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The librarian’s knowledge  

Bibliotekariens kunskap 
 
Abstract 

In 2019, a new program in library and information science was initiated by 
Södertörns högskola, with the description that they wanted their education to show 
the complexities of practical librarianship, implicitly in conflict with more 
theoretical educations today. This conflict between the theoretical and the practical 
within library and information science education is the starting point for this thesis. 
I understand language and power within a framework of social constructionism, 
where language is a vital and active part in creating meaning, and from there I take 
my interest in how the concept of knowledge is constructed in a program syllabus 
for education in library and information science. I analyze six program syllabi from 
the six Swedish universities that offer library and information science education, 
using two themes: the conditions for knowledge and the subject matter of 
knowledge, the “how” and the “what”, using Fairclough, Laclau and Mouffe. In my 
results I reach the conclusion that there are differences in how signs such as “user” 
and “information” are set within the six program syllabi, leading to the creation of 
two discourses: the discourse of specific knowledge and the discourse of process-
oriented knowledge. Using the mediaeval philosopher Cusanus and researcher 
within studies in practical knowledge Jonna Bornemark, I analyze the different 
discourses and their concept of knowledge, concluding that we need to use both our 
critical thinking and practical knowledge, the ratio and the intellectus side of our 
mind, to educate good librarians.  
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1 Inledning 

Hösten 2019 startade Södertörns högskola en ny bibliotekarieutbildning på 
kandidatnivå och utökade därmed antalet svenska lärosäten med 
bibliotekarieutbildning till sex stycken. I ett pressmeddelande motiverar högskolan 
sitt beslut genom att hänvisa till Kungliga bibliotekets uppmaning i den nationella 
biblioteksstrategin: bibliotekarieutbildningen i landet behöver byggas ut och 
“bibliotekarieyrket behöver en omprofilering som bättre speglar yrkets komplexitet 
i praktiken” (Södertörns högskola 2018). Programsamordnaren för Södertörns 
bibliotekarieutbildning Pamela Schultz Nybacka säger i en intervju i 
Biblioteksbladet att hon anser att Södertörns högskola står väl lämpade för 
uppdraget; hon “tycker om bilden av bibliotekarien som en demokratiarbetare, en 
som främjar fri åsiktsbildning, samtal, som förmedlar information och kunskap, 
men också yttrandefrihet” (Biblioteksbladet 2019). Hon säger vidare att de under 
utbildningen “vill poängtera att det är ett samhällstillvänt yrke, att man hjälper 
människor och gör skillnad för människor” (Biblioteksbladet 2019). Det 
signifikanta är förekomsten av orden “praktiken”, “samhället” och “människor.” 
Det här väckte mitt intresse för hur “yrkets komplexitet i praktiken” syns i de 
bibliotekarieutbildningar som redan bedrivs och har bedrivits genom åren, och hur 
det tar sitt uttryck i denna nygrundade utbildning.    
 
Vid sidan av den nationella biblioteksstrategin har ett flertal rapporter och 
antologier publicerats för att fördjupa strategins olika mål, bland dessa finns en 
antologi författad av biblioteks- och informationsvetenskapligt verksamma lärare 
och forskare: Profession, Utbildning, Forskning: Biblioteks- och 
informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession (Hansson 2018). Här 
lyfts flera förslag till hur professionen ska stärkas, bland annat med fler 
studieplatser på utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap, en nationell 
forskarskola för biblioteksforskning och en samordnad nationell struktur för 
kontinuerlig kompetensutveckling (Hansson 2018 s. 5). I en skildring av läget idag 
konstateras att studenter ofta upplever ett “glapp” mellan biblioteks- och 
informationsvetenskap och behoven inom bibliotekarieprofessionen, något som 
även bidrar till en osäkerhet i stort kring yrkesrollen (Hansson 2018 s.31–32). Det 
hela fördjupas ytterligare:  

När studenterna påbörjar utbildningen märks ibland att de har en relativt traditionell syn på 
biblioteksyrket. De är ofta mer intresserade av yrket och av praktisk biblioteksverksamhet, än 
av ämnet som ett vetenskapligt kunskapsområde. Deras förväntan på utbildningen är således 
mycket praktiknära och motivet för studierna handlar om att de i första hand vill bli 
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bibliotekarier. Att balansera studenternas (och bibliotekssektorns) förväntningar på att lära sig 
en profession och praktiska yrkeskompetenser med de krav som ställs på en akademisk 
utbildning i form av vetenskaplighet och kritiskt förhållningssätt är en stimulerande utmaning 

Hansson 2018 s. 41 

Utmaningen att kombinera professionsinriktat och praktiskt yrkesarbete med den 
vetenskapliga disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap verkar således 
finnas närvarande på alla lärosäten. Det är också intressant att notera det Hansson 
skriver om studenter som “i första hand vill bli bibliotekarier”, vilket visar på 
ytterligare ett glapp mellan teori och praktik. Det finns idag inte någon yrkesexamen 
för bibliotekarier, utan endast generella examina på grund- och avancerad nivå i 
just biblioteks- och informationsvetenskap. För de allra flesta bibliotekarietjänster 
idag krävs en sådan examen, men det går de facto inte att “bli bibliotekarie” genom 
högre utbildning, även om den sociala och kulturella identifikationen med yrket kan 
vara nog så stark innan en faktisk anställning. Det finns ingen skyddad yrkesexamen 
och det är heller inte omöjligt att arbeta som bibliotekarie utan en examen i 
biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Huvudfokus för min studie är de utbildningsplaner som varje lärosäte för högre 
utbildning behöver skriva till sina utbildningar, i det här fallet för ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap. En utbildningsplan rymmer inte allt om en utbildning, 
men den kan ge en fingervisning om de begrepp, värden och målsättningar som ett 
lärosäte har för sin utbildning samt vilken relation den har till de lagstiftade 
målsättningarna. Alla universitet och högskolor måste följa Högskolelagen (SFS 
1992:1434) och Högskoleförordningen (SFS 1993:100), men det finns utrymme för 
alla lärosäten att själva formulera vad en utbildning ska innehålla och hur den ska 
uppfylla de lagstadgade målen. Genom att göra en diskursteoretisk textanalys 
kommer jag att kunna åskådliggöra överensstämmelser och harmonier, likväl som 
diskrepanser och konflikter i synen på målen med en utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap och de kunskaper och färdigheter som en sådan utbildning 
ska leda till. Vidare är det min ambition att diskutera olika aspekter av kunskap och 
själva kunskapsbegreppet med hjälp av filosofen Jonna Bornemark och hennes bruk 
av den medeltida filosofen Cusanus syn på förnuftet.  

1.1 Syfte, problemformuleringar och frågeställningar 
Det finns mycket att forska på för den som är intresserad av bibliotek, bibliotekarier 
och biblioteks- och informationsvetenskap. För mig har det känts relevant att 
synliggöra var jag som biblioteks- och informationsvetarstudent befinner mig i ett 
historiskt utbildningsperspektiv, för att helt enkelt gräva precis där jag står och 
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möjligen förbereda mig bättre för mitt professionsutövande, samtidigt som jag kan 
bidra till kunskapen om utbildningarnas historia och läge idag. I min mening är det 
av stor vikt och stort intresse att undersöka hur dessa utbildningar är organiserade 
för att kunna förstå hur bibliotekarieverksamhet, i form av biblioteksverksamhet, 
kommer att kunna utvecklas och förändras i framtiden. Den nationella 
biblioteksstrategin har visionen “Bibliotek för alla” och målet “Demokrati” och en 
av grundförutsättningarna för dessa är de bibliotekarier som ska arbeta inom 
verksamheterna. Spänningen mellan olika förväntningar hos studenter och forskare, 
mellan olika lärosäten och mellan olika uppdrag beroende på bibliotekstyp, med 
avseende på yrkespraktikens och det akademiska ämnets roll i utbildningen utgör 
en fruktbar grund för min studie. 
 
Mitt syfte är att uppnå fördjupad kunskap om spänningen mellan teori och praktik 
i utbildningens kunskapsbegrepp samt mellan professionen och det akademiska 
ämnet i de nu gällande utbildningsplanerna för sex stycken svenska utbildningar i 
biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Mina frågeställningar lyder som följer: 
 

• Vilka mål och syften gällande biblioteks- och informationsvetarens kunskap 
kommer till uttryck i utbildningsplanerna? 

• Hur kan föreställningar om biblioteks- och informationsvetarens kunskap 
sättas i relation till spänningen mellan teori och praktik inom utbildningen? 

 
Begreppet “bibliotekarieutbildning” kommer att användas i uppsatsen som ett 
paraplybegrepp för alla utbildningar som förväntas leda fram till någon form av 
yrkesutövande som bibliotekarie. Det innefattar både de äldre yrkesutbildningarna 
och utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap på kandidat-, magister- 
och masternivå. Begreppet kommer att kompliceras under uppsatsens gång och när 
det är fråga om en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap specifikt, så 
kommer det att framgå. För enkelhetens skull kommer jag annars att använda mig 
av begreppet “bibliotekarieutbildning” som ett paraplybegrepp.   

1.2 Disposition  
Här ovan har jag kort beskrivit mitt syfte, mitt problemområde och mina 
frågeställningar. Härefter följer en introduktion till de sex 
bibliotekarieutbildningarna vars utbildningsplaner jag kommer att studera i 
uppsatsen, så att läsaren har en uppfattning om hur de olika utbildningarna ser ut i 
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fråga om omfång, akademisk grad och akademiskt sammanhang. Vidare kommer 
jag att redovisa den bakgrund och tidigare forskning som ligger som fond till den 
här studien. Bakgrunden består av en genomgång av hur bibliotekarieutbildningar 
historiskt har bedrivits i Sverige, från början av 1900-talet till idag. Den tidigare 
forskningen berör tidigare studier av bibliotekarieutbildningar, dess form och 
innehåll, för att tydligare se hur min studie placerar sig inom fältet. Sedan följer en 
redogörelse av mitt teoretiska ramverk i fyra delar: diskursteori enligt Laclau och 
Mouffe och de teoretiska begrepp som jag gör bruk av; intertextualitet enligt 
Norman Fairclough; teori om praktisk kunskap samt en problematisering av 
kunskapsbegreppet, med en filosofisk ingång från Jonna Bornemark. Efter det 
kommer en genomgång av min metod och mitt tillvägagångssätt i arbetet med den 
här uppsatsen. Där beskriver jag mitt val av textanalys, presenterar den 
analysmodell som jag använder utifrån Åse Hedemark och redogör för 
utbildningsplanen som textgenre. Här diskuterar jag även avgränsningar, 
begränsningar och etiska överväganden. I kapitlet Resultat och analys presenterar 
jag sedan resultaten av mitt arbete med utbildningsplanerna utifrån två teman: 
kunskapens form och kunskapens innehåll. Till kunskapens form hör den 
intertextuella analys som gjorts utifrån Faircloughs teori, till kunskapens innehåll 
hör den diskursteoretiska textanalysen enligt Laclau och Mouffe. Denna sistnämnda 
redovisas enligt analysmodellen och de fyra fältens frågeställningar. Det rör hur 
utbildningsplanerna konstruerar syfte, centrala begrepp, subjektspositioner och 
slutligen diskurser. Avslutningsvis följer mitt kapitel Avslutande diskussion, där 
kunskapsgreppet diskuteras utifrån Bornemark och Cusanus begrepp. Sist lyfter jag 
viktiga lärdomar från arbetet med utbildningsplanerna och textanalysen som metod 
och tackar för mig.   
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2 Introduktion till bibliotekarieutbildningarna 

2.1 Högskolan i Borås 
Vid Högskolan i Borås bedrivs fyra utbildningar i biblioteks- och 
informationsvetenskap: två utbildningar på kandidatnivå och två på masternivå. 
Den ena masterutbildningen ger en examen i biblioteks- och informationsvetenskap 
med inriktningen “Digitala bibliotek och informationstjänster” och bedrivs på 
engelska. Högskolan bedriver också forskning och har för närvarande omkring 
tjugo doktorander (Högskolan i Borås 2021). Den utbildning som står i fokus i min 
uppsats är den treåriga kandidaten på helfart. Den beskrivs såhär på universitetets 
hemsida för bibliotekarieutbildningen: 

Vill du ha ett socialt arbete där du träffar många människor? Då är bibliotek rätt arbetsplats för 
dig! Som bibliotekarie jobbar du med att söka, organisera och tillgängliggöra information. Din 
roll är att vara specialisten som visar vägen i dagens informationssamhälle. Biblioteket fyller 
en viktig funktion och när du läser vår utbildning kommer du få kunskaper om hur människor 
använder information och bibliotek. Du kommer också att få lära dig hur du möter bibliotekets 
användare och stödjer deras informationssökande. Alla kurser som ingår i utbildningen handlar 
om det som är bibliotekens viktigaste uppgift: att söka, organisera och tillgängliggöra 
information i olika form och i olika sammanhang.  

Högskolan i Borås 2021 

2.2 Linnéuniversitetet 
Vid Linnéuniversitetet finns ett kandidatprogram i biblioteks- och 
informationsvetenskap på campus och ett på distans. Det finns också ett 
masterprogram med kulturvetenskaplig inriktning. I den här uppsatsen är det 
kandidaten på helfart, på campus, som står i fokus. I beskrivningen av utbildningen 
lyfts en inriktning mot pedagogik. Den beskrivs såhär på deras hemsida:  

Vill du arbeta med informationsförmedling med människors behov av kunskap och 
kulturupplevelser i centrum? Vi erbjuder en spännande utbildning som betonar viktiga tekniska 
och pedagogiska kompetenser hos framtidens bibliotekarier. Bibliotekarien organiserar och 
tillgängliggör information för olika typer av användare, till exempel skolelever, allmänhet, 
forskare och yrkesspecialister i näringsliv och organisationer. Eftersom ett digitaliserat 
samhälle har medfört en stark ökning i mängden information har kraven på bibliotekarien ökat 
kraftigt. Dels kräver användning av de nya medierna en utökad teknisk kompetens, dels finns 
spännande pedagogiska utmaningar i att tillgodose olika användargruppers speciella önskemål 
och behov.  

Linnéuniversitetet 2021 
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Universitetet har också forskarutbildningar för doktorander i data- och 
informationsvetenskap samt bedriver forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Universitetet är också en ansluten iSchool.  

2.3 Lunds universitet 
Vid Lunds universitet finns ett tvåårigt ABM-program, vilket leder till en 
masterexamen i antingen arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap 
eller museologi. Utbildningen är på avancerad nivå och kräver en fullgjord 
kandidatexamen för tillträde, samt ett Letter of Intent och en antagningsintervju. 
Studenterna på programmet läser vissa kurser gemensamt och sedan 
ämnesspecifika kurser för sig. Universitetet har också forskarutbildning och har för 
närvarande fyra stycken forskarstudenter vid avdelningen för ABM och digitala 
kulturer (Lunds universitet 2021). I beskrivningen av programmet står det såhär:  

ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller 
näraliggande kultur-, informations och forskningsverksamheten. I programmet väljs inriktning 
mot ett av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap eller museologi. 
Beroende på den studieinriktning du väljer kan du efter utbildningen bli anställd som arkivarie, 
bibliotekarie eller tjänsteutövare inom museisektorn. Därutöver är ABM-mastern också 
forskningsförberedande.  

Lunds universitet 2021 

2.4 Södertörns högskola 
Vid Södertörns högskola finns ett kandidatprogram i biblioteks- och 
informationsvetenskap, Bibliotekarieprogrammet. Utbildningen startade 2019 och 
har ännu inte examinerat sin första kull studenter. På högskolan bedrivs forskning 
med två olika inriktningar: 1) bibliotek och lärande samt 2) kritiska perspektiv på 
öppen tillgång (Södertörns högskola 2021). Kandidatprogrammet i biblioteks- och 
informationskunskap beskrivs såhär på hemsidan:  

Är du nyfiken, socialt kompetent och har ett intresse för information? Programmet är för dig 
som vill ha ett omväxlande, spännande och viktigt yrke. Vår tids bibliotekarie gör så mycket 
mer än att hantera böcker i tysta miljöer. Idag är en bibliotekarie en samhällsengagerad person 
som hjälper människor navigera och nå sina mål i en värld av medier, information och kunskap. 
Samhället ställer idag stora krav på information, kunskap och omdöme. Som bibliotekarie får 
du ett omväxlande och innehållsrikt yrke där du kan göra skillnad i människors liv varje dag. 
Som bibliotekarie arbetar du i linje med många av FN’s globala mål. Exempelvis arbetar du för 
minskade klyftor i samhället, tillgång till god utbildning för alla och är till stöd för människor. 
Bibliotekarieprogrammet ger dig en god grund för frågor om likvärdighet och en hållbar 
demokrati. 

Södertörns högskola 2021 
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2.5 Umeå universitet 
Det finns två utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå 
universitet, en treårig kandidat på grundnivå och en ettårig magisterexamen på 
avancerad nivå. De erbjuder också forskarutbildning. Vid universitetet finns även 
Nordiska forskarskolan för biblioteks- och informationsvetenskap, en kontaktyta 
för nordiska forskare inom ämnet (Umeå universitet 2021). Den utbildningsplan 
som står i fokus i min studie är det treåriga kandidatprogrammet. Utbildningen 
beskrivs såhär på hemsidan:  

Är du intresserad av att samla, strukturera och förmedla information? Eller gillar du litteratur 
och vill anordna läsfrämjande aktiviteter? I så fall ska du utbilda dig till bibliotekarie, ett yrke 
som numera även innebär att bli informationsspecialist.  

Umeå universitet 2021  

2.6 Uppsala universitet 
Vid Uppsala universitet finns ett ABM-program med liknande upplägg som vid 
Lunds universitet. Studenterna läser några kurser gemensamt men tar sin examen i 
sitt specifika ämne, antingen arkivvetenskap, biblioteks- och 
informationsvetenskap eller musei- och kulturarvsvetenskap. Det är en utbildning 
på avancerad nivå som löper över två år. På sidan för biblioteks- och 
informationsvetenskap beskrivs utbildningen och ämnet såhär:  

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som befinner sig i 
gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet rymmer framförallt två 
kärnområden: det ena är informationshantering och det andra är biblioteket som samhällelig 
institution. Under utbildningens gång lär du dig om kunskapsorganisation, klassifikation och 
kategorisering, sökning och förmedling av information samt inte minst om bibliotekens roll 
som kunskaps- och kulturinstitutioner. En examen med inriktning B&I ger dig möjlighet till 
arbete inom hela bibliotekssektorn, det vill säga såväl folkbibliotek som forsknings-, special- 
och företagsbibliotek. Det kan också finnas arbete som informationsspecialist inom näringsliv, 
myndigheter och organisationer.  

Uppsala universitet 2021 

Uppsala universitet erbjuder också forskarutbildning inom ABM-disciplinerna och 
har ingått ett samarbete med Lunds universitet inom området. De är också en del av 
den Nordiska forskarskolan för biblioteks- och informationsvetenskap (NORSLIS).  
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

Den här studien är långt ifrån den första att försöka att problematisera och fördjupa 
förståelsen av biblioteks- och informationsvetenskap, oavsett om fokus ligger på 
utbildningarna, professionen eller det akademiska ämnet i sig. Att placera sig i 
mitten av detta liknar att försöka placera ut en nål på en ofärdig, rörlig karta. 
Koordinaterna är inte spikade. Det är ett fält öppet för frågor och funderingar, vilket 
erbjuder både utmaningar och ett fruktbart utgångsläge för en studie som denna. 
Jutta Haider beskriver biblioteks- och informationsvetenskap (och dess vetare) som 
några som ”are excellent at making things complicated, at problematizing, at 
defining and redefining our subject - information - and thinking about our 
discipline” (Haider 2014, s. 80). I min studie vill jag arbeta vidare i den traditionen 
och fundera över hur utbildningarna är en del av att definiera vårt ämne och vår 
professionella verksamhet.  
 
I det här kapitlet följer en genomgång av en liten del av den forskning som bedrivits 
och som jag bedömer är relevant för min studie. Kapitlet inleds med en historisk 
redogörelse av bibliotekarieutbildningens framväxt i Sverige, sedan placeras min 
studie in i ett större sammanhang av tidigare forskning om utbildningarna och 
spänningen mellan teori och praktik. Sist kommer ett avsnitt om diskursteori så som 
det har använts inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning.  

3.1 Bibliotekarieutbildningarnas historia i Sverige 
Bibliotekarieutbildningens historia i Sverige kan schematiskt delas in i tre 
tidsperioder karaktäriserade av den då dominerande utbildningen: 
Skolöverstyrelsens biblioteksskola (1926-1972), Bibliotekshögskolan i Borås och 
bibliotekarielinjerna (1972-1993) och biblioteks- och informationsvetenskap på 
flera universitet (1993- idag). Det här är en översiktlig och på intet sätt uttömmande 
periodisering, utan vattentäta skott mellan årtalen, då vissa av perioderna löper in i 
varandra. Det finns dock vissa specifika händelser som haft särskild inverkan på 
hur utbildning för bibliotekarier bedrivits och dessa utgör periodiseringens dragna 
linjer.  

3.1.1 Skolöverstyrelsens biblioteksskola 1926–1972 
Den första längre utbildningen för bibliotekarier hölls av de nyinrättade 
bibliotekskonsulenterna på Skolöverstyrelsens biblioteksskola (sedermera Statens 
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biblioteksskola), våren 1926 i Stockholm (Seldén 2012). Det blev en fyra månader 
lång utbildning som krävde akademisk examen av något slag och dessutom 
förutsatte “(...) någon tids praktisk bibliotekstjänstgöring i ett väl ordnat bibliotek” 
(Seldén 2012 s. 194). Utbildningen fokuserade huvudsakligen på folk- och 
skolbibliotek, men innehöll också vissa moment om forskningsbibliotek. 
Bibliotekarier på universitets- och specialbibliotek utbildades vid den här tiden 
inom sina institutioner och hade sin bakgrund inom akademin med 
bibliotekarietjänstgöring som mer av en bisyssla (Seldén 2012; Pettersson 2004). 
Den nya utbildningen innehöll främst föreläsningar och det ämne som upptog mest 
undervisningstid var folkbibliotekets organisation och arbetsmetoder, vilket 
innefattade katalogisering och klassificering, men även bibliotekets uppdrag i 
samhället (Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal m.m. 1969, s. 20). 
Det näst största undervisningssegmentet var svensk och utländsk skönlitteratur, 
vilket åtföljdes av bibliografier och uppslagsverk (Utredningen rörande utbildning 
av bibliotekspersonal m.m. 1969, s.20).  
 
Parallellt under åren 1948–1972 fanns Stockholms stadsbiblioteks egen 
biblioteksskola som inte krävde någon akademisk examen. Ytterligare fanns också 
några korrespondenskurser och senare Kungliga bibliotekets allmänna kurs i 
bibliotekskunskap (Seldén 2012). Vid Statens biblioteksskola bestod lärarna av 
bibliotekarier eller på andra sätt verksamma inom fältet. Det var en 
yrkesförberedande utbildning som också innehöll bedömning av lämplighet för 
själva yrket. Det förutsattes att studenterna redan hade akademisk skolning av något 
slag och att kursen endast skulle bidra med nödvändiga yrkeskunskaper. Den här 
utbildningen kvarstod i liknande format fram till 1970-talet, med vissa förändringar 
i mängden föreläsningar jämte praktiska övningar och seminarier och en 
förskjutning i mängden undervisningstimmar som ägnades litteraturkännedom 
(Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal m.m. 1969). Utbildningen 
förlängdes under 1950-talet till att bli sex månader lång istället för fyra och kraven 
på tidigare akademisk examen hårdnade.  

3.1.2 Bibliotekshögskolan i Borås och bibliotekarielinjerna 1972–
1993 

Efter den statliga utredningen Utbildning för arkiv, bibliotek och informatik 
(Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal m.m. 1969) grundades 
Bibliotekshögskolan 1972. Nu påbörjas en ny period, då utbildningen blev tvåårig 
och för första gången gemensam för alla bibliotekarier oavsett bibliotekstyp, med 
en specialisering först under den sista terminen (Wisselgren 2018; Seldén 2012). 
Skolan etablerades i Borås som en följd av den aktiva regionalpolitik som fördes 



 

 14 

under 1970-talet, då flertalet myndigheter utlokaliserades från storstäderna för en 
rättvisare fördelning i landet. Detta fick dock till följd att den tidigare nära 
kontakten med den yrkesverksamma professionen bröts, då högskolan hamnade 
långt ifrån Kungliga biblioteket och andra bibliotekarier som undervisat på 
utbildningen (Limberg & Skoglund 2015). Etableringen medförde att Statens 
biblioteksskola och andra mindre utbildningar upplöstes och Borås blev därmed den 
enda utbildningen för bibliotekarier i landet. 
 
Under några år var Bibliotekshögskolan en egen myndighet och högskola, men 
1977 inkorporerades den i den nygrundade Högskolan i Borås och blev 
Institutionen Bibliotekshögskolan. Samma år genomfördes en stor och 
genomgripande reform av högskolesystemet, Högskolereformen (H 77). Högskolan 
fick därmed ett lagstadgat uppdrag och alla utbildningar inlemmades i högskolans 
linjesystem, som delades in i yrkesutbildningssektorer (Utredningen om högskolans 
utbildningsutbud 2015). Bibliotekarielinjen hörde till sektorn kultur- och 
informationsyrken, ensam i sin kategori (Utredningen om högskolans 
utbildningsutbud 2015; Seldén 2012). Många av utbildningarna gick från att vara 
yrkesutbildningar till att bli högskoleutbildningar, men med bevarad inriktning mot 
yrkespraktik, så även bibliotekarieutbildningen (Utredningen om högskolans 
utbildningsutbud 2015, Seldén 2012; Limberg & Skoglund 2015). Lagtexten 
beskriver också explicit att utbildningarna ska förbereda studenterna på att kritiskt 
kunna bedöma “företeelser av skilda slag” och yrkesutövning (SFS 1977:218): 

(...) Utbildningen skall anordnas så att de studerande förvärvar kunskaper och färdigheter samt 
utvecklar sin förmåga att kritiskt bedöma företeelser av skilda slag. Utbildningen skall främja 
att de studerande förbereder sig för skilda yrken eller vidareutvecklar sig inom yrken som de 
redan utövar. Inom utbildningen skall kunskaper och färdigheter som har vunnits inom arbets- 
och samhällslivet i övrigt tas tillvara. All utbildning skall främja de studerandes personliga 
utveckling.  

(...) Utbildningen inom högskolan skall planeras med hänsyn till samhällets behov av utbildade 
och individernas behov och önskemål. Samma hänsyn skall tagas när resurserna för utbildning 
fördelas inom högskolan. När utbildningen planeras skall åtgärder vidtagas som främjar att 
utbildningen kan ingå i en växling mellan studier och yrkesverksamhet (återkommande 
utbildning).  

SFS 1977:218 

Högskolereformen dikterade även att all utbildning skulle baseras på vetenskaplig 
grund och att ett nära samband skulle finnas mellan utbildningar och forskning. 
Under den här perioden, 1972–1993, gick bibliotekarieutbildningen från att vara 
mer generell, med majoriteten av undervisningen gemensam för alla bibliotekarier, 
till att bli mer och mer specialiserad med tydliga inriktningar mot bibliotekstyp mot 
slutet av 1980-talet (Seldén 2003). Denna specialisering och tydligare inriktning 
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beroende av bibliotekstyp kan sättas i relation till den nya kulturpolitik som 
genomdrevs 1974, med nya kulturpolitiska mål som medförde att bibliotekens 
redan organisatoriska splittring i folk- och forskningsbibliotekarier fördjupades, då 
folkbiblioteksverksamheten hamnade under kulturpolitiken medan 
forskningsbiblioteken hamnade under utbildningspolitiken. Det här är en fråga som 
är relevant än idag, då den kommunala organisationen av biblioteken varierar på 
sina håll i landet mellan utbildnings- och kulturpolitik (Hansson 2018). Under 
1980-talet fördes en livlig debatt inom svenska biblioteksföreningar om hur 
utbildningen skulle förbättras till att bättre uppfylla folkbibliotekariens särskilda 
behov (Seldén 2012). Samtidigt efterfrågades en närmare forskningsanknytning på 
utbildningarna, då det ännu inte bedrevs någon forskning knuten till 
grundutbildningen. Efter en utredning om bibliotekarielinjens 
forskningsanknytning på uppdrag av Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) 
bildades 1987 Centrum för biblioteksforskning. Vidare tillkom den första 
professuren 1991, då ämnet biblioteks- och informationsvetenskap etablerades 
(Seldén 2012; Hansson 2018). Från 1993 och framåt bedrevs alltså 
bibliotekarieutbildning på magisternivå och forskningsnivå i och med inrättandet 
av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnet har alltsedan sitt 
instiftande varit föremål för diskussion kring innehåll och disciplin. 

