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Abstract  
 
 
There are numerous of ideas and theories around the present development in our 
global society, describing an ever changing era based and propelled by information 
and communication technology (ICT). How influential has this development been on 
political visions and intentions and on the business worlds views on important 
competencies? The purpose of this thesis is to describe the national and international 
visions of important competencies in the “information society”. Through a case study, 
focused on how the training and consultancy industry apprehends and answer to this 
change and development, as they often act as agents for new trends in the business 
world both as accommodators and originators. The growth and speed of the 
universally available information demands knowhow in seeking, analyzing and 
managing information, and this competence is crucial today. To place my study in an 
adequate theoretical context it is placed in the realms of Information Literacy (IL). I 
will describe and discuss connections between IL and workplace processes. All 
political visions in my research are unanimous and have an extremely positive, 
almost naïve approach to the future effects that the ICT development will have on our 
society. The case study shows that, even if the predecessors don’t speak or use the 
term information literacy they are well aware of the challenges and problems related 
to Information Literacy. 
 
 
 

  



 
1 Inledning ...................................................................... 1 

1.1 Bakgrund och problem ................................................... 2 
Paradigmskifte............................................................................. 3 
Castells nätverkssamhälle ........................................................... 4 
Nätverkssamhället och företag, organisationer och institutioner.. 5 
Forskning om svenska politiska intentioner och visioner ............. 5 

1.2 Syfte och Frågeställningar.............................................. 9 

1.3 Avgränsning.................................................................... 9 

2 Metod och Material.................................................... 10 

Metodologisk ansats ............................................................. 10 

Litteraturstudie ...................................................................... 11 

Fallstudie............................................................................... 12 
Utformning av intervjuguide ....................................................... 12 
Intervjuernas genomförande...................................................... 13 
Bearbetning och analys av intervjuer......................................... 13 

3 Begreppsdefinitioner ................................................ 15 

4 Teoretisk referensram .............................................. 17 
Definitioner av begreppet Information Literacy .......................... 17 
Svensk forskning om information literacy .................................. 22 
Information literacy - en global angelägenhet ............................ 23 
Information literacy i en kontext av arbetslivet ........................... 25 

5 Politiska visioner om informationssamhället ......... 29 

EU: s perspektiv.................................................................... 29 

Svenska politiska visioner om informationssamhället........... 30 
Första IT – Kommissionen......................................................... 30 
De nya omvärldsvillkoren........................................................... 32 
Andra IT - Kommissionen .......................................................... 32 
Regeringens IT – Proposition .................................................... 33 
Tredje IT - Kommissionen.......................................................... 34 
Fjärde IT - Kommissionen.......................................................... 35 

6 Svenskt Näringslivs syn på kompetens och visioner om 
informationssamhället. .................................................. 37 

Företagens kompetensbehov – en utmaning för Sverige .......... 37 
Informationsrevolutionen ........................................................... 37 
Svenskt Näringslivs visioner om kompetens.............................. 38 
Framtidens medarbetare ........................................................... 38 

  



  

7 Fallstudiens resultat ................................................. 40 

8 Diskussion ................................................................. 48 

 
Litteraturlista 
 
Bilaga 1. Intervjuguide



 

1 Inledning 
Avstampet till denna undersökning togs i en mindre undersökning som jag 
genomförde för att bilda mig en uppfattning om hur utbildningsföretagen i fjärde 
storstadsregionen arbetar med att implementera informationskompetens (information 
literacy) i sitt arbete och kursplaner. Resultatet var både intressant och en smula 
alarmerande, det fanns väldigt få utbildningar med inriktning på information literacy 
hos de företag som undersökningen omfattade. Jag bestämde mig därför för att 
fördjupa mig i denna del av näringslivsutvecklingen i ett försök att få svar på den 
uppsjö av nya frågor som hade väckts hos mig, men också för att försöka spåra 
orsakerna till varför det finns så lite utbildning med den inriktningen.  

 
I vårt moderna samhälle spelar information en nyckelroll. Den är absolut vital inom 
alla aspekter av vårt samhälle. Vad vi än tar oss för i dag använder vi oss av någon 
form av information. Vi ställs inför mer och mer information från en mångfald av 
medier i alla aspekter av våra liv, detta innebär att det nästintill blir omöjligt för en 
enskild individ att tillägna sig mer än en liten del av all den samlade information som 
finns om ett specifikt ämne. Dagens teknik kan göra det många gånger tidskrävande 
researcharbetet mycket mer givande och snabbare, och med en del utbildning i 
frågan, lättare och effektivare. Vi kan idag tillägna oss information som bara för 
femton år sedan skulle ha tagit oss allt emellan en dag till aldrig att införskaffa. 

 
Det finns otaliga uppfattningar och teorier kring vår nutida samhällsutveckling att det 
samhälle vi lever är under förändring mot en ny epok, en epok baserad och 
framdriven av informations och kommunikationsteknologi (IKT). Och det finns fog för 
att vara en smula kritisk till de visioner och teorier som presenteras.1 Dock visar både 
visioner, teorier och samhällsutvecklingen på en tendens, att nätverkssamhället är 
(på väg att bli) en realitet. Det kommer förmodligen att bli avgörande för individer, 
organisationer och till och med nationer att kunna anpassa sig efter nya krav. Men 
som alla stora samhällsomvandlingar är det en lång process kantad med alternativa 
vägar som vi inte kan förutse. 

The Network society is not the promised land of the Information Age It is, simply, a 
new, specific social structure, whose effects for the well – being of humankind are 
undetermined. It all depens of context and process.2 

Idéerna kring Information literacy, förmågan att identifiera informationsbehov samt 
identifiera, utvärdera och effektivt använda information har diskuterats under en 
ganska lång tid inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Samtidigt som 
arbetsgivare och chefer inom näringslivet kanske har koncentrerat sig mer på 
behovet av färdigheter inom data- och informationsteknologin. När nu tekniken har 
utvecklas till att bli mer användarvänlig och gränslös borde vi fokusera mer på hur vi 
interagerar och hanterar den information som informationstekniken gör tillgänglig. 3 
 
Information literacy är som jag senare i denna uppsats kommer att presentera, starkt 
kopplad till många av de dagliga processerna som sker i företagen. Begreppet är 

                                                 
1 Johansson, J, (2006), Du sköna nya tid?: debatten om informationssamhället i riksdag och storting 
under 1990-talet, Linköping: Institutionen för Tema, Serie: Linköping studies in arts and science, s. 6f 
2 Himanen, P, (2001), The hacker ethic and the spirit of the information age, Great Britain, s. 174 
3 Bruce, C, (1999), Workplace experiences of information literacy, International Journal of Information 
Management 19, s. 33-47. 

