktat mot ett specifikt och verklighetsanknutet 

problem. Alla dessa karakteristika kan användas för att beskriva 

undervisningsmodellen i både Lund och Uppsala och kan anses vara en bra lösning på 

de något svårhanterliga förutsättningar som utbildningarna har att jobba utifrån. 

Uppsala framhävs i en rapport som extra bra på att just knyta samman elevernas 

spridda studiebakgrunder med teorierna inom B&I  (Högskoleverket 2004, s.60). 

 

De olika lärosätenas utbildningar slutar alla i en examen i ämnet biblioteks- och 

informationsvetenskap men det är tydligt att de har lite olika sätt att definiera ämnet, 

lärosätenas egna utsagor om utbildningens innehåll indikerar att disciplinen är löst 

sammanhållen och tvärvetenskaplig. I Borås framhåller man de akademiska ämnena 

informationsvetenskap, ”kulturella aspekter” av B&I, kulturpolitik samt 

”librarianship”. Här framkommer kopplingen till yrket och den teoretiska 

bakgrunden. Uppsalas beskrivning av utbildningens innehåll kretsar uteslutande kring 

information och hur man söker, klassificerar, förmedlar, organiserar och använder 

densamma. Orden bibliotek eller bibliotekarie förekommer aldrig i beskrivningen. 

Lund framhäver biblioteket, både det digitala och det fysiska, samt kommunikationen 

av information och kultur inom biblioteken. Att de tre lärosätena har lite olika profil 

är inte särskilt anmärkningsvärt men skillnaderna mellan dem är ganska stora och om 

det finns en ambition att konsolidera B&I som ämne bör man försöka hitta en 

gemensam grund. Informationssökning och informationsåtervinning tycks vara de 

delar i ämnet som förekommer på de flesta utbildningar, utöver dessa är det mer spritt 

(Högskoleverket 2008, ss.48-53). Just denna osäkerhet och oenighet hos lärosätena 

angående vad som konstituerar disciplinen B&I är ett tydligt tecken på att disciplinen 

har en hög grad av task uncertainty.  

B&I som vetenskaplig disciplin i undersökta examensarbeten  
 

Hur lärosätena uppfattar disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap är 

intressant, men det är inte det som är uppsatsens fokus. Det intressanta är vilken bild 

man får av disciplinen när man analyserar resultaten från den statistiska 

undersökningen.  

 

Gibbons talar om kollaborativ forskning som ett kännetecken hos Mode 2 

kunskapsproduktion. Steget är väl långt, men väljer man att betrakta 

uppsatsförfattande i par som kollaborativ forskning ser man att det är ganska ovanligt 

med detta då endast en dryg tredjedel av uppsatserna är skrivna kollaborativt. Dock 
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ska man nog inte dra för långtgående slutsatser av detta, lärosätena har vanligtvis 

begränsade resurser för handledning samt riktlinjer för uppsatsskrivande och dessa 

faktorer styr troligtvis studenternas val mer än någonting annat.  

 

Ämnesval är en viktig komponent att analysera om man vill skapa sig förståelse för 

hur ett akademiskt fält är uppbyggt och fungerar. I resultatdelen visar jag att 

studenternas val av teman är ganska spritt, men att det finns en tydlig dragning åt att 

uppsatsernas teman har någon form av samhällelig koppling då bibliotekens roll i 

samhället och kulturpolitik var vanligast förekommande tillsammans med studier av 

materialet. Både Gibbons och Whitley har med graden av tvärvetenskaplighet som en 

viktig del av discipliners organisation. Gibbons teori bygger på att Mode 2 utvecklas 

ur Mode 1 och han framhäver ökningen av tillämpad forskning som drivkraft bakom 

utvecklingen av andra faktorer, tillexempel tvärvetenskaplighet (Gibbons et al. 1994, 

s.27). Just detta är, som jag ser det, en stor brist hos Gibbons teori när man applicerar 

den på biblioteks- och informationsvetenskap. B&I har aldrig har varit en disciplin 

med fasta ramar, tvärvetenskapligheten hos B&I har sett olika ut genom åren men den 

har alltid funnits där (Saracevic 1992, ss.1-2). Gibbons inser också detta då han 

senare i boken erkänner att många humanistiska discipliner till sin natur är 

tvärvetenskapliga och har oklara gränser (Gibbons et al. 1994, ss.100-101). Dock 

lämnar han, efter att ha konstaterat att teorin inte passar på humaniora, ämnet därhän 

utan att vidare utveckla sina tankegångar. I analysen av disciplinens 

tvärvetenskaplighet är därför Whitley att föredra då hans teori inte bygger på någon 

evolutionär process. Whitleys begrepp strategic task uncertainty kan med fördel 

användas för att förstå den statistiska undersökningens resultat.  

 
”Scientific fields exhibiting a high degree of task uncertainty this sense deal with a large number 

of different sorts of problems whose formulations quite legitimately differ and whose importance 

is subject to alternative evaluations which may be fluid and rapidly changing […] Additionally, 

the „value‟ of these problems to possible publics is indeterminate and shifting.”    