3.1.3 Biblioteks- och informationsvetenskap på flera universitet 1993 
till idag  

Ytterligare en högskolereform genomfördes 1993 (H 93), vilket medförde 
förändrad examensform, grund för utbildningen och vem som fick bestämma vilka 
utbildningar som bedrevs. Närmare 300 yrkesexamina ströks och ordnades istället 
in i ett generellt examenssystem med nivåerna kandidat, magister och doktor 
(Limberg & Skoglund 2015). Bibliotekarieutbildningen resulterade i en 
magisterexamen, där fokus återigen blev på det gemensamma snarare än det 
specifika, där alla läste tillsammans oavsett biblioteksform. Reformen innebar även 
att lärosätena nu själva fick bestämma vilka utbildningar de skulle bedriva och vad 
som skulle stå i deras utbildningsplaner, vilket genast öppnade upp för 
bibliotekarieutbildningar i Lund, Uppsala, Umeå och några år senare i Växjö, 
varmed Borås monopol på utbildningen upphörde. Vidare gjordes en radikal 
förändring av formuleringarna i lagtexten, då raderna om yrkesförberedelse och 
personlig utveckling ströks. I departementspromemorian Fria universitet och 
högskolor skriven till reformen beskrivs högskoleutbildning ha olika syften: “(...) 
dels examensinriktad som förbereder för mer eller mindre preciserad 
yrkesverksamhet utanför högskolan eller för forskarutbildning, dels allmänt 
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kompetenshöjande studier som fortbildning och vidareutbildning eller individuell 
utveckling” (Ds 1992:1 s. 36 se Utredningen om högskolans utbildningsutbud 2015, 
s. 53). Här skönjs en förändrad syn på yrkespraktik. Det syns däremot i förarbeten 
till lagförslaget att högskoleutbildning fortfarande förväntas förbereda för 
yrkespraktik, men mer eller mindre preciserad (Utredningen om högskolans 
utbildningsutbud 2015). Det kan sägas höra ihop med de snabba förändringar som 
pågick i samhället och på arbetsmarknaden, vilket gjorde det svårt att förutsäga hur 
arbetsmarknaden och en framtida yrkespraktik skulle se ut (Utredningen om 
högskolans utbildningsutbud 2015). De tidigare hårt reglerade, nationella 
utbildningsplanerna för de olika linjerna ersattes i och med H 93 av en 
examensordning där högskolorna själva skulle skriva sina utbildningsplaner för 
varje examen, vilka sedan skulle utvärderas utifrån de målsättningar som nu skrivits 
in i den till Högskolelagen kompletterande Högskoleförordningen (SFS 1993:100).  
 
En i tid mer närliggande förändring som påverkat det svenska utbildningsväsendet 
och därmed bibliotekarieutbildningarna är införlivandet av Bolognaprocessen i 
svensk högre utbildning 2007. Bolognaprocessen är ett EU-projekt som bygger på 
Bolognadeklarationen, en deklaration som syftar till att göra Europa till ett mer 
sammanhållet område för högre utbildning. Målsättningen är att öka 
rörelsemöjligheterna över nationsgränser och mellan utbildningssystem och 
därmed öka anställningsbarheten över hela Europa (UHR 2021). Konkret 
resulterade detta i en omstrukturering av examensordningen, med en uppdelning i 
dagens grund- och avancerad nivå, vilket motsvaras av kandidat- och masternivå 
för de generella examina som en bibliotekarieutbildning kan leda till.  De 
förändrade formerna för examina som infördes efter 2007 innebar att 
bibliotekarieutbildningen forcerades in i en akademisk hierarkisering, där 
utbildningarna i praktiken fanns i två former, på grundnivå och på avancerad nivå. 
Bolognaprocessen har också medfört en överföring av vissa centrala ledord som 
anställningsbarhet och livslångt lärande (UHR 2021).  
 
Bibliotekarieutbildningens utveckling från yrkesutbildning till ämnesutbildning har 
skildrats ovan. Denna utveckling spelar också in i spänningen mellan teori och 
praktik, då förändringarna i utbildningens form också ryms inom ramarna för en 
förskjutning i den bredare synen på högre utbildning, från att vara renodlat inriktat 
på yrkespraktik till att även innehålla utbildning för bildningens skull (även om 
yrkespraktik ofta implicit antagits följa). Denna förändring och utveckling skildras 
i utredningen Högre utbildning under tjugo år (Utredningen om högskolans 
utbildningsutbud 2015), där utbildningsväsendets ambition idag beskrivs förbereda 
studenter på en föränderlig arbetsmarknad och ett föränderligt samhälle, varför de 
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mer generella kunskaperna om kritiskt tänkande, självständighet, medvetenhet om 
behoven av ytterligare kunskap och “beredskap till att möta förändringar i 
arbetslivet” blivit så framträdande (Utredningen om högskolans utbildningsutbud 
2015 s. 56). 
 
Sammanfattningsvis har det funnits en konflikt mellan det specialiserade och det 
generella inom bibliotekarieutbildningen. Detta gäller inriktningen mot olika 
bibliotekstyper och huruvida de olika uppdragen är mer lika eller mer olika 
varandra, en fråga om särart eller likhet. Det har även funnits en konflikt mellan 
olika examensformer, mellan yrkesutbildningar och generella examina på grund- 
och avancerad nivå, där vi står idag. Vidare har där funnits en förändring i vem som 
anordnar utbildningarna, om det är en enskild statlig myndighet som i fallet med 
Skolöverstyrelsens biblioteksskola, eller flera, så som idag med sex olika lärosäten. 

3.2 Studier av bibliotekarieutbildningar 
I detta avsnitt går jag igenom tidigare studier av bibliotekarieutbildningar, med 
fokus på spänningen mellan teori och praktik, utbildningens innehåll och 
kunskapsbegreppet.  
 
Den tidigare introducerade antologin Profession, utbildning, forskning (Hansson 
2018) rymmer en grundlig genomgång av framväxten av biblioteks- och 
informationsvetenskap som ämne och bibliotekarieutbildningarnas utveckling och 
historia. Författarna gör också en användbar genomgång av de utbildningar som 
erbjuds vid tiden för antologins författande, innan utbildningen vid Södertörns 
högskola inrättats, med dess olika inriktningar och profilämnen. Ett särskilt 
intressant och relevant inslag är kapitlet där de problematiserar hur den biblioteks- 
och informationsvetenskapliga forskningen styrs av dagens finansieringsstruktur 
för forskning, vilket får konsekvenser framförallt för studier som intresserar sig för 
bibliotekssektorn. Den forskning som behandlar bibliotekssektorn eller 
professionen på ett direkt sätt har visat sig ha mycket svårt att attrahera externa 
finansiärer. De ämnen som lyckats få den typen av nödvändig finansiering för ett 
så pass ungt och dessutom interdisciplinärt ämne som biblioteks- och 
informationsvetenskap har handlat om “läsning, kulturpolitik och e-böcker, 
digitalisering av kulturarvet, vetenskaplig kommunikation, bibliometri och 
utvärdering, informationssökning och medie- och informationskunnighet” 
(Hansson 2014 s. 51). Alla dessa frågor har stor relevans för yrkesverksamma 
bibliotekarier, men det varierar i relevans beroende på bibliotekstyp samt också 
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konkret användning. Den sektorsnära forskningen har visat sig ha mycket svårt att 
få till forskningsmedel.  
 
I antologin lyfter författarna hur ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är en 
sammanslagning av tre discipliner, nämligen biblioteksforskning, 
dokumentationsvetenskap och informationsvetenskap (Hansson 2018). 
Ovannämnda problem visar att forskningen idag allt mer kommit att handla om det 
sista ledet, nämligen informationsvetenskap. Bibliotekssektorn arbetar aktivt med 
information på många olika sätt och är betjänt av den forskningen, men det är inte 
arbetet med information på bibliotek som efterforskas. Vidare i antologin finns en 
intressant, grafisk översikt över vilka olika biblioteks- och 
informationsvetenskapliga delområden som tar mest utrymme på de svenska 
lärosätenas utbildningar (se Figur 1). Detta kan jämföras med de tidigare  

Figur. 1: “Biblioteks- och informationsvetenskapliga delområden vid de svenska utbildningarna” 
(Hansson 2014 s. 37) 

 
utbildningarna, där det största ämnet från början var folkbibliotekets organisation 
och arbetsmetoder, vilket innefattade katalogisering och klassifikation, följt av 
svensk- och utländsk skönlitteratur som det näst största ämnet. I bilden hämtad från 
antologin är de två största delämnena “Kunskapsorganisation” och 
“Examensarbete”, följt av delämnet “Användare och informationspraktiker” 
(Hansson 2014 s. 37). Innehållsligt har kunskapsorganisation som delämne 
komplicerats till att handla om mycket mer än organiseringen av ett folkbiblioteks 
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materiella bestånd. Kunskap, precis som information, är mångfacetterade begrepp 
som inte enkelt låter sig definieras, utan kan handla om alltifrån begreppet 
information, databaser, katalogisering, kunskapsfilosofi och juridiska rättigheter på 
internet. Detta behandlas ofta utifrån ett teoretiskt perspektiv, snarare än 
yrkespraktiskt.  
 
En annan relevant antologi är Bibliotekarier i teori och praktik: 
utbildningsperspektiv på en unik profession (Hansson & Wisselgren 2018). Den 
består av fjorton kapitel skrivna av verksamma inom biblioteks-och 
informationsvetenskap på temat teori och praktik. Bibliotekarieutbildningen 
problematiseras där utifrån samma kärnfrågor som i den här uppsatsen:  

Hur ska vi förstå förhållandet mellan dagens bibliotekarieutbildningar och det praktiska 
bibliotekariearbetet? Inte sällan beskrivs denna relation i termer av en ‘spänning’ eller ett 
‘glapp’ mellan teori och praktik inom bibliotekarieyrket.  

Wisselgren 2018 s. 17  

Per Wisselgren menar att detta är frågor som diskuterats intensivt sedan 
bibliotekarieutbildningarnas tidiga början, men särskilt sedan det blev ett eget 
akademiska ämne. Det är också en fråga med specifika svar för vår samtid, präglad 
av snabb teknisk utveckling och breda samhällsförändringar i stort (Wisselgren 
2018; Seldén & Sjölin 2003; Seldén 2012). Bibliotekarierollen har expanderat till 
att inkapsla både ett nytt tekniskt kunnande och ett snårigare samhällsuppdrag, där 
både förmedling av kultur, information och visst socialt arbete ryms (Ørom 1993; 
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot Hansen 2012). Wisselgren breddar 
diskussionen till att inkludera även andra välfärdsyrken och menar att denna 
spänning i själva verket är karaktäristisk för alla de mellanmänskliga yrken som 
akademiserats och knutits till universitet eller högskola i slutet av 1900-talet 
(Wisselgren 2018; Brante 2014). Wisselgren underbygger sin diskussion med två 
perspektiv på professioner för att förstå utvecklingen för bibliotekarieyrket: det 
funktionalistiska och det konflikt- och maktorienterade perspektivet. I det 
funktionalistiska perspektivet på professioner understryks den samhällsroll en 
profession intar och hur den stärks internt med hjälp av abstrakt kunskap, föreningar 
och tidskrifter och där professionen förstås som en institutionell bärare av vissa 
dygder (Wisselgren 2018 s.19). Det konflikt- och maktorienterade perspektivet i sin 
tur intar den kritiska hållningen att den funktionalistiska professionen istället agerar 
utifrån ett egenintresse och att det karaktäristiska för en profession istället är 
utestängningsmekanismer som säkrar den egna auktoriteten (Wisselgren 2018 s. 
20).  
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Dessa perspektiv är relevanta för mina frågeställningar då de kan fördjupa 
förståelsen för hur kunskap konstrueras i relation till hur professionen förstås, 
eftersom det i ljuset av professionsteorins perspektiv finns en spänning mellan att å 
ena sidan etablera bibliotekarieyrket som en profession med vissa kärnkompetenser 
och abstrakt, teoretisk kunskap, samtidigt som det finns en kritik mot en utbildning 
för en profession som utestänger viss praktisk-produktiv kunskap till förmån för 
annan mer teoretisk-vetenskaplig sådan. Samtidigt behöver inte abstrakt kunskap 
vara synonymt med teoretisk kunskap, det är i sin tur en viktig fråga att diskutera. 
Centralt i Wisselgrens text är en förståelse för hur spänningen mellan teori och 
praktik kan trianguleras mellan utbildningen, professionen och yrkespraktiken.  
 
Det upplevda glappet mellan teori och praktik hos biblioteks- och 
informationsvetarna är något som dryftats, som skymtas hos Hansson, även inom 
bibliotekssektorn. Katarina Michnik och Malin Utter (2018) utvecklar detta i sitt 
kapitel “Nyutexaminerade bibliotekariers beskrivna kompetensluckor och 
utbildningens utmaningar”, där både studenterna själva och yrkesverksamma inom 
bibliotekssektorn upplever brister i de nyutexaminerades kunskaper. Michnik och 
Utter har som grund för sin studie skickat ut en enkät till bibliotekschefer i Sverige 
med öppna frågor om nyutexaminerades kompetenser, med olika beskrivningar av 
läget till svar.  Bristerna gäller särskilt arbete inom folkbibliotekssektorn, där de 
folkbibliotekschefer som givit uttryck för att där finns brister anser att studenterna 
antingen saknar relevanta kunskaper eller har svårigheter att omsätta sina kunskaper 
i praktiken (Michnik & Utter 2018). Detta härleds bland annat till en skillnad i 
kunskapssyn inom utbildningarna och inom sektorn, mellan en teoretisk-
vetenskaplig och en praktisk-produktiv sådan (Michnik & Utter 2018; Gustavsson 
2000).  
 
Ett verk som behandlar utbildning för bibliotekarier på ett övergripande och 
samtidigt mycket djuplodat sätt är essäsamlingen Att bilda en bibliotekarie 
(Hansson 2014). Joacim Hansson skriver utifrån sin långa erfarenhet som utbildad 
bibliotekarie, forskare och professor i biblioteks- och informationsvetenskap, med 
många års erfarenhet av att själv utbilda bibliotekarier vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. I Hanssons inledning lyfter han en fundering som löper som en röd tråd även 
i den här studien: “En fråga som alltid kommer smygande (…) är, om vi har givit 
studenterna det de behöver för att det ska gå bra ute ‘i verksamheten’” (Hansson 
2014 s. 9). I essäerna funderar Hansson över ämnet, utbildningen och vad en 
bibliotekarie egentligen behöver. Dess relevans för min studie ligger främst i de 
breda funderingar som Hansson lyfter, vilka liknar mina egna.  
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Flera kandidat- och masteruppsatser har skrivits inom ramarna för en 
bibliotekarieutbildning med fokus på bibliotekariens kompetenser och yrkesroller, 
med viss inriktning på utbildningarna. Det har dock oftare rört sig om att studera 
bilder av och diskurser om bibliotekarier och bibliotekarieroller i dagspress, 
litteratur eller i olika debatter och utredningar (Malmsten & Oscarsson 2007; Fredin 
& Turstam 2007; Hasselkvist & Ståhl 2014; Hafström & Kjellin 2017). Studier av 
själva utbildningsplanerna verkar saknas, utifrån mina efterforskningar.  

3.3 Diskursteori inom biblioteks- och informationsvetenskap 
Diskursteori så som den förstås och används av Laclau och Mouffe har använts 
många gånger inom biblioteks- och informationsvetenskap och en fullständig 
redogörelse vore inte möjligt. I detta avsnitt redogör jag för en del av den 
diskursteoretiska forskning som bedrivits inom ämnet, för att läsaren ska se i vilket 
sammanhang min studie befinner sig.  
 
En artikel som varit viktig för mig i mina förstudier har varit Lars Seldén och Mats 
Sjölins (2003) diskursteoretiska studie av diskurser om bibliotekariens kompetenser 
och kunskaper så som de framträder i två utredningar av bibliotekarieutbildningen. 
Den här studien är relevant för mig på både ett innehållsligt och ett metodologiskt 
plan, eftersom deras ämne är närliggande mitt eget och så också metoden. Hur jag 
tagit inspiration av artikeln till min egen metod redovisas i kapitlet Metodologi. 
Genom att närläsa utredningar om bibliotekarieutbildningar problematiserar Seldén 
och Sjölin vilka kunskaper som en bibliotekarie förväntas ha. Den ena utredningen 
är Sveriges allmänna biblioteksförenings utredning Bättre utbildning för framtidens 
folkbibliotek (1989) av Specialgruppen för regionala biblioteksfrågor (förkortad 
“Specialgruppen”) och den andra är Universitets- och högskoleämbetets utredning 
Bibliotekarieutbildningen i framtiden (1991) av Gruppen för översyn av 
bibliotekarieutbildningen (förkortad “Svenssongruppen”). Några av de frågor som 
Seldén och Sjölin ställer är  

(…) Hur konstitueras bibliotekariens kunskap diskursivt? Konstitueras kunskapen som en 
enhet eller som sammansatt av olika kunskaper? Bör dessa delkunskaper i så fall vara 
gemensamma för alla bibliotekarier, eller bör kunskapens sammansättning bero på 
bibliotekariens arbetsplats och arbetsuppgifter? 

Seldén & Sjölin 2003 s. 21 

Deras studie är tudelad: de inleder med en diskursteoretisk närläsning för att nå 
utredningarnas diskursiva ståndpunkter om bibliotekariens kunskaper utifrån två 
teman, kunskapens form och kunskapens innehåll; sedan går de över till en historisk 
undersökning av de diskursiva ståndpunkterna.  
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Åse Hedemark har i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket använt sig av 
diskursteori för att analysera folkbiblioteksdiskurser i debatter om folkbibliotek 
från 1970-tal till 2007 (Hedemark 2009). Hennes syfte är att studera olika debatter 
i media för att kunna kartlägga vilka föreställningar om folkbibliotek som finns där. 
Hon har använt sig av diskursteori utifrån Laclau och Mouffe för att kunna se hur 
diskurser byggs upp kring element i debatter från radio, TV och dagspress. Mitt 
tillvägagångssätt är på många sätt likt Hedemarks, där den stora skillnaden är 
mängden och typen av material och förstås akademisk svårighetsgrad.   
 
En avslutande text som bör nämnas i sammanhanget är Joacim Hanssons (2010) 
kapitel Chantal Mouffe’s theory of Agonistic Pluralism and Its Relevance for 
Library and Information Science Research. Hansson lyfter hur Chantal Mouffes 
kritik av liberalismen och dess förgivettaganden om rationalitet kan användas i en 
biblioteks- och informationsvetenskaplig kontext, eftersom dessa ideal om 
rationalitet även dominerar en bibliotekskontext. I denna uppsats gör jag inte bruk 
av Mouffes agonistiska pluralism, men det är en relevant text i sammanhanget 
diskursteori inom biblioteks- och informationsvetenskap och intressant för den som 
vill läsa mer. 
 
Detta kapitel har lagt grunden till min studie. Sammanfattningsvis har jag redogjort 
för bibliotekarieutbildningarnas historia fram till idag, konflikten mellan teori och 
praktik inom ämnet och på lärosätena, tidigare forskning om bibliotekarieutbildning 
och hur diskursteori använts tidigare inom biblioteks- och informationsvetenskap.  
Nu följer mitt teoretiska ramverk.  
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4 Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen. Kapitlet inleds 
med några av diskursanalysens centrala utgångspunkter för att sedan följas av den 
tradition jag gör bruk av i min uppsats, nämligen diskursteorin så som jag förstår 
den utifrån Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teoribildning. Vidare kommer jag 
att beskriva Norman Faircloughs teori om intertextualitet som jag kommer att 
använda mig av och avslutningsvis teckna en bild av teorin om den praktiska 
kunskapen så som den kommer att komma till användning i min uppsats.  

4.1 Diskursanalys 
Diskursanalys är en teori och en metod för samhällsstudier där språket står i 
centrum (Bergström & Boréus 2012). Den vilar på en socialkonstruktionistisk 
grund där verkligheten förstås i en idealistisk ontologisk bemärkelse: verkligheten 
finns inte oberoende av oss utan konstrueras av våra idéer och vårt språk (Bergström 
& Boréus 2012; Hedemark 2009). Det innebär att studier inte behandlar ren, 
ofiltrerad verklighet, där idéer är en direkt återspegling av en materiell värld. Istället 
är verkligheten konstruerad genom idéerna, byggda på ett språk som producerar 
mening och relationer. Detta ska inte missförstås till att betyda att 
socialkonstruktionister tror att där inte också finns en fysisk verklighet, det handlar 
istället om att vi förstår denna fysiska verklighet genom språkliga och diskursiva 
konstruktioner och att det är genom dessa som fysiska ting får mening (Hedemark 
2009). Den brittiska forskaren Vivien Burr har sammanställt en lista över 
gemensamma, centrala utgångspunkter för socialkonstruktionismen som är 
relevanta för den här uppsatsen: ett kritiskt grepp om förgivettagen kunskap; 
historisk och kulturell specificitet; kopplingar mellan kunskap och sociala 
processer; kopplingar mellan kunskap och social praktik/handling (Winther 
Jørgensen & Phillips 2002 s. 12).  
 
På denna ontologi följer att språket har en central roll i all kunskap, eftersom våra 
idéer konstitueras av språk är språket en väg in i hur vi förstår och därmed 
konstruerar vår värld. Hedemark summerar vad diskursanalys syftar till såhär: “En 
diskursanalys innebär kortfattat att studera vad som sägs om ett fenomen, hur det 
sägs och även hur det skulle kunna sägas” (Hedemark 2009 s. 29). Själva begreppet 
diskurs definieras och används på olika sätt inom olika traditioner, men en 
kortfattad avgränsning finns hos biblioteks- och informationsforskarna Marianne 
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Winther Jørgensen och Louise Phillips (2002 s. 15), som preciserar diskurs som: “a 
particular way of talking about and understanding the world (or an aspect of the 
world).” En diskurs är ett ramverk som konstituerar vad som kan sägas och vad det 
sagda betyder inom de ramarna; en diskursanalys går ut på att kartlägga och 
synliggöra hur dessa ramar skapar och upprätthåller det sagda. Diskurser kan ta sitt 
uttryck i text, bild, video, handlingar, institutioner och diskurser avgränsas olika 
inom olika traditioner (se Hall 1997; Hedemark 2007). Ett klassiskt och 
återkommande exempel för att förstå diskurs är jämförelsen mellan hur en storm 
kan begripliggöras inom olika diskurser: inom en meteorologisk diskurs förstås en 
storm som ett naturvetenskapligt fenomen beroende av vindar, regn och elektriska 
urladdningar; samma storm kan inom en religiös diskurs förstås som ett tecken på 
gudomligt ingripande, till människors väl eller ve (Winther Jørgensen & Phillips 
2002 s.15). I min uppsats är frågan hur olika bibliotekariediskurser begripliggör 
bibliotekariens kunskap och yrkespraktik i de svenska bibliotekarieutbildningarnas 
utbildningsplaner. 

4.2 Diskursteori enligt Laclau och Mouffe  
Inom diskursanalysen träder Ernesto Laclau och Chantal Mouffe fram som 
representanter för en radikal tradition som inte gör skillnad mellan diskursiva och 
icke-diskursiva fenomen; alla fenomen förstås som diskursivt konstituerade (Laclau 
& Mouffe 1985). Traditionen kallas diskursteori och innebär att deras analyser 
rymmer både sociala praktiker och text och att avgränsningarna sker mellan insidor 
och utsidor av en diskurs, inte mellan det diskursiva och det icke-diskursiva.  
 
Laclau och Mouffes diskursteori har huvudsakligen tagit form ur en kritik av andra 
teoribildningar, bland annat diskursanalys enligt Foucault, men framförallt 
marxismen och strukturalismen (Laclau & Mouffe 1985; Winther Jørgensen & 
Phillips 2002; Hansson 2010). Winther Jørgensen och Phillips har i sin genomgång 
av diskursteorins teoretiska ingångar tagit vara på de begrepp som verkligen går att 
använda till en analys och hur detta kan göras. En mer ingående redogörelse för de 
begreppen och hur de kommer att användas kommer under avsnittet Metodologi. 
Till en början behöver diskursteorin sättas i en diskursanalytisk kontext om deras 
syn på språk, makt och subjektspositioner.  

4.2.1 Diskursteori och språk  
Diskursteorins kritik mot strukturalismen är en förutsättning för dess förståelse av 
språk. Den strukturalistiska lingvisten Ferdinand de Saussure lade grunden för en 
teori där språket förstås som ett system av tecken som i sig självt inte betyder något, 
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utan måste sättas i relation till andra begrepp för att vara betydelsebärande. Dessa 
betydelsebärande relationer är i sig själva också godtyckliga och har uppkommit i 
och med språkanvändning och sociala konventioner och normer (Bergström & 
Boréus 2012 s. 365; Winther Jørgensen & Phillips 2002). Saussure gjorde skillnad 
mellan beteckningen och det betecknade, alltså på ordet “äpple” och själva frukten 
och menade att förhållandet däremellan inte är naturgivet utan socialt konstruerat. 
Diskursteorin har anammat den här synen på språk i det avseendet att språket är 
socialt konstruerat och beroende av relationer mellan tecken, men kritiserar den 
strukturalistiska synen på hur dessa processer kan fixeras. Saussure menade att 
språket i grunden är ett logiskt och stringent system vilket skulle kunna kartläggas 
och fastställas med tillräckliga studier, men detta kritiseras av bland annat Laclau 
och Mouffe (1985). Deras poststrukturalistiska hållning är att den språkliga kartan 
inte kan fixeras slutgiltigt eller helt uttömmande. Det är en kritik som till stor del 
bygger vidare på Derrida, som introducerade konceptet dekonstruktion för att kunna 
“bryta upp” större sociala fenomen, som till exempel språk (Bergström & Boréus 
2012; Winther Jørgensen & Phillips 2002). 
 
Samtidigt fungerar diskurser ofta som om det fanns ett enhetligt system, en fast 
karta, eftersom diskurser syftar till att fixera mening. Det är dessa processer i 
språket och dess konsekvenser som står i centrum för en diskursteoretisk analys 
(Laclau & Mouffe 1985). Kampen om mening kan aktualiseras i olika grad, 
konflikter kan vara synliga i olika utsträckning beroende av hur väl en diskurs 
lyckas utesluta andra betydelser av begrepp. Att synliggöra att där alltid finns en 
annan möjlig betydelse är centralt inom diskursanalysen. Inom diskursteori kallas 
varje tillfälle då mening inom en diskurs förhandlas och konstrueras för 
artikulation. Laclau och Mouffe beskriver det såhär: “(...) we will call articulation 
any practice establishing a relation among elements such that their identity is 
modified as a result of articulatory practice” (Laclau & Mouffe 1985 s. 110). En 
artikulation kan vara en text eller ett videoklipp, eller en utbildningsplan från ett 
universitet.  
 
De tecken som är särskilt mångtydiga inom en diskurs kallar Laclau och Mouffe 
för element, “demokrati” är ett exempel på ett sådant begrepp inom en politisk 
diskurs (1985). Dessa element kan också vara flytande signifikanter, vilket är 
begrepp som är särskilt utsatta för kamp om dess betydelse (Bergström & Boréus 
2012). Ett element kan också utgöra en nod, vilket betecknar ett nav i diskurser runt 
vilken alla de andra tecknen kretsar. “Kroppen” är en sådan nod inom en medicinsk 
diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2002). Alla tecken som bestäms inom en 
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diskurs kallas moment, tecken som har bestämts genom att andra betydelser har 
uteslutits (Bergström & Boréus 2012).  
 