 1
 



 

paradoxalt nog både en del av, och ett svar på de utmaningar som utvecklingen av 
informations och kommunikationsteknologin har fört med sig. Internationellt sett 
anses begreppet vara en grundläggande kompetens och en ekonomisk 
nödvändighet för både individ och organisation.  
 
Dagens ombytliga globala informationsbaserade ekonomi ställer nya krav på 
individer och organisationer, Kontinuerlig fortbildning kan bli en förutsättning för att 
vara attraktiv på en allt mer föränderlig och dynamisk marknad.  
 

1.1 Bakgrund och problem 
 
I detta kapitel har jag för avsikt att presentera en bild och förhoppningsvis en 
förståelse för den samhälleliga och teknologiska utvecklingens påverkan på 
näringslivets syn på kompetens. Jag kommer att både ge ett generellt 
samhällsperspektiv och ett specifikt perspektiv med inriktning på de svenska och 
europeiska politiska intentionerna.  
 
 
Samhällsförändringar 
 
Det sägs att vi nu lever i gränslandet mellan industrisamhället och det så kallade 
informationssamhället i ett globalt skede som benämns informationsåldern. Man talar 
idag om en teknisk revolution som har skett och som fortfarande pågår i samhället 
(framförallt i det västerländska). Denna revolution kallas vanligtvis den 
Informationsteknologiska revolutionen. Det finns otaliga skildringar om denna 
revolution (utveckling) och den har undersökts från en mängd olika perspektiv och 
discipliner, vilket gör forskningsfältet oerhört komplext. På grund av denna 
komplexitet har jag avgränsat mig till ett antal teorier som alla har en koppling till mitt 
arbete.  
 
Redan 1980 gav Alvin Toffler ut sin populärvetenskapliga bok The third wave. I 
denna bok hävdar Toffler att det har skett tre globala förändringsvågor som alla i 
grunden har förändrat våra samhällen. Den första vågen ägde rum för omkring 10000 
år sedan när människan övergav jakt- och samlarsamhället för jordbrukssamhället, 
och pågick under hela den tid då det som vi kallar för civilisationer uppkom och 
utvecklades. Den andra vågen kom i mitten av 1600-talet då maskinerna 
introducerades, och under den senare delen av denna period utvecklades 
produktionen till masstillverkning (även om det finns exempel på tidigare maskiner 
har de inte haft samma genomslag som tryckpressen). Överhuvudtaget är begreppet 
”mass” honnörsordet för denna period i människans historia. Det är först nu som det 
börjar bli nödvändigt att utbilda ”massorna” i läsning, skrivning och räkning.4  
 
Utvecklingen av industrisamhällets alla aspekter förde med sig ett krav på mer och 
bättre information för att effektivisera produktionen och arbetstiden (och det utförda 
arbetet). Det växande informationsbehovet tillgodosågs av en allt större och mer 
kontinuerlig användning av först postförsändelser och senare av tidningar och 
massmedia för att på ett snabbt och effektivt sätt nå ut till den stora massan. Tanken 
                                                 
4 Toffler, A, (1982), Den tredje vågen, Solna (Stockholm): Esselte info, s. 15f 
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om tid som ett linjärt förlopp ersatte den mer cykliska tanken om tid som 
genomsyrade jordbrukssamhället.5  

 
Denna period benämns ofta som den industriella revolutionen (samhället) och under 
den senare delen av denna period, runt 1800 talets mitt och framåt höjs 
kompetenskraven på arbetskraften i takt med utvecklingen av informationstekniken 
(IT) och produktionstekniken. 

 

Paradigmskifte 
 
Teknologiska system och teknologi spelar en stor roll i samhälleliga och sociala 
förändringar, därför är det viktigt att försöka förstå hur teknologi påverkar vårt 
samhälle och sociala liv. Teknologin utvecklas gradvis tills ett större kvalitativt 
”framsteg” eller evolutionärt språng tvingar fram ett nytt teknologiskt paradigm.  
 
Thomas Kuhn, en mycket framstående vetenskapshistoriker och forskare beskriver 
ett paradigm som ett konceptuellt mönster som sätter standarden för det 
vetenskapliga tänkandet under en viss period, hur forskningsobjektet skall förstås, 
vilka teorier och metoder som är relevanta och korrekta och slutligen kriterier för vad 
som är god vetenskap. Paradigmet måste enligt Kuhn vara tillräckligt intressant för 
att locka till sig forskare och finansiärer, och ”öppet” nog för att det skall finnas 
intressanta problem att arbeta med. Ett teknologiskt paradigm kommer följaktningen 
att samla den befintliga teknologin som omfattas av det härskande paradigmet kring 
en kärna eller de problem som anses centrala. 6 
 
På detta sätt menar Manuel Castells professor emeritus i sociologi vid Berkeley 
University att vi skall förstå industrialismen. Som ett teknologiskt paradigm, där det 
centrala problemet (kärnan) var energi. I stort sett kretsade alla tekniska framsteg 
under denna tid runt detta kärnproblem.7 
 
På vilket sätt är då det informationsteknologiska paradigmet uppbyggt och hur känner 
vi igen det? Castells menar att det finns fem kännetecken eller drag som bildar 
nätverkssamhällets materiella grund. Det första kännetecknet är att information ses 
som en råvara, tekniken inom paradigmet styrs mot att agera mot informationen, till 
skillnad från föregående tekniska paradigm där informationen agerade mot tekniken. 
Det andra kännetecknet är att informationen återfinns i all mänsklig aktivitet, och 
därför genomsyrar tekniken och formar (men bestämmer givetvis inte) alla processer 
i vår individuella och kollektiva existens. Det tredje särdraget är själva logiken eller 
rättare sagt nätverkslogiken hos alla relationer eller system som använder 
informationsteknologi.8 Nätverkslogiken fungerar som en digital logik, avståndet (det 
ekonomiska, kulturella, sociala, politiska) till övriga noder i nätverket är noll, men om 
man inte har tillgång till nätverket är avståndet oändligt.  