(Whitley 2000, s.123) 

 

I Figur 2 visas grafiskt hur studenternas temaval fluktuerar på ett sätt som 

kännetecknar stor strategic task uncertainty. Inget tema ligger under perioden på en 

stabil nivå, alternativt ökar eller minskar gradvis. Istället ser kurvan för de flesta 

teman ut som en hjärtsjuks EKG. Resultaten bekräftar Whitleys teori då han påpekar 

stor task uncertainty är vanligast förekommande inom humaniora (Whitley 2000, 

s.127). Resultatet av min undersökning både bekräftar och motsäger resultat av 

tidigare forskning på området. Studentuppsatserna har oftare anknytning till 

samhällsfrågor och stor tonvikt ligger på det biblioteksvetenskapliga istället för det 

informationsvetenskapliga. Tidigare forskning på området uppvisar inte samma 

dragning åt det biblioteksvetenskapliga som jag funnit i mitt material utan visar 

istället på en stark tradition för forskning om informationssökning, -behov och -

användning. En intressant skillnad mellan uppsatserna och annan forskning är att 

trenderna tycks gå åt olika håll, hos uppsatserna minskar intresset för 

informationssökning och –användning under 2000-talet. Analyser av annan forskning 

pekar snarare åt motsatt håll, under den aktuella perioden är studier av 

informationssökning, -användning och liknande vanligare än någonsin tidigare och i 

flera länder har man plockat bort termen biblioteksvetenskap eftersom man menar att 

ämnets kärna står att finna i det informationsvetenskapliga. Dock tycks B&I ännu 
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vara den dominerande benämningen på ämnet (Sugimoto et al. 2011, s.193; Åström 

2006, s.11). Det hade det varit intressant att ha data för studentuppsatser längre 

tillbaks i tiden för att se om detta förhållande är något nytt eller om det har anor långt 

tillbaks i tiden. (Johannesson 2006; Aarek et al. 1992; Klasson 1990; Sugimoto et al. 

2011; Astrom 2010).  

 

Jag väljer att här inflika lite analys av uppsatsernas anknytning till olika 

bibliotekstyper eftersom biblioteksanknytning är en del av temavalet. 

Biblioteksanknytningen kan analyseras utifrån två av Whitleys begrepp. Man kan 

välja att se på biblioteksanknytningen som en del av forskningsproblemet, vilket 

placerar analysen under strategic task uncertainty, eller så kan man se 

biblioteksanknytningen som en kategorisering av uppsatsernas ”publik”. En uppsats 

med koppling till en viss bibliotekstyp kan antas vara av intresse för yrkesverksamma 

inom den typen av bibliotek. Väljer man det senare perspektivet bör istället Whitleys 

begrepp strategic mutual dependence appliceras. Enligt mina resultat verkar 

disciplinen i just detta fall ha ganska låg grad av task uncertainty, i alla fall i den 

bemärkelsen att det finns ganska tydliga trender som gäller för alla tre lärosäten. Fler 

och fler uppsatser knyter an till bibliotek och av de olika biblioteken så ökar 

folkbibliotekens närvaro i uppsatserna samtidigt som forskningsbiblioteken minskar. 

Det verkar alltså som att det finns en viss nationell samstämmighet i just denna aspekt 

av uppsatserna. Enligt figur nummer ett i kapitlet med teoretisk bakgrund bör denna 

minskning av strategic task uncertainty resultera i en större av strategic mutual 

dependence. Detta bekräftas dock inte av mina resultat. Jag gör tolkningen att den 

ökande biblioteksanknytningen i uppsatserna är en indikation på att studenterna i 

större utsträckning vill förankra sin forskning hos publik som befinner sig utanför den 

rent akademiska. En sådan strävan hos studenterna är enligt teorin indikativ för lägre 

strategic mutual dependence. Här är det mycket oklart vad som är orsak och vad som 

är verkan, låg mutual dependence kan stimulera forskare inom ett fält att söka bredda 

sin publik samtidigt som tillgång till alternativa publiker gör det svårt för ett 

akademiskt fält att höja sin strategic mutual dependence (Whitley 2000, s.110). Man 

kan också förstå denna process utifrån Gibbons teori, han menar att kontextualisering 

är en egenskap som kännetecknar Mode 2 kunskapsproduktion i allmänhet och att 

denna egenskap är särskilt framträdande inom humaniora och samhällvetenskap:  

 
”because their intellectual values are inevitably shaped by their social context and application”    

(Gibbons et al. 1994, s.99) 

 

Den enda liknande studien jag kan relatera till är Klassons innehållsanalys. I denna så 

är forskningsbiblioteket den vanligast förekommande bibliotekstypen, följt av folk- 

och skolbibliotek (Klasson 1990, s.46). Min undersökning bekräftar inte denna bild, 

folkbiblioteken är här klart vanligast och forskningsbiblioteken blir under den 

studerade perioden allt mindre vanliga som studieobjekt.  

  

Studenternas val av metoder är mer svåranalyserat. Enligt Gibbons och Whitleys 

teorier följer studenternas val så här långt de mönster man förväntar sig av ett 

humanistiskt/samhällsvetenskapligt forskningsfält. Fältet är i de flesta avseenden 

heterogent, instabilt och har stora tvärvetenskapliga inslag. Metodvalet är den 

variabel som bryter mönstret och det är väldigt intressant. Studenternas metodval är 

nämligen synnerligen homogent då någon av de tre vanligaste forskningsmetoderna 
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förekommer i nästan 90% av uppsatserna. Gibbons nämner aldrig forskningsmetoder 

explicit, men framhäver humaniora/samhällvetenskapernas heterogenitet som ett bra 

exempel på dess förankring i Mode 2. Enda gången Gibbons explicit pratar om 

forskningsmetoder i relation till humaniora/samhällsvetenskap är när han pekar på att 

instrumentella hjälpmedel inte fått samma genomslag inom dessa discipliner som de 

fått i många andra discipliner, något som verkar bekräftas av resultatet. Datorer och 

IT är ofta föremål för studier, men de används mer sällan som metodologiska 

hjälpmedel (Gibbons et al. 1994, ss.98-102). Whitley menar att discipliner med en 

hög grad av strategic task uncertainty som regel också har en hög grad av technical 

task uncertainty. 