Då all kunskap och all mening inom diskursteorin förstås som diskursivt 
konstituerad, följer frågan hur olika diskurser ska avgränsas. Den illusoriska 
stabiliteten i diskurser hotas ständigt av andra diskurser och andra betydelser, det 
är denna möjliga betydelseförskjutning och förändring som kännetecknar att språk 
och mening är föränderligt. En diskurs har inom diskursteorin en insida och en 
utsida, där de bestämda momenten är på diskursens insida, medan övriga möjliga 
bestämmelser placeras i vad som beskrivs som ett flytande område på utsidan - i 
det diskursiva fältet (Bergström & Boréus 2012). När alla tolkningar är möjliga i 
ett oupphörligen föränderligt språk, verkar det som att alla möjliga betydelser av ett 
ord finns precis utanför en diskurs, vilket skapar vissa avgränsningsproblem. 
Winther Jørgensen och Phillips föreslår ett sätt att komplettera Laclau och Mouffe, 
nämligen att använda sig av begreppet diskursordning. Diskursordningen betecknar 
då ett utrymme mellan diskursen och det diskursiva fältet, en överlappning som 
fungerar som en arena för kamp mellan diskurser i nära samband med varandra 
(Winther Jørgensen & Phillips 2002; Seldén & Sjölin 2003). Detta kan förstås med 
följande exempel: säg att det inom en biblioteksdiskurs finns en kamp om vad 
bibliotekens demokratiska uppdrag att förmedla kultur och information innebär, 
närmare bestämt kring vad det är som ska förmedlas. Är det böcker, tidningar, tv-
spel, verktyg? Enligt Laclau och Mouffes teori skulle förmedlingen av något så 
avlägset som rymddräkter hota strax utanför diskursen, i det diskursiva fältet, men 
med Winther Jørgensen och Phillips diskursordning frigörs ett nytt utrymme för de 
sammanhang som ligger närmare kärnan, alltså böcker och tv-spel, men inte 
nödvändigtvis rymddräkter. I det fall tillgång till rymddräkter blir en naturlig del av 
ett demokratiskt samhälle kan detta förändras och rymddräkter komma att tillhöra 
en biblioteksdiskurs, precis som utlåning av tv-spel för tjugo år sedan inte 
nödvändigtvis ansågs tillhöra en biblioteksdiskurs, men till den dagen ger begreppet 
diskursordning en diskursteoretisk analys mer precision. Begreppet diskursordning 
möjliggör ett synliggörande av dessa diskurser i kamp med varandra, vilket för oss 
in på frågan om diskursteorins förståelse av makt.  

4.2.2 Diskursteori och makt  
Laclau och Mouffe bygger sin teori om makt på en kritik av den marxistiska 
historiematerialismen. Inom den består samhället grovt tillyxat av bas och 
överbyggnad, där basen omfattar de materiella förhållanden, ekonomin och 
ägandeförhållanden medan överbyggnaden rymmer staten, medier, 
utbildningsväsendet och meningsskapandet (Laclau & Mouffe 1985). 
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Huvudpoängen inom den marxistiska förståelsen är att det främst är basen som 
påverkar och förändrar överbyggnaden, inte tvärtom. Det innebär att motorn till 
förändring är materiella, ekonomiska förhållanden som i sin tur kan påverka sociala 
förhållanden. Meningsskapande verksamheter inom stat eller skola kan inom denna 
förståelse inte omedelbart förändra ekonomiska förhållanden. Inom 
diskursanalysen och socialkonstruktionismen är den här binära, oppositionella 
uppdelningen otillräcklig och åsidoser den produktiva aspekten av språk. 
Diskursteorin ser istället hur meningsskapandet i överbyggnaden konstituerar de 
ekonomiska förhållanden i basen, vilket kan härledas till den 
socialkonstruktionistiska ontologin. Makt förstås inte som något passivt som 
människor eller diskurser utan motstånd förhåller sig till, maktförhållande liksom 
språk är föränderliga och produktiva. Makt kan skapas och omskapas, men i vilken 
utsträckning och på vilka sätt råder det olika uppfattningar om inom de olika 
traditionerna.  
 
Laclau och Mouffe bygger vidare på marxismens förståelse av tillvaron som 
präglad av konflikt, men de löser upp den strikta uppdelningen av bas och 
överbyggnad och ifrågasätter att konfliktlinjen mellan arbetarklass och överklass 
skulle vara den enda konfliktlinjen. Istället introducerar det konceptet antagonism 
för att beskriva rubbningarna i maktförhållanden mellan olika diskurser (Laclau & 
Mouffe 1985). Denna antagonism kan liknas vid ett sorts “betydelsekrig” på 
språklig nivå mellan olika begrepp (Laclau & Mouffe 1985; Bergström & Boréus 
2012). En marxist som inspirerat Laclau och Mouffe i detta är den italienske 
filosofen Antonio Gramsci. Genom att bredda begreppet hegemoni lade Gramsci 
grunden för ett sätt att tydligare förklara varför och hur politisk makt upprätthålls 
och hur den kan förändras, något som i hög utsträckning haft inverkan på Laclau 
och Mouffe (Winther Jørgensen & Phillips 2002). Winther Jørgensen och Phillips 
beskriver det såhär:  

In Gramsci’s theory, hegemony is the term for the social consensus, which masks people’s real 
interests. The hegemonic processes take place in the superstructure and are part of a political 
field. Their outcome is not directly determined by the economy, and so superstructural 
processes assume a degree of autonomy and the possibility for working back on the structure 
of the base. It also means that, through the creation of meaning in the superstructure, people 
can be mobilised to rebel against existing conditions.  

Winther Jørgensen & Phillips 2002 s. 33 

Hegemoni kan begripliggöra varför människor som förtrycks inte omedelbart gör 
motstånd, eftersom hegemonin i överbyggnaden befäster vissa maktförhållanden 
och föreställningar om världen som förgivettaget sanna. De hegemoniska 
föreställningarna inom en diskurs förstärker ytterligare idén att vissa förhållanden 
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är naturliga och oföränderliga. En viktig skillnad mellan Gramscis 
konceptualisering av begreppet och Laclau och Mouffes är att det inom 
diskursteorin inte finns några verkliga intressen eller verklig samhällelig 
klasstillhörighet att dölja, förhållanden som finns där oavsett om människor är 
medvetna om dem eller inte (1985). Det finns många olika hegemonier och dessa 
utövar makt på flertalet olika sätt, men de är alla diskursivt konstituerade och döljer 
inga materiellt sanna intressen. Intressen finns, men de är beroende av sin kontext 
och är inte endast en fråga om en konflikt mellan bas och överbyggnad, menar 
Laclau och Mouffe (1985).  
 
I min analys kommer jag att göra bruk av begreppet hegemoni i min analys av 
förhållandet mellan utbildningsplanerna och Högskoleförordningen. Det är ett sätt 
att skärskåda vilka maktförhållanden som råder och hur dessa påverkar hur kunskap 
konstrueras.  

4.2.3 Diskursteori och subjektspositioner  
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv existerar inte texter i ett vakuum 
eller endast i ett textuellt sammanhang, utan de har konsekvenser för människor och 
för människors uppfattning om verkligheten. Denna förståelse kräver en diskussion 
om synen på subjektet. Laclau och Mouffes diskursteori knyter an till en klassisk 
diskursanalytisk kritik av subjektet som en enhetlig helhet (Winther Jørgensen & 
Phillips 2002). De utgår ifrån den marxistiske teoretikern Louis Althussers idé om 
interpellation, vilket kan beskrivas som den process av “tilltal” som skapar subjekt 
inom en ideologi (Winther Jørgensen & Phillips 2002). Idén föreskriver att subjekt 
skapas genom ett hörsammande av tilltal, Althussers exempel är hur någon vänder 
sig om när en polis ropar “du där!” och därigenom positionerar sig själv som ett 
subjekt i relation till statsmakten. På samma sätt kan en text skapa ett tilltal, ett rop, 
som får gensvar av till exempel en bibliotekarie eller en biblioteks- och 
informationsvetare. Winther Jørgensen och Phillips exemplifierar med en person 
som hörsammar ett barn som ropar på “mamma” och därmed intar det som inom 
diskursteorin kallas för en subjektsposition som mor. Denna person är dock inte 
endast en mamma, utan kan också vara den som vänder sig om när polisen ropar.  
 
Subjektspositioner, precis som gruppformationer, är enligt Laclau och Mouffe 
diskursivt konstituerade och fragmenterade (1985). Istället för att skriva om 
människor eller subjekt används begreppet subjektsposition för att beteckna det 
utrymme som en person, eller en institution, tillskrivs inom en diskurs. Det kan 
handla om den som producerat en text, tar del av en text eller det utrymme som en 
viss person eller grupp tillskrivs inom en text. En diskurs är inte en agent eller ett 



 

 29 

subjekt med en egen vilja och diskursanalys intresserar sig heller inte för människor 
som agenter eller subjekt med en egen vilja som utgångspunkten för handling. 
Däremot är diskursteorin medveten om de konsekvenser som följer på diskursers 
sätt att organisera världen och intresserar sig för hur detta går till. Precis som 
mening i stort skapas inom diskurser genom utestängningsmekanismer, fungerar 
subjektspositioner och gruppformationer på liknande sätt. Utestängandet av andra 
alternativ skapar grupper och identiteter, det skapar subjektspositioner (Laclau & 
Mouffe 1985).  
 
Subjektspositioner skapas på olika sätt inom olika diskurser, vilket kan skapa 
överensstämmelser men också antagonism och konflikter. Inom en utbildningsplan 
kan texten till exempel interpellera, “ropa på”, en subjektsposition som rymmer en 
folkbibliotekarie, men den kan också skapa en biblioteksforskare. Det är genom att 
studera utsagorna och interpellationerna i texten som jag kan synliggöra vilka 
subjektspositioner som de olika utbildningsplanerna skapar och hur dessa förhåller 
sig till olika diskurser. Detta kommer att göras efter den modell som Åse Hedemark 
tagit fram, vilken redovisas i kapitlet Metodologi.  

4.3 Faircloughs teori om intertextualitet  
Diskursanalys måste förstås som ett paket av teori och metod i ett, men samtidigt 
finns gott om utrymme att kombinera diskursanalys med andra 
samhällsvetenskapliga teoribildningar (Winther Jørgensen & Phillips 2002). Därför 
har jag valt att också använda mig av Norman Faircloughs teori om intertextualitet 
för att ytterligare kunna fördjupa min analys av utbildningsplanerna och särskilt 
deras relationer till andra texter, framförallt Högskoleförordningen (SFS 
1993:100).  
 
Intertextualitet är den fransk-bulgariska filosofen Julia Kristevas begrepp för att 
beteckna hur texter alltid står i ett kontinuerligt förhållande till andra texter; en text 
är inte en enskild isolerad företeelse utan står i förhållande till andra texter 
(Nationalencyklopedin u.å.). Det är ett litteraturvetenskapligt begrepp som med 
fördel kan användas inom samhällsvetenskapen tillsammans med ett vidgat 
textbegrepp; ett sådant finns hos Laclau och Mouffe, så också hos den brittiske 
teoretikern Norman Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips 2002). 
Intertextualitet och interdiskursivitet är former för texter och diskurser att samverka 
i olika kommunikativa akter (Winther Jørgensen & Phillips 2002 s. 65). Genom att 
synliggöra i vilken utsträckning till exempel en text använder sig av andra texter, 
antingen på tydliga, manifesta sätt som direkta citat, eller genom mer indirekta 
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allusioner, är det möjligt att visa hur diskurser förändras, menar Fairclough (1993). 
Det faktum att texter och diskurser befinner sig i en sorts oändlig väv av möjliga 
knutpunkter innebär inte att dessa kan sys samman på vilket sätt som helst, utan där 
finns viktiga maktdimensioner att förhålla sig till. Fairclough skriver:  

The seemingly limitless possibilities of creativity in discursive practice suggested by the 
concept of interdiscursivity – an endless combination and recombination of genres and 
discourses – are in practice limited and constrained by the state of hegemonic relations and 
hegemonic struggle.  

Fairclough 1993 s. 137 

Fairclough förstår intertextualitet som begränsat av hegemonisk kamp. 
Maktförhållanden bestämmer vilka texter och vilka begrepp som kan tolkas på vilka 
sätt, men det innebär också att intertextualitet är intressant att undersöka för att 
synliggöra förändringar inom en diskurs. Det är tillsammans med Faircloughs 
begrepp om intertextualitet som diskursteorins förståelse av hegemoni aktualiseras, 
där hög grad av manifest intertextualitet kan förstås som ett uttryck för hegemoni. 
När det finns hög överensstämmelse mellan en tyngre text och en annan, till 
exempel en lagtext och en utbildningsplan, är det möjligt att tolka detta som att där 
inte funnits ett intresse eller upplevt behov av förändring. Textens innehåll har 
naturaliserats i den andra. När där istället finns stor variation syns en större 
spänning, vilket tyder på antagonism och i längden möjlig förändring. Detta är 
användbart vid studiet av utbildningsplaner som alla är nödgade att förhålla sig till 
samma juridiska ramar, men inte nödvändigtvis på samma sätt. De olika 
angreppssätten kan tolkas som antagonism i synen på till exempel bibliotekariens 
uppdrag och kunskap.  

4.4 Teorin om praktisk kunskap och kunskapsbegreppet 
Begreppet teori kommer historiskt ur det grekiska ordet för att betrakta, att 
begrunda och definieras av Nationalencyklopedin som “(...) en grupp antaganden 
eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår 
kunskap om dem” (Nationalencyklopedin u.å.). Det differentieras ofta i relation till 
praktik, eller empiri, vilket i sin tur innebär något som bygger på erfarenhet 
(Nationalencyklopedin u.å.). Empirismen är mycket kortfattat en kunskapsteoretisk 
inriktning som lutar sig mot erfarenheten snarare än förnuftet som kunskapskälla. 
Denna spänning mellan förnuft och erfarenhet löper som en röd tråd genom många 
av de frågor som diskuterats inom den västerländska filosofin av alltifrån 
Aristoteles till Descartes och vidare in i våra dagar. Hur får vi kunskap? Vad är 
förnuft? Är kunskap något teoretiskt eller praktiskt? Den här uppsatsen har inte för 
avsikt att besvara de frågorna, men det är viktigt att situera min studie i en 
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kunskapsteoretisk kontext, utöver de kunskapsteoretiska antaganden som 
socialkonstruktionismen bygger på. Begreppet kunskap och specifikt biblioteks- 
och informationsvetarens kunskap är vad som står i fokus i min uppsats. I min 
diskursteoretiska ingång finns möjlighet till en konstruktiv kritik i syfte att kunna 
möjliggöra förändring. Teorin om den praktiska kunskapen möjliggör även den ett 
kritiskt perspektiv på hur kunskap kan förstås.  

4.4.1 Teorin om praktisk kunskap 
Vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola bedrivs studier om 
kunskapsbegreppet och kunskapens relation till mellanmänskliga yrkespraktiker. 
Syftet med teorin är flerfaldigt men kan sammanfattas till att vilja synliggöra tyst 
kunskap som kommer sig av kontinuerlig praktik; levda erfarenheter som förankrats 
i kroppen samt förmåga att omsätta teori i praktisk handling och yrkesverksamhet. 
Teorin har fått sin form utifrån en kritik av den dominerande synen på kunskap och 
har vuxit fram ur bland annat arbetslivsforskning, professionsstudier, sociologi och 
utbildningsvetenskap. Kritiken rör hur kunskap konstrueras som något i första hand 
teoretiskt och att det dominerande kunskapsbegreppet idag rör just den 
vetenskapliga kunskapen. I antologin Vad är praktisk kunskap? (2009) från 
Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola tar forskarna avstamp i 
Aristoteles femfaldiga syn på kunskap för att nyansera bilden av hur kunskap skulle 
kunna förstås. De fem aspekterna kallas:  

(...) episteme (vetenskaplig kunskap, påståendekunskap, veta att), techne (praktisk-produktiv 
kunskap, färdighetskunskap, veta hur), fronesis (praktisk klokhet, det goda omdömet, veta när), 
sofia (filosofisk kunskap, visdom), och nous (förnuftsinsikt, intuition)  

Svenaeus 2009 s. 20–21 

Det dominerande kunskapsbegreppet i vår samtid härstammar alltså från episteme, 
den vetenskapliga kunskapen som berör “veta att”. Pedagogikprofessorn Bernt 
Gustavsson (2000) bygger vidare på de aristoteliska begreppen i sin bok 
Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i historisk belysning och beskriver kunskap 
som teoretisk-vetenskaplig och praktisk-produktiv. Han skriver om vetande och 
kunnande och skiljer dem åt såhär:  

Allmänt brukar dessa två former av kunskap skiljas med orden att veta och att kunna. Det vi 
kallar vetande är den kunskap vi kan ha om hur världen är uppbyggd och hur människan och 
samhället fungerar. Att kunna något är att ha en färdighet, förmåga att utföra något praktiskt. 

Gustavsson 2000 s. 31  

I ett pedagogiskt utbildningsperspektiv menar filosofen och professorn i praktisk 
kunskap Fredrik Svenaeus att de olika aspekterna av kunskap kan sättas i relation 
till bildningsbegreppet. Han menar att bildningsbegreppet i bland annat skolans 
värld missförståtts till att betyda antingen en auktoritär innantillärning av 
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kunskaper, eller ett helt fritt, kritiskt lärande utan ramar och regler. Istället menar 
Svenaeus att bildningsbegreppet rymmer både kunskapstradering och överförandet 
av den praktisk-produktiva kunskapen tillsammans med ett kritiskt perspektiv på 
kunskapen i sig. Teori handlar om att, i ljuset av den nationalencyklopediska 
definitionen ovan, systematisera vår kunskap, en aktivitet som i sig kräver viss 
distans och förmåga att föra kritiska resonemang.  

4.4.2 Kunskapsbegreppet inom biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Relationen mellan, enkelt uttryck, vetande och kunnande, står på många sätt i 
centrum inte bara i min uppsats utan också i det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga ämnet som sådant. Det är av stort intresse inom ämnet 
att förstå hur människor lär sig saker och förhåller sig till information av olika slag. 
På detta följer att begreppet information är centralt att förstå och definiera, parallellt 
med begreppet kunskap. Forskaren Jutta Haider (2014) lyfter i sin artikel, med den 
medvetet iögonenfallande titeln “How library and information science can save the 
world and why to care”, hur biblioteks- och informationsvetenskapen ägnar mycket 
tid och möda åt att definiera begreppet information. Hon lyfter olika ingångar till 
begreppet, men landar i det följande:  

One such an approach, and a particularly interesting and successful one – also a very pragmatic 
one – is Michael Buckland’s (1991; 2012) approach, where he tears apart three ways of 
understanding information: (1) information as knowledge, (2) information as a process (3) 
information as a thing. 

Haider 2014 s. 82 

Haider har bedrivit forskning om relationen mellan människors vetande och 
kunnande och hon har bland annat tittat på hur människor inkorporerar sitt vetande 
om hur en kan leva ett miljömässigt hållbart liv i sin dagliga praktik, och visar hur 
människor har olika medvetenhet om sin kunskap. Detta förhållningssätt är 
karaktäristiskt för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, med fokus på 
människors informationsvanor. En av de mest intressanta aspekterna hon lyfter i 
relation till vanliga användare är också applicerbar på utbildning för biblioteks- och 
informationsvetarstudenter: “The connection between knowing and doing is highly 
problematic” (Haider 2014, s. 89). Eftersom studenter i biblioteks- och 
informationsvetenskap också är människor som använder sig av information, är 
kopplingen mellan ”att veta” och ”att göra” tudelat komplicerad, både i relationen 
människor-information och student-information. En aspekt som inte är självskriven 
inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är däremot följande tredje 
relation, nämligen den mellan den framtida bibliotekarien och människor, vilka i 
sin tur möter information.  
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Kunskapsbegreppet inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning kan 
alltså sägas präglas av episteme, ett ”att veta”-perspektiv. Ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap som sådant rymmer både forskning om bibliotekariens 
profession, yrkespraktiker och kompetenser, alltså kunskap av en mer praktisk 
karaktär, men forskning om bland annat bibliometri, vetenskaplig kommunikation 
och informationssökning premieras bland externa finansiärer (se 3.2 Studier av 
bibliotekarieutbildningar).  

4.4.3 Bornemark och Cusanus kritik av kunskapsbegreppet 
Filosofen Jonna Bornemark arbetar vid Centrum för praktisk kunskap vid 
Södertörns högskola och forskar om bildningsbegreppet, omdöme, mätbarhetens 
gränser och religionsfilosofi. I boken Det omätbaras renässans: En uppgörelse med 
pedanternas världsherravälde diskuterar Bornemark (2018) vårt samhälles fixering 
vid mätbarhet och något hon kallar för ”förpappring”, den explosionsartade ökning 
och förtätning av administration som finns inom välfärdsyrken. I boken använder 
hon sig av den tyska filosofen och teologen Nicolaus Cusanus, verksam i Europa 
under mitten av 1400-talet, för att fördjupa och komplicera vår föreställning om 
kunskap idag. I korsningen mellan praktisk kunskap och en kritik av vårt moderna 
kunskapsbegrepp träder Bornemark fram som en användbar teoretiker för den här 
uppsatsen, eftersom mitt syfte är att fördjupa kunskapen om förhållandet mellan 
biblioteks- och informationsvetarens kunskaper vid olika lärosäten och spänningen 
mellan teori och praktik. I mitt sista kapitel, Avslutande diskussion, kommer jag 
därför att diskutera mina resultat med hjälp av Bornemarks bruk av Cusanus. 
Närmare specifikt kommer jag att använda mig av Cusanus idé att förnuftet har två 
delar, ratio och intellectus, vilka samspelar vid skapandet av kunskap (Bornemark 
2018). I följande stycke kommer jag att förklara de två begreppen.  

4.4.3.1  Ratio 
Ratiot är den del av vårt förnuft som hanterar och organiserar sinnesintrycken i ett 
för oss begripligt system, för att den kaotiska mångfald av intryck som finns 
omkring oss ska bli begriplig (Bornemark 2018). Det är ett systematiserande som 
kräver förmåga att urskilja skillnader och likheter, men även en förmåga till fantasi, 
för att förnuftet ska kunna förstå ett begrepp på många sätt. På så vis kan förnuftet 
känna igen en ”fågel” både som ett levande djur, målad i en bilderbok eller vävd på 
en matta. Bornemark skriver såhär:  

Om sinnesintrycken förblir en kaotisk givenhet så är det alltså ratiot som ordnar ett kosmos och 
en värld för oss att leva i. För att göra det ordnar ratiot in sinnesintrycken i grupper, liksom det 
organiserar likheter, proportioner och förbindelser mellan dessa grupper. Genom en 
begreppslig och generaliserande förståelse får varje föremål eller händelse tydliga gränser och 
kan definieras.  
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Bornemark 2018 s. 38 

Cusanus är dock noggrann med att poängtera att kategorier och grupper aldrig kan 
vara helt uttömmande, att en grupp rymmer många individer som går bortom de 
enhetliga kategorierna. Denna dubbelhet, att ett begrepp både kan knytas till en 
kategori och till en unik individ, är viktig. Cusanus kallar det ”quidditas”, vilket 
Bornemark översätter till ”vadheter” (2018 s. 39). Vadheten är det unika hos en 
individ, men inte endast individualiteten i sig, utan alla de individualiteter som 
framkommer i alla möjliga situationer och relationer. Ett exempel: fem personer 
kan generaliseras tillhöra gruppen ”bibliotekarier”. En av dessa bibliotekarier är 
någons mormor, det är en ”vadhet”. Men på samma sätt är bibliotekarien också 
någon annans älskarinna, vilket är ytterligare en vadhet, men i en annan relation. 
Vår omgivning och våra intryck präglas av en oändlighet av vadheter, vilket gör att 
även olikheter ibland behöver förstås som likheter, där ratiot helt enkelt förenklar 
intrycken för att göra det begripligt för oss, eftersom det inte kan erfara allting i sin 
unicitet samtidigt. Så blir personen i gruppen till exempel en bibliotekarie, snarare 
än en outtömlig lista av vadheter. Bornemark skriver:  

Människan fångar upp likheter, relationer och enheter i strömmen av sinneserfarenheter och 
formar därifrån begrepp, kategorier och idéer. Ratiot abstraherar, generaliserar, binder samman, 
skiljer åt och sätter i relation. På så sätt skapas en mångfald av enheter, former, storlekar och 
sammansättningar, men också ett sammanhållet ratiosystem som vi ofta strävar efter att få 
enhetligt och motsägelsefritt. 

Bornemark 2018 s. 41 

En bibliotekskatalog är ett konkret exempel på hur den här delen av förnuftet 
präglar vårt sätt att organisera världen. Medier katalogiseras efter redan existerande 
kategorier och grupper och infogas i ett system efter likheter och skillnader, men 
kan aldrig visa eller omfatta alla vadheter i ett verk. Ett verk kan rymma både poesi, 
tekniska instruktioner och noter, men en katalog kan inte rymma alla dessa vadheter 
samtidigt, då fungerar inte katalogen. Verket behöver förenklas och generaliseras 
för att bli begripligt, vilket givetvis kan vara nödvändigt för att praktiskt kunna 
återfinnas, men det kan också osynliggöra egenskaper som ratiot inte riktat in sig 
på. Att katalogisera efter signum och ämne, som de flesta bibliotek gör idag, är inte 
självklart. Att vara medveten om hur förnuftet bygger system utifrån olika grupper, 
vilka kategorier som ratiot premierar och hur dessa kan förstås på olika sätt kräver 
fantasi, men också en annan aspekt av det mänskliga förnuftet. Denna del kallas 
intellectus.  

4.4.3.2 Intellectus  
Intellectus är den del av förnuftet som uppfattar vadheter, utifrån vilka ratiot alltså 
skapar sina kategorier och system. Bornemark liknar förnuftets arbete vid att räkna, 
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det är ratiot som utför själva räknandet, men det är intellectus som avgör vad som 
är relevant och viktigt att räkna. Ratiot förhåller sig till den oändliga strömmen av 
intryck genom att sortera in dem i gamla och nya kategorier, men intellectus 
däremot ”har en mer intim relation till denna föränderlighet genom att den lyssnar 
till det nya och funderar över om det innebär att vi måste tänka om ratiots 
kategorier” (Bornemark 2018 s. 45). Där ratiot ser motsatser för att skapa tydliga, 
åtskilda enheter kan intellectus istället se andra slags mått. Bornemark använder en 
liknelse om temperatur, där intellectus är den del av förnuftet som förstår 
temperatur, ur vilket ratiot kan identifiera varmt och kallt.  

Intellectus fungerar som en fri blick över ratiots värld. Liksom färgerna ses av seendet som inte 
självt är en färg, är intellectus inte en av de kategorier ratiot hanterar, utan det som gör 
uppfattandet av kategorier möjligt. Ratiot förstår inte intellectus, medan intellectus förhåller sig 
till ratiots kategorier och kan undersöka dem.  

Bornemark 2018 s.46 

Bornemark lyfter hur dessa delar av förnuftet både kan ges utrymme och 
motarbetas. Cusanus och Bornemark menar att ett samhälle där intellectus trycks 
undan riskerar att fastna med alltför rigida, tröga kategorier, utan kontakt med det 
levandes rörelse, som Cusanus kallar den sinnliga oändlighet som finns bortom det 
mänskliga vetandet. Inför det levandes rörelse kan människan känna förundran, 
men då måste det finnas utrymme för intellectus. Bornemark skisserar hur ratiot 
och intellectus kan samverka under rätt omständigheter:  

När relationen fungerar väl finns ett ständigt samspel mellan de båda förnuftsformerna. Det 
innebär att ratiot ordnar en bestående värld utifrån de vadheter som intellectus fångar upp i 
relation till ett icke-vetande. Det innebär också att intellectus återkommer till ratiots kategorier: 
drar tillbaka dem till ett icke-vetande och undersöker om de fortfarande är relevanta, behöver 
omformas eller förkastas. 