 

                                                 
5 Toffler, 1982, s. 12, s. 20 
6 Castells, M, (2001), Informationsåldern, ekonomi, samhälle och kultur, band 1, Göteborg: Daidalos, 
s. 57ff 
7 Castells, 2001, s. 59-61 
8 Castells, 2001, s. 92ff 
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För det fjärde gör flexibiliteten i detta nya teknologiska paradigm (och i nätverken) det 
lättare att växla form och denna egenskap är mycket avgörande i en tid av ständig 
förändring och rörlighet bland både individer och organisationer.  Men denna 
egenskap kan också få en förtryckande verkan om det alltid är de etablerade 
makterna som skriver om reglerna: ”Nätverket skapas inte bara för att kommunicera 
utan också för att vinna position, utkommunicera”9. 

    
Det femte särdraget är den framväxande konvergens som finns hos de specifika och 
förr åtskilda teknikformerna. Numera har mikroelektronik, telekommunikation, 
optoelektronik och datorer alla integrerats i informationssystem.  
 

Castells nätverkssamhälle 
 
Nätverkssamhället växte enligt Castells fram i slutet av sextiotalet, framtvingat av tre 
fundamentala och av varandra helt oberoende fenomen. Den första är den 
informationsteknologiska revolutionen. Castells lyfter fram utvecklingen av Arpanet 
(föregångare till internet), Pc: n, utvecklingen av mjukvara och den revolution den 
förde med sig, UNIX, mikrochipet som mycket tongivande faktorer. Det andra 
fenomenet var de stora socioekonomiska omstruktureringsprocesserna som de 
ekonomiska systemen ställdes inför och kraven på implementering och assimilering 
av det informationsteknologiska paradigmet. Det tredje och sista fenomenet är de 
frihetsförespråkande sociala rörelser som växte fram (framförallt i USA) och 
värderingarna som de byggde på. De sökte inte att ta makten i landet eller omfördela 
rikedomar, utan de ifrågasatte de gamla värderingarna kring arbete, etik och livet i 
stort, de strävade efter att förstärka individens position gentemot stat och näringsliv. 
Castells menar vidare att dessa tre fenomens samverkan, även om de var oberoende 
av varandra är lyckosam för västerlandet, eftersom vårt samhälle var bättre rustat för 
den förändring som de förde med sig. 10 
 
Den informationsbaserade ekonomin är global och nätverkande menar Castells, med 
global menar han att den till skillnad från den tidigare existerande världsekonomin 
har förmågan att arbeta i realtid på en planetär nivå genom ett nätverk av 
ekonomiska agenter eller direkt. Alla aktörer är beroende av förmågan att generera, 
behandla och effektivt hantera och tillämpa kunskapsbaserad information. 
Nätverkande är den för att produktionen och konkurrensen sker i ett globalt nätverk 
av interagerande affärsnät, vilket gör att organisationers informationskraft via det nya 
tekniska paradigmet kan nå och bildas överallt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Castells, 2001, s. 92ff 
10 Castells, 2001, s. 96f 
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Nätverkssamhället och företag, organisationer och institutioner 
 
Att den informationsteknologiska revolutionens intåg och utveckling har förändrat vårt 
samhälle är det väl knappast någon som kan säga emot. Den informationsbaserade 
globala ekonomin är sammankopplad med, men är inte beroende av den tekniska 
utvecklingen och förändringen, vilket har påverkat den organisatoriska logiken i 
näringslivet och samhället i stort11. Det finns givetvis en mängd perspektiv som 
förklarar kapitalismens påverkan på organisationers struktur i övergången från 
industrialism till informationalism. Castells lyfter fram fem grundläggande punkter 
som kopplar samman dessa perspektiv i följande citat: 

• Oavsett den organisatoriska övergångens orsaker och uppkomst har 
det från mitten av 1970 – talet uppstått en viktig skiljelinje (industriell 
eller annan) i organiseringen av produktion och marknader inom den 
globala ekonomin. 

• Organisatoriska förändringar har samverkat med 
informationsteknologins utbredning, men har på det hela taget inträffat 
självständigt och i allmänhet föregått informationsteknologins spridning 
till företagen. 

• De olika organisatoriska förändringarnas grundläggande mål har varit 
att bemästra den osäkerhet som skapats av den snabba 
förändringstakten i företagets ekonomiska, institutionella och 
teknologiska miljö genom ökad flexibilitet i produktion, företagsledning 
och marknadsföring. 

• Många organisatoriska förändringar har syftat till att förändra 
arbetsprocesser och sysselsättningsrutiner, och infört modellen ”slank 
produktion” i syfte att spara arbetskraft genom att automatisera jobb, 
eliminera uppgifter och göra organisationen plattare. 

• Kunskapshantering och informationsbehandling är högst väsentliga för 
hur organisationer klarar sig i den informationsbaserade globala 
ekonomin.12 

 

Forskning om svenska politiska intentioner och visioner 
 
På en mycket kort tid har IT - politik och tankarna kring det framväxande 
informationssamhället som forskningsområde inom den humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskningen ökat markant. Att därför försöka sammanfatta 
detta fält inom ramen för denna bakgrundsbeskrivning gör sig inte. Här avser jag att 
belysa relevanta svenska studier av vikt för min egen undersökning. 
 
Lars Ilshammar undersöker i sin avhandling Offentlighetens nya rum – Teknik och 
politik i Sverige 1969 -1999 hur det offentliga rummet i Sverige förändras med hjälp 
av eller genom den tvingande kraft de legala och tekniska omvandlingsprocesserna 
har. Ilshammar använder sig av fyra fallstudier i sin undersökning, datalagen 1969 – 
1973, personuppgiftslagen 1995 – 1999, kabellagsstiftningen 1982 – 1985 och 
telepolitiken 1988 – 1991. Ilshammar menar att IKT: s utveckling omgärdas av ibland 
                                                 
11 Castells, 2001, s. 185f 
12 Castells, 2001, s. 187 
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överdrivet positiva visioner. En av de starkaste politiska visionerna är hur IKT kan 
främja och utveckla den demokratiska processen, vilket ger medborgarna större 
insyn i myndigheters arbete och en ökad tillgänglighet till de forum där gemensamma 
beslut fattas.  Detta kommer enligt visionen som i många fall stöds och lovprisas av 
politiker att stärka offentligheten. Ilshammar undersöker det paradoxala förhållandet 
mellan dessa smått utopiska visioner av en av IKT stärkt offentlighet och den 
mörkare bild som Ilshammar ser, vilket leder mot en försvagad offentlighet. Staten 
har enligt Ilshammar gått från att stödja yttrandefrihet och transparens i 
myndigheternas maktutövande, till att säkra den enskilde medborgarens integritet 
och myndigheternas sekretess.  Staten har enligt Ilshammar samtidigt som den har 
tagit sin hand från det omfattande arbetet med att bygga ut en IKT-infrastruktur i 
Sverige, inte heller säkrat medborgarnas tillträde till demokratiska mötesplatser.13  
 