 
”Indeed, it is difficult to see how reliable and well-understood techniques could be used in a 

relatively routine manner without the objects to which they are applied being similarly well 

understood and highly controlled”        

(Whitley 2000, s.122) 

 

Studenternas metodval tycks alltså gå emot vad man förväntat sig då det finns ett 

antal otroligt väletablerade och vanligt förekommande metoder. Dock måste man 

komplicera bilden en aning. Det går inte att analysera metodanvändning isolerat från 

val av tema. Whitley säger följande om relationen mellan problem (tema) och metod 

inom discipliner med låg technical task uncertainty: 

 
”Given a particular problem, scientists will be fairly clear about how it should be dealt with, how 

the appropriate methods should be applied, and how the results should be made sense of, whereas 

in fields of higher technical task uncertainty none of these points will be easy to determine” 

(Whitley 2000, ss.121-122) 

 

Tittar man närmare på de tre vanligaste metoderna så ser man att de inte har någon 

koppling till särskilda ämnen. Intervjuer, text/litteraturstudier och kvantitativa enkäter 

används för att angripa alla typer av problem. Intervjustudier har dock en relativt 

stark koppling till användarorienterade problem samtidigt som de väldigt sällan 

används i forskning om kulturpolitik. Text/litteraturstudier har däremot en koppling 

till just kulturpolitiska forskningsproblem. Enkätmetoden som är tredje vanligast har 

ingen särskild koppling till någon typ av forskningsproblem. Sammantaget är det 

dock svårt att i statistiken se några starka samband mellan forskningsproblem och val 

av metod, med ett undantag. Metoden experiment (matematisk/logisk) har en väldigt 

stark koppling till temat söktjänster. Metoden är visserligen inte särskilt vanlig, men i 

elva av de fjorton fall där den använts har forskningsproblemet rört söktjänster och 

informationsåtervinning. Det är fascinerande och samtidigt väntat att den metoden i 

kodningsschemat som kan sägas vara mest naturvetenskaplig också är tätast 

sammankopplad med en viss typ av forskningsproblem. Tio av de fjorton uppsatserna 

som använt experiment som metod är skrivna i Borås. Vid en första anblick verkar 

alltså metodanvändningen avvika från vad den teoretiska modellens antaganden, men 

en närmare analys visar att avvikelsen inte är så markant som man kunnat tro. 

 

Biblioteks- och informationsvetenskapens metodanvändning har studerats tidigare 

och forskningsfältets metodanvändning liknar till stor del den i masteruppsatserna. 

Intervjuer och enkäter är vanliga i både studenters och forskares arbeten men en 

viktig skillnad är att kvalitativa metoder inte alls dominerar på samma sätt inom 
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forskarvärlden. Dock så går det mest framträdande draget hos B&I-forskningen igen i 

uppsatserna, även om vissa metoder dominerar mer än andra så verkar det finnas få 

restriktioner inom fältet för vilka metoder som anses gångbara. Mångfalden av 

metoder lyser igenom i uppsatserna såväl som i den internationella B&I-forskningen  

(Hider & Pymm 2008, ss.110-114). Disciplinens uppdelning i en 

informationsvetenskaplig och en biblioteksvetenskaplig har diskuterats av flera 

forskare. Det har tidigare ställts krav på att det måste till mer kvantitativt inriktad 

forskning, inte för att den bedöms vara bättre lämpad utan för att den har högre status 

inom resten av forskarvärlden (Enger, Quirk & Stewart 1989, ss.37-38). Forskarna 

som förde fram dessa krav under slutet på åttiotalet menade bland annat att bristen på 

kvantitativ forskning var skadlig samt att bristen berodde på att få utbildningar inom 

B&I gavs på mastersnivå (Enger et al. 1989, ss.37-44). Som min undersökning har 

visat så verkar utbildningen, trots att den ges på mastersnivå, inte ha resulterat i högre 

andelar kvantitativ forskning bland studenterna. Den underliggande, icke uttalade, 

meningen hos dessa forskare är som jag förstår det att kvantitativ forskning är svårare 

och att studenter med utbildning på grundnivå inte klarar av detta. Om de bara får 

tillräcklig utbildning kommer de så småningom att producera mer kvantitativ 

forskning och disciplinens status höjs. Jag menar att det är dumt att dikotomisera 

kvantitativ och kvalitativ forskning och peka på den ena typens överlägsenhet över 

den andra. Jag tror att B&I som ämne hade gynnats av att ha en större samordning av 

metoder och tekniker i forskningen då det hade underlättat kvalitetsbedömningar och 

ökat transparensen. Idag är disciplinen på många sätt splittrad och det är ett reellt 

problem. Men att ensidigt säga att mer kvantitativ forskning är en lösning är enligt 

mig att förenkla problemet.  