Bornemark 2018 s. 47 

Detta icke-vetande är det som Cusanus menar omgärdar oss i det levandes rörelse. 
Icke-vetandet är ”livets och varats överflöd, det är horisonter som sträcker sig 
bortom det vi känner till och det är möjligheten till något nytt”, skriver Bornemark 
(2018 s. 34). Cusanus begrepp och förståelse för kunskap präglas av en 
religionsfilosofi som vi idag kan ha svårare att relatera till, skriver Bornemark, 
utöver tillfällen när vi diskuterar existentiella frågor. Cusanus menade dock att icke-
vetandet är något som finns omkring oss i alla frågor, vid gränsen till allt vårt 
vetande, och att det är något att sträva efter att få kontakt med för att nå en förundran 
över världen – och därmed större kunskap. 
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4.5 Avslutande kommentar till det teoretiska ramverket  
Den här summariska och något eklektiska genomgången av teori om praktisk 
kunskap, kunskapsbegreppet inom biblioteks- och informationsvetenskap och 
Cusanus syn på förnuftet har till syfte att fungera som en klangbotten för hela min 
uppsats och framförallt mitt avslutande kapitel, Avslutande diskussion. 
Kunskapsbegrepp, teori och praktik, vetande och kunnande, är teman som bjuder 
in till nästintill eviga diskussioner. Min ambition är att de ska fungera som 
intressanta ingångar till mina analyser och diskussioner av mitt resultat från 
utbildningsplanernas olika konstruktioner av kunskap.  
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5 Metodologi 

Min metod grundar sig i det teoretiska ramverk och den tidigare forskning som 
redan skildrats, alltså en diskursteoretisk och intertextuell teori om textanalys. Jag 
kommer att analysera sex stycken utbildningsplaner från utbildningar i biblioteks- 
och informationsvetenskap i Sverige idag och tolka hur dessa konstituerar mål och 
syften med studentens utbildning, studentens kunskaper och bredare hur 
spänningen mellan teori och praktik aktualiseras. Detta kommer att ske i en 
analytisk pendelrörelse mellan utbildningsplanerna, det teoretiska ramverket och 
några dokument av särskild betydelse för den textgenre som utbildningsplanerna 
tillhör, främst Högskoleförordningen (SFS 1993:100).  

5.1 En kvalitativ textanalys  
Min metod är en kvalitativ sådan, med textanalys i fokus. Inledningsvis kommer 
jag att studera de intertextuella relationerna mellan utbildningsplanerna och 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100) med utgångspunkt i Norman Faircloughs 
teori om intertextualitet och maktförhållanden. Utifrån Laclau och Mouffes 
diskursteoretiska begreppsapparat kommer jag sedan att studera biblioteks- och 
informationsvetaren som en nodalpunkt, det textuella nav som jag har valt att utgå 
ifrån i min analys, och de kunskaper som konstrueras i utbildningsplanerna som 
element. En nodalpunkt är ett tomt tecken som diskursen fyller med mening, men 
till skillnad från ett element är nodalpunkten central och en förutsättning för de 
övriga elementen. Dessa meningsskapande processer kommer att synliggöras 
genom att använda Laclau och Mouffes begrepp ekvivalenskedjor. Genom att visa 
hur nodalpunkten knyts till element som mål och syften, kunskaper och färdigheter, 
kan en mångfacetterad bild av biblioteks- och informationsvetaren och dess 
kunskaper att framträda. Mitt analytiska fokus ligger på vad som är målsättningen 
med utbildningen och hur detta kommer till uttryck i utbildningsplanerna, samt hur 
dessa förhåller sig till varandra. Utbildningsplanerna försöker alla att skapa mening 
på olika sätt genom att definiera centrala begrepp, utifrån en 
socialkonstruktionistisk förståelse av hur diskurser fungerar. I min analys vill jag 
visa på hur dessa begrepp definieras, hur elementen fixeras, och vilka 
antagonistiska förhållanden och skillnader som syns mellan de olika lärosätenas 
målsättningar och kunskaper. 
 
Min metodologi har berikats och inspirerats stort av Lars Seldén och Mats Sjölins 



 

 38 

(2003) artikel “Kunskap, kompetens och utbildning - ett bibliotekariedilemma över 
hundra år”. Artikeln finns redan redovisad i mitt kapitel Teoretiskt ramverk, men 
här vill jag lyfta de metodologiska lärdomar som jag dragit. I deras artikel visar de 
hur olika tecken relateras positivt och negativt till andra tecken i diskursordningen, 
till exempel hur tecknet “akademisk” relateras positivt till forsknings- och 
specialbibliotek, men negativt till folkbibliotek. Den här metoden kommer jag att 
använda mig av när det kommer till att visa hur tecken relateras positivt till andra 
tecken. Däremot kommer jag inte att kunna visa på samma antagonism och negativa 
relation mellan tecken. Detta beror på viktiga skillnader i vårt material. De 
utredningar som Seldén och Sjölin studerat är till sin karaktär mer antagonistiska 
och benägna att inta en särskild position än vad de utbildningsplaner som jag 
studerat är. De tillhör olika textgenrer, vilket bland annat syns i en avsaknad av 
direkt negativa relationer mellan tecken, eftersom en utbildning vill demonstrera 
vad en student ska lära sig, inte vad en student inte kommer att lära sig. Istället 
kommer jag att visa på hur tecken relateras positivt till olika tecken och vidare hur 
dessa tecken sedan syns eller saknas i andra utbildningsplaner. Jag kommer också 
att använda mig av deras metod att studera kunskap utifrån två olika teman: 
kunskapens form och kunskapens innehåll.  

5.2 Min analysmodell  
Min analys och mina resultat struktureras utifrån en modell för diskursanalys som 
utvecklats av Åse Hedemark och Jenny Hedman (2002), vidareutvecklad av 
Hedemark i Det föreställda folkbiblioteket (2009). Modellen är en fyrfältare som 
jag utvecklat vidare för att bättre passa min egen studie. I korthet innebär 
analysmodellen att jag börjar med en övergripande läsning som ser till vilka utsagor 
som definierar utbildningarnas målsättningar och syften, för att sedan gå vidare till 
att nå de centrala begreppen i planerna. Vidare gör jag en diskursteoretisk 
närläsning av de centrala begreppen för att på så vis nå fördjupad kunskap om hur 
kunskap konstrueras på ett harmoniskt eller disharmoniskt sätt inom 
utbildningsplanerna. Vidare kommer dessa resultat att relateras till vilka 
subjektspositioner som konstrueras, genom att se till hur biblioteks- och 
informationsvetarstudenten knyts till olika roller. Avslutningsvis kommer dessa 
steg att tillsammans utgöra grund för ett benämnande av olika diskurser som 
framträder ur materialet. Diskurserna är följaktligen inget som finns i texten utan 
något som jag konstruerar utifrån mina analytiska resultat, både av de intertextuella 
relationerna, den diskursteoretiska närläsningen, fixeringen av elementen och 
subjektspositionerna.  
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Tabell 1. Analysmodell 

1. Utsagor  
 
Hur definieras utbildningarnas syften? 
Vilka utsagor i utbildningsplanerna kan 
användas för analysen?  

2. Begrepp 
 
Vilka är de centrala begreppen i 
utsagorna? Hur definieras dessa? 

3. Subjektspositioner 
 
Vilka subjektspositioner kommer till 
uttryck? Vilka roller intar olika 
positioner i relation till varandra? 

4. Diskurser 
 
Vilka diskurser ger utbildningsplanerna 
uttryck för? Vad karakteriserar 
relationerna mellan olika 
subjektspositioner och diskurser?  

 
Syften och de centrala begreppen i utbildningsplanerna kommer att analyseras med 
hjälp av Laclau och Mouffes ekvivalenskedjor. Dessa kommer att presenteras i 
”boxar” med tecken i en punktlista, där elementet presenteras fetstilt och åtföljs av 
tecken i en slumpartad ordning, utifrån hur de framkommit i läsningen av texten. 
Punktlistan visar att de knyts samman med det fetstilade tecknet, elementet, för att 
på så vis kunna visa hur samma tecken knyts till olika tecken i olika planer, vilket 
syns i de olika ekvivalenskedjorna.    

5.3 Utbildningsplanen som textgenre  
Det är väsentligt att återknyta till den lagstiftning som trädde i kraft 1993, nämligen 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Högskoleförordningens mål och 
formuleringar är särskilt relevanta för den här studien, då de tydligt påverkar både 
ramar och innehåll för dagens utbildningsplaner. Idag ansvarar högskolorna själva 
för författandet av utbildningsplaner, de ansvarar också för utvärdering av sina 
kursmoment jämte de utvärderingar som Universitets- och högskolerådet (UHR) 
också genomför. Detta ger en fingervisning till den centrala roll som 
utbildningsplaner och liknande dokument har, till exempel kursplaner, därför att 
dessa utgör underlag för de utvärderingar som i sin tur utgör kontaktytan mellan de 
statliga myndigheternas kontrollinstanser och lärosätena själva. Det är dessa 
dokument och utvärderingar som ersatt den tidigare regleringen direkt från 
regeringshåll, menar Lars Seldén (2012). Bibliotekarieutbildningarna idag leder 
alla till generella examina på antingen grund- eller avancerad nivå. Målsättningarna 
för dessa beskrivs med tre tydliga kategorier, oavsett nivå, nämligen Kunskaper och 



 

 40 

förståelse, Färdighet och förmåga och Värderingsförmåga och förhållningssätt 
(SFS 1993:100). 
 
Utbildningsplanen som textgenre har till övergripande ändamål att formulera syftet 
med utbildningen och vilka mål som en student ska uppfylla efter genomgången 
utbildning med avseende på kunskaper, färdigheter och värderingar som studenten 
ska ha erhållit, enligt dagens lagstiftning. Det står lärosätena fritt att utöver dessa 
målsättningar formulera egna mål och syften för den specifika utbildningen. En 
utbildningsplan kan utöver detta också rymma obligatoriska kurser, i listform eller 
med mer omfattande beskrivningar. Utbildningsplaner kan följaktligen också 
variera i omfång, från tre till sex sidor. Allt detta skapar olika förutsättningar att 
analysera materialet, men det är också en ingång till diskussion. Jag kommer att 
sträva efter att vara så transparent som möjligt med mitt materials olika 
förutsättningar i kapitlet Resultat och analyser.  
 
Precis som nämnts ovan är det viktigt med en medvetenhet om materialets textgenre 
för att kunna analysera det på ett relevant sätt. En utbildningsplan är inte en 
debattartikel eller en utredning, utan en text författad av ett lärosäte med både 
studenter och myndigheter som målgrupp. Det påverkar möjligheten att se 
konflikter och antagonismer i materialet, eftersom texten inte har till syfte att skapa 
polemik, utan att positivt konstatera vad som erbjuds under en utbildning.  
 
Det huvudsakliga materialet består av utbildningsplaner, men vid vissa tillfällen har 
det framstått som fruktbart att också analysera delar av de introduktionstexter som 
lärosätena skrivit till sina utbildningar på sina respektive hemsidor. Diskursteorin 
gör inte skillnad på vilka dokument eller medier som kan användas inom en 
diskursanalys, men det krävs en viss medvetenhet om skillnaden i genretillhörighet. 
Texten på en utbildnings hemsida är formulerad på ett sätt som ska locka studenter 
att läsa en utbildning, den har till syfte att vara engagerande och intresseväckande, 
och riktar sig inte till utvärderingsinstanser eller myndigheter. Det gör att tilltalet 
kommer att vara ett annat, mer vardagligt och mindre akademiskt. Dessa kommer 
att användas främst när det kommer till att definiera utbildningarnas syften.  

5.4 Avgränsningar och begränsningar 
Det finns alltid anledning att ifrågasätta och syna de processer och val som 
föreligger ett akademiskt arbete, det gäller såväl under arbetets gång som inför att 
det ska påbörjas. En av de första avgränsningarna som jag gjort handlar om 
omfånget på mitt material, jag har valt att bara studera en utbildningsplan per 
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lärosäte, istället för att studera samtliga planer för utbildningar i biblioteks- och 
informationsvetenskap i landet. Det motiveras av min vilja och mitt behov av att ha 
ett överskådligt material. Det innebär också att jag har behövt välja vilka av 
utbildningsplanerna som ska ingå från de lärosäten där flera utbildningar finns. Jag 
har valt att studera kandidatutbildningen vid de lärosäten där det finns flera 
alternativ, vilket är Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. 
Vid Södertörns högskola finns bara en utbildning och den är på kandidatnivå, 
medan det vid Lunds universitet och Uppsala universitet på motsvarande sätt endast 
finns en utbildning, en ABM-master. Där har urvalet gjort sig självt. I huvudsak 
motiveras mina val av en önskan att ha så lika utbildningar som möjligt att studera, 
för att undvika att skillnaderna eller antagonismer skulle härledas till skillnader i 
akademisk nivå. Utbildningarna i Lund och Uppsala hade kunnat uteslutas, för att 
på så sätt endast studera kandidatutbildningar, men eftersom det skulle innebära ett 
utestlutande av en tredjedel av landets lärosäten med biblioteks- och 
informationsvetenskaplig utbildning riskerade det att ge mina analyser ett 
snedvridet utgångsläge som inte kan resultera i några vidare slutsatser. Det här är 
något som jag har i åtanke under arbetets gång och som jag kommer att vara 
transparent med under mina redovisningar.  
 
Det finns också en mängd olika teoretiska ingångar och metoder som hade kunnat 
väljas, men jag har valt att använda mig av en diskursteoretisk textanalys. Jag 
övervägde inledningsvis att använda mig av intervjuer, eventuellt kombinerat med 
observationer, eftersom jag på så sätt hade kunnat intervjua både lärare och 
studenter, samt biblioteksverksamma, för att fördjupa förståelsen av teori och 
praktik inom utbildningarna. Detta valdes dock bort, delvis på grund av farhågor att 
ha svårt att få till intervjuer - och framförallt observationer - under den rådande 
pandemin av covid-19. Utöver detta insåg jag under förarbetets gång att mitt 
intresse främst ligger i hur målsättningar och kunskap konstitueras i de olika 
dokumenten, vilket ledde mig in på att använda ett komplext, breddat textbegrepp 
inom ramarna för en diskursteoretisk textanalys.  
 
Ytterligare en avgränsning är att jag har valt att endast titta på dagens nu gällande 
utbildningsplaner. Det hade varit intressant att studera flera utbildningsplaner från 
ett och samma lärosäte under en längre tid för att få en mer djuplodad bild av 
bibliotekarieutbildning. Det valdes dock bort på grund av ett intresse av att göra en 
mer samtida studie. Det blir ett annat resultat och möjliggör andra frågor.  
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5.5 Förförståelse och etiska överväganden 

Det är av stor vikt att som forskare vara medveten om sin egen position i relation 
till det studerade, i det här fallet är situationen särskilt speciell eftersom jag inom 
ramarna för en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning studerar just 
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar. En av de utbildningar vars 
utbildningsplan jag studerat är dessutom min egen. Jag läser i skrivande stund 
ABM-mastern vid Lunds universitet, med inriktning biblioteks- och 
informationsvetenskap. Detta ger mig en både svårnavigerad som unik position då 
jag själv är en mycket aktiv del av det fenomen jag studerar. Det ställer höga krav 
på mig som forskare att inte tillskriva eller frånskriva min egen utbildning något i 
min analys av materialet. Det har därför varit väldigt centralt att se till att ha tydliga 
modeller och tillvägagångssätt för min analys, varför en mer strikt textanalys också 
varit att föredra framför till exempel intervjuer med lärare. Då hade jag kunnat 
ställas inför en särskilt svår situation, eftersom jag hade behövt intervjua 
representanter från min egen utbildning.  
 
Det har varit viktigt för mig att konstant hålla i huvudet att jag ägnar mig åt en 
textanalys av en utbildningsplan, inte en analys av hela utbildningar, varken hela 
min egen eller någon av de andra nu tillgängliga utbildningarna. Det är inte fråga 
om att bedöma eller lämna ett kritiskt ”betyg” på någon av utbildningarna, det här 
är inte en undersökning eller utvärdering av det slaget. Det teoretiska ramverk som 
jag gör bruk av i den här uppsatsen bygger på en kritisk ansats, men det är inte en 
kritik som ska leda till ett omdöme, utan det är en kritisk ingång till 
maktförhållanden och hur språk skapar våra föreställningar om världen – snarare 
än att endast spegla en sann verklighet – som står i fokus. Detta är en process som 
jag ständigt burit med mig.  
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6 Resultat och analys  

I det här kapitlet kommer mina resultat och mina analyser att presenteras utifrån två 
teman: kunskapens form och kunskapens innehåll. I det första avsnittet använder 
jag Norman Faircloughs teori för att analysera de intertextuella relationerna mellan 
utbildningsplanerna Högskoleförordningen, vilket utgör ramar för kunskapens 
form. I det andra avsnittet använder jag Laclau och Mouffe för att genomföra en 
diskursteoretisk närläsning och därmed studera kunskapens innehåll. Där 
analyserar jag hur de olika utbildningsplanerna konstituerar syfte med 
utbildningarna samt de centrala begreppen “användare” och “information”. Den 
diskursteoretiska närläsningen av kunskapens innehåll är organiserad utifrån den 
analysmodell som hämtats från Åse Hedemark (2009), en fyrfältare som ligger som 
ett ramverk för analysen, där rubrikerna är hämtade från fyrfältarens 
frågeställningar. Analysmodellen har redovisats i kapitlet Metodologi.  
 
I mina resultat och analyser kommer jag genomgående att använda mig av citat från 
mitt material, för att öka transparensen i mitt tillvägagångssätt och underlätta för 
läsare att följa hur jag har arbetat. De olika utbildningsplanerna för biblioteks- och 
informationsvetenskap kommer att representeras av sina lärosäten, så att en referens 
till “Högskolan i Borås” innebär en referens till utbildningsplanen för biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Institutionen Bibliotekshögskolan/Högskolan i 
Borås. Denna förkortning görs för att vara en hjälp för läsaren och underlätta för 
författaren i referensarbetet.  

6.1 Intertextuell analys av utbildningsplanerna 
I en utbildningsplan artikuleras vilka kunskaper, färdigheter och 
värderingsförmågor en student efter avslutad och godkänd utbildning ska kunna 
uppvisa. De tre områdena representerar varsin rubrik för examensmål från 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100): Kunskap och förståelse, Färdighet och 
förmåga och Värderingsförmåga och förhållningssätt. Under respektive rubrik 
följer flera breda, generella examensmål som gäller för generella examina på 
kandidatnivå och ytterligare andra som gäller för masternivå. De är nödvändiga för 
alla lärosäten att formulera och ge innehåll, men sättet på vilket de gör det varierar. 
En av de större variationerna ligger i det intertextuella förhållandet, huruvida 
utbildningsplanen fyller dessa tre områden, tre rubriker, med eget textinnehåll eller 
om texten är ett direkt citat från Högskoleförordningen. Detta kan också beskrivas 
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som relationen mellan det generella och det specifika, där det generella 
representeras av Högskoleförordningens examensmål och det specifika 
representeras av för lärosätena särskilda formuleringar utöver eller i relation till 
lagtexten. I min analys av materialet har tre variationer framkommit: hög grad av 
intertextualitet med liten kreativitet, hög grad av intertextualitet med 
kompletterande kreativitet och slutligen låg grad av intertextualitet med stor 
kreativitet. Kreativitet ska här förstås som förekomsten av variation, avvikelse, egna 
formuleringar och ett aktivt meningsskapande, där relationen till 
Högskoleförordningen är mer eller mindre manifest.  
 
Nedan presenteras mina resultat och analyser i bokstavsordning efter lärosäte.  

6.1.1 Högskolan i Borås  
Vid det första lärosätet i mitt material är det intertextuella förhållandet relativt 
svagt, det finns mycket liten manifest intertextualitet, så som explicita citat, där 
formuleringar är fullständigt överensstämmande med Högskoleförordningen. I det 
enstaka fall där det finns handlar det om att studenten ska kunna “självständigt 
identifiera (...) problem inom givna tidsramar” (Högskolan i Borås 2019). Här har 
lagtextens generella ramar givits ett specificerat innehåll, vilket ger ett förhållande 
som kan beskrivas som det mellan en fråga och ett svar, där frågan ställs av 
lagtexten och svaret kommer ifrån lärosätet. Det generella examensmålet ger på så 
vis en fingervisning om vilka generella kunskaper en student behöver uppnå, men 
utbildningsplanen anger de specifika kunskaper som studenten behöver uppnå för 
just denna utbildning. 
 
Det intertextuella förhållandet kompliceras under rubriken Färdigheter och 
förmågor, eftersom många av de färdigheter som krävs hos en student som tar en 
generell examen på kandidatnivå påminner om de färdigheter som preciseras som 
färdigheter hos en biblioteks- och informationsvetarstudent. Det kan exemplifieras 
med följande examensmål: “visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 
relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, 
frågeställningar och situationer” (SFS 1993:100). Detta är alltså ett generellt mål 
för en kandidatexamen, men ekar av de färdigheter som tillskrivs en biblioteks- och 
informationsvetarstudent vid Högskolan i Borås, nämligen att: “söka, organisera, 
tillgängliggöra och förmedla information i olika former genom att använda olika 
biblioteks- och informationsvetenskapliga verktyg” (Högskolan i Borås 2019). 
Flera av examensmålen påminner om varandra, där skillnaden är att 
utbildningsplanen preciserar verksamhetsområdet till ett bibliotek. Det är rimligt att 
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tolka utsagorna som hänvisande till olika sorters sökande och samlande, men det 
lyfter ett intressant släktskap mellan de generella, akademiska kunskaper en student 
förväntas ha, och de specifika kunskaper en student i biblioteks- och 
informationsvetenskap förväntas uppnå.  

6.1.2 Linnéuniversitetet 
Till skillnad från Högskolan i Borås har Linnéuniversitetet ett tydligt manifest 
intertextuellt förhållande till Högskoleförordningen, då utbildningsplanen använder 
sig av hela lagtextens formuleringar om examensmål i originalform, under rubriken 
“Examensmål enligt Högskoleförordningen” (Linnéuniversitetet 2019). Här finns 
en explicit hänvisning till den refererade lagtexten.  
 
I utbildningsplanen från Linnéuniversitetet finns inte något “svar” på lagtextens 
fråga om vilket huvudområdet för utbildningen är, det antas implicit vara 
biblioteks- och informationsvetenskap utifrån programmets namn. Det finns inga 
egna, kreativa formuleringar för vad studenten förväntas kunna och förstå under 
rubrikerna för examensmål, vilket lämnar en mycket stor, generell öppenhet, med 
mycket liten specificitet. Studenten ska uppnå de generella, akademiska kunskaper 
som återfinns i Högskoleförordningen.  Efter dessa examensmål följer däremot en 
rubrik som heter “Innehåll och struktur” med ytterligare en underrubrik, 
“Programöversikt”, som sedan specificerar hur lärosätet planerar att uppfylla 
examensmålen för biblioteks- och informationsvetenskap. Dessa formuleringar kan 
läsas som ett komplement till lagtexten. Här följer stor kreativitet där programmet 
”tar utgångspunkt i fem breda problemområden” (Linnéuniversitetet 2019). Dessa 
områden är:   

(1) biblioteken och dess användare i olika kontexter (...) 

(2) kunskaps- och informationspraktiker utifrån ett pedagogiskt processperspektiv (...) 

(3) kunskapsorganisation, som rör processer och system för kunskaps-, informations- och 
dokumenthantering (...) 

(4)  biblioteks- och informationsetik (...) 

(5) biblioteks- och informationsvetenskaplig metod inriktas mot sådana teorier och 
undersökningsmetoder som är relevanta för forskning inom ämnet samt utredningsarbete inom 
relevant yrkesverksamhet. 

Linnéuniversitetet 2019 

Dessa är tydligt specifika och rymmer varken citat eller manifest intertextualitet 
med Högskoleförordningen utan får rimligen tolkas representera lärosätets egna 
målsättningar för utbildningen. Hur dessa examensmål konstituerar studentens 
kunskap rent innehållsligt följer i avsnittet om kunskapens innehåll. Vid 
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Linnéuniversitetet ryms sammanfattningsvis hög grad av intertextualitet med en 
kompletterande kreativitet.  

6.1.3 Lunds universitet 
Under rubriken Kunskap och förståelse lyder utbildningsplanen för ABM-
programmet vid Lunds universitet som följer:  

Efter avslutad examen ska den studerande (...) 

- visa kunskap och förståelse inom området kommunikation av information och kultur inom 
arkiv, bibliotek och museer, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt 
fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete  

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen  
Lunds universitet 2016 

Det intertextuella förhållandet mellan ovanstående avsnitt och 
Högskoleförordningen är som synes mycket starkt, med hög grad av manifest 
intertextualitet. Den enda avvikelsen ligger i formuleringen “området 
kommunikation av information och kultur inom arkiv, bibliotek och museer”, vilket 
ersätter lagtextens “huvudområdet för utbildningen”. Det kan tolkas som att 
planförfattarna klivit in och fyllt i vilket huvudområdet för utbildningen är, i övrigt 
är texten identisk med lagtexten. Här finns alltså ytterligare en relation liknande 
fråga-svar, men med ett betydligt mindre svarsutrymme, där lärosätet valt att endast 
svara på frågan om vilket huvudområdet för utbildningen är. Här finns däremot 
ingen uttryckt referens till Högskoleförordningen. Där finns istället en parantes 
efter rubriken ”Examensmål” som lyder ”jfr learning outcomes”, vilket är begrepp 
hämtade ifrån en engelskspråkig kontext, men också från Bolognaprocessen. Där 
konstitueras mål som just ”learning outcomes”.  
 
Under de två rubrikerna Färdighet och förmåga och Värderingsförmåga och 
förhållningssätt, följer två typer av examensmål: både mål med hög grad av 
manifest intertextualitet och mål med egen kreativitet och specificitet. Jämfört med 
Linnéuniversitetets egna problemområden skiljer sig Lunds universitet på så vis 
genom att placera sina egna, specifika mål under samma rubrik som de av 
Högskoleförordningen dikterade examensmålen. Under Färdighet och förmåga 
följs de första fyra målen, identiska med lagtexten, av fyra egna mål. Placeringen 
intill de fyra obligatoriska målen ger de fyra egna målen en kompletterande 
karaktär, inte en relation liknande en fråga och ett svar.  
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Det är relevant att notera att detta manifesta och mycket starka intertextuella 
förhållande är som starkast under rubriken Kunskap och förståelse. Av de tre 
rubrikerna som konstituerar studentens olika kunskapsgrunder är Kunskap och 
förståelse den enda som helt saknar egen kreativitet och variation, utöver att 
benämna huvudämnet för utbildningen.   

6.1.4 Södertörns högskola  
Vidare finns Södertörns högskola, där rubrikerna för examensmål fyllts med 
innehåll på ett sätt som liknar planen vid Högskolan i Borås, nämligen med en hög 
grad av specificitet och låg grad av intertextualitet med Högskoleförordningen. I 
denna utbildningsplan återfinns också ett förhållande mellan texterna som liknar 
det mellan en fråga och ett svar, men utan att det är tydligt om 
Högskoleförordningens formuleringar representeras av ett specifikt svar i lärosätets 
formuleringar. Under rubriken Kunskap och förståelse ska studenten kunna 
”redogöra för centrala fält, teorier och metoder i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap” (Södertörns högskola 2019) vilket kan ses höra samman 
med Högskoleförordningens mål om att studenten ska ”visa kunskap och förståelse 
inom huvudområdet för utbildningen” (SFS 1993:100). De övriga examensmålen 
skulle däremot på många sätt även de kunna utgöra huvudområdet för utbildningen, 
som till exempel examensmålet ”förklara kunskapsorganisation, 
informationssystem och användare, såväl teoretiskt som praktiskt, inom olika 
kategorier av bibliotek” (Södertörns högskola 2019). Vid en läsning av 
Högskoleförordningen och föreliggande utbildningsplan framstår det som något 
otydligt hur dessa hör ihop, även om de ligger nära varandra i egenskap av 
examensmål med samma rubriker.  
 
Ett examensmål där ett tydligare intertextuellt förhållande gör sig gällande är 
Högskoleförordningens första mål för studentens Värderingsförmåga och 
förhållningssätt: “visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter” (SFS 1993:100). För Södertörns högskola under samma rubrik ska 
studenten kunna “värdera kunskap och information i olika medier utifrån 
vetenskapliga, yrkesmässiga och samhälleliga principer” (Södertörns högskola 
2019). Här preciseras vilka de relevanta aspekterna är vid Södertörns högskola, 
nämligen ”vetenskapliga, yrkesmässiga och samhälleliga” sådana. En disharmoni 
från lagtexten är att det vid Södertörns högskola lyfts fram ett yrkesperspektiv som 
en relevant grund för bedömningar. Detta är inget som går emot lagtexten, men det 
är en specifikation från lärosätet i fråga och därmed ett uttryck för ett aktivt val att 
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specificera lagtexten. Lärosätet uppvisar låg grad av manifest intertextualitet och 
stor egen kreativitet. 