Ilshammar menar att det under den tid som hans undersökning sträcker sig existerat 
en parallell diskurs som har drivit frågor som rör informationsteknikens möjligheter att 
främja demokratiska värden såsom insyn och tillträde. Problemet är enligt Ilshammar 
att den inte har integrerats med de institutionella förändringarna utan varit just 
parallell. Experternas tolkningsföreträde har skapat en föreställning att om att vi 
måste acklimatisera oss till de rådande omvärldsfaktorerna, vilket har begränsat och 
fokuserat den politiska praktiken och beslutsfattandet till tillväxt, avreglering och 
internationell integration.14  
  
En annan intressant avhandling på ämnet är Jonas Johanssons Du sköna nya tid15. I 
denna avhandling undersöks och jämförs den svenska och den norska politiska 
debatten kring framtiden och epokskifte. Johansson har ambitionen att med ett 
kommunikationsperspektiv studera vilka bilder av det samtida och framtida 
”informationssamhället” som riksdagens och stortingets politiska representanter 
skapar och förmedlar, och vilka skillnader (om det nu existerar några) det finns 
mellan riksdag och storting. Det material som Johansson använder sig av i sin 
avhandling är alla svenska och norska IT-strategiska nyckeldokument och 
debattprotokoll från riksdag och storting som tydligt beskriver ett historiskt epokskifte 
framdrivet av informationstekniken. Det svenska materialet består av Vingar åt 
människans förmåga16 IT-propositionerna från 1996 och 200017 samt två skrivelser18 
och de debatter som följer propositionerna och skrivelserna. 
 
Ur den empiriska studien av materialet framträder enligt Johansson fyra teman i hur 
de olika samhällsaktörerna artikulerar epokskiftestanken.  
 
Det första temat som Johansson lyfter fram är Epokskiftet och utvecklingen, det är 
det centrala temat i både det svenska och norska materialet är utvecklingen och 
därför präglas epokskiftestanken kraftigt av utvecklingstänkande och 
teknikdeterminism. Detta förhållande är inte förvånande anser Johansson, eftersom 
både Sverige och Norge har en lång och stark teknokratisk tradition att avpolitisera 

                                                 
13 Ilshammar, L, (2002), Offentlighetens nya rum teknik och politik i Sverige 1969-1999, Örebro, 
Örebro universitetsbibliotek, s.14f 
14 Ilshammar, 2002, s. 14f 
15 Johansson, 2006, s. 9ff 
16 SOU 1994: 118 
17 Prop. 1995/96: 125; Prop 1999/2000: 86 
18 Skr. 1997/98: 19; 1998/99: 2 
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det (potentiellt) politiska, och därför ska temat inte uppfattas som något unikt för 
1990-talet. Kampen om framtiden, Johansson menar att det förs en diskursiv kamp 
mellan aktörerna i de olika diskursordningarna om framtiden, samtiden och historien. 
Hotbilder, Johansson menar att de hegemoniska versionerna av epokskiftestanken är 
influerade av teknik och utvecklingsdeterminism, vilket ger dem ett antipolitiskt drag. 
Detta förhållande leder enligt Johansson till att det ”informationssamhälle” som vinner 
den politiska makten, är det som betonar individens frihet. Men det 
”informationssamhälle” som vinner blir också utvecklingens talesman. Därför menar 
Johansson att individen är fri, fri att följa Utvecklingen. Vi är alla fria så länge vi följer 
Utvecklingen. ”Nordiska modellen” utmanad. Vår samtida världsordning är en 
imperiell ordning, ett nytt imperium utan centrum som inte känner några gränser, men 
binder samman nationalstater med diverse avtal, överstatliga organisationer och 
nätverk. Detta imperium framställer sig som en historisk slutpunkt i betydelsen att det 
är så här det alltid kommer att vara och så här det alltid var meningen att det skulle 
vara. På detta sätt skapar imperiet en likformighet som är lätt att känna igen i de 
hegemoniska versionerna av epokskiftestanken i Sverige och Norge.   
 
I epokskiftestanken ser Johansson fyra teman som alla är återkommande och 
centrala i debatten kring och om IT-samhället, men IKT temat är det mest 
grundläggande och framstår och framhålls som en förutsättning för den nya epoken. 
Det andra temat är globalisering, vars inverkan Johansson ser i nationalstatens 
minskade makt som centrum för informations- och kapitalflöde, samt att dess 
politiska krafter reduceras och ersätts av globala flöden av information, kapital och 
människor. Det tredje är Snabbhet- rörlighet-förändrighet, vilket innefattar 
uppfattningar av att allt går mycket snabbt; det som är fräscht och nytt idag är 
förlegat imorgon. Det fjärde och sista temat är kunskapens centrala roll, och detta 
tema präglas enligt Johansson av enigheten i den offentliga debatten om 
kunskapens centrala roll och som en mycket viktigt faktor i framtiden för företag, 
individer, stater och regioner.  
 
En annan intressant skrift är IT-ism Informationstekniken som vision och verklighet. 
Avstampet till denna skrift tar författarna i den diskrepans de upptäckt mellan de 
storslagna löftena från beslutsfattare, opinionsbildare och inom olika media om IT: s 
betydelse och människors egna erfarenheter av att använda tekniken. De anser att 
det är mycket lätt att upptäcka flagranta och mer dolda försök i retoriken från dessa 
aktörer att övertala oss att IT är Tekniken med stora bokstäver. Syftet med denna 
skrift är att beskriva den företeelse som vi kallar IT-ism, ge exempel på diskrepansen 
mellan IT-ism och verkligheten, och diskutera hur IT-ismen som begrepp kan 
användas för att nå en bättre förståelse av informationsteknikens roll i samhället. 
Med hjälp av regeringens propositioner om datateknik och IT på 1960-talet och 1990 
talet och fyra praktikfall ger de exempel på hur IT retoriken genomsyrar det politiska 
tänkandet och att verkligheten har hamnat långt ifrån löften och föreställningar.19 
 