 

I resultatdelen gavs inte mycket mer information om studenternas teorianvändning än 

att den är väldigt splittrad. Återigen verkar både Whitleys och Gibbons teorier hålla, 

en stor splittring i teorianvändningen är precis som splittring i metodanvändningen ett 

tecken på hög technical task uncertainty och stor heterogenitet. Om man lyckas 

påvisa att graden av technical task uncertainty är hög i ett avseende är chansen stor att 

den visar sig vara hög även i andra avseenden. I uppsatserna var graden av teoretisk 

pluralism enormt stor. Den vanligaste teorin, vilken användes i cirka var tionde 

uppsats, var diskursanalytisk teori. Att den blev vanligast kan nog förklaras med att 

den på många sätt är oupplösligen förenad med diskursanalytisk metod, vill man 

använda metoden får man s.a.s. teorin på köpet. Mer än en tredjedel av teorierna 

användes bara i en av de kontrollerade uppsatserna.  

 

Det kan finnas en möjlig förklaring till detta som även berör varför B&I generellt 

tycks vara ett fält med hög technical task uncertainty. Förklaringen kan stå att finna i 

fältets tvärvetenskaplighet och utbildningarnas utformning. 

 
”This decline in central control over research goals is linked, of course, to the limited extent of 

shared background knowledge and assumptions “    

 (Whitley 2000, s.138)  

   

Fältets tvärvetenskapliga grund och utbildningarnas rekrytering av studenter från en 

mängd olika grundutbildningar är troligtvis en starkt bidragande orsak till varför 

teorianvändning och val av tema är så väldigt splittrade och fluktuerande. Det går att 

diskutera huruvida denna splittring är en svaghet eller en tillgång men om man ser det 
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som en svaghet så kommer det troligtvis bli svårt att vända på trenden så länge 

rekryteringen till själva utbildningen är splittrad.  

 

En grupp uppsatser som jag i resultatdelen lovade att återkomma till var de som 

saknar teoretisk grund. I Figur fyra visas hur andelen uppsatser utan teoretisk grund 

minskat över tid för att istället ersättas av uppsatser med sociologisk/filosofisk grund. 

Man kan se detta som ett tecken på att disciplinen minskat sin grad av technical task 

uncertainty och skaffat sig en teoretisk grund rotad inom framförallt humaniora och 

samhällsvetenskap. Teorianvändningen inom B&I har utforskats tidigare, den mest 

aktuella artikeln jag hittat är från 2006. I artikeln har man analyserat 

teorianvändningen i artiklar under åren 1984-2003  och det man kommer fram till är 

att teorianvändningen under perioden har ökat men att den jämfört med andra 

akademiska discipliner fortfarande är låg. Resultatet i artikeln är inte direkt 

jämförbart med mitt då kodningen gått till på olika sätt. Dock visar både mina och 

artikelns resultat att teorianvändningen har ökat. I artikeln skiljer sig 

teorianvändningen åt markant beroende på artikelns tema (Kim & Jeong 2006). I mitt 

material går det inte att återskapa de skillnaderna, uppsatserna utan teoretisk grund är 

proportionerligt fördelade över alla tänkbara uppsatsteman.  

 

Bilden som framträder av disciplinen i ljuset av den teoretiska bakgrunden är ganska 

ensidig. Disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap uppvisar i studenternas 

uppsatser nästan alla de karakteristika som teorierna tillskriver discipliner rotade i 

humaniora och samhällsvetenskap. Disciplinen tycks ha ett stort mått av task 

uncertainty och låga grad av mutual dependence (Whitley) samt stor grad av 

heterogenitet, reflexivitet och tvärvetenskaplighet (Gibbons et al.). Det tvärsnitt av 

B&I som jag fått fram skiljer sig från disciplinen i stort genom att vara mer 

samhällsinriktad, biblioteksvetenskaplig, kvalitativ och teorilös. Dock pekar trenderna 

i resultatdelen på att flera av dessa skillnader håller på att utjämnas. Det är också 

intressant att spekulera i vad dessa skillnader kan bero på, man skulle kunna tro att 

utbildningen i Borås skulle producera studentuppsatser som mer efterliknar 

forskningen inom B&I då studenterna där har möjlighet att studera B&I från dag ett 

medans man i Lund och Uppsala kommer till utbildningen med vitt skiljda 

bakgrunder. Denna tes måste jag dock förkasta, de tre lärosätena har, sina olika 

inriktningar till trots, under 2000-taler producerat uppsatser som liknar varandra i de 

flesta avseenden. Den förklaring ligger mig närmast till hands är att de studenter som 

väljer att studera biblioteks- och informationsvetenskap utgör en relativt homogen 

grupp personer. Skillnader mellan utbildningarnas upplägg och inriktningar spelar 

således mindre roll för uppsatsernas tema och utformning än studenternas 

personligheter och erfarenheter. En tidigare undersökning av bibliotekariestudenters 

intressen, bakgrunder och personliga egenskaper visade att studenterna till väldigt 

stor del liknade varandra och tillsammans utgjorde en väldigt homogen grupp  

(Forsgren & Gustavsson 2003, ss.73-74).       