6.1.5 Umeå universitet 
I utbildningsplanen för bibliotekarieprogrammet vid Umeå universitet finns 
examensmålen redovisade under två rubriker: ”Nationella mål för aktuell examen” 
och ”Lokala mål för aktuell examen”. Den förstnämnda rubriken återger lagtexten 
från Högskoleförordningens examensmål för examen på kandidatnivå.  
Utbildningsplanen ger uttryck för mycket hög grad av manifest intertextualitet, 
vilket också syns i referensen till Högskoleförordningens examensordning i slutet 
av avsnittet. Detta kan jämföras med de andra utbildningsplanerna som inte 
uttryckligen hänvisar till Högskoleförordningen, med undantag av 
Linnéuniversitet.  
 
I den andra rubriken med lokala mål finns en egen tolkning och kreativitet kring 
vad dessa generella mål innebär för specifika kunskaper. Detta kan jämföras med 
det kompletterande förhållandet vid Lunds universitet, med skillnaden att 
utbildningsplanen vid Umeå universitet har separerat målen i två olika avsnitt. De 
lokala målen är endast två stycken och ger en viss specifikation till utbildningens 
målsättningar:  

Efter genomgången utbildning förväntas de studerande: 

– känna till och kunna redogöra för informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala 
sammanhang, 
– ha kännedom om och kunna redogöra för olika former av kunskapsorganisation, 
informationsåtervinning och praktisk informationsförmedling. 

Umeå universitet 2019 

Vid en läsning av denna utbildningsplan framstår det som att en student i biblioteks- 
och informationsvetenskap i första hand får en bred, generell akademisk utbildning, 
med viss specifikation kring utbildningens särskilda inriktning. Detta kan givetvis 
tolkas som ett val från lärosätets sida att lämna målsättningarna för studenternas 
kunskaper öppna, för att preciseras ytterligare i kursplaner och under själva 
utbildningen. Däremot lämnar det en läsare av utbildningsplanen något oviss kring 
vad huvudområdet för utbildningen exakt kommer att innefatta, utöver ”olika 
former av kunskapsorganisation, informationsåtervinning och praktisk 
informationsförmedling”. Dessa aspekter av kunskapens innehåll kommer att 
återkomma i uppsatsen andra tema.  
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6.1.6 Uppsala universitet 
Den sista utbildningsplanen i mitt material är den för ABM-programmet vid 
Uppsala universitet. De har valt att i stort sett behålla lagtextens innehåll, men med 
några egna justeringar: 

Studenten ska efter att ha fullföljt utbildningen ha tillägnat sig: 

- en bred förståelse för och kunskap om ABM-områdets olika delfält, samt särskilt omfattande 
kunskaper och djupa insikter inom vald inriktning och dess aktuella forsknings- och 
utvecklingsarbete 

- en mycket god kunskap om och förståelse för vetenskapliga metoder som används inom 
ABM-områdets discipliner  

Uppsala universitet 2012  

Den första punkten dikterar att studenten ska ha “bred förståelse för och kunskap 
om ABM-områdets olika delfält” vilket visar på ett tydligt förhållande till 
Högskoleförordningens formulering om “brett kunnande inom området”, vilket 
alltså vid Uppsala universitet är området “ABM-områdets olika delfält”. Dessa 
delfält preciseras inte vidare. Studenten ska också uppnå “särskilt omfattande 
kunskaper inom vald inriktning”, vilket i det här fallet blir inriktningen biblioteks- 
och informationsvetenskap. Slutligen motsvaras formuleringen “fördjupad 
metodkunskap inom området för utbildningen” från Högskoleförordningen mycket 
väl med följande lydelse från Uppsala: “en mycket god kunskap om och förståelse 
för vetenskapliga metoder som används inom ABM-områdets discipliner” (Uppsala 
universitet 2012). Det är alltså huvudsakligen samma innehåll även om 
formuleringarna är något annorlunda och visar att lärosätet valt att göra vissa egna 
tolkningar, även om innehållet i mångt och mycket är det samma och inte preciseras 
mycket mer än i utbildningsplanen vid Lunds universitet. Dessa två utbildningar är 
också de enda som tillhör den avancerade akademiska nivån, de leder båda till en 
generell examen på masternivå. Precis som vid Lunds universitet har inte Uppsala 
universitet någon referens till Högskoleförordningen, trots den höga graden av 
manifest intertextualitet.  

6.1.7 Sammanfattning  
I sin teori om intertextualitet och interdiskursivitet gör Fairclough tydligt att dessa 
intertextuella förhållanden, vilka till synes öppnar upp för oändliga 
tolkningsmöjligheter och relationer till andra betydelser och texter, i själva verket 
är tydligt begränsade av hegemoniska förhållanden (Fairclough 1993). Det innebär 
att det finns faktiska ramar för vad som får sägas och dessa ramar definieras av 
maktförhållanden och av vilka hegemonier som råder. De svar som lärosätena ger 
kan alltså inte vara vilka som helst.  
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Det är däremot tydligt att det är möjligt för lärosätena att inte precisera vad 
utbildningen kommer att innebära på en specifik nivå genom att referera till – 
explicit eller implicit – Högskoleförordningens examensmål. Det lyfter den 
intressanta frågan hur utbildning i just biblioteks- och informationsvetenskap skiljer 
sig från den allmänna, akademiska utbildning som alla studenter ska få på 
motsvarande kandidat- eller masternivå. Att knyta utbildning för bibliotekarier till 
ett akademiskt ämne, biblioteks- och informationsvetenskap, har varit föremål för 
konflikt. Detta har biblioteksforskarna Wisselgren (2018) och Hansson (2018) 
problematiserat, de lyfter att det finns en rörelse mot en akademisering av 
mellanmänskliga yrken som vuxit i takt med att högre utbildning har blivit mer av 
ett krav och en grund för legitimitet. Det är också tydligt i det förslag som antologin 
Profession, utbildning, forskning (2018) mynnar ut i: en förstärkt utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap för ett förstärkt yrke. Den akademiska 
kunskap som lyfts i de allmänna examensmålen i Högskoleförordningen kan på så 
vis sägas ha ett hegemoniskt övertag i förhållande till kunskap som inte i första hand 
läses som akademisk, till exempel kunskap som förvärvats inom en yrkespraktik. 
Detta kan sättas i relation till rapporten Högre utbildning under tjugo år 
(Utredningen om högskolans utbildningsutbud 2015). Några av slutsatserna över 
utvecklingen är att den högre utbildningen genomgått en programmifiering, 
programutbildningens andel av svensk högre utbildning har ökat från 64 procent 
1994 till 73 procent 2013 (2015, s. 227). De nya program som skapats under 
perioden leder också i högre utsträckning till generella examina, inte till 
yrkesexamina (2015, s. 228). Detta ges tre huvudförklaringar: 1) den nya 
examensordningen som instiftades 2007, i och med Bolognaprocessen, fungerade 
som incitament till att starta fler program 2) ett nytt utvärderingssystem infördes 
2011-2014, där kraven på att kunna visa på uppfyllda examensmål ökade, vilket 
fick flera lärosäten att införliva fristående kurser i program för att lättare kunna 
säkerställa studenternas måluppfyllelse 3) yrkesexamina ”är hårdare styrda och har 
inte lämpat sig för nyskapande i samma grad” (Utredningen om högskolans 
utbildningsutbud 2015, s. 228).  
 
Utifrån detta kan några slutsatser dras om vilka värden som eftersträvas inom högre 
utbildning: nyskapande och mindre hård styrning, tillsammans med ett stort 
inflytande från Bolognaprocessen. Detta syns vidare när utredningen identifierar att 
ambitionen med högre utbildning i högre utsträckning är att förbereda studenter på 
en föränderlig arbetsmarknad, där flexibilitet, självständighet, kritisk förmåga och 
generella kompetenser står högt i kurs. Anpassningen till arbetsmarknadens 
förändringar och behov är tätt förknippade med Bolognadeklarationen, där ledordet 
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genomgående är ”anställningsbarhet”, vilket i en svensk kontext ofta kommit att bli 
”användbarhet” (2015, s.61).  
 
Högskoleförordningen är i egenskap av en förordning ett maktmedel. Den främjar 
och underlättar för lärosäten att formulera sina examensmål och ramarna för sina 
utbildningar i generella termer. Lärosäten får utforma sina examensmål med mer 
specificitet, men lagtexten finns också där och ramar in det som lärosätena inte 
själva aktivt preciserar. Ramarna för en utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap, på både grund- och avancerad nivå, domineras av 
Högskoleförordningen och ambitionen att utbildning ska leda till generell 
kompetens och anställningsbarhet. De tunga juridiska instanserna och 
paradigmskiftet i en europeisk utbildningskontext mot generell kompetens och 
anställningsbarhet sätter gränser för vad en utbildning kan innehålla. Det finns 
utrymme för lärosätena att specificera sina examensmål, men huruvida det görs 
eller inte ser olika ut.  
 
Sammanfattningsvis kan resultaten av den intertextuella analysen presenteras såhär: 
 

Högskolan i Borås 
 
Låg grad av 
intertextualitet med stor 
kreativitet 

Linnéuniversitetet 
 
Hög grad av 
intertextualitet, 
kompletterande 
kreativitet 

Lunds universitet 
 
Hög intertextualitet med 
låg kreativitet 

Södertörns högskola 
 
Låg grad av 
intertextualitet med stor 
kreativitet 

Umeå universitet 
 
Hög grad av 
intertextualitet med 
kompletterande 
kreativitet 

Uppsala universitet 
 
Hög grad av 
intertextualitet med låg 
kreativitet 

 

6.2 Diskursteoretisk närläsning  
Här följer resultat och analys utifrån analysmodellen (fyrfältaren) med fyra rubriker 
efter fyrfältarens frågeställningar. Fokus för detta avsnitt är det andra av mina två 
teman, nämligen kunskapens innehåll. Den diskursteoretiska närläsningen inleds 
med att undersöka hur utbildningarnas syfte konstrueras i utbildningsplanerna (fält 
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1), vilket åtföljs av en undersökning av hur de centrala begreppen definieras, 
uppdelat i de två tecknen ”användare” och ”information” (fält 2). Sedan kommer 
en analys av hur dessa centrala begrepp om studentens kunskaper skapar olika 
subjektspositioner (fält 3). Avslutningsvis presenteras de samlade resultaten av 
dessa första tre fält med vilka diskurser som framträder i materialet (fält 4).  
 
Nedan är mina resultat och analyser inte i bokstavsordning, utan efter likhet mellan 
lärosäten. I ”boxarna” med resultat förkortas ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap till ”b&i” av utrymmesskäl.  

6.2.1 Hur definieras utbildningens syfte? (fält 1)  
Vid en genomläsning av utbildningsplanerna är det tydligt att målsättningar och 
syftesbeskrivningar formuleras på olika sätt, det finns ingen tydlig 
överensstämmelse mellan samtliga planer, men det finns intressanta harmonier 
mellan några av dem. Det finns också vissa disharmonier. Det öppnar upp för 
tolkningar där bibliotekarieutbildningar inte nödvändigtvis har samma syften och 
mål, vilket i sin tur leder in på frågor om vad som är målet med att läsa biblioteks- 
och informationsvetenskap. Det formuleras något olika beroende på vid vilket 
lärosäte en student väljer att läsa sin utbildning.  
 
Vid Högskolan i Borås formuleras syftet med utbildningen som att studenten ska 
ha “tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter för professionell 
verksamhet” och kunna “omsätta kunskaper om centrala biblioteks- och 
informationsvetenskapliga begrepp, teorier, verktyg och metoder i självständig 
professionsutövning inom bibliotekssektorns olika delar” (Högskolan i Borås 
2019). Detta förstärks ytterligare i den beskrivning av utbildningen som finns 
tillgänglig vid lärosätets hemsida:  

Vill du ha ett socialt arbete där du träffar många människor? Då är bibliotek rätt arbetsplats för 
dig! Som bibliotekarie jobbar du med att söka, organisera och tillgängliggöra information. Din 
roll är att vara specialisten som visar vägen i dagens informationssamhälle.  

Högskolan i Borås 2021 

Syftet med utbildningen formuleras därmed som att studenten ska uppnå 
grundläggande kunskaper som ska kunna användas inom professionell verksamhet, 
professionsutövning, arbete som bibliotekarie och specialist i bibliotekssektorns 
olika delar och i informationssamhället i stort.  
 
Vid Linnéuniversitetet kan tecknet ”syfte” knytas till ett liknande innehåll. Där 
lyder syftesbeskrivningen som följer: “Syftet med programmet är att den studerande 
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ska skaffa sig goda teoretiska och praktiska kunskaper i biblioteks- och 
informationsvetenskap i syfte att kunna bli anställningsbar inom biblioteks- och 
informationssektorn” (Linnéuniversitetet 2019). Även här är syftet att ge studenten 
grundläggande kunskaper och tillgång till en anställning som bibliotekarie. Här 
preciseras också att programmet även fungerar ”som en grund för vidare studier i 
biblioteks- och informationsvetenskap på avancerad nivå” (Linnéuniversitetet 
2019).  
 
Under den för Södertörns högskola unika rubriken “Användbarhet” står att 
programmet “riktar sig till blivande bibliotekarier” och: 

(...) lämpar sig för dig som vill arbeta inom offentliga bibliotek (till exempel folkbibliotek, 
högskole- och universitetsbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och 
sjukhusbibliotek) eller inom civilsamhälle och näringsliv, alternativt andra sektorer, som ställer 
krav på kunskapsorganisation samt medie- och informationskunnighet.  

Södertörns högskola 2019 

Här finns bibliotekssektorn explicit preciserad till att innehålla flera bibliotekstyper, 
men även andra områden som rör “kunskapsorganisation och medie- och 
informationskunnighet” (Södertörns högskola 2019). Detta preciseras ytterligare i 
introduktionstexten till utbildningen på lärosätets hemsida:  

Samhället idag ställer stora krav på information, kunskap och omdöme. 
Bibliotekarieprogrammet är för dig som vill arbeta inom en yrkesroll som är innehållsrik, 
omväxlande och konstruktiv. Du får bland annat verktyg inom informationssökning, 
mediekunnighet och digital kompetens. Studera bibliotekarieprogrammet och var med och 
skapa skillnad i människors liv, varje dag.  

Södertörns högskola 2021  

Det förväntade användningsområdet för utbildningen är tydligt preciserat till 
yrkesverksamhet som bibliotekarie, där det är bibliotekarierollen som står i 
centrum, inte det akademiska ämnet som dock ligger till grund för programmet. 
Detta är en text som ämnar att locka till sig studenter, den kommer inte att 
utvärderas av UHR (Universitets- och högskolerådet) och är på så vis mer att likna 
vid en reklamtext. Innehållet på hemsidan stämmer däremot till stor del överens 
med innehållet i utbildningsplanen.  
 
De tre hittills analyserade lärosätena formulerar alla syften utifrån en student i 
biblioteks- och informationsvetenskap som förväntas arbeta inom bibliotekssektorn 
framöver, med variationer på temat profession som professionell verksamhet, 
anställningsbarhet och att arbeta inom offentliga bibliotek. En ekvivalenskedja kan 
utifrån dessa analyser knytas till tecknet syfte såhär:  
 



 

 54 

• syfte 
• grundläggande kunskaper 

och färdigheter i b&i 
• omsätta kunskaper om b&i 
• teoretiska och praktiska 

kunskaper i b&i 
• självständig 

professionsutövning  
• anställningsbar 
• blivande bibliotekarie 
• arbeta inom 

bibliotekssektorn   

Samtliga utbildningar ovan är på kandidatnivå. Ytterligare en av utbildningarna i 
mitt material är på kandidatnivå, nämligen den vid Umeå universitet. I 
utbildningsplanen vid Umeå universitet lyder målen och syftet med utbildningen 
såhär:  

Det övergripande målet för utbildningen är att de studerande ska utveckla förståelse för och 
förmåga att analysera olika former för hantering av information. Utgångspunkten är 
informationsförmedling och de sammanhang där information produceras, förmedlas och 
används. Fokus ligger på kunskaper om organisation, sökning och nyttjande av information. 
Utbildningen förbereder för arbete med informations- och kulturförmedling. Huvudämnet för 
utbildningen är biblioteks- och informationsvetenskap, där informationens funktion och 
betydelse för människor och organisationer i informations- och kommunikationssamhället 
studeras. En grundläggande fråga är hur sökverktyg och informationsservice kan utformas och 
utvecklas så att den information som behövs kan förmedlas på bästa sätt.  

Umeå universitet 2019 

Tecknet ”syfte” motsvaras i denna utbildningsplan av tecknen ”övergripande 
målsättning” och knyts till ”förståelse för och förmåga att analysera olika former 
för hantering av information” (Umeå universitet 2019). Fokus ligger på kunskap 
om hantering, förmedling, organisering och produktion av information. Förståelse 
för hur information används av människor inom organisationer och verksamheter 
är också en framträdande målsättning. Denna kunskap knyts inte till en plats eller 
ett yrke på liknande sätt som de övriga kandidaterna, utan fokuserar mer på att 
uppnå breda kompetenser utan en specifik verksamhet att tillämpa dessa i. Här finns 
ett analytiskt fokus, tillsammans med förberedelse på ”arbete med informations- 
och kulturförmedling” vilket inte preciseras till att innebära bibliotek (men heller 
inte till att utesluta det).  
 
En relevant disharmoni i hur utbildningen presenteras och beskrivs står att finna i 
de olikheter som finns mellan utbildningsplanen och beskrivningen av utbildningen 
på Umeå universitets hemsida. Såhär lyder introduktionen till kandidatutbildningen 
på hemsidan: 
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Är du intresserad av att samla, strukturera och förmedla information? Eller gillar du litteratur 
och vill anordna läsfrämjande aktiviteter? I så fall ska du utbilda dig till bibliotekarie, ett yrke 
som numera även innebär att bli informationsspecialist. 

Umeå universitet 2021 

Vidare på samma hemsida finns ett avsnitt med rubriken ”Vanliga jobb” och 
”Demokratiskt uppdrag” där studentens framtid skisseras som följer:  

Vanliga jobb 

Som bibliotekarie och informationsspecialist är arbetsmarknaden bred och arbetsmöjligheter 
finns inom både offentlig och privat sektor. Du kan arbeta som kultur- och 
informationsförmedlare på tex. folkbibliotek, skolbibliotek eller forskningsbibliotek. Du kan 
även arbeta som bibliotekarie eller informationsspecialist på företag, myndigheter och i 
högskolesektorn. 

Demokratiskt uppdrag 

Som bibliotekarie har du ett demokratiskt uppdrag som innebär att ge alla medborgare en känsla 
av delaktighet och förmedla hur man tar del av den kunskap som finns tillgänglig på biblioteket. 
Ditt arbete består av olika arbetsuppgifter och kan handla om att samla, strukturer och förmedla 
information till besökarna. Idag är det inte bara böcker man lånar ut utan även en mängd digitala 
tjänster. 

Umeå universitet 2021 

Det finns påtagliga skillnader i tilltal och innehåll i utbildningsplanens och 
hemsidans beskrivning av utbildningen. Relevant att hålla i åtanke är att det är 
utbildningsplanen som styr utbildningens innehåll, konstituerar studentens 
examensmål och utgör grund för myndigheters utvärdering av utbildningen. 
Disharmonin i hur syftet med utbildningen framträder utgör en mångbottnad grund 
för diskussion. På hemsidan framhålls yrket, ett demokratiskt uppdrag, arbete som 
bibliotekarie och informationsspecialist med preciserade arbetsplatser i form av 
flera bibliotekstyper och andra verksamheter. I utbildningsplanen saknas dessa och 
syftet beskrivs i generella termer, breda kompetenser och utan en specifik 
arbetsplats, utöver arbete inom informations- och kulturförmedling. Min tolkning 
är att lärosätet här använder sin medvetenhet om hur studenter söker sig till 
utbildningen i syfte att ”bli bibliotekarier” och senare få en anställning, likt det 
antologiförfattarna till Profession, utbildning, forskning lyfter (Hansson 2018), för 
att använda ett språk som motsvarar studenternas förväntningar. Detta ger en 
indikation till hur det finns en föreställning om att en utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap ”skapar en bibliotekarie”, medan det i själva verket – i det 
här fallet – förbereder på breda kompetenser inom informationssektorn.  
 
En annan ekvivalenskedja kan här konstrueras utifrån tecknet ”syfte” där dessa 
disharmonier kan lyftas:  
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Två av utbildningarna i mitt material är på masternivå, den avancerade akademiska 
graden, de är därmed forskningsförberedande (till skillnad från utbildningar på 
kandidatnivå). Dessa två är dessutom så kallade ABM-program, alltså ett 
kombinerat masterprogram bestående av arkivvetenskap, biblioteks- och 
informationsvetenskap och museologi vid Lunds universitet respektive musei- och 
kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet. Studenterna väljer dock efter en 
inledande, gemensam introduktionskurs vilken inriktning de vill gå och tar ut en 
examen i ett enskilt ämne, i det här fallet biblioteks- och informationsvetenskap. 
Utbildningsplanerna är skrivna med samtliga inriktningar i åtanke. Vid Lunds 
universitet beskrivs målsättningarna i slutet av programbeskrivningen:  

Efter genomgånget program har den studerande utvecklat kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt för kvalificerade professionella verksamheter inom arkiv-, biblioteks- eller 
museisektorn. Programmet är även forskningsförberedande för arkivvetenskap, biblioteks- och 
informationsvetenskap respektive museologi. 

Lunds universitet 2016 

Ytterligare formuleringar som knyter studentens kunskaper till syftet med 
utbildningen:  

Programmets huvudsakliga inriktning är kommunikation av information och kultur i arkiv, 
bibliotek och museer i syfte att skapa tillgänglighet för specifika målgrupper. I programmet 
fokuseras särskilt på förmedling av såväl materiella som immateriella aspekter av information 
och kultur samt verksamhetsutveckling av de institutioner och organisationer där förmedlingen 
äger rum.  

Lunds universitet 2016  

Här är det tydligt att det generella syftet beror på programmets breda, tredelade 
uppdelning och att vidare precision hade varit svårt utan att ge programmet alldeles 
för stor övervikt åt det ena eller andra spåret. Vid Umeå universitet är tilltalet i 
utbildningsplanen och på hemsida mycket olika, men vid Lunds universitet är 
formuleringarna mycket lika varandra:  

• syfte/övergripande 
målsättningar 

• förmåga att analysera 
information 

• kunskaper om 
organisation, sökning, 
nyttjande av information 

• arbete med informations- 
och kulturförmedling 
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Utbildningen fokuserar på den kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och 
som syftar till att göra olika slags information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. 
Metoder, tekniker och andra förutsättningar för att tillgängliggöra arkivens, bibliotekens och 
museernas material – som till exempel digitalisering och webben som professionellt redskap – 
är därför viktiga inslag i utbildningen för att möta de olika verksamheternas användare. 

Lunds universitet 2021 

Vidare i min analys kommer jag att lyfta hur tecknet ”användare” saknas i 
utbildningsplanen, för att istället förstås implicit och som en mottagare eller del av 
en ”specifik målgrupp”. Det är därmed relevant att notera att tecknet ”användare” 
finns med i denna text riktad till sökande studenter, vilket knyter an till tidigare 
nämnda medvetenhet från lärosätenas sida om skillnader i studenters förväntningar 
på programmet och vad det sedan innehåller, vad gäller bredd och inriktning.   
 
Innehållet vid Lunds universitet harmonierar i tämligen hög grad med den andra 
masterutbildningen i materialet, den vid Uppsala universitet. I utbildningsplanen 
vid Uppsala universitet formuleras syftet som följer:   

Efter genomgången utbildning ska studenten ha tillägnat sig kunskaper som krävs för 
kvalificerat arbete inom framför allt ABM-sektorn (arkiv, bibliotek och museer) men också 
inom andra verksamheter och organisationer där systematisk hantering och förmedling av 
information, dokument och kultur förekommer. Utbildningen ska också förbereda för en 
forskarutbildning inom något av ABM-områdets discipliner.  

Uppsala universitet 2012 

På hemsidan för ABM-programmets inriktning mot biblioteks- och 
informationsvetenskap lyder beskrivningen av programmet som följer:  

Programmet ger goda kunskaper om hur information inom ABM-området organiseras och görs 
tillgängligt för olika grupper av användare och besökare på arkiv, bibliotek och museer. Frågor 
kring ABM-institutionernas roll och framtida utmaningar diskuteras inom utbildningen och 
såväl historiska som framtida perspektiv på digitalisering och bevarande problematiseras inom 
ramarna för programmet. Exempel på frågeställningar är: Hur kan museernas samlingar 
tillgängliggöras digitalt och vilka konsekvenser får det? Vilken litteratur ska finnas på 
folkbiblioteken? Kommer det fysiska biblioteket finnas kvar om 100 år? Hur vet en användare 
vad som finns på arkivet? 

Biblioteks- och informationsvetenskap behandlar hur kunskaper och information organiseras, 
hanteras och förmedlas. Masterprogrammet ger dig allsidiga kunskaper för ett arbete inom detta 
breda fält. 

Uppsala universitet 2021 

De likheter som finns mellan syftesformuleringarna vid Lunds universitet och vid 
Uppsala universitet har i formuleringarna på hemsidan förändrats avsevärt, då det 
istället finns tydliga skillnader. Uppsala universitet har valt att konkretisera 
utbildningens centrala teman, som informationsanvändning och -förmedling, till 
uttryckliga frågor. Dessa knyter an till både mer filosofiska problem (”Kommer det 
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fysiska biblioteket att finnas kvar om 100 år?”) som konkreta frågor att hantera i en 
yrkespraktik (”Hur vet en användare vad som finns på arkivet?”).  
 
I utbildningsplanen vid Lunds universitet preciseras att det är fråga om 
“kvalificerade professionella verksamheter inom (...) sektorn” och Uppsala 
universitet beskriver det hela som “kvalificerat arbete inom framförallt ABM-
sektorn”. Det är en återkommande diskrepans i språket som kommer till uttryck i 
alla de olika lärosätenas olika val kring orden “profession” och “arbete”. Vidare 
finns hög överensstämmelse mellan fokus vid de två lärosätena, båda lyfter 
förmedling av information och kultur, med olika grad av precision. Vid Lunds 
universitet benämns det “materiella som immateriella aspekter av information och 
kultur” medan det vid Uppsala universitet benämns som “verksamheter (...) där 
systematisk hantering och förmedling av information, dokument och kultur 
förekommer.” Detta lyfter återigen möjligheten till relevanta frågeställningar om de 
olika lärosätenas föreställningar om den framtida studenten, om den förväntas 
tillhöra en särskild profession eller om den förväntas utföra ett visst arbete, en viss 
verksamhet. Dessa kan förstås överlappa, men det finns också utrymme för olika 
tolkningar.  
 
Ytterligare en annan ekvivalenskedja kan här konstrueras utifrån elementet ”syfte”:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattningsvis kan syftet med de olika utbildningarna i biblioteks- och 
informationsvetenskap summeras som följer:  
 

• syfte 
• tillägna sig kunskaper, 

färdigheter och 
förhållningssätt som krävs 
för professionella 
verksamheter inom 
bibliotekssektorn 

• kvalificerat arbete inom 
ABM-sektorn  

• förbereda för 
forskarutbildning 
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6.2.2 Vilka är de centrala begreppen och hur definieras de? (fält 2)  
Under mitt arbete med utbildningsplanerna har ett flertal centrala begrepp framträtt, 
men utifrån mina problemformuleringar, frågeställningar och mitt teoretiska 
ramverk har jag valt ut två centrala begrepp till min analys, nämligen ”användare” 
och ”information”. De ger fruktbara ingångar till att diskutera olika aspekter av 
kunskap inom utbildningarna, spänningen mellan teori och praktik samt till att 
diskutera utbildningens syften och subjektspositioner. Andra centrala begrepp som 
hade kunnat analyseras är ”förmedling”, ”bibliotek”, ”demokrati”, 
”kunskapsorganisation” och ”pedagogik”. På grund av det begränsade utrymmet i 
den här studien får dessa begrepp lämnas öppna för framtida forskare att studera.  
 