Begreppet IT-ism ligger nära Johanssons epokskiftestanke. Med IT-ism menar 
författarna de löften, föreställningar och retorik som omger IT och framhäver IT som 
samhällsideologi och samhällsförändrare. Det har skapats en diskurs där man endast 
kan tala om vissa saker om man vill bli tagen på allvar, kritiska röster släpps sällan 
                                                 
19 Johansson, M, Nissen, J & Sturesson, L, ”IT-ism” informationstekniken som vision och verklighet, 
(KFB-rapport 1998:115), Stockholm: Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) & TEKDOK, s. 5f 
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fram och när det sker tränger inte budskapet fram. Det man kan tala om utan att bli 
utgallrad är den obevekliga, snabba och ostoppbara teknikutvecklingen, att IT är 
grunden för informationssamhället, att den skapar nya arbeten, och alla (individer, 
organisationer och nationer) måste hänga med, lära oss att hantera IT, att den 
kommer att leda till ökad demokrati och decentralisering och till sist att IT leder till 
globalisering och nationalstatens avveckling. Det man inte ska tala om är att IT och 
datorer spelar liten roll för den pedagogiska utvecklingen, att IT utgör en stor risk för 
övervakning och totalitär kontroll, att den inte leder till produktionsökning och till sist 
att Internet är en fluga. Författarna menar att det är problematiskt att IT har fått en 
betydelse som med råge överstiger dess värde som enskild teknik, och att övertron 
bygger mer på just tro än vetande. 20 
 
Enligt Achen och Karlsson markerar även den franska filosofen Jean-Francois 
Lyotard informationen och kunskapens betydelse i sin analys av det postmoderna 
samhället. Han menar att den samhälleliga inställningen till att kommersialisera och 
datorisera kunskap leder till en ensidig kunskap där den kunskap som kan generera 
ekonomiska vinningar eller har ekonomisk potential värdesätts högst.  Lyotard 
analyserar även informationsteknologins funktion som förändringsfaktor i det 
moderna samhället. Han anser att den totalitära maktdiskursen utnyttjar den nya 
maskinkulturen i förhoppningen att skaffa total kunskap som underlag för effektiva 
beslut. Den viktigaste kunskapen i detta samhälle menar Lyotard blir inte att söka 
kunskap i sig utan att ha kunskaper att orientera sig och att hitta i databasernas 
information samt kunna organisera den inhämtade informationen för effektiv 
problemlösning. Om alla människor får tillgång till information kommer det sannolikt 
att värderas högt att ha kompetensen att finna informationen snabbt. Det är 
uppenbart att frågan om tillgång till information och kunskap i Lyotards 
kunskapsteorier är centrala i informationssamhället. När informationsmängderna ökar 
blir det viktigare för individen att ha kunskap och färdigheter i informations 
hantering.21 
 
Mot denna bakgrund vill jag nå en fördjupad förståelse för hur samhälls- och 
teknikutvecklingen influerat politiska visioner och intentioner om kraven från det 
framväxande informationssamhället. Samt hur denna utveckling har påverkat det 
svenska näringslivets syn på viktiga kompetenser i det föränderliga samhälle som 
växer fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 ohansson, M,Nissen, J & Sturesson, L 1998, s. 6ff.  J
21 Achen, T, Karlsson, M, (1993), Teorier om kunskapen i det nya samhället, I Lars Ingelstam & 
Lennart Sturesson (red) Brus över landet, Stockholm, s.271 – 288. 
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1.2 Syfte och Frågeställningar 
 
I ljuset av den utveckling jag har belyst i de inledande kapitlen kommer jag att i min 
undersökning studera föreningen Svenskt Näringsliv och de svenska och europeiska 
politiska intentionerna och visionerna kring kompetens och kompetensutveckling i 
näringslivet. Utbildningsföretagen agerar många gånger som agenter för nya trender 
inom ämnet både som förmedlare och skapare, vilket gör dem känsliga för 
förändringar. Detta förhållande är intressant, därför kommer jag att genom en 
fallstudie undersöka hur utbildningsföretag uppfattar och bemöter de förändringar 
och utmaningar som denna utveckling har fört med sig.  

 

Centrala Frågeställningar:  

 
– Hur ser de politiska intentionerna rörande samhällsförändringen ut? 
– Vilka kunskaps- och kompetensbehov går att identifiera i de politiska 

intentionerna? 
 
– Vilka visioner kring samhällsförändringen och näringslivets utveckling ger 

föreningen Svenskt Näringsliv? 
 

 
Hur uppfattar och bemöter utbildningsföretagen samhälls- och teknikutvecklingens 
påverkan på deras verksamhet, och hur har den påverkat deras syn på 
kompetens, med fokus på: 
 
- Den egna verksamheten? 
- Samhälls- och teknikutvecklingens konsekvenser för kompetensutvecklingen? 
- Behovet av kompetensutveckling i näringslivet? 
- Vilken kompetens söker företag? 

1.3 Avgränsning 
 
Fallstudien är till största delen begränsad till Östergötland. I avsnitten om 
informationssamhället och information literacy försöker jag skapa en bakgrund och 
förståelse för den utveckling som skett och fortfarande sker det svenska samhället 
men givetvis också på ett internationellt plan. Anledningen till att litteraturen jag har 
använt är skriven och utgiven utanför Sveriges gränser, är dels att dessa verk är 
mycket inflytelserika och tongivande, och att det finns ytterst lite skrivet om ämnet i 
Sverige (information literacy).  
 
Jag bestämde mig för en tidsmässig avgränsning beträffande den svenska 
regeringens och svenskt näringslivs utredningar/rapporter och skrivelser, och går inte 
längre tillbaka i tiden än 1994. Anledningen till detta förfarande är att den första IT-
kommissionen under kommunikationsdepartementets ledning tillkallades av den 
sittande (borgerliga) regeringen i mars 1994. Detta ses allmänt som tidpunkten när 
den svenska regeringen initialt börjar uppmuntra och intressera sig för utbildning 
inom IT-fältet samt till bruket av IT som en del i Sveriges anpassning till det 
framväxande informationssamhället. 
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2 Metod och Material 
I detta kapitel beskriver jag de metodologiska ställningstaganden som ligger till grund 
för denna undersökning. Jag kommer att presentera mitt tillvägagångssätt, urval av 
informanter och genomförande. 

Metodologisk ansats 
 
Jag har valt den kvalitativa fallstudien som metod för att jag är intresserad av att 
försöka fånga upp hur utbildningsföretagen uppfattar och bemöter den samhälleliga 
och tekniska utvecklingen som har skett och fortfarande sker. Men jag vill även 
undersöka hur dessa fenomen har påverkat deras uppfattningar om vilken 
kompetens som de anser krävs för att på bästa sätt dra nytta av denna utveckling. 
 