 

Tyvärr är innehållsanalyser av svensk B&I-forskning fåtaliga, den enda riktigt 

övergripande analysen jag hittat är Maj Klassons innehållsanalys av svensk 

biblioteksforskning från 1990. Hon visar att svensk biblioteksforskning till stora delar 

liknar den internationella. Två viktiga skillnader pekar hon dock på, i Sverige har det 

historiskt sett forskats väldigt lite kring bibliotekens samhällsroll, det ämne som 

under 2000-talet är vanligast i studenters examensarbeten och som historiskt sett varit 
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vanligt internationellt. Hennes undersökning bekräftar också bilden av svensk B&I-

forskning som rotad i framförallt humaniora och samhällsvetenskap. Bilden av 

metodanvändningen i Klassons undersökning liknar den i min såtillvida att 

proportionen kvantitativ/kvalitativ forskning är lika. Dock var historisk forskning och 

observationer mycket vanligare förr samtidigt som intervjuer och enkäter var något 

minde vanliga. Det är intressant att Klasson i sin ambition att kartlägga forskningen 

inom fältet B&I inte valt att inkludera teorianvändning som en variabel, något jag 

tolkar som att ämnet i sin ungdom inte hade hunnit utveckla någon teoretisk bas 

(Klasson 1990). 

 

Om jag utformat min egen undersökning annorlunda hade det blivit enklare att 

generalisera resultaten, nu tvingas jag jämföra mina resultat med resultat som tagits 

fram med hjälp av annorlunda metoder. De flesta metastudier av B&I har gjorts med 

hjälp av co-citeringsanalys. Dock anser jag att mina resultat lyfter fram många 

intressanta aspekter av uppsatserna som en co-citeringsanalys hade missat. Som ett 

exempel på framtida forskning hade jag gärna sett att det gjordes fler co-

citeringsanalyser av studentuppsatser, framförallt i Sverige men även internationellt. 

Jag tror att de, tillsammans med min uppsats, hade gett en ännu klarare bild 

uppsatsernas egenskaper.         

   

Disciplinens koppling till professionen 
Här ska jag försöka att gå utanför forskningen i sig och istället analysera hur fältet 

B&I förhåller sig till bibliotekarieprofessionen och biblioteken. I denna del kommer 

jag i första hand att utgå från Gibbons teorier, men Whitley får visst utrymme han 

också. 

 

B&I är otvivelaktigt en utåtriktad forskningsdisciplin där utvecklingen inom 

professionen och disciplinen följs åt. I min undersökning visar jag att forskning som 

appliceras på olika typer av bibliotek är vanlig under hela perioden och att dess andel 

ökar i examensarbetena. Klasson skriver att det i debatten kring biblioteksforskningen 

ofta påpekas att forskningen skall vara biblioteken till nytta (Klasson 1990, s.66). 

Denna inställning är vanlig även idag, ett forskningsprojekt vid bibliotekshögskolan i 

Borås, med syfte att kartlägga yrkesprofessionens önskemål om framtida 

biblioteksforskning, inleds med följande rader: 

  
“The University of Borås declares as one of its main goals the relevance of its education and 

research for the professions and practice. This relevance is sought through close contacts with 

public and private organizations that could not only apply the results of research, but also take 

active part in designing and conducting research projects through sharing their professional 

experience. Therefore, research in the University of Borås is conducted with two main aims in 

mind: first, it has to meet the requirements of national and international research community; 

second, it should be useful for practical professional activities and involve practitioners in 

research projects using a variety of approaches.” 

  (Maceviciute & Wilson 2009, s.4) 

 

Både Gibbons och Whitley har skrivit om hur många vetenskaper likt B&I till stor del 

förlitar sig på utomakademisk publik vid bedömning och utformning av forskningen. 
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De skiljer sig dock en aning åt i hur de betraktar denna tillvändning mot publik 

utanför akademin. Hos Whitley beskrivs den till stor del som ett hinder för fältets 

utveckling.  

 
”existence of the educated lay public as a legitimate audience […] has restricted their 

development of separate languages and standardized research procedures [---] and render the 

development of a high degree of technical and theoretic coherence rather unlikely.” 

(Whitley 2000, s.111) 

 

Sökandet efter bekräftelse hos grupper utanför akademin betraktas vidare av Whitley 

som en egenskap hos discipliner med låg status i forskarsamhället. Disciplinens status 

och närhet till rådande vetenskapliga (naturvetenskapliga) ideal antas hos Whitley 

vara negativt korrelerad med benägenheten att söka alternativa publiker.   

 

Gibbons har gjort samma observation som Whitley, att discipliner inom humaniora 

och samhällsvetenskap oftare söker förankra sin forskning i kontexter som ligger 

utanför de rent akademiska. Han använder lite annorlunda terminologi men 

innebörden är densamma. Här upphör dock likheterna, Gibbons betraktar inte alls 

egenskapen att söka alternativa publiker som hinder för en disciplins utveckling utan 

menar istället att discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap ligger i 

utvecklingens framkant. 

 
”In terms of […] greater social accountability, and quality control no longer determined by 

scientific quality alone but including wider criteria – the humanities have always been 

forerunners. Rather than the humanities being pre-scientific, it is the natural sciences which until 

very recently have been pre-social.” 

(Gibbons et al. 1994, s.99) 

  

Här appliceras teorierna på samma fenomen och kommer fram till vitt skiljda 

slutsatser. Enligt mig beror skillnaden på flera saker. Gibbons teori bygger på en 

evolutionär process från Mode 1 till Mode 2 kunskapsproduktion där Mode 2 till stor 

del betraktas som en vidareutveckling av det gamla sättet att producera kunskap i 

Mode 1. De klassiska naturvetenskaperna representerar Mode 1, forskningens 

koppling till alternativa publiker är något som inte förekommer i Mode 1, alltså måste 

det vara en del av Mode 2 och således är det i grunden något positivt.  