Det finns många olika begrepp för människor som befinner sig på och på olika sätt 
använder sig av biblioteket, där användare är ett av dem. Begreppet användare kan 
sägas ha en tydlig prägel av biblioteks- och informationsvetenskap, som den mest 
förekommande termen i ett sådant forskningssammanhang (Hedemark & Hedman 
2002). Andra tecken för användare inom en bibliotekskontext är låntagare, 
besökare, kund, klient och medborgare.  

Högskolan i Borås 
 
Grundläggande kunskaper 
för professionell 
verksamhet; att kunna 
omsätta kunskaper om 
b&i i 
professionsutövning. 

Linnéuniversitetet 
 
Goda teoretiska och 
praktiska kunskaper i b&i i 
syfte att bli anställningsbar 
inom biblioteks- och 
informationssektorn. Vidare 
utbildning i b&i.  

Lunds universitet 
 
Kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt för 
kvalificerade professionella 
verksamheter inom ABM-
sektorn. 
Forskningsförberedande.  

Södertörns högskola 
 
För studenter som vill 
arbeta inom offentliga 
bibliotek, civilsamhälle, 
näringsliv, med krav på 
kunskapsorganisation och 
medie- och 
informationskunnighet.  

Umeå universitet 
 
Utveckla studentens 
förståelse och förmåga att 
analysera information; 
kunskaper om 
informationsorganisation, -
hantering, -produktion och -
sökning.  

Uppsala universitet 
 
De kunskaper som krävs för 
kvalificerat arbete inom 
ABM-sektorn och andra 
verksamheter med 
förmedling av information, 
dokument och kultur. 
Forskningsförberedande.  
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Tecknet ”information” är som konstaterats ett mångfacetterat och inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen centralt begrepp. I min bearbetning av materialet 
utgår jag ifrån den ingång som Michael Buckland (1991 se Haider 2014, s. 82) 
formulerat, där information kan förstås på tre sätt; som kunskap; som process; samt 
ting (Buckland 1991 se Haider 2014, s. 82). Information kan med den ingången 
förstås både som synonymt med kunskap, själva processen att förmedla kunskap 
och vetande, samt slutligen data. Detta kan preciseras ytterligare med 
Nationalencyklopedins definition av information: ”generell beteckning för det 
meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former” 
(Nationalencyklopedin u.å.).  
 
Det finns vissa utsagor där tecknet ”information” förekommer som inte kommer att 
analyseras, då de inte har med kunskapens innehåll att göra. Detta är bland annat 
då tecknet används i samband med en uppmaning till studenterna att ta reda på mer, 
i stil med ”för mer information om kursen, se kursplanen”.  

6.2.2.1 Någon att studera eller att arbeta med – analys av tecknet ”användare”  
Vid Högskolan i Borås finns tecknet “användare” som ett centralt och 
återkommande element i beskrivningen av de kunskaper som studenten ska tillägna 
sig. Tecknet ”användare” knyts till alla tre rubrikerna för examensmål. Under 
Kunskap och förståelse preciseras att studenten ska visa kunskap för “den roll 
bibliotek spelar för användare” (Högskolan i Borås 2019). Tecknet ”användare” 
återfinns här explicit, men där finns också utsagor med en implicit användare, till 
exempel i följande examensmål, där studenten ska visa kunskap och förståelse för: 
”tillgängliggörande och förmedling av kultur och litteratur” (Högskolan i Borås 
2019), där det rimligen kan antas finnas en implicit mottagare av förmedlingen. 
Denna implicita mottagare och användare finns också i ett examensmål där 
studenten ska visa kunskap om ”bibliotekssektorns olika institutions- och 
organisationstyper, deras funktioner samt samhälleliga villkor” (Högskolan i Borås 
2019). Studenten knyts här till kunskaper av en teoretisk-vetenskaplig art, 
kunskaper om hur människan fungerar, den typ av kunskap som med de 
aristoteliska begreppen kallas episteme, ”veta att” (Svenaeus 2009).  
 
Under Färdighet och förmåga knyts studenten till färdigheten att ”redogöra för 
etiska överväganden och hållbar utveckling utifrån ett användar- (…) perspektiv” 
och slutligen under rubriken Värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten 
kunna ”värdera information utifrån användar- (…) perspektiv” (Högskolan i Borås 
2019). Trots att dessa mål ryms under rubriken för färdigheter, vilket skulle 
beteckna en praktisk-produktiv kunskap och techne (Svenaeus 2009), ”att veta hur”, 
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tolkar jag det som en övervägande teoretisk-vetenskaplig kunskap. Att ”redogöra 
för etiska överväganden utifrån ett användarperspektiv” är inte liktydigt med att 
kunna praktisera och göra något med detta perspektiv, vilket syns i själva tecknet 
”användarperspektiv”, att applicera ett sorts seende. Detta kan jämföras med 
examensmålet ”använda grundläggande teorier och redskap för organisering, 
tillgängliggörande och förmedling av information och informationsresurser” 
(Högskolan i Borås 2019) där studenten explicit knyts till en form av praktik, att 
”använda” teorier och metoder. Tecknet ”användare” knyts därmed främst till en 
teoretisk-vetenskaplig kunskap, men finns med som en praktisk-produktiv kunskap 
vad gäller den implicita mottagaren (vilket rymmer en möjlig användare).   
 
Efter examensmålen formulerar lärosätet en egen text om utbildningens innehåll, 
där användarperspektivet får en bredare ram inom hela utbildningen. Det 
konstateras att utbildningen innehållsligt genomsyras av tre perspektiv: användar-, 
samhälls- och kunskapsorganisationsperspektiv. “Användaren” hamnar i en central 
position i utbildningsplanen i och med att det är ett av tre perspektiv som ska 
genomsyra utbildningen, som ett av tre ben för utbildningen att stå på. I 
beskrivningen av användarperspektivet knyts studentens kunskaper till elementet 
”användaren” genom följande ordalydelse om vad studenten successivt ska 
utveckla en fördjupad kunskap om: “människors biblioteks-, informations- och 
kulturanvändning respektive informationskompetens samt hur dessa kan mötas och 
stärkas” (Högskolan i Borås 2019). Här preciseras kunskapen till att omfatta både 
ett ”veta att” och ett ”veta hur”, eftersom studenten både ska ha fördjupad kunskap 
om människors biblioteksanvändning, men också kunskap om hur detta kan ”mötas 
och stärkas”. Tecknet “människor” är inte synonymt med “användare”, men det är 
en rimlig tolkning att alla användare är människor, varför studier om människors 
användning av till exempel bibliotek och information i förlängningen kan 
appliceras på alla användare i olika bibliotekskontexter och liknande.  
 
Utbildningsplanen vid Högskolan i Borås rymmer en omfattande lista över 
utbildningens olika kurser, där en av kurserna heter Bibliotek och användare. I 
kursen ligger fokus på hur användare söker och använder information, användares 
medievanor, samt “användarperspektiv i bibliotekens verksamheter och 
bibliotekariens arbete, inklusive samspel mellan bibliotekarie och användare” 
(Högskolan i Borås 2019). Kursen beskrivs också tydligt höra ihop och bygga 
vidare på den tidigare kursen Bibliotek och samhälle, då dessa knyter ihop de tre 
perspektiven mot användare, samhälle och organisation. På så vis knyts elementet 
“användare” till tecknet “samhälle”. Detta ger studenten en tydlig riktning för delar 
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av sitt förväntade framtida arbete, nämligen mot olika “användare” i en tydlig 
samhällskontext, vilket här preciseras till användare på bibliotek. Detta kan vara 
användare inom alla olika bibliotekstyper, det kan vara elever och lärare på ett 
skolbibliotek, folkbiblioteksanvändare, forskare på ett universitetsbibliotek eller en 
programledare på specialbiblioteket på SVT, men biblioteket som plats finns 
uttalat.  
 
En ekvivalenskedja för det centrala tecknet och elementet “användare” kan 
konstrueras såhär: 
 

• användare  
• kunskap om bibliotekets 

roll för användare 
• färdighet att redogöra för 

etiska övervägande utifrån 
ett användarperspektiv  

• kunskap om hur användare 
kan mötas och stärkas  

• kunskap om användares 
informations- och 
kulturanvändning  

• kunskap om användares 
roll på bibliotek och i 
samhället  

 
Vid Lunds universitet och Uppsala universitet, de två masterutbildningarna, finns 
tecknet “användare” inte med i planerna. Där finns däremot en implicit användare 
av verksamheter inom bibliotekssektorn, i egenskap av mottagare av den 
“förmedling av materiella och immateriella aspekter av kultur och information” 
(Lunds universitet 2016) som programmet fokuserar på. Även under rubriken 
Kunskap och förståelse knyts studenten till en implicit mottagare i examensmålet 
“visa kunskap och förståelse inom området kommunikation av information och 
kultur inom arkiv, bibliotek och museer” (Lunds universitet 2016), vilket likaledes 
förutsätter någon form av mottagare för kommunikationen. Precis som vid 
Högskolan i Borås är det här fråga om att kunna ”visa kunskap och förståelse”, 
vilket knyter studenten till en teoretisk-vetenskaplig kunskap, ”veta att”, där 
studenten ska lära sig att förstå sin omvärld och särskilt området kommunikation 
av kultur inom bibliotek, med mera. Vid Lunds universitet finns däremot en tydlig 
disharmoni gentemot Högskolan i Borås vad gäller hur studenten knyts till kunskap 
om tecknet ”bibliotek” och de som befinner sig där. Studenten vid Lunds universitet 
ska:  
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uppvisa en kritisk förståelse för och kännedom om de olika ABM-sektorernas institutioner och 
näraliggande verksamheter samt analysera deras funktioner i historisk, samhällelig, ekonomisk, 
informations- och kommunikationsteknisk och politisk belysning. 

Lunds universitet 2016  

I denna utbildningsplan innefattas att biblioteket som institution ska kunna 
analyseras utifrån bland annat ett samhällsperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv 
och ett politiskt perspektiv. Det är en teoretisk-vetenskaplig kunskap där studenten 
ska ”veta att” och kunna analysera de olika funktionerna. Men vem eller vad som 
står i centrum för dessa kritiska analyser vad gäller studentens framtida yrkespraktik 
är inte helt tydligt, men det är tydligt att det är fråga om teoretisk kunskap. Däremot 
står det i utbildningsplanens programbeskrivning att programmets huvudsakliga 
inriktning är “kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och 
museer i syfte att skapa tillgänglighet för specifika målgrupper” (Lunds universitet 
2016). Dessa ”specifika målgrupper” återkommer sedan inte i planerna och 
preciseras inte vidare, men på samma sätt som “användare” rimligen kan tolkas vara 
människor, kan dessa specifika målgrupper också rimligen tolkas till att innefatta 
“användare”.  
 
Vid Uppsala universitet förekommer inte tecknet ”specifika målgrupper” (eller 
”användare”) och där finns mycket lite som knyter studentens kunskaper till en 
mottagare. En utsaga där kommunikation förekommer, vilket förutsätter någon 
form av mottagare, är följande från examensmålen för Färdighet och förmåga: 
”kommunicera muntligt och skriftligt i för området relevanta sammanhang, även 
internationella, och då klart redogöra för såväl slutsatser som den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa” (Uppsala universitet 2012). Detta knyter 
inte studenten till vare sig biblioteket eller användare inom en bibliotekskontext 
som specifika mottagare av denna kommunikation. Dessa relevanta sammanhang 
utesluter inte biblioteket, men det preciserar det inte heller.  
 
Avsaknaden av tecknet “användare” innebär inte att studentens förväntade 
professionella verksamheter inte kommer att riktas mot människor, eller för den 
delen användare i en specifik samhällskontext, eller på bibliotek. Men det är en 
avsaknad som skapar en otydligare riktning jämfört med andra planer. Istället är 
tecknen “kommunikation”, “förmedling”, “information” och “organisation” 
centrala, vilket lyfter processer, system och vetenskapliga metoder och teorier.  
 
En tolkning av de kunskaper och färdigheter som knyts till studenten i planerna för 
Lunds universitet och Uppsala universitet är att där saknas en explicit användare 
och att där istället finns en implicit mottagare av verksamheterna. Avsaknaden av 
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tecknet ”användare” upprätthåller en distans mellan studenten och 
biblioteksanvändare i den bemärkelsen att det inte är självklart att studenten ska 
lära sig färdigheter för att arbeta med användare, så som till exempel pedagogik 
eller olika användarperspektiv. ”Användaren” framstår som en position att studera, 
snarare än en reell grupp att arbeta med. Samtidigt finns återkommande 
formuleringar i avsnitten om syftet med utbildningarna som understryker att 
studenten förbereds för kvalificerat arbete inom ABM-sektorn.  
 
Tecknet “användare” får en annan polaritet i planerna vid Lunds universitet och 
Uppsala universitet i och med sin frånvaro och tydliga disharmoni jämfört med de 
andra planerna i materialet. Tecknet ”användare” saknas och står därför inom 
parentes. Utifrån dessa resultat kan följande ekvivalenskedja skrivas:  
 

• (användare)  
• specifika målgrupper  
• kunskap om förmedling av 

kultur och information 
(användare som implicit 
mottagare) 

• huvudområdet är 
kommunikation av kultur 
och information (användare 
som implicit mottagare) 

 
Vid Umeå universitet finns tecknet “användare” inte med i utbildningsplanen, men 
tecknet “människor” används återkommande. Tecknet “människor” återfinns för 
första gången i utbildningsplanen under rubriken Värderingsförmågor och 
förhållningssätt där studenten ska kunna: “visa insikt om kunskapens roll i 
samhället och om människors ansvar för hur den används” (Umeå universitet 2019). 
Umeå universitet är ett av de lärosäten med högst grad av manifest intertextualitet 
när det kommer till examensmålen, varför användandet av det här målet från 
examensmålen för en kandidatexamen kan ses som att lärosätet valt att luta sig mot 
den hegemoniska, generella akademiska kunskapen. Därmed skulle detta mål kunna 
omfatta både användare på ett bibliotek, men också studenten själv i sitt akademiska 
arbete. Tecknet ”människor” fördjupas vidare och med egen kreativitet i den 
allmänna beskrivningen av utbildningen, där huvudämnet befästs som biblioteks- 
och informationsvetenskap “där informationens funktion och betydelse för 
människor och organisationer i informations- och kommunikationssamhället 
studeras” (Umeå universitet 2019).  
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Att tecknet ”människor” här knyts till tecknet ”studeras” konstruerar en annan 
distans mellan studenten och tecknet, liknande den distans mellan student och 
användare som återfinns vid Uppsala universitet och Lunds universitet. Det är en 
aspekt av kunskap, där ”användaren” eller ”människorna” ska studeras, snarare än 
knytas till färdigheter som studenten kan använda gentemot användare. En tolkning 
är att studenten ska lära sig om hur information fungerar för människor på ett 
teoretiskt plan, utifrån aspekten episteme, men övas inte på färdigheter att praktiskt 
förmedla information till olika användargrupper, den praktisk-produktiva aspekten 
(Svenaeus 2009). Utgångspunkten för utbildningen vid Umeå universitet preciseras 
till “informationsförmedling och de sammanhang där information produceras, 
förmedlas och används” (Umeå universitet 2019), vilket inte explicit beskriver 
vilken typ av kunskap som studenten ska tillägna sig, men preciserar något om 
innehållets område. Umeå universitet placerar sig därmed med 
masterutbildningarna i sin betoning av processerna, men utan att ett tydligt subjekt, 
ett tydligt “vem”, preciseras.  
 
Utifrån utbildningsplanen vid Umeå universitet kan en ekvivalenskedja liknande 
den vid Uppsala och Lunds universitet konstrueras, med vissa variationer: 
 

• användare  
• människor 
• kunskaper om 

informationens funktion och 
betydelse för människor 
studeras 

• kunskaper om människors 
roll i förhållande till 
vetenskap 

• kunskap om de 
sammanhang där 
information används 
(implicit användare) 

 
I den intertextuella analysen konstaterades att Linnéuniversitetet har en mycket hög 
grad av manifest intertextualitet med Högskoleförordningen, till den grad att inga 
egna examensmål finns formulerade. Istället har de en programöversikt där de 
beskriver hur utbildningen tar utgångspunkt i fem breda problemområden. Ett utav 
dessa problemområden är “biblioteken och dess användare i olika kontexter” 
(Linnéuniversitetet 2019). Tecknet ”användare” knyts även till det utvidgade 
tecknet “informationsanvändare”, när problemområdet preciseras: “Här analyseras 
informationsanvändarens sociokulturella villkor, professionella roller inom fältet 
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samt olika fysiska och virtuella strukturer med relevans för bibliotek och 
organiserad informationstjänst” (Linnéuniversitetet 2019). Att användaren sätts i en 
sociokulturell kontext, relateras till studentens olika professionella roller samt 
strukturer i arbetet med att organisera informationstjänst, placerar studenten i en 
kontext av både analys och praktiskt arbete. Här finns både aspekterna episteme 
och techne. De fem problemområdena liknar Högskolan i Borås användning av 
perspektiv som organiserande princip, vilket även i Linnéuniversitetets plan innebär 
att användaren tilldelas en stark position som ett av fem ben i utbildningen.  
 
Vid Linnéuniversitetet har de valt att ha med en utförlig lista över utbildningens 
kursinnehåll. I kursen Bibliotek, information, samhälle I: biblioteks- och 
informationssektorn ska studenten fördjupa sina tidigare kunskaper om 
bibliotekssektorn och fokusera på “bibliotekstypernas utveckling och historia, dess 
förvaltning, uppdrag och målgrupper” (Linnéuniversitetet 2019). Här knyts tecknet 
“målgrupp”, vilket kan tolkas innehålla “användare”, till olika bibliotekstyper. 
Platsen är därmed specificerad till bibliotek, men den kunskap som knyts till 
studenten är av en teoretisk-vetenskaplig sådan, där studenten ska ”veta” saker om 
”bibliotekstypernas historia och uppdrag” (Linnéuniversitetet 2019). Detta 
fördjupas ytterligare i kursinnehållet till Bibliotek, information, samhälle II: 
medieplanering där studenten ska lära sig “biblioteksverksamheters inre och yttre 
villkor för att utveckla mediesamlingen gentemot olika användargruppers behov” 
(Linnéuniversitetet 2019). Att kursen bygger vidare på en tidigare kurs kan tolkas 
som att studentens kunskaper om målgrupper fördjupas ytterligare genom fokus på 
biblioteksverksamheters förståelse av användargruppers behov. De ”inre och yttre 
villkor” som beskrivs är tvetydiga, men jag tolkar det som att de inre villkoren gäller 
för systemen inom verksamheterna, som arbete med klassifikation och breda 
system, medan de yttre villkoren handlar om arbete med användare, vilket i ett 
bibliotekssammanhang ofta kallas ”yttre tjänst”. På så vis knyts studentens 
kunskaper till både användargrupper och biblioteket som plats, där kunskapen är av 
en både teoretisk som praktisk karaktär.  
 
I den beskrivna kursen Medie- och informationskunnighet är “människors 
användning av information – användarstudier – ett (...) centralt tema” 
(Linnéuniversitetet 2019). Att beskriva något som ett ”centralt tema” är både att 
fokusera på och distansera sig ifrån något. Det står i mitten, som i stormens öga, 
men det lämnas tomt. Tecknet ”användarstudier” leder till tolkningen att det handlar 
om en teoretisk kunskap, där studenten ska lära sig att studera användare, med viss 
distans, men att något är centralt i ett kursmoment gör det varken uteslutande till ett 
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teoretisk-vetenskapligt moment, eller ett praktiskt-produktivt sådant. Det är 
givetvis inte heller uteslutet att det är bådadera, men utsagan lämnar det ovisst.  
 
Tecknet ”användargrupper” lyfts än tydligare i beskrivningen till kursen 
Litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet, där kursens innehåll knyter 
studentens kunskaper till användargrupper och praktiskt biblioteksarbete. 
Beskrivningen lyder som följer: ”Den här kursen behandlar verktyg för 
litteraturförmedling och läsfrämjande gentemot olika användargrupper i det 
praktiska biblioteksarbetet” (Linnéuniversitetet 2019). Utsagan innehåller en 
mycket tydlig prägel av praktisk-produktiv kunskap, där studenten knyts till både 
”verktyg” och ”det praktiska biblioteksarbetet”.  
 
En ekvivalenskedja för tecknet ”användare” vid Linnéuniversitetet kan konstrueras 
såhär:  

• användare 
• kunskaper om 

användargruppers behov 
• kunskaper om användares 

sociokulturella villkor  
• kunskaper om olika 

målgrupper 
• inre och yttre villkor för att 

utveckla en mediesamling 
efter användares behov 

• färdighet att arbeta med 
litteraturförmedling och 
läsfrämjande 

• praktiskt biblioteksarbete  

 
Det senaste tillskottet bland utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap i 
mitt material är den vid Södertörns högskola. Här förekommer tecknet “användare” 
på liknande sätt som vid Högskolan i Borås och Linnéuniversitetet, både omnämnd 
i examensmål för Kunskap och förståelse och Färdighet och förmåga, men inte 
explicit för målen om Värderingsförmåga och förhållningssätt. Under rubriken 
Kunskap och förståelse står det att studenten efter avslutad utbildning ska kunna 
“förklara kunskapsorganisation, informationssystem och användare, såväl 
teoretiskt som praktiskt, inom olika kategorier av bibliotek” (Södertörns högskola 
2019). Att “förklara” användare är något svårtolkat, men jag tolkar det som att 
kunna beskriva bibliotekets relation till sina användare, för att visa kunskaper om 
bibliotekets många olika verksamhetsområden (och användare). Det knyter an till 
den teoretisk-vetenskapliga aspekten av kunskap, episteme. Elementet “användare” 
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knyts sedan till studentens färdigheter som ett perspektiv på sin förmåga att 
“analysera, organisera och tillgängliggöra medie- och informationsresurser utifrån 
ett användarperspektiv” (Södertörns högskola 2019). Att kunna förmedla medie- 
och informationsresurser utifrån ett användarperspektiv placerar användaren i 
centrum för en stor del av studentens framtida arbete, då organisering av medier 
och förmedling av detsamma är en central del av vad studenten förväntas kunna. I 
denna utbildningsplan finns således techne, den praktisk-produktiva aspekten av 
kunskap, att kunna utföra en färdighet och förmåga, närmare bestämt att kunna 
förmedla media- och informationsresurser.  
 
I planen vid Södertörns högskola finns under rubriken Färdighet och förmåga ett 
explicit examensmål om att studenten ska kunna “utveckla medie- och 
informationskunnighet och digital kompetens hos användare” (Södertörns högskola 
2019). Detta visar på en tydlig disharmoni från de övriga planerna i mitt material, 
både de vars planer explicit rymmer elementet ”användare” och de som inte gör det, 
i den bemärkelsen att ”användaren” sällan beskrivs i termer av direkt mottagande 
eller del i studentens framtida verksamhet. I citatet ovan beskrivs hur studenten ska 
ha färdigheten att utveckla olika förmågor hos användare, vilket knyter studenten 
till ett mycket aktivt, pedagogiskt verksamhetssätt, även det präglat av techne. I 
denna utbildningsplan framträder ”användaren” som allra tydligast av alla 
utbildningsplaner som jag har analyserat.  
 
En ekvivalenskedja för Södertörns högskola kan utifrån dessa utsagor knytas till det 
centrala begreppet ”användare” på följande vis:  
 

• användare 
• kunskap att förklara 

användare i relation till 
olika bibliotekstyper  

• färdighet att analysera, 
organisera och 
tillgängliggöra media- och 
informationsresurser till 
användare 

• utveckla användares 
media- och 
informationskunnighet och 
digitala kompetens  

 
Sammanfattningsvis har jag nu analyserat hur begreppet ”användare” förekommer 
i utbildningsplanerna i mitt material och konstruerat ekvivalenskedjor därefter. Nu 
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följer en analys av hur det andra centrala begreppet jag har valt ut framträder i 
planerna, nämligen ”information”.  

6.2.2.2 Mångtydighet och variation – analys av tecknet ”information” 
Vid Högskolan i Borås förekommer begreppet information i någon form femtiofem 
gånger, i olika variationer: information, informationsvetenskap, 
informationsresurser, informationskompetens, informationssökning, 
informationshantering och informationspraktiker (Högskolan i Borås 2019). 
Därmed är det ett av de mest förekommande begreppen i utbildningsplanen. 
Begreppet informationsvetenskap ingår i utbildningens huvudämne och får 
rimligen väntas förekomma några gånger i en utbildningsplan, men det rymmer inte 
alla olika former av begreppet. Detta är också en av de mer omfattande 
utbildningsplanerna av de jag har analyserat, med en längre och mer detaljerad 
kursöversikt.  
 
I examensmålen för Kunskap och förståelse finns tecknet “information” i det 
tidigare lyfta målet där studenten ska kunna visa förståelse för “den roll bibliotek 
spelar för användare, organisation och samhälle genom tillgängliggörande och 
förmedling av information och kultur” (Högskolan i Borås 2019). I denna utsaga 
knyts studenten till kunskaper om tillgängliggörande och förmedling av 
information. Vidare knyts studenten till kunskaper om “sökning, organisering, 
tillgängliggörande och förmedling av information och informationsresurser” 
(Högskolan i Borås 2019) under ytterligare ett mål under rubriken Kunskap och 
förståelse. Detta preciserar och fördjupar studentens kunskap till att omfatta 
sökning och organisering av både information och informationsresurser. 
Information är alltså något som studenten ska ha kunskap om att tillgängliggöra, 
förmedla, söka och organisera, vilket knyter studenten till en teoretisk-vetenskaplig 
kunskap, aspekten episteme.  
 
Information är även något som studenten ska ha en färdighet och en förmåga till, 
vilket för in en dimension av praktisk-produktiv kunskap, techne. Det formuleras 
såhär i examensmålet under rubriken Färdighet och förmåga: “söka, organisera, 
tillgängliggöra och förmedla information i olika former genom att använda olika 
biblioteks- och informationsvetenskapliga verktyg” (Högskolan i Borås 2019). 
Tecknet “information” knyts till studenten i egenskap av både något att ha 
kunskaper om och som en färdighet att förmedla och organisera. Detta formuleras 
ännu en gång med ett mycket snarlikt innehåll i målet att studenten ska ha färdighet 
att “använda grundläggande teorier och redskap för organisering, 
tillgängliggörande och förmedling av information och informationsresurser” 
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(Högskolan i Borås 2019). Slutligen ska studenten också ha värderingsförmågan att 
“värdera information utifrån användar-, organisations- och samhällsperspektiv” 
(Högskolan i Borås 2019). Det aktualiserar till viss grad en annan aspekt av 
kunskap, den praktiska klokheten, fronesis.  
 
Slutligen ryms tecknet “information” också i utbildningens ”Programöversikt”, där 
programmets centrala syfte är “att utveckla studentens kunskap i att söka, 
organisera och förmedla information samt tillgängliggöra kultur i olika former och 
sammanhang” samt att studenten ska lära sig “hur information och 
informationsresurser kan sökas, organiseras och förmedlas” (Högskolan i Borås 
2019). I dessa utsagor kombineras de två aspekterna av kunskap, episteme och 
techne.  
 