Fallstudier är ett begrepp som betyder att man gör en undersökning på en mindre 
grupp, och ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en 
specifik situation, något som kallas för single case.22   Fallstudiens styrka ligger i att 
den underlättar användandet och hanterandet av olika empiriska material – 
dokument, artefakter, intervjuer och observationer, till skillnad från andra 
forskningsstrategier. 23 Eftersom mina frågor är inriktade på uppfattningar om 
förändringar och samhällsförändringar passar fallstudien väl överens med syftet för 
mitt arbete, för som Yin säger: 
 

 Generellt sett är fallstudier den metod som föredras då man ställer frågor som 
”hur” och ”varför” ställs, då man har ringa kontroll över den situation som studeras 
och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang.24  

 
Eftersom jag är intresserad av uppfattningar av utvecklingen kommer jag att 
undersöka området med en metod influerad av den fenomenografiska metoden. 
 
Fenomenografin har sina rötter i både inlärningspsykologin och gestaltpsykologin. 
Ordet fenomenografi är sprunget ur orden fenomeno (-n) ”det som visar sig” och 
grafia ” beskriva i ord eller bild”.  Det är således inte verkligheten som sådan som är 
det centrala i fenomenografin utan det är det som visar sig för våra sinnen, alltså att 
beskriva hur fenomenen ”företeelser” eller ”objekt” i omvärlden uppfattas av 
människor. Fenomenografisk forskning utgår alltid ifrån att människor har olika 
uppfattningar av företeelser och objekt i sin omvärld.25 
 
Uppfattningar och erfarenheter är viktiga begrepp inom den fenomenografiska 
forskningsansatsen. Inom fenomenografin beskriver man uppfattningar, som 
relationen mellan människan och objektet. Denna relation är dynamisk och förändras 
vartefter situationen och sammanhanget förändras. Därför kan uppfattningar av en 

                                                 
22 Yin, K, R, Fallstudier, design och genomförande, Malmö: Liber, 2007, s.17f 
23 Yin, 2007, s.25 
24 Yin, 2007, s.17f 
25 Starrin, B, Svensson, P-G (red), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur, 1994, 
s.111ff 
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företeelse eller av ett objekt komma att förändras över tid. Erfarenhet betyder inom 
fenomenografin att människor erfar något som en erfarenhet. 26  
 
För att försäkra sig om validiteten mellan tanke och utsaga i en fenomenografisk 
undersökning behöver man utskilja två aspekter av en uppfattning. Människor tänker 
och agerar i ett sammanhang och gör det alltid i relation till något. Detta ”något” 
utgörs av ett innehåll, mot vilket människan riktar sitt medvetande. Innehållet i 
uppfattningen omnämns som vad inom fenomenografin, och det kan vara materiella 
och icke-materiella ting27. Hur innehållet i uppfattningen struktureras, d v s hur 
tanken är riktad, är av processkaraktär och omnämns som en hur-aspekt.28 Des
två aspekter är ömsesidigt beroende av varandra och bör inte åtskiljas. Vad-aspekten
är förutsättningen för den innebörd som ligger till grund för uppfattningen, d v s för 
hur-aspekten. Man måste ha en uppfattning av vad en företeelse är innan man k
resonera om hur den är beskaffad.

sa 
 

an 

                                                

29 
 

Litteraturstudie 
 
Undersökningen är uppdelad i två faser, dels en litteraturstudie, dels en kvalitativ 
fallstudie av tre företrädare för tre olika utbildningsföretag. Litteraturstudien bygger på 
dokument från IT-kommissionen, Svenskt Näringsliv och EU-kommissionen, rörande 
det framväxande informationssamhället och vilken kompetens de anser att vi kan 
komma att behöva i detta kunskapsorienterade samhälle.  Jag kommer även att 
presentera tidigare forskning om det postmoderna samhället och de svenska politiska 
intentionerna kring informationssamhället. En del av materialet är av visionär natur 
och behandlar framtiden, vilket jag har varit medveten om i min undersökning och 
analys av källorna.  
 
Urvalet av relevant litteratur inom de områden jag har avsikt att beskriva/belysa har 
inte varit helt lätt. I min bakgrund har jag känt mig nödgad att förankra 
händelseutvecklingen i ett historiskt perspektiv för att öka kunskapen förståelsen för 
den utveckling som sker i dagens samhälle. Materialet har valts ut med en 
tyngdpunkt på litteraturens betydelse och spridning (gärna utanför författarens 
disciplin) och att den har citerats av andra forskare och författare. 

 

Jag söker efter verksamhetsbeskrivningar och rapporter från IT-kommissionen och 
Föreningen Svenskt Näringsliv, som behandlar visioner och intentioner om 
informationssamhällets utveckling och utbyggnad. Med fokus på vilken typ av 
kompetens de anser kommer att krävas av de aktörer som lever och verkar i det 
framväxande informationssamhället, för att på bästa sätt utnyttja fördelarna med det 
”nya” samhälle som växer fram  

 
Jag börjar min sökning 1995 för att tillgången och användningen av Internet börjar ta 
fart på allvar i Sverige. Jag är medveten om att utvecklingen av nätverkssamhället 
börjar tidigare, men Internet har haft en smått otrolig påverkan på vårt sätt att 

 
26 Starrin, B & Svensson, P-G, 1994, s.117 
27 Starrin, Svensson (red), 1994, s.119 
28 Starrin, Svensson (red), 1994, s. 119f 
29 Starrin, Svensson (red), 1994, s. 119f 
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kommunicera och hantera information, det är därför jag startar min sökning då. De 
sökord jag använder mig av är informationskompetens, kunskapssamhälle, 
nätverkssamhälle, kompetensutveckling, political intentions, political visions. De 
databaser jag använder mig av är; Regeringen hemsida, Föreningen Svenskt 
Näringslivs elektroniska arkiv och Linköpings universitetsbibliotek. 

 

Fallstudie 
 
Arbetet med att lokalisera och identifiera utbildningsföretagen i regionen 
genomfördes i samarbetade med Upplysningscentralens (UC) avdelning för 
marknadsinformation. Jag koncentrerade mig på de företag som finns registrerade 
som utbildningsföretag i svensk näringsgrensindelning (SNI) vilket är en 
aktivitetsindelning där företag och arbetsställen klassificeras efter aktivitet30. SNI 
bygger på Europeiska unionens (EU) standard för näringsgrensindelning 
Nomenclature Générale des Activités Economiques dans les Communautés 
Européennes (NACE)31.  
 