 

Whitley har inte det evolutionära perspektivet och eftersom naturvetenskaperna hos 

honom används som måttstock mot vilka alla andra mäts är alla egenskaper hos ett 

fält som inte efterliknar naturvetenskaperna ett hinder. Whitley accepterar hierarkin 

mellan vetenskaperna och bygger sin teori på att den kommer bestå, Gibbons 

ifrågasätter istället hierarkin och menar att kunskapsproduktionen inom 

naturvetenskaperna till vissa delar är förlegad. I relation till denna kortare diskussion 

om vetenskapernas inbördes hierarkiska ordning är det värt att kort inflika ett 

alternativt perspektiv. I en artikel från 1983 presenterar Stephen Cole en hierarkisk 

indelning av vetenskaperna i en hög- och en lågstatusgrupp. Tittar man på de 

egenskaper som han menar karakteriserar lågstatusdiscipliner ser man att de nästan 

ordagrant överensstämmer med Whitleys och Coles uppdelningar. Artikeln bekräftar 

framförallt det perspektiv som Whitley har på de olika vetenskaperna, Gibbons 

inställning är mer svårtolkad (Cole 1983, s.113).     
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Gibbons menar att en stark koppling mellan utbildning/forskning och profession ofta 

är en biprodukt av samhällets tilltagande akademisering och rörelse mot ett 

kunskapssamhälle. Tesen han driver är att när yrken akademiseras och arbetskraften 

har en bakgrund inom högre utbildning har denna arbetskraft både intresse av och 

förmåga att förstå och påverka senare forskning. Gibbons spår att om utvecklingen 

forstätter kommer universiteten att bli en bland många kunskapsproducerande 

institutioner (Gibbons et al. 1994, ss.87-88).  

 

Biblioteks- och informationsvetenskapens har uppstått efter bibliotekarieprofessionen 

och de är tätt sammankopplade. Nolin och Åström menar i en artikel att disciplinens 

koppling till professionen är en styrka såtillvida att disciplinen alltid har tillgång till 

en insatt expertis utanför disciplinen. Samtidigt kan kopplingen ses som en belastning 

då den medfört att disciplinens utveckling till ett akademiskt fält bland andra gått 

långsammare, man har inom B&I  inte utvecklat någon egen teoretisk bas utan 

tvingats lita till och använda sig av teorier från andra discipliner. I sitt resonemang 

ligger de närmare Gibbons än Whitley då de menar att kopplingen till professionen, 

den lösa teoretiska grunden och andra egenskaper hos B&I inte måste betraktas som 

svagheter utan istället kan vara till disciplinens fördel om de bara används på rätt sätt. 

(Nolin & Åstrom 2010).      
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Sammanfattning/slutsatser 

Här sammanfattas uppsatsens viktigaste resultat och svaren på frågeställningarna lyfts 

fram. Uppsatsens syfte var att göra en innehållsanalys av bibliotekariers 

examensarbeten och se vad denna kan säga om disciplinen B&I och 

bibliotekarieutbildningen samt analysera hur dessa två relaterar till 

bibliotekarieprofessionen.  

 

I resultatdelen framkom ett antal intressanta resultat. Mina ambitioner om att kunna 

göra en djupare statistisk analys i resultatdelen föll till stor del. Orsaken till detta var i 

korthet att uppsatserna i de flesta avseenden visade sig vara mer heterogena än jag 

räknat med, materialet var för splittrat för att möjliggöra någon fruktbar statistisk 

analys. Jämfört med annan forskning inom B&I visade sig studenternas uppsatser 

oftare relatera till bibliotek, framförallt var det vanligt att uppsatserna satte in en 

bibliotekstyp eller ett bibliotek i ett större, samhälleligt, sammanhang. Andra 

skillnader mellan uppsatserna och annan forskning var att uppsatserna mer sällan 

hade en teoretisk grund och oftare begagnade sig av kvalitativa metoder. Den 

generella tendensen vid alla lärosäten pekade dock mot att dessa skillnader minskat 

under den analyserade perioden.  

 

Det var svårt att hitta större skillnader mellan lärosätena. Jag fick inte i denna uppsats 

möjlighet att noggrannare undersöka varför, en möjlig förklaring kan vara att även 

om lärosätena har olika inriktningar och studieupplägg så är skaran studenter som 

väljer bibliotekarieutbildningen homogen och studenternas personliga bakgrund och 

värderingar spelar större roll än utbildningens profil. 

 

I analysen visade det sig att lärosätenas definitioner av sina bibliotekarieutbildningar 

skiljer sig åt, precis som utformningen av dessa utbildningar. Det finns en skiljelinje 

mellan Borås å ena sidan och Lund/Uppsala å andra sidan. Vid de senare, där man 

också har den tydligast splittrade rekryteringen av studenter med skiljda bakgrunder 

arbetar man på liknande sätt. Problemfokusering, grupparbete och tvärvetenskapliga 

influenser är tydligt framträdande vid dessa lärosäten.  Sammanfattningsvis kunde 

varken analysen eller resultatdelen säga särskilt mycket om 

bibliotekarieutbildningarnas utformning mer än att de inte i någon större utsträckning 

tycks påverka hur studenterna utformar sina uppsatser. Uppsatsens andra 

frågeställning kan jag alltså inte svara på lika utförligt som jag från början önskat. 