Följande ekvivalenskedja kan konstrueras utifrån tecknet ”information” i 
utbildningsplanen vid Högskolan i Borås:  
 

• information 
• kunskap om tillgängliggörande 

och förmedling 
• färdighet att tillgängliggöra och 

förmedla  
• kunskap om sökning och 

organisering 
• färdighet att söka och 

organisera  
• värdera utifrån användar-, 

organisations- och 
samhällsperspektiv  

• centralt syfte med utbildningen  

Vid Lunds universitet läggs tidigt stor vikt vid begreppet “information”, då det 
konstateras att programmets ”huvudsakliga inriktning är kommunikation av 
information och kultur i arkiv, bibliotek och museet i syfte att skapa tillgänglighet 
för specifika målgrupper” (Lunds universitet 2016). Här knyts även tecknet 
“information” till särskilda egenskaper, nämligen “förmedling av såväl materiella 
som immateriella aspekter av information och kultur samt verksamhetsutveckling 
av de institutioner och organisationer där förmedlingen äger rum” (Lunds 
universitet 2016). Information konstrueras här som något både immateriellt och 
materiellt.  
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Vidare under rubriken Kunskap och förståelse finns “information” med, men som 
en del av Lunds universitets beskrivning av utbildningens huvudområde, 
“kommunikation av information och kultur” (Lunds universitet 2016) och detta 
preciseras inte vidare (se den intertextuella analysen under 6.1.3 Lunds universitet). 
Ytterligare ska studenten visa “fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 
utbildningen”, vilket är ett manifest, explicit citat från Högskoleförordningen, ett 
mål som indikerar att studenten bör ha metodkunskaper inom “kommunikation av 
information och kultur”. Det preciseras inte vidare vilka eller hurdana dessa 
metodkunskaper är, utan hålls på en generell nivå.  
 
Under nästa rubrik för examensmål, Färdighet och förmåga, finns tre examensmål 
inbegripandes tecknet “information”, där det första tillhör målen med hög 
intertextualitet till Högskoleförordningen och lyder som följer: “visa förmåga att 
kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information” (Lunds universitet 2016). Då det här målet är ett allmänt mål från 
Högskoleförordningen och avser generella kunskaper som en student ska ha, är det 
inte otvetydigt att det rör sig om information som studenten använder sig av inom 
sin yrkesverksamhet, särskilt inte en yrkesverksamhet specifik för en bibliotekarie. 
Det är en rimlig tolkning att tecknet “information” här inte är densamma som den 
information som studenten ska ha kunskaper i att kommunicera och organisera. 
Tvärtom är det betecknande för det här examensmålet hur studenten ska kunna 
agera med begränsad information. Det här målet kan knytas till studentens breda 
kunskapsintag i många olika situationer, vilka inte är specifika för en student i just 
biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Senare under samma rubrik följer två mål som Lunds universitet skrivit på egen 
hand: “identifiera, analysera och tillämpa teorier och metoder för att förmedla 
information och kultur” och efter det målet: “identifiera, analysera och tillämpa 
teorier och metoder för att samla in, organisera och bevara information och kultur” 
(Lunds universitet 2016). Dessa lärandemål betecknar på ett annat sätt än tidigare 
lärosätets egna prioriteringar för sin utbildning. Det beskriver också att studenten 
både ska kunna tillämpa teorier och metoder för att förmedla information och för 
att samla in, organisera och bevara information (och kultur). Det är relevant att ha 
i åtanke att utbildningsplanen vid Lunds universitet gäller för både inriktningen 
biblioteks- och informationsvetenskap, arkivvetenskap och museologi. Det är alltså 
svårt att helt korrekt kunna veta eller tolka vilka av dessa mål som eventuellt är 
spårspecifika eller generella, huruvida de är särskilt applicerbara på spåret för 
biblioteks- och informationsvetenskap eller ej. Studenten knyts här till kunskap av 
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en både teoretisk-vetenskaplig som en praktisk-produktiv art, episteme och techne, 
då studenten både ska ha kunskap om teorier metoder för att organisera information, 
som förmåga att tillämpa dessa teorier och metoder.  
 
Slutligen finns två examensmål med tecknet “information” under rubriken 
Värderingsförmåga och förhållningssätt. Det första omnämner “information” 
återigen som en del av namnet på utbildningens huvudområde:   

visa förmåga att inom området kommunikation av information och kultur inom arkiv, bibliotek 
och museer göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 

Lunds universitet 2016 

Här knyts “information” i egenskap av huvudområdet för utbildningen till att 
studenten ska kunna göra bedömningar med hänsyn till vissa relevanta aspekter, att 
studenten inom området kommunikation av information och kultur ska kunna göra 
bedömningar med hänsyn till exempelvis olika samhälleliga aspekter. Ytterligare 
ett mål under samma rubrik är ett utav de mål som Lunds universitet skrivit på egen 
hand; studenten ska visa förmåga att “återfinna samt kritiskt värdera och granska 
information och kultur utifrån en kontextuell förståelse för deras produktion och de 
verksamheter där de kommuniceras” (Lunds universitet 2016).  
 
Det kritiska förhållningssättet kommer ifrån Högskoleförordningen, men plockas 
sedan upp i de examensmål som Lunds universitet skrivit själv som tillägg till 
lagtexten. Det fördjupar den generella, akademiska karaktären i utbildningsplanen, 
då texten knyter an till de mål som dikterats för alla generella examina på 
masternivå i Högskoleförordningen. Lärosätet har dock valt att precisera området 
till ”kommunikation av information och kultur inom arkiv, bibliotek och museer”, 
vilket är en specifikation av platsen till just ”bibliotek”.   
 
Vid Lunds universitet har de en kort lista över vilka kurser som ingår i programmet 
för de olika spåren, uppdelat efter termin och om de är obligatoriska eller ej. En av 
kurserna för spåret biblioteks- och informationsvetenskap beskriver explicit ett 
kursinnehåll rörande information, nämligen kursen ”Informationssökning och 
förmedling” (Lunds universitet 2016). Det är en av de obligatoriska kurserna för 
spåret biblioteks- och informationsvetenskap. Innehållet i kursen preciseras inte 
vidare, men titeln knyter tecknet ”information” till studenten och fördjupar därmed 
kunskapen till att innefatta studier av informationssökning och förmedling.  
 
Ännu en ekvivalenskedja kan här konstrueras som följer utifrån elementet 
“information”: 
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• information 
• kommunikation inom bibliotek 
• färdighet att identifiera, analysera 

och tillämpa teorier och metoder 
för förmedling 

• färdighet att identifiera, analysera 
och tillämpa teorier och metoder 
för att samla in, organisera och 
bevara 

• värderingsförmåga att kritiskt 
återfinna och värdera och förstå 
produktion och verksamheter 
utifrån kontext  

• informationssökning och 
förmedling 

 
I utbildningsplanen för ABM-programmet vid Uppsala universitet knyts, som vi 
sett tidigare, förmedling av information till ett centralt syfte med utbildningen:  

Efter genomgången utbildning ska studenterna ha tillägnat sig kunskaper som krävs för 
kvalificerat arbete inom framför allt ABM-sektorn (arkiv, bibliotek och museer) men också 
inom andra verksamheter och organisationer där systematisk hantering och förmedling av 
information, dokument och kultur förekommer.  

Uppsala universitet 2012 

Tecknet “information” sätts här i relation till kvalificerat arbete inom ABM-sektorn, 
bland annat på bibliotek, men också inom andra verksamheter och organisationer, 
där just systematisk hantering och förmedling av information (och dokument och 
kultur) förekommer. “Information” förekommer sedan under examensmålen först 
under rubriken Färdighet och förmåga i utsagan: “inhämta ny kunskap genom att 
kritiskt och systematiskt söka och bearbeta information” (Uppsala universitet 
2012). Detta knyter på liknande vis “information” till ett systematiskt och kritiskt 
sökande och bearbetande, vilket är en färdighet och därmed en del av en praktisk-
produktiv kunskap. Men dessa examensmål har som tidigare konstaterats en hög 
grad av manifest intertextualitet med Högskoleförordningen, varför målen inte 
entydigt kan knytas till specifika kompetenser hos en student i biblioteks- och 
informationsvetenskap, utan till mer allmänna, generella akademiska kunskaper.  
 
Avslutningsvis summeras vad studenten ska kunna efter genomgången utbildning, 
där “information” nu står i relation till samhälle och kulturarv, då studenten ska 
“äga omfattande, såväl teoretiska som praktiska kunskaper om informationens och 
kulturarvets samhälleliga betydelse” (Uppsala universitet 2012). Precis som 
tidigare nämnts är det svårt att urskilja vilka mål som är spårspecifika och vilka som 
hör till programmets andra spår inom ABM.  
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En annan ekvivalenskedja kan konstrueras utifrån utbildningsplanen vid Uppsala 
universitet, där vissa disharmonier framstår jämfört med tidigare kedjor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linnéuniversitetets utbildningsplan för biblioteks- och informationsvetenskap 
rymmer, precis som flera andra utbildningsplaner i mitt material, tecknet 
“information” ett flertal gånger för att det är ett led i utbildningens namn. Det 
förekommer dock flera gånger i andra avseenden inom ramen för examensmålen 
men framförallt inom ramen för de fem problemområden som universitetet har som 
grundval för sin utbildning, vilka lyfts tidigare. Examensmålen vid 
Linnéuniversitetet har hög grad av manifest intertextualitet i relation till 
Högskoleförordningen. Under rubriken “Programöversikt” har däremot 
universitetet skrivit eget innehåll för att precisera sin utbildnings riktning.  
 
I första ledet förekommer tecknet “information” i utbildningsplanens 
programbeskrivning som en del av beskrivningen av syftet med utbildningen: 
“Syftet med programmet är att den studerande skall skaffa sig goda teoretiska 
och praktiska kunskaper i biblioteks- och informationsvetenskap i syfte att kunna 
bli anställningsbar inom biblioteks- och informationssektorn” (Linnéuniversitetet 
2019). I dessa utsagor knyts tecknet “information” till både studentens förväntade 
kunskaper - inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap - och till studentens 
förväntade verksamhetsområde, nämligen biblioteks- och informationssektorn. 
Studentens kunskaper inom ämnet karakteriseras tillika som både teoretiska och 
praktiska, här återfinns de två aspekterna episteme och techne.   
 
Utbildningens syfte att förbereda studenten för uttrycklig yrkesverksamhet inom 
informationssektorn preciseras vidare i samma programbeskrivning: “Utbildningen 
förbereder den studerande för att arbeta i verksamheter inom alla typer av bibliotek, 
inom informationsförmedlingssektorn samt i olika typer av utbildningsinstitutioner 
och organisationer” (Linnéuniversitetet 2019). Här har syftet fördjupats till att 

• information 
• kunskaper för kvalificerat 

arbete inom ABM-sektorn 
och verksamheter med 
systematisk hantering och 
förmedling 

• färdighet att inhämta 
information kritiskt och 
systematiskt  

• centralt syfte med 
utbildningen  
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innefatta alla typer av bibliotek, men även “informationsförmedlingssektorn” och 
andra institutioner. Signifikant är att studentens kunskaper tydligt knyts till ett 
förväntat framtida arbete, av lite olika karaktär.   
 
I den för Linnéuniversitetet specifika rubriken “Programöversikt” finns dessa 
variationer på tecknet “information”: informationsanvändare, informationstjänst, 
informationspraktiker, (medie- och) informationskunnighet, 
informationskompetens, informationshantering, informationsetik, 
informationsvetenskaplig metod. Alla dessa benämningar ryms varsin gång i 
programöversikten, förutom “informationsetik”, vilket finns med två gånger, dock 
inom ramen för samma problemområde. Utbildningens fem problemområden har 
återgivits tidigare (se 6.1.2 Linnéuniversitetet). Tecknet ”information” ryms i de 
följande problemområdena:  

(2) kunskaps- och informationspraktiker utifrån ett pedagogiskt processperspektiv (...) 

(3) kunskapsorganisation, som rör processer och system för kunskaps-, informations- och 
dokumenthantering (...) 

(4)  biblioteks- och informationsetik (...) 

(5) biblioteks- och informationsvetenskaplig metod inriktas mot sådana teorier och 
undersökningsmetoder som är relevanta för forskning inom ämnet samt utredningsarbete inom 
relevant yrkesverksamhet. 

Linnéuniversitetet 2019 

Ett problemområde är något som kan bearbetas ifrån många olika perspektiv, men 
preciserar inte på ett definitivt sätt vilken typ av kunskap som eftersträvas. De 
vägledande rubrikerna saknas här, vilket gör det både öppet och slutet för tolkningar 
om problemområdenas innehåll rör kunskaper, färdigheter och/eller 
värderingsförmåga. Det blir en specifikation av vad, men inte hur. En 
ekvivalenskedja för Linnéuniversitetets utbildningsplan kan skrivas såhär:  
 

• information 
• goda teoretiska och praktiska 

kunskaper inom ämnet b&i 
• informationspraktiker 
• anställningsbar inom 

informationssektorn, 
informationsförmedlingssektorn, 
alla bibliotekstyper  

 
Även vid Södertörns högskola förekommer tecknet “information” inom ramen för 
namnet på utbildningens huvudområde, biblioteks- och informationsvetenskap. 
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Programmet kallas dock “Bibliotekarieprogrammet”, precis som vid Högskolan i 
Borås, där programmet har namnet “Bibliotekarie” (eng. Librarianship). Utöver 
detta finns ett flertal variationer på tecknet “information” i planen vid Södertörns 
högskola: informationsvetenskap, informationssystem, informationsresurser och 
informationskunnighet.  
 
Under rubriken Kunskap och förståelse knyts studenten till specifika kunskaper om 
information inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, i målet ”redogöra 
för centrala fält, teorier och metoder i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap” (Södertörns högskola 2019). Vidare ska studenten kunna 
”förklara kunskapsorganisation, informationssystem och användare, såväl 
teoretiskt som praktiskt, inom olika kategorier av bibliotek” (Södertörns högskola 
2019). Det är en utsaga med hög grad av specifikation, där studenten knyts till 
kunskaper om avgränsade områden och inom en preciserad kontext, nämligen olika 
kategorier av bibliotek.  
 
Vidare under rubriken Färdighet och förmåga, knyts studenten till förmågan att 
”inhämta ny kunskap genom att systematiskt och kritiskt söka, värdera och bearbeta 
olika typer av information” (Södertörns högskola 2019). Det här examensmålet 
liknar det generella mål från Högskoleförordningen där studenten ska kunna ”visa 
förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer” (SFS 1993:100). Utsagan knyter an till en mer generell, akademisk 
kunskap. Därefter följer tre examensmål under rubriken Färdighet och förmåga där 
tecknet ”information” knyts till studentens färdigheter. Studenten ska ha förmågan 
att:  

analysera, organisera och tillgängliggöra medie- och informationsresurser utifrån ett 
användarperspektiv 

använda relevanta pedagogiska metoder och verktyg för förmedling av information och kultur 

utveckla medie- och informationskunnighet och digital kompetens hos användare (…) 

självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete inom biblioteks- och informationsvetenskap 
Södertörns högskola 2019 

Tecknet ”information” förekommer i relation till studenten i utbildningsplanen för 
Södertörns högskola som allra tydligast under rubriken för Färdighet och förmåga. 
En färdighet är en förmåga att göra något, den aspekt av kunskap som Aristoteles 
kallade ”techne”, den praktisk-produktiva kunskapen att ”veta hur” (Svenaeus 
2009). Tecknen som knyter studenten till information kännetecknas av aktiva verb 
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som ”organisera”, ”tillgängliggöra”, ”använda” och ”utveckla”, vilket understryker 
den praktiska karaktären, studenten förväntas göra något med dessa färdigheter. 
Platsen för utövandet är inte preciserad, men här återkommer tecknet ”användare”, 
som tidigare analyserats, vilket aktualiserar en tydlig yrkes- och bibliotekskontext. 
”Användare” kan både vara en position att studera, men också en grupp att 
interagera med som yrkesperson. Ovanstående examensmål tolkar jag som en 
yrkes- och bibliotekskontext, eftersom studenten aktivt ska utveckla användares 
digitala kompetens och informationskunnighet. Det sistnämnda examensmålet 
inbegriper att skriva ett arbete inom biblioteks- och informationsvetenskap, vilket 
knyter studenten till en akademisk kontext.  
 
Slutligen knyts tecknet ”information” sedan till studentens Värderingsförmåga och 
förhållningssätt i examensmålet: ”värdera kunskap och information i olika medier 
utifrån vetenskapliga, yrkesmässiga och samhälleliga principer” (Södertörns 
högskola 2019). I denna utsaga knyts ”information” till en praktik av värdering som 
i sin tur knyts till yrkesmässiga principer. Följande ekvivalenskedja kan konstrueras 
utifrån tecknet ”information” i utbildningsplanen vid Södertörns högskola:  
 

• information  
• kunskap att redogöra för centrala 

fält och metoder inom b&i 
• kunskap att förklara 

informationssystem på olika 
bibliotek 

• färdighet att analysera, organisera, 
tillgängliggöra 
informationsresurser utifrån ett 
användarperspektiv 

• använda metoder för 
informationsförmedling 

• utveckla informationskunnighet 
hos användare 

• värdera information utifrån 
vetenskapliga, yrkesmässiga och 
samhälleliga principer 

 
Vid Umeå universitet förekommer tecknet “information” över trettio gånger. 
Utbildningen heter “biblioteks- och informationsvetenskap” och nio av de trettio 
gångerna ryms ”information” som ett led i programmets namn. Under rubriken 
”Nationella examensmål” knyts tecknet ”information” till studentens akademiska 
arbeten, men under rubriken för ”Lokala mål för aktuell examen” sätts tecknet 



 

 78 

”information” i relation till studentens kunskaper och färdigheter utan koppling till 
ett akademiskt arbete:  

Efter genomgången utbildning förväntas de studerande: 
– känna till och kunna redogöra för informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala 
sammanhang, 
– ha kännedom om och kunna redogöra för olika former av kunskapsorganisation, 
informationsåtervinning och praktisk informationsförmedling. 

Umeå universitet 2019 

Studenten knyts här till en kunskap av en teoretisk karaktär, episteme och att ”veta 
att”, när tecken som att ”känna till” och att ”kunna redogöra” för präglar utsagorna. 
Det andra målet kan i sin specifika form tolkas vara närmare en praktisk färdighet, 
men är fortfarande knuten till ”kännedom” snarare än färdighet eller förmåga. 
Dessa två mål är de enda egna målen för utbildningen, i övrigt har lärosätet valt att 
endast ha med Högskoleförordningens examensmål.  
 
Under rubriken “Allmänt” finns en tydlig beskrivning av utbildningens syfte och 
mål, vilket redan analyserats, men här förekommer tecknet “information” med en 
anmärkningsvärd frekvens och tecknet framstår som centralt i utbildningsplanen. 
Det inledande stycket för rubriken “Allmänt” lyder som följer:  

Det övergripande målet för utbildningen är att de studerande ska utveckla förståelse för och 
förmåga att analysera olika former för hantering av information. Utgångspunkten är 
informationsförmedling och de sammanhang där information produceras, förmedlas och 
används. Fokus ligger på kunskaper om organisation, sökning och nyttjande av information. 
Utbildningen förbereder för arbete med informations- och kulturförmedling. Huvudämnet för 
utbildningen är biblioteks- och informationsvetenskap, där informationens funktion och 
betydelse för människor och organisationer i informations- och kommunikationssamhället 
studeras. En grundläggande fråga är hur sökverktyg och informationsservice kan utformas och 
utvecklas så att den information som behövs kan förmedlas på bästa sätt.  

Umeå universitet 2019 

Tecknet “information” knyts till ett mycket brett, generellt verksamhetsområde, där 
bibliotekstyper inte nämns, inte heller tecknet ”bibliotekarie”. Studenten knyts här 
till tecknet ”information” med tecken som ”förståelse för” och ”förmåga att 
analysera” olika former för hantering av information, vilket kan tolkas som att 
utsagorna är av en övervägande teoretisk karaktär, kunskapen att ”veta att”. 
Studenten ska både förstå och analysera olika sätt att hantera information, vilket 
preciseras vidare i följande utsaga: ”Fokus ligger på kunskaper om organisation, 
sökning och nyttjande av information” (Umeå universitet 2019). Innehållet i fokus 
är att studera informationens funktion för människor och att utveckla 
informationsservice som optimerar informationsförmedlingen, vilket ger ett 
konkret användningsområde, men utan en specifik plats och utan en preciserad 
användare. Det är rimligt att tolka planen som förberedande för arbete med 
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informations- och kulturförmedling även på bibliotek, men det är på inget vis 
självklart att det är den tilltänkta arbetsplatsen i centrum. Av alla planer framträder 
denna som den mest informationscentrerade med ett tydligt fokus på ledet 
”information” i utbildningen i både biblioteks- och informationsvetenskap. En 
ekvivalenskedja för tecknet ”information” i utbildningsplanen för Umeå universitet 
kan tecknas som följer:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I detta avsnitt har jag analyserat samtliga utbildningsplaner i mitt material utifrån 
tecknen ”användare” och ”information” och konstruerat ekvivalenskedjor utifrån 
analysen. För att sammanfatta hur tecknen ”användare” och ”information” varit 
centrala i konstruktionen av studentens kunskaper har jag sammanställt mina 
resultat i en överskådlig tabell här nedan. I min diskursteoretiska närläsning av 
materialet har tecknen framträtt och visat på olika förhållanden till varann inom och 
mellan de olika utbildningsplanerna. Att jag har valt att fokusera på tecknen 
”användare” och ”information” har givit vissa ingångar i materialet, samtidigt som 
det exkluderat andra ingångar som också hade kunnat vara fruktbara och 
intressanta. Det är viktigt att vara medveten om detta och att veta att fokus på andra 
tecken, andra begrepp, hade givit andra resultat och andra förhållanden.  
 
De disharmonier som varit tydligast framträdande rör huruvida det funnits en 
explicit eller implicit användare och vilken aspekt av kunskap som knutits till 

• information 
• redogöra för olika sammanhang 

för informationsförmedlingen 
• ha kännedom och kunna 

redogöra för former för 
informationsåtervinning och 
praktisk informationsförmedling  

• förmåga att analysera 
informationshantering  

• kunskaper om organisering, 
sökning, nyttjande av 
information   

• studera informationens betydelse 
och funktion för människor 

• förbereder för arbete med 
informationsförmedling  

• utveckla informationsservice för 
att optimera 
informationssökning    
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tecknet ”användare” respektive ”information”, om det varit en teoretisk-
vetenskaplig episteme-kunskap eller praktisk-produktiv techne-kunskap, eller båda.  
 
Nedan förkortas teoretisk-vetenskaplig kunskap till ”teo. vet-kunskap” och 
praktisk-produktiv kunskap till ”pra.prod-kunskap” av utrymmesskäl. Tabellen är 
till för att ge en sammanfattande och överskådlig bild av resultatet efter den här 
delen av analysen.  
 

Högskolan i Borås 
 
Användare:  
Explicit användare 
Teo. vet-kunskap 
Pra. prod-kunskap 
 
Information:  
Många variationer 
Teo. vet-kunskap  
Pra. pro-kunskap 
  

Linnéuniversitetet 
 
Användare:  
Explicit användare 
Teo. vet-kunskap 
Pra. prod-kunskap 
 
Information:  
Många variationer 
Teo. vet-kunskap  
Pra. pro-kunskap 
  

Lunds universitet 
 
Användare:  
Implicit användare 
Teo. vet-kunskap 
 
Information:  
Många variationer 
Teo. vet-kunskap  
Pra. pro-kunskap 
  

Södertörns högskola 
 
Användare:  
Explicit användare 
Teo. vet-kunskap 
Pra. prod-kunskap 
 
Information:  
Många variationer 
Teo. vet-kunskap  
Pra. pro-kunskap 
  

Umeå universitet 
 
Användare:  
Implicit användare 
Teo. vet-kunskap 
 
Information:  
Många variationer 
Teo. vet-kunskap  
Pra. pro-kunskap 
  

Uppsala universitet 
 
Användare:  
Implicit användare 
Teo. vet-kunskap 
 
Information:  
Många variationer 
Teo. vet-kunskap  
  

6.2.3 Vilka subjektspositioner kommer till uttryck och vilka roller 
intar olika positioner i relation till varandra? (fält 3) 

Inom diskursteorin begripliggörs de olika roller som människor intar och tillskrivs 
inom en diskurs genom begreppet ”subjektsposition” (Laclau & Mouffe 1985). I 
min analys av utbildningsplanerna i mitt material har två stycken subjektspositioner 
gjort sig gällande: den analyserande subjektspositionen och den praktiska 
subjektspositionen. Förhållandet mellan utsagorna i utbildningsplanerna och 
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subjektspositionerna kan liknas vid Althussers interpellation, där utsagorna i mitt 
material kan tolkas ”ropa på” olika positioner, i det här fallet de två 
subjektspositioner jag precis introducerade. Nedan följer en närmare analys av 
dessa två.  
 
Den analyserande subjektspositionen rymmer de tecken och kunskaper som knyter 
studenten till episteme, den aspekt av kunskap som betecknar ”veta att”, där fokus 
är på att studera olika företeelser som informationsvanor, digitalisering, bibliotekets 
roll för användare eller att analysera teorier för att förmedla kultur. Detta syns i 
utbildningsplanerna vid alla lärosäten. Studenten knyts i denna subjektsposition 
bland annat till tecknen ”analysera”, ”förklara”, ”utveckla kritisk förståelse” och att 
”identifiera olika typer av vetenskapliga texter”. Kunskapen är övervägande av en 
teoretisk-vetenskaplig art. Denna subjektsposition gör sig gällande vid alla 
lärosäten. 
 
Den praktiska subjektspositionen innehåller de kunskaper som främst knyter 
studenten till techne, den aristoteliska kunskapsaspekt som rymmer ”veta hur”, 
alltså den praktisk-produktiva kunskapen att göra och använda sig av sina 
kunskaper. Detta syns vid Högskolan i Borås, Södertörns högskola och Umeå 
universitet. Vid Lunds universitet, Uppsala universitet och Linnéuniversitetet knyts 
inte kunskaperna till färdigheter och praktiskt utförande i särskilt hög utsträckning, 
utan övervägande till den analyserande och därmed akademiska subjektspositionen. 
Den praktiska subjektspositionen är tydligt knuten till tecknet ”bibliotek” som plats 
och till tecken som ”anställningsbarhet”, ”arbeta som bibliotekarie”, 
”yrkesverksamhet”, ”bedriva verksamhetsutveckling”, ”kommunicera i för 
bibliotekarieprofessionen relevanta sammanhang” och ”blivande bibliotekarier”. 
Alla lärosäten knyter studenterna till en framtida verksamhet och beskriver, i olika 
ordalag, biblioteket som möjlig arbetsplats, förutom Umeå universitet, där 
biblioteket inte preciseras som arbetsplats i själva utbildningsplanen. Däremot 
förekommer tecknet ”bibliotekarie” i introduktionstexten till utbildningen i Umeå, 
en disharmoni som analyserats under rubriken ”Hur definieras utbildningens 
syfte?”.  
 
Den analyserande subjektspositionen och den praktiska dito träder fram i 
utbildningsplanerna i en disharmoni kring tecken som rör utbildningens syfte, samt 
en disharmoni vad gäller biblioteket som arbetsplats. Biblioteket framträder för den 
analyserande subjektspositionen som en plats att studera medan biblioteket för den 
praktiska subjektspositionen framträder som en plats att arbeta på. I spänningen 
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mellan teori och praktik finns där särskilda tecken som för associationerna till å ena 
sidan yrkespraktik, å andra sidan biblioteks- och informationsvetenskapliga studier. 
I några av de planer som jag analyserat finns utsagor om yrkespraktik, anställning, 
bibliotekarie, arbete, kvalificerade professionella verksamheter (se Södertörns 
högskola, Högskolan i Borås, Lunds universitet); där finns också planer med 
utsagor om forskningsförberedelse, vidare studier, att analysera och uppvisa kritisk 
förståelse för ABM-sektorer och dess institutioner och förmåga att analysera olika 
sätt att hantera information (se Umeå universitet, Uppsala universitet och Lunds 
universitet). Dessa utsagor och tecken förekommer i vissa fall inom samma 
utbildningsplan, men i flera av utbildningsplanerna finns en övervikt åt det ena eller 
det andra hållet på den konstruerade skalan mellan teori och praktik, yrkesarbete 
och studier.  
 
Linnéuniversitetet är det enda av lärosätena som explicit formulerar syftet att 
studenten ska tillägna sig kunskaper (både praktiska och teoretiska) för att ”kunna 
bli anställningsbar [min kursivering] inom biblioteks- och informationssektorn” 
(Linnéuniversitetet 2019). Tecknet ”anställningsbar” knyter an till 
Bolognaprocessen, där anställningsbarhet och livslångt lärande är bärande begrepp 
(Utredningen om högskolans utbildningsutbud 2015). Detta knyter an till den 
analyserande subjektspositionen, då livslångt lärande och anställningsbarhet bär 
konnotationer till breda, allmänna kompetenser som kan omsättas i många 
sammanhang. Den praktiska subjektspositionen bär på kunskaper av en mer 
specifik karaktär, där anpassning är mindre prioriterat och kunskaperna snarare mer 
standardiserade, med yrkespraktiken mycket tydligare beskriven.  
 