Jag har valt att endast använda mig av utbildningsföretag som varit aktiva i minst 10 
år, eftersom en del av mitt material är från mitten av 1990- talet. Utbildningsföretagen 
skall erbjuda utbildningar och kompetensutvecklande kurser inom 
informationskompetens, kompetensutveckling, personalutbildningar, 
omvärldsbevakning, samt knowledge management och informationshantering. Vidare 
avgränsar jag mig ytterligare genom att endast undersöka de företag som har 
hemsidor som är aktiva, väl uppdaterade och kommunicerar företagets verksamhet.  
 
Fallstudien innehåller tre kvalitativa intervjuer med olika utbildningsföretag och 
individer med väldigt god insyn i branschen. Eftersom min studie i viss mån beskriver 
skeenden över tid var det viktigt att finna informanter som har varit verksamma under 
en längre tid, ett annat kriterium som jag ansåg mig nödgad att använda var att 
informanternas webbplats var väl uppdaterad och aktiv. 
 
Den fenomenografiska undersökningen handlar om att identifiera uppfattningar och 
att beskriva variationer av uppfattningar. Den gör inte anspråk på att 
undersökningsresultaten skall kunna generaliseras till den population som 
undersökningsgruppen kommer ifrån. Det handlar snarare om att identifiera kvalitativt 
olika uppfattningar.  
 

Utformning av intervjuguide 
 
I en intervjuguide tas de ämnen eller frågeområden, som är föremål för 
undersökningen, upp samt ordningsföljden. För den diskuterande halvstrukturerade 
typen av intervju innehåller guiden en översikt över de ämnen som ska täckas samt 
förslag till frågor under varje ämne.32 
 

                                                 
30 Information hämtad på www.scb.se, sökord, SNI, 2007-10-04 
31 Information hämtad på www.scb.se, sökord, NACE, 2007-10-04 
32 Kvale, S, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, , Lund, Studentlitteratur,  s.121f 
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I fenomenografiska undersökningar är intervjuer den vanligaste insamlingsmetoden. 
En central utgångspunkt för fenomenografin är att det inte finns ett rätt eller lämpligt 
svar. Fenomenografiska intervjuer syftar alltid till att få fram hur innehållet i en 
företeelse eller i ett objekt uppfattas. Därför försökte jag att tänka fritt, utifrån min 
egen kunskapsbank när jag konstruerade min intervjuguide, för att den skulle bli 
lättillgänglig för mina informanter. Min intervjuguide inleds med bakgrundsfrågor för 
att göra mina informanter mer avslappnade och för att ”komma igång”.  Frågorna 
inleddes med att informanterna fick beskriva sitt arbete, hur länge de har arbetat 
inom branschen, vad de arbetat med innan osv.  Därefter är intervjun indelad i olika 
teman: Den egna verksamheten, samhällsutvecklingen, kompetensutveckling, vad 
företag söker hos individer.  Frågorna under dessa teman var av sonderande och 
utforskande karaktär vilket Kvale anser som lämpligt. 33 Intervjuguiden finns i sin 
helhet i bilaga 1. 
 

Intervjuernas genomförande 
 
Samtliga informanter kontaktades först via e-post och sedan via telefon och blev 
informerade om vad mitt uppsatsarbete handlar om och hur deras svar kommer att 
användas. Vid telefonsamtalet bestämdes tid och plats för intervjun.  
 
Metoden valdes för att få fram varje persons egna erfarenheter och uppfattningar. 
Varje informant blev intervjuad på sin arbetsplats av mig. Intervjuerna genomfördes i 
december 2007 och i januari 2008. Intervjuernas längd varierade mellan 80 – 120 
min, och spelades in med en Walkman eller en Minidisc. Därefter transkriberades 
och analyserades intervjuerna.  
 
Varje intervju inleddes med att jag presenterade mig själv, min studie och de etiska 
riktlinjer som gäller för den här formen av studier. För att informanterna inte skulle 
känna sig helt oförberedda så diskuterade vi mitt forskningsområde Jag förklarade 
även att det inte finns några ”rätta” svar på mina frågor.34 
 

Bearbetning och analys av intervjuer 
 
I den fenomenografiska undersökningen är man inte intresserad av att komma fram 
till förutbestämda uppfattningar utan intresset ligger i att identifiera innebörder. 
Bearbetningen av intervjuerna inleddes med att jag skrev ut alla intervjuer ordagrant 
för att undvika felcitat. 35 När samtliga intervjuer var nedskrivna påbörjades arbetet 
med att tolka och bearbeta dem. Först läste jag igenom dem helt ostrukturerat och 
sedan mer systematiskt och konkret för att uppmärksamma likheter och skillnader i 
utsagorna. 
 
Uppfattningar dekontextualiseras (lyfts ut ur och frikopplas från sitt sammanhang) 
inom fenomenografin. Genom att använda denna metod blir det lättare att 
systematisera och göra jämförelser mellan de självständiga uppfattningar som 
människorna har. När man dekontextualiserar uppfattningarna blir det möjligt att ta 

                                                 
33 Kvale, 1997, s. 124 
34 Kvale, 1997, s.120 
35 Kvale, 1997, s.123-124 
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de resultat man får fram och jämföra med andra resultat från andra empiriska källor. 
Resultaten blir därmed användbara i andra sammanhang. Uppfattningar har kommit 
att betraktas som kollektiva tankeformer i många fenomenografiska studier.36  
 

                                                 
36 Kvale, 1997, s. 120f 
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3 Begreppsdefinitioner 
 
Standardiseringsinstitutet (SIS) definition av begreppet kompetens, begreppet består 
enligt SIS av fyra komponenter: 
 

• Förmåga: erfarenheter, förståelse och omdöme att omsätta kunskaper i 
praktiken 

• Vilja: attityder, engagemang, mod och ansvar 

• Kunskaper: fakta och metoder; att veta hur  

• Färdigheter: att kunna utföra i praktiken37 

 
För att förtydliga begreppen kompetens och kompetensutveckling kommer jag att 
vända mig till Ellströms38 försök att definiera dessa.  