 

I analysen av B&I som vetenskaplig disciplin visade det sig att båda de applicerade 

teorierna på ett bra sätt kunde användas för att förklara resultaten. I nästan alla 

avseenden uppvisade studenternas uppsatser egenskaper som man kunde förvänta sig 

hos en disciplin med rötter i humaniora och samhällsvetenskap. Den stora 

heterogeniteten i ämnesval, teorival och den vanligt förekommande appliceringen av 
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ett samhällsperspektiv bekräftade alla teoriernas antaganden. I ett avseende tycktes 

det som teorierna missade målet, studenternas metodanvändning visade sig vara 

väldigt homogen. Gick man ett steg till i analysen kunde man dock se att 

homogeniteten inte var uttryck för en metodologisk stabilitet, val av metod och 

forskningsproblem var inte alls relaterade på det sätt man förväntar sig hos ett ämne 

med metodologisk stabilitet.   

 

Disciplinens koppling till professionen visade sig vara stark, också detta ett resultat 

som styrker de båda teoriernas antaganden. Skillnaden mellan teoretikerna var att 

Whitley betraktar många av egenskaperna hos B&I som ett tecken på att disciplinen 

saknar naturvetenskapernas stabilitet och därför tvingas till andra (implicit sämre) 

lösningar. Gibbons och Nolin/Åström menar istället att dessa egenskaper som B&I 

besitter endast betraktas som svagheter eftersom vetenskaperna fortfarande bedöms 

efter den naturvetenskapliga måttstocken. Enligt Gibbons kan man betrakta B&I som 

ett föredöme som ligger i framkant för den nya tidens kunskapsproduktion där 

forskningen är socialt reflexiv, problembaserad och allmänheten till nytta. Även 

Nolin & Åström menar att det som många benämner som svagheter hos biblioteks- 

och informationsvetenskapen kan vändas till disciplinens fördel om man bara har en 

medvetenhet och en tydlig strategi för detta. 

 

Jag hoppas och tror att de senare forskarna får rätt, B&I har enligt min mening ett 

stort existensberättigande och jag hoppas att denna uppsats i någon mån kan hjälpa 

nuvarande och kommande intressenter inom B&I och biblioteksvärlden att förstå hur 

utbildningen och disciplinen fungerar och hur förhållandet mellan dessa två och 

professionen påverkar båda.      
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Bilaga 1: Kodningsschema 

 Temafamilj 
 

1 Biblioteket 

2 Bibliotekarien 

3 Materialet 

4 Användare/Grupper 

5 Övriga studier 

 

 Tema 
 

1 Mätning och utvärdering av bibliotek 

2 Bibliotekets roll i sin omgivning/bilden av det 

3 Driftsformer för/styrning av bibliotek 

4 Samarbeten mellan bibliotek 

5 Samarbeten mellan bibliotek och andra 

6 Bibliotekshistoria 

7 Ny teknik och digitalisering av bibliotek 

8 Marknadsföring/yttre kommunikation 

9 Fysisk / rumslig utformning 

10 Yrkesrollen / bilden av den 

11 Förmedling och referenssamtal 

12 Bibliotekarieutbildningen 

13 Särskilda verksamheter på biblioteket 

14 Kunskapsorganisation 

15 Söktjänster 

16 Särskilda typer av material på biblioteket 

17 Förlagsbranschen / distributörer 

18 Gallring och förvärv 

19 Litteraturvetenskap / bokhistoria 

20 Läs- och skrivupplevelser 

21 Informationssökning / användning / behov hos organisationer 

22 Informationssökning / användning / behov hos användare 

23 Särskilda användargrupper på biblioteket 

24 Vetenskaplig publicering och kommunikation 

25 Kulturpolitik / debatt 

26 Begreppsstudier 

27 Biblioteks- och informationsvetenskap (meta) 

28 Övriga studier 

 Metodfamilj 
 

1 Kvalitativ 

2 Kvantitativ 

3 Annan 

4 Kombination 

 

 

Metod 
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1 Diskursanalys 

2 Intervju 

3 Kvalitativ enkät 

4 Observation 

5 Bildanalys 

6 Kvalitativ innehållsanalys 

7 Komparativ kvalitativ analys (ej textanalys) 

8 Idé/Ideologianalys 

9 Historisk forskningsmetod 

10 Argumentationsanalys 

11 Övriga text/litteraturstudier 

12 Innehållsanalys 

13 Experiment och matematisk/logisk metod 

14 Bibliometri 

15 Kvantitativ enkät 

16 Statistisk metod 

17 Annan 

 

 Teorifamilj 
1 Inte på kartan 

2 Kunskapsorganisation 

3 Sociologiska/filosofiska teorier 

4 Kultur- och informationspolitik 

5 Informationssökning / lärande 

6 Läsning 

7 BIbliotekariers yrkesroll / referensarbete 

8 Barn / ungdomar 

9 Organisationsteorier 

10 Ingen teoretisk grund 

 