Det är inte givet eller entydigt att den som arbetar på bibliotek använder sig av 
företrädesvis praktisk kunskap, eller att den som studerar bibliotek använder sig av 
uteslutande teoretiska kunskaper. Däremot är det intressant att planer där den 
analyserande subjektspositionen dominerar i högre utsträckning saknar tecken 
knutna till yrkespraktik och arbete på specifikt bibliotek.  
 
I följande tabell sammanfattas vilka subjektspositioner som framträder på vilka 
lärosäten:  
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Högskolan i Borås 
 
Analyserande 
subjektsposition 
 
Praktisk 
subjektsposition 

Linnéuniversitetet 
 
Analyserande 
subjektsposition 
 
Praktisk subjektsposition 

Lunds universitet 
 
Analyserande 
subjektsposition 
  

Södertörns högskola 
 
Analyserande 
subjektsposition 
 
Praktisk 
subjektsposition 

Umeå universitet 
 
Analyserande 
subjektsposition 
 
Praktisk subjektsposition 

Uppsala universitet 
 
Analyserande 
subjektsposition 
  

 

6.2.4 Vilka diskurser ger utbildningsplanerna uttryck för? (fält 4) 
Det finns många olika tolkningstraditioner och tillvägagångssätt inom 
diskursteorin, men i den här uppsatsen förstår jag diskurser som en sorts språkliga 
ramverk inom vilka mening skapas och fixeras jämte andra ramverk. När jag nu ska 
sammanfatta mina analyser genom att besvara fyrfältarens sista fråga gör jag det 
genom att beskriva två diskurser som jag menar konstruerar bibliotekariens 
kunskap på olika sätt inom utbildningsplanerna.  
 
Den första diskursen har jag valt att kalla den specifika diskursen, där det 
utmärkande för utbildningsplanerna är den höga grad av specifikation vad gäller 
studentens kunskaper. Denna diskurs gör sig gällande främst i planerna för 
Högskolan i Borås, Södertörns högskola och Linnéuniversitetet.  
 
I den specifika diskursen finns en hög grad av specifikation kring vad studenten ska 
veta och kunna göra, vilket kommer till uttryck i utbildningsplanerna genom ett 
omfattande innehåll i examensmål och kursbeskrivningar. Det är en diskurs där 
bibliotekariens kunskap rör både ett vetande och ett görande och kunskaperna är 
således av både praktisk-produktiv som teoretisk-vetenskaplig art. Bibliotekarier 
inom denna diskurs ägnar sig åt teoretisk-vetenskaplig kunskap om användare, 
informationssystem, litteraturfrämjande, katalogisering och bibliotekets roll i 
samhället. Där finns även praktisk-produktiv kunskap knuten till samma ämnen, där 
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pedagogiska metoder för förmedling av information och kultur analyseras, utövas 
och problematiseras och har till målsättning att utvecklas tillsammans med och för 
användare. Kunskaperna placerar sig i en samhällelig kontext av yrkesarbete och 
biblioteket har en särskilt framhållen roll som framtida arbetsplats, men andra 
sektorer och användningsområden finns också med, likt informationssektorn.  
 
Inom den specifika diskursen ryms ett tekniskt processkunnande i katalogisering, 
organisation, informationssökning och -förmedling. Detta existerar parallellt och i 
tydlig relation till användargrupper, studentens kunskaper sätts i tydlig relation till 
vilka de ska användas för och tillsammans med: användare av olika slag, vilket 
också exemplifieras i ett genomgående användarperspektiv. Studentens kunskaper 
knyts till förmedling, tillgängliggörande och utveckling, i specifika relationer med 
människor. Det är en praktisk subjektsposition som dominerar denna diskurs, men 
den analyserande subjektspositionen finns också närvarande i den återkommande 
kopplingen till teori och studier av olika biblioteks- och informationsvetenskapliga 
teorier och begrepp. Detta knyter an till hur utbildning för bibliotekarier har sett ut 
historiskt, där fokus har legat vid praktiska kunskaper för bibliotekarier att använda 
på bibliotek. Det är denna diskurs som verkat inom de tidigare yrkesutbildningarna.  
 
Den andra diskursen har jag valt att kalla den processinriktade diskursen. I denna 
diskurs är kunskaperna generella och breda, de är inte preciserade som i den 
specifika diskursen och har en stark relation till hegemoniska föreställningar om 
högre utbildning, där kunskap konstrueras som akademisk och teoretisk. I denna 
processinriktade diskurs syns Bolognaprocessen och den utveckling inom högre 
utbildning som strävar efter att förbereda studenter på en föränderlig 
arbetsmarknad, präglad av snabb, teknisk utveckling. Denna diskurs verkar främst 
inom planerna vid Umeå universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet. Det 
är en diskurs där bibliotekariens kunskaper är flytande, omvärderande och breda.  
 
Inom den processinriktade diskursen står breda kompetenser och teorikunskap om 
information, kommunikation och förmedling i centrum. Genom min analys av 
utbildningsplanerna framträder variationer kring begreppet information; som 
informationssökning, -förmedling, organisation, -återvinning, -systemutveckling 
och -vanor. Dessa breda termer hör samman med hur bredd också premieras i 
Högskoleförordningen, som i egenskap av en juridisk förordning verkar som ett 
maktmedel i att lyfta generella, akademiska kunskaper. Inom den processinriktade 
diskursen är analys, kritisk förståelse och fokus på studier centralt, vilket förlägger 
kunskaperna i planerna till den teoretiska sfären av kunskaper. Studenten framställs 
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inom denna diskurs som någon som har en god förmåga att analysera och 
kontextualisera sina kunskaper om biblioteks- och informationsvetenskap. 
Diskursen innehåller däremot färre färdigheter och litet fokus på hur studenterna 
praktiskt ska bruka dessa.  
 
Biblioteket som specifik framtida arbetsplats har inom denna diskurs ett relativt litet 
utrymme, det är istället de breda kunskaperna och verksamheterna som lyfts. 
Därmed är kunskaperna i denna diskurs till viss del frånkopplade biblioteken som 
institution, istället läggs tyngden på benet ”informationsvetenskap” i ämnets 
tudelade namn, biblioteks- och informationsvetenskap. Platsen för användandet av 
bibliotekariens kunskaper är inte enskilt preciserad som bibliotek, utan hänvisas till 
ett bredare fält inom informationssamhället. Studenten förbereds dock på 
professionsutövande, vid sidan av möjliga framtida studier, således är det inte tal 
om en utbildning med ett fullkomligt renodlat akademiskt syfte.  
 
Användaren syns endast implicit i den processinriktade diskursen, där användare, 
likt specifika målgrupper, förstås som mottagare av studentens olika kunskaper eller 
verksamheter. Användaren är i högre utsträckning en position att studera, där 
informationsvanor och -beteenden analyseras och sätts i ett större sammanhang. Här 
finns en teoretisk-vetenskaplig kunskap som kan omsättas i en yrkespraktik, men 
den är inte explicit och kan lika gärna användas i akademiskt arbete och fortsatta 
studier.  

6.3 Sammanfattande resultat  
Här nedan följer en sammanfattande tabell över mina resultat från den 
diskursteoretiska närläsningen.   
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Högskolan i Borås 
Låg grad av manifest intertextualitet till Högskoleförordningen, med stor egen 
kreativitet.  
 
Syftet med utbildningen är att studenten ska tillägna sig grundläggande 
kunskaper för professionell verksamhet och att kunna omsätta kunskaper om 
biblioteks- och informationsvetenskap i professionsutövning. 
 
Tecknet ”användare” finns explicit och centralt, knuten till både teoretisk-
vetenskaplig och praktisk-produktiv kunskap. Tecknet ”information” finns i 
många variationer, knuten till både teoretisk-vetenskaplig och praktisk-produktiv 
kunskap. I denna utbildningsplan verkar både en analyserande och en praktisk 
subjektsposition, och den specifika diskursen gör sig gällande. 
 
Linnéuniversitetet 
Hög grad av manifest intertextualitet med Högskoleförordningen, 
kompletterande kreativitet.  
 
Syftet med utbildningen är att ge studenten goda teoretiska och praktiska 
kunskaper i biblioteks- och informationsvetenskap i syfte att bli anställningsbar 
inom biblioteks- och informationssektorn. Möjliggör studier i biblioteks- och 
informationsvetenskap på avancerad nivå.  
 
Tecknet ”användare” finns explicit, knuten till både teoretisk-vetenskaplig och 
praktisk-produktiv kunskap. Tecknet ”information” finns i många variationer, 
knuten till både teoretisk-vetenskaplig och praktisk-produktiv kunskap. I denna 
utbildningsplan verkar både en akademisk och en praktisk subjektsposition. Både 
den specifika och den processinriktade diskursen gör sig gällande.  
 
Lunds universitet 
Hög intertextualitet med Högskoleförordningen, med låg grad av egen kreativitet.  
 
Syftet med utbildningen preciseras till att ge studenten kunskaper, färdigheter 
och förhållningssätt för kvalificerade professionella verksamheter inom ABM-
sektorn. Forskningsförberedande. 
 
Tecknet ”användare” finns implicit, som en mottagare av studentens kunskaper, 
men formuleras aldrig explicit till annat än specifika målgrupper. Knyts till 
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övervägande del till kunskap av en teoretisk-vetenskaplig art. Tecknet 
”information” finns explicit formulerat och med många variationer, knutet till 
både teoretisk-vetenskaplig som praktisk-produktiv kunskap.  
 
I den här utbildningsplanen aktualiseras framförallt en analyserande 
subjektsposition som främst studerar användare och information. Inom denna 
plan är det den processinriktade diskursen som verkar.  
 
Södertörns högskola 
Låg grad av intertextualitet med Högskoleförordningen, med stor egen 
kreativitet.  
Syftet med utbildningen är att ge studenter vad som behövs för att kunna arbeta 
inom offentliga bibliotek, civilsamhälle, näringsliv, med krav på 
kunskapsorganisation och medie- och informationskunnighet. 
 
Tecknet ”användare” finns explicit och centralt, knuten till både teoretisk-
vetenskaplig och praktisk-produktiv kunskap. Tecknet ”information” finns i 
många variationer, knuten till både teoretisk-vetenskaplig och praktisk-produktiv 
kunskap. Denna utbildningsplan interpellerar både en analyserande och en 
praktisk subjektsposition.  
 
I denna utbildningsplan är det den specifika diskursen som verkar.   
Umeå universitet 
Hög grad av intertextualitet med Högskoleförordningen, med kompletterande 
kreativitet.  
 
Syftet med utbildningen är att utveckla studentens förståelse och förmåga att 
analysera information; kunskaper om informationsorganisation, -hantering, -
produktion och -sökning. 
 
Tecknet ”användare” finns implicit, som en mottagare av studentens kunskaper, 
men formuleras aldrig explicit. Studenten knyts till övervägande del till kunskap 
av en teoretisk-vetenskaplig art. Tecknet ”information” finns explicit formulerat 
och med många variationer, knutet till både teoretisk-vetenskaplig som praktisk-
produktiv kunskap. I den här utbildningsplanen ryms både en analyserande och 
en praktisk subjektsposition. Inom denna plan är det den processinriktade 
diskursen som verkar. 
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Uppsala universitet 
Hög intertextualitet med Högskoleförordningen, med låg grad av egen kreativitet.  
 
Syftet med utbildningen preciseras till de kunskaper som krävs för kvalificerat 
arbete inom ABM-sektorn och andra verksamheter med förmedling av 
information, dokument och kultur. Forskningsförberedande. 
 
Tecknet ”användare” finns implicit, som en mottagare av studentens kunskaper, 
men formuleras aldrig explicit till annat än specifika målgrupper. Knyts till 
övervägande del till kunskap av en teoretisk-vetenskaplig art. Tecknet 
”information” finns explicit formulerat och med många variationer, knutet till 
både teoretisk-vetenskaplig som praktisk-produktiv kunskap.  
I den här utbildningsplanen aktualiseras framförallt en analyserande 
subjektsposition som främst studerar användare och information. Inom denna 
plan är det den processinriktade diskursen som verkar.  
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7 Avslutande diskussion 

Inom ramarna för den här uppsatsen har min ambition varit att undersöka sex 
bibliotekarieutbildningars förhållande till konflikten mellan teori och praktik, med 
utgångspunkt i utbildningsplaner i biblioteks- och informationsvetenskap och den 
kunskap som där konstrueras. Kunskap har analyserats utifrån två teman: 
kunskapens form och kunskapens innehåll. I följande kapitel vill jag göra bruk av 
den teori om praktisk kunskap och begreppen ratio och intellectus som redogjorts i 
mitt teoretiska ramverk för att ta det hela till en högre abstraktionsnivå, där kunskap 
kan diskuteras ytterligare. Här lyfter jag en diskussion om kunskapsbegreppet och 
spänningen mellan teori och praktik utifrån mina tidigare analyser. Avslutningsvis 
reflekterar jag över mina frågeställningar och knyter sedan ihop säcken med ett 
tack.  

7.1 Kunskapsbegreppet 
I mitt material har jag urskilt två diskurser för kunskap: den processinriktade 
diskursen och den specifika. I den processinriktade diskursen är kunskapen generell 
och av en övervägande teoretisk-vetenskaplig art. I den specifika diskursen är 
kunskapen preciserad, tydligt avgränsad, av både teoretisk-vetenskaplig och 
praktisk-produktiv art. Cusanus begrepp ratio och intellectus används här för att 
djupare förstå och problematisera bibliotekariens kunskap. 
 
En påtaglig konflikt genom bibliotekarieutbildningarnas historia är den om olika 
utbildning för olika bibliotekstyper, där skol- och folkbibliotekarier historiskt har 
utbildats för sig, medan universitetsbibliotekarier utbildats inom sina lärosäten. 
Detta förändrades under 1970-talet, då utbildningen för första gången blev 
gemensam, för att så sakteligen glida isär igen med färre gemensamma 
kursmoment. På 1990-talet blev det återigen en helt gemensam utbildning för alla 
bibliotekarier runtom i landet och har så varit sedan dess, med vissa förändringar i 
examensform i och med införandet av Bolognaprocessen 2007. Detta har fått kritik 
från folkbibliotekssektorn. Ett flertal bibliotekschefer har i en enkätundersökning 
uttryckt att det finns svårigheter hos nyutexaminerade bibliotekarier att omsätta sina 
teoretiska kunskaper i praktiken – deras kunskaper är inte alltid anpassade efter 
folkbiblioteksverksamhet (Michnik & Utter 2018). Samtidigt har den ökade 
akademiseringen och teoretiska prägeln på utbildningen motiverats med att det ska 
stärka bibliotekarieprofessionen. Argumentet lyder att professioner får sin 
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legitimitet genom vetenskaplig kunskap, med egna utvecklade metoder och teorier, 
som ett eget akademiskt ämne, biblioteks- och informationsvetenskap (Hansson 
2018; Wisselgren 2018).  
 
I resultaten av den intertextuella analysen av utbildningsplanerna syns denna ovan 
skisserade konflikt mellan praktisk folkbibliotekskompetens och vetenskaplig, 
teoretisk kunskap. I planerna framstår ett tydligt förhållande: ju högre grad av 
manifest intertextualitet med Högskoleförordningens examensmål, desto högre 
grad av breda, vetenskaplig-teoretiska kunskaper och färdigheter. Detta är i sig föga 
förvånande, då Högskoleförordningens examensmål gäller för generella examina 
på kandidat- respektive masternivå. Men det är inte givet att lärosätena ska välja att 
använda sig av denna text, då det står dem fritt att med lagen som utgångspunkt 
skriva egna, kreativa examensmål och övriga formuleringar. Låg grad av 
intertextualitet tillsammans med hög grad av egen kreativitet syns vid Högskolan i 
Borås och Södertörns högskola, medan de övriga lärosätena uppvisade hög grad av 
manifest intertextualitet med viss kompletterande till låg egen kreativitet. Detta 
senare val innebär färre specifika kunskaper och färdigheter från biblioteks- och 
informationsvetenskapen och för en specifik bibliotekarie, och det innebär fler 
allmänna, breda och teoretisk-vetenskapliga kunskaper. Det kan ur detta utläsas att 
lärosätet valt att gå på linjen från Bolognaprocessen, där studenter ska förberedas 
på en föränderlig arbetsmarknad och uppmuntras till ett livslångt lärande. Att dessa 
kunskaper är övervägande teoretisk-vetenskapliga gör att utbildningarna därmed 
verkar inom den processinriktade diskursen, med en analyserande subjektsposition 
och få praktiska färdigheter. Lärosätena har en betydande roll och möjlighet att 
själva välja en specifik inriktning för sin bibliotekarieutbildning, men deras 
utrymme att välja präglas av vårt omgivande samhälle och dess maktförhållanden 
– och syn på kunskap.   
 
I boken Det omätbaras renässans skriver filosofen Jonna Bornemark (2018) att vårt 
samhälle präglas av pedanternas mätbarhetsiver och ett starkt ratio. Vår omgivning 
ska mätas, administreras, bedömas utifrån särskilda regler allt längre och längre 
bort ifrån människors eget omdöme. Teorin om den praktiska kunskapen kritiserar 
i linje med detta hur dagens kunskapssamhälle domineras av den aristoteliska 
aspekten på kunskap som kallas episteme, den teoretisk-vetenskapliga kunskapen 
att “veta att” (Svenaeus 2009). Det ger den samlade bilden att vårt samhälles 
kunskapsbegrepp är ett teoretiskt-vetenskapligt sådant, med tyngdpunkten i den del 
av vårt förnuft som Cusanus kallar ratio. Detta kunskapsbegrepp har en hegemonisk 
ställning i samhället, menar Bornemark.  
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Inledningsvis tycktes denna bild av dagens kunskapsbegrepp återspeglas i min 
analys av utbildningsplanerna. Allt eftersom arbetet fortskred förändrades detta. 
När dimensionen om den generella och den specifika kunskapen förs in i frågan om 
teoretisk-vetenskaplig och praktisk-produktiv kunskap i utbildningsplanerna 
framstår ett annat förhållande mellan dessa aspekter av kunskap och deras relation 
till ratio och intellectus. I den processinriktade diskursen är kunskapen till sitt 
innehåll övervägande teoretisk-vetenskaplig och generell, med breda kompetenser 
som fungerar på en föränderlig arbetsmarknad, med utgångspunkt i ett kritiskt 
förhållningssätt och en analyserande subjektsposition. Där finns en distans mellan 
studenten och det studerade som snarare än att åberopa ratiot, påminner om den 
förmåga till abstraktion och att se till ett större sammanhang som hör intellectus till.  
Ordet teori kommer som bekant ur ordet för att betrakta, begrunda och i 
Nationalencyklopedin definieras det som “(...) en grupp antaganden eller 
påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap 
om dem” (Nationalencyklopedin 2021). Det är mycket likt hur Bornemark och 
Cusanus beskriver intellectus, det som begrundar våra kategorier och ser till den 
stora helheten. Det verkar rimligt att den kunskap som intellectus ägnar sig åt är av 
en teoretisk, möjligen till och med en teoretisk-vetenskaplig, art. 
 
På samma sätt är den kunskap av mer praktisk-produktiv art som verkar inom den 
specifika diskursen också just specifik, den är tydligt avgränsad. Att förhålla sig till 
tydligt avgränsade kategorier hör ratiot till. Detta kastar om de förgivettagna 
relationerna mellan det teoretiska kunskapsbegreppet och ratiot, och den praktiska 
kunskapen och intellectus, så som det framstår i mina analyser av 
utbildningsplanerna.  
 
Detta tåls att utvecklas vidare. Ratiot är den del av förnuftet som arbetar med att 
systematisera och ordna vår kaotiska omvärld, den som använder vadheter för att 
bygga upp begriplighet. Den delen av förnuftet arbetar med små delar av en större 
helhet, den arbetar med de specifika vadheterna. En användbar bild för detta är 
talande nog den katalogiserande bibliotekarien, som använder sig av sin 
katalogiseringskompetens och kunskap om bibliotekssystem för att artbestämma 
medier och föra in dem i ett bestånd av redan tillgänglig kunskap. Intellectus är i 
sin tur den del av vårt förnuft som ifrågasätter dessa specifika vadheter, den del som 
ordnar ramverken för våra system, genom att kunna värdera och jämföra och 
bestämma vad som är viktigt att katalogisera, att definiera dessa vadheter som ratiot 
sedan använder. Denna del av förnuftet kan med fördel också tillskrivas en bild från 
en bibliotekskontext, nämligen en teoretiker, en biblioteks- och informationsvetare, 
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som ifrågasätter och vänder och vrider på begreppen för att se ifall de fortfarande 
fyller sin funktion.  
 
Utifrån mina resultat tycker jag mig alltså se att där finns ett annat förhållande än 
det tidigare förgivettagna; inom den processinriktade diskursen verkar här istället 
intellectus; inom den specifika diskursen verkar ratiot. Men vad säger det om 
utbildningarna om endast den utbildning som främjar ratiot leder till praktisk 
kunskap hos en bibliotekarie, medan en annan med intellectus som rättesnöre leder 
till teoretisk kunskap hos en biblioteks- och informationsvetare? Denna tudelning 
är förstås inte utan sina undantag, eftersom det inte är fråga om att några av 
utbildningarna fullkomligt saknar ratio eller intellectus, men där finns en tydlig 
prägel av det ena eller det andra. Precis som skisserats ovan ligger en förklaring till 
akademiseringen i den tekniska utvecklingen och förändringen av 
arbetsmarknaden, där avancerade och teoretiska breda kompetenser efterfrågas. 
Samtidigt har här sedan tidigare funnits en kritik från folkbibliotekshåll om brist på 
praktiska färdigheter.  
 
Bornemark ger värdefulla möjligheter till att bredda frågan om kunskap när hon 
lyfter Cusanus syn på kunskapens förutsättning, det Cusanus benämner icke-
vetandet. Bornemark skriver att icke-vetandet är “livets och varats överflöd, (...) 
horisonter som sträcker sig bortom det vi känner till och (...) möjligheten till något 
nytt” (2018, s. 34). Bornemark poängterar att icke-vetande i dagens samhälle tolkas 
som kunskapsbrist, en konsekvens av den rasande kunskapsutveckling som pågått 
sedan Cusanus medeltida dagar, vilket lett oss att tro att allt är möjligt att få kunskap 
om. Alla kunskapsluckor är möjliga - och eftersträvansvärda - att fylla, tycks vårt 
samhälle tro, menar Bornemark (2018). Cusanus såg istället icke-vetandet som 
själva förutsättningen för kunskap, detta icke-vetande som omgärdar oss i 
oändlighet, vår verklighet och erfarenhet som “överflödar vår begreppslighet” 
(Bornemark 2018, s. 36). Detta är “varje vetandes förutsättning och inte ett problem 
att lösa en gång för alla” (Bornemark 2018, s. 37). Det är endast genom en 
medvetenhet om och en relation till icke-vetandet som vi kan nå levande kunskap, 
menar Cusanus. Icke-vetandet har för Cusanus en nära relation till det sinnliga, till 
våra erfarenheter. Bornemark förklarar det såhär: “Alla våra begrepp skapas utifrån 
sinnenas erfarenheter, men beroende på hur vi organiserar sinnligheten framträder 
olika mönster” (2018 s. 36). Det är ett påstående som för tankarna till den praktiska 
kunskapen, ambitionen att ta vara på den tysta kunskapen som vi kan tillägna oss i 
vårt praktiska handlande, inte enbart men också i en yrkespraktik.  
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Det blir utifrån Cusanus icke-vetande möjligt att se hur bibliotekariens kunskap 
(och alla människors kunskap) bör ta utgångspunkt i båda delarna av förnuftet, både 
ratiot och intellectus.  Där Högskoleförordningen och den processinriktade 
diskursen sätter teoretisk-vetenskaplig kunskap i centrum, erbjuder den specifika 
diskursen den praktisk-produktiva kunskapen.  Utifrån en närläsning av teorin om 
den praktiska kunskapen och Cusanus begrepp framträder en tredje väg. Bildning, 
menar Svenaeus, rymmer både kunskapstradering och praktisk kunskap, 
färdigheter, samt ett kritiskt perspektiv på kunskaperna (Svenaeus 2009). 
Bildningsbegreppet har en lång historia med många olika förgreningar, men min 
tolkning av Svenaeus ligger nära det förnuftsbegrepp - och därmed 
kunskapsbegrepp - som Cusanus och Bornemark eftersträvar.   
 
Den bildade bibliotekarien bär på både teoretisk och praktisk kunskap. För att 
utbilda dessa krävs att både ratiot och intellectus får komma till användning, både 
den kritiska distansen och den praktiska övningen i att använda metoder och teorier 
tillsammans med andra. Biblioteken har ett brett och samtidigt specifikt uppdrag, 
beroende på bibliotekstyp. Detta måste återspeglas i utbildningarnas praktiska 
inslag, för mer specifika bibliotekariekompetenser, efter bibliotekens komplexitet i 
praktiken och användarnas olika behov. Intellectus är det som möjliggör en student 
i biblioteks- och informationsvetenskap att utveckla sin kunskap och ifrågasätta 
begreppen. Men det behöver finnas tydliga, specifika kunskaper att utgå ifrån för 
att verkligen uppnå en bildad bibliotekaries kunskap.   

7.2 Frågeställningarna – en avslutande reflektion  
Titeln på den här uppsatsen är Bibliotekariens kunskap, en titel som är ämnad till 
att på ett kortfattat sätt ge läsaren vägledning i vad texten kommer att handla om. 
Den är dessvärre något missvisande, eftersom den inte rör anställda bibliotekariers 
kunskap, utan kunskap så som den konstrueras i utbildningsplaner för studenter i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Det är inte en lika lättöverskådlig titel, men 
det här säger något om det mångtydiga i att utbildning i det akademiska ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap ofta antas vara synonymt med en 
bibliotekarieutbildning. 
 
Mina frågeställningar har varit följande:  

• Vilka mål och syften gällande biblioteks- och informationsvetarens kunskap 
kommer till uttryck i utbildningsplanerna? 

• Hur kan föreställningar om biblioteks- och informationsvetarens kunskap 
sättas i relation till spänningen mellan teori och praktik inom utbildningen? 
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Den första frågeställningen har besvarats i mitt kapitel Resultat och analys, där 
ekvivalenskedjor och kontinuerlig redovisning av mina källor, mitt 
tillvägagångssätt och löpande sammanfattningar möjliggjort för läsaren att följa 
med i mina resonemang. För det ändamålet har min metod fungerat väl, mitt 
teoretiska ramverk har varit välavvägt och fungerat fruktbart för att nå fördjupad 
kunskap. Den andra frågeställningen har varit svårare att besvara, på grund av dess 
omfång, där kapitlet för Avslutande diskussion rymt huvuddelen av mina 
resonemang kring spänningen mellan teori och praktik. Denna spänning har löpt 
som en röd tråd genom mina kapitel med bakgrund, tidigare forskning och i mina 
resultat och analyser i användandet av de aristoteliska aspekterna av kunskap, 
episteme och techne, för att beteckna teoretisk respektive praktisk kunskap.  
 
I framtiden kan mitt teoretiska ramverk och min metodologi med fördel användas 
igen, då vore det intressant att undersöka andra centrala begrepp och använda ett 
mer omfattande material, där annat än text skulle kunna inkluderas. Det hade till 
exempel varit intressant att utöver de formella dokumenten från lärosätena göra 
observationer och intervjuer på plats under en eller flera av utbildningarna, för att 
kunna göra en djuplodande jämförelse och se hur spänningen mellan teori och 
praktik tar sitt uttryck i faktisk undervisning.  

7.3 Tack! 
 
Ett stort tack riktas till min handledare Lisa Engström. Tack för väldigt givande och 
intressanta handledningstillfällen och tack för att jag alltid kunnat mejla och ställa 
frågor löpande under arbetets gång. Det har varit ovärderligt. Tack för allt!  
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