 Teori 
 

1 Information retrieval 

2 Katalogisering 

3 Klassifikationsteori 

4 Indexering 

5 Koch, ämnesportaler 

6 Ämnesrepresentation 

7 Lancaster, indexeringsprocessen 

8 Panofsky, bildanalys / ikonografi 

9 Shatford Layne, analys / klassifikation av bilder 

10 Domänanalys 

11 Bibliometri 

12 Svenonius, historisk kunskapsorganisation 

13 Hermeneutik 

14 Sociokulturell teori 

15 Genusteori 

16 Queerteori 

17 Om hegemonisk maskulinitet 

18 Diskursanalys/teori 

19 Postkolonial teori 

20 Demokratiteori 

21 Vetenskapsteori / filosofi 

22 Castells, nätverkssamhället 

23 Om Informationssamhället 

24 Said, orientalism 

25 Beck, om risksamhället 

26 Kuhn, paradigm 
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27 Bourdieu, fält, kapital och habitus 

28 Seldén,tolkning av bourdieu 

29 Giddens, senmoderna samhället 

30 Barthes, semiotik 

31 Elzinga, strategier inom forskningsetik och litteraturpedagogik 

32 Talja, diskurser om musik 

33 Förvaltningsforskning statsvetenskap 

34 Om klassperspektiv 

35 Om ideologi 

36 Psykologiska teorier 

37 Litteratursociologi 

38 Fenomenografi 

39 Foucault, om makt 

40 Grounded theory 

41 Systemteori 

42 Lingvistisk teori 

43 Social teknikutveckling 

44 Kuhne, om skolbibliotek 

45 Bauman, om globalisering 

46 Giddens, aktörer och strukturer 

47 Kulturarv 

48 Habermas, om offentlighet 

49 Kulturpolitiska modeller 

50 Markless & Streatfield, om utvärdering av bibliotek 

51 Ljödal, Biblioteket som mötesplats 

52 Om Upphovsrätt 

53 Peterson, maktanalys 

54 Skot-Hansen, om kulturpolitik 

55 Andersson & Skot-Hansen, modell över lokala bibliotekets profil 

56 Jochumsen & Rasmussen, om folkbibliotekets betydelse 

57 Vestheim, om bibliotekets användarroller 

58 Raber, tre modeller om folkbibliotekets roll 

59 March & Ohlsen, om politiska institutioner 

60 Om bibliotekshistoria 

61 Om e-böcker och digitala bibliotek 

62 Limberg, skolbibliotek 

63 Donahue, om privatisering 

64 Jasion, bevarande 

65 Dijk, IT och demokrati 

66 Drotner, strategier för barn/unga 

67 Om arkitektur och rum 

68 Wilson, teorier om informationsbeteende 

69 Höglund & Persson, om information och kunskap 

70 Buckland, om informationsbarriärer 

71 Om bildning/folkbildning 

72 Kulthau, om informationssökning och informationsförmedling 

73 Kognitionsteori om interaktion människa-dator 

74 Loertschers taxonomier, om hur bibliotek används i skolan 

75 Bruce, modell om informationskompetens 

76 Marchioni, informationssökningsmodell 

77 Ellström, om kompetens 

78 Om kvalitet och användare 

79 Green, om livslångt lärande 

80 Nätverk i informationssökningen 

81 Talja, Informationsdelning (vetenskaplig) 

82 Nielsen, användargränssnitt 

83 Lacslo, kvalitet i databaser 

84 Kling och McKim, vetenskaplig publicering 

85 Information overload 



 

 55 

86 Lloyd, Informationskompetens 

87 Doyle, informationskompetens 

88 Limberg, informationssökning och lärande 

89 Meynell, om smak, estetik och kvalitet 

90 Furhammar, om läsvanor 

91 Klasson, om bibliotekariers och biblioteks roller 

92 Appleyard, om läsutveckling 

93 Aidan Chambers teorier om ”Reading Circle” 

94 Gardner, om intelligenser 

95 Patrick Wilson, om kognitiva auktoriteter mm 

96 Hultberg, tre strategier rörande litteraturens roll i skolan 

97 Karner-Smidt, om bibliotekarier som litteraturförmedlare 

98 Reader-response 

99 Goffman, institutioner 

100 Dervin, om ‟sense-making‟ 

101 Gans, om smakkulturer 

102 Ross, om böckers attraktivitet 

103 Beers, ovilliga läsare 

104 Library anxiety 

105 Culler, Litterär kompetens 

106 Om kompetens 

107 Om bibliotekariers yrkesroll 

108 Professionsteori 

109 Taylor, om referensarbete 

110 Ørom, 6 identiteter 

111 Radford, litteraturförmedling 

112 Ziehe, ungdomsforskning 

113 Om ungdomar och ungdomsbegreppet 

114 Om barns informationssökning 

115 Ledarskapsteori 

116 Om information management 

117 Om organisationer 

118 Grönroos, om service management 

119 Kotler/Armstrong/Andreasen, marknadsföringsteori 

120 Om information audit 

121 Om relationsmarknadsföring 

122 Choo, Information Management Cycle och omvärldsbevakning 

123 DiMAggio & Powell, om institutionell förändring 

124 Teorier och modeller för utvärdering 

125 Orna, information strategies 

126 Normann, Service management 

127 McClure, strategisk planering 

128 Corall, strategisk planering 

129 Nyinstitutionell teori 

130 Human resource management 

131 Annan Kultur/informationsteori 

132 Annan Informationss./lärandeteori 

133 Annan teori om läsning 

134 Annan organisationsteori 

135 Annan Sociologisk/filosifisk teori 

136 Furuland, litterära kretslopp 

137 Holmberg, Huviila & Wulff 

138 Ingen teoretisk grund 

139 Inte på kartan 

140 Annan teori om barn 

141 Om informationsökning 

142 Kommunikationsteori 

143 Kolb, inlärningsstilar 

144 Kunskapssociologi 
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145 Marknadsföring, Branding 

146 Usability/användbarhet 

147 Social Space 

 

 

 

 Biblioteksanknytning 
 

1 Folkbibliotek 

2 Forskningsbibliotek 

3 Skolbibliotek 

4 Övriga bibliotek 

5 Ingen biblioteksanknytning 