 
Ellströms definition av kompetens utgår från begreppet yrkeskunnande som 
tillsammans med kompetens och kvalifikation bildar en begreppsfamilj. Detta innebär 
att de trots sin specifika innebörd, delar en kärna med de andra begreppen. 
Definitioner av yrkeskunnande skiljer sig åt beroende av var utgångspunkten för 
definitionen ligger. Ligger utgångspunkten på en individs kunskaper, färdigheter eller 
om den ligger i arbetet och dess krav på yrkeskunnande. Den första definitionen 
riktar sig mot yrkeskompetensen hos en individ, och den andra behandlar en individs 
kvalifikationer eller arbetets kvalifikationskrav.  
 
När dessa begrepp diskuteras, diskuteras de alltid uttalat eller inte i relation till en 
viss uppgift (eller klass av uppgifter). Detta gör att när vi talar om kompetens utgår vi 
ifrån individ och arbete.  Kompetens kan därför enligt Ellström definieras på detta 
sätt: 
  

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
kontext.  Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras 
kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera utnyttja och, om möjligt 
utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.39 

 
Kompetensutveckling är enligt Ellström alla de åtgärder som finns att tillgå för att 
påverka utvecklingen och utbudet av kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden 
i en organisation oavsett storlek. Närmare bestämt, så avses enligt Ellström vad 
gäller: 

(a) Rekrytering, befordran och personalrörlighet 

                                                 
37 Svenskt Näringsliv & KK-stiftelsen, (2006), Företagens kompetensbehov – en utmaning för Sverige, 
rapport,  
38 Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, Stockholm, Norstedts. 
39 Ellström, 1992, s. 21. 
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(b) Formell och icke-formell utbildning av personal (med icke-formell 
utbildning avses t.ex. kvalitetscirklar, projektutbildning och olika former av 
instruktion i samband med utförandet av arbetet, s.k. ”on the job training”); 

(c) Olika former av verksamhets- eller organisationsförändringar (t.ex. 
arbetsberikning, arbetsutvidgning, självstyrande grupper) med syfte att 
underlätta kompetensutnyttjande och informella lärande i det dagliga 
arbetet.40 

 
Ellström menar vidare att begreppet ibland används för att beskriva individuella 
lärprocesser varigenom kompetens förvärvas. Man kan enligt Ellström således skilja 
mellan en organisationsrelaterad och en individrelaterad innebörd av termen 
kompetensutveckling.41 
 
           
Information/Informationsteknik 
 
Jag kommer i detta arbete använda mig av Belkin och Robertsons42 definition av 
informationsbegreppet, vilket innebär att information är något som kan ändra en 
uppfattning som är gemensam hos alla, d.v.s. att information kan förändra strukturer 
hos mottagaren. Information är således det som vi överför i en avsiktlig och förnuftig 
kommunikationsprocess. Informationsbegreppet, som Belkin och Robertson 
definierar det, hanterar vidare frågan angående efterfrågad eller önskad information. 
Information blir i denna mening starkt förknippad med önskad kunskap som förändrar 
individers kunskapstillstånd. Jag gör denna distinktion för att skilja mellan den 
information vi önskar och aktivt söker efter och tar till oss, till skillnad från den 
information vi i stort sett påtvingas. 
 
Ett genomgående tema i de flesta källor jag har använt är begreppen 
dator/data/informations/IT-teknik osv. Hur dessa begrepp benämns varierar i olika 
källor. Jag kommer däremot i denna uppsats beteckna begreppen som synonyma. 
 
Information literacy 

 
I denna uppsats använder jag det engelska namnet på begreppet, eftersom jag anser 
att det inte finns en tillfredställande svensk översättning. De gånger jag använder den 
svenska översättningen informationskompetens kan det bero på två saker, antingen 
hänvisar eller citerar jag mitt material, i andra fall föreligger det en språklig 
avvägning.  
 
 

                                                 
40 Ellström, 1992, s.16-17 
41 Ellström, 1992, s.17 
42 Belkin, N. J, Robertson, S. E, Information science and the phenomenon of information, Journal of 
the ASIS, 1976, 27, s. 197 – 204. 

 16
 



 

4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel ämnar jag att skapa en bild av, och förhoppningsvis en förståelse för 
begreppet Information Literacy, hur detta begrepp har utvecklats och varför. 
Samtidigt är det en placering av min studie i ett adekvat teoretiskt sammanhang. Jag 
kommer att lyfta fram det som jag anser vara huvuddragen i den diskussion kring 
begreppet som har pågått. Vidare kommer jag att fördjupa mig i en beskrivning av 
information literacy i en kontext av arbetslivet, inte för att ge ett svar på den 
utveckling som Castells och många forskare med honom sker i alla aspekter av 
dagens samhälle. Jag vill istället lyfta fram ett perspektiv som enligt mig ger en 
antydning eller fingervisning om vad som kommer att krävas av oss för att på bästa 
sätt utnyttja samhälls- och IKT utvecklingen. 
 
Det informationsteknologiska paradigmet har vuxit sig starkare och starkare. Det 
genomsyrar idag alla aspekter av våra liv med allt vad det innebär. Som jag skrev 
tidigare, inställningen att information är en råvara och att tekniken inom paradigmet 
styrs mot att agera mot informationen. Informationen återfinns numera i all mänsklig 
aktivitet. 43 
 
Integrationen av den avancerade informationstekniken på arbetsplatserna ökar 
behovet av självständig och utbildad personal med förmåga att hantera information 
och ta egna beslut. Dagens arbetsplatser präglas av otydlighet och vaga strukturer 
och arbetsbeskrivningar. Vi kan idag med hjälp av tekniken utföra grupparbeten utan 
att fysiskt närvara och dela med sig av sina kunskaper i realtid.  Det ställs allt mer 
krav på oss att vi ska lära oss från våra misstag och att vara självgående och 
kreativa. För att möta dessa krav behöver de veta hur man söker, utvärderar och 
använder information effektivt.  
 
Trots att det många gånger möter motstånd från (konservativa) auktoritära 
företagsledningar och en utsugande kapitalism kräver IT en mycket större frihet för 
bättre skolade anställda för att kunna förverkliga de produktionsmål som har satts 
upp. Detta gör den informationskompetente ”nätverkaren” oundgänglig för 
nätverksföretagen, vilkas existens är beroende och skapad av 
informationsteknologin.  

 

Definitioner av begreppet Information Literacy 
 
Paul Zurkowski anses som den förste som använde sig av begreppet Information 
literacy. Det är värt att notera att Zurkowski under arbetet med rapporten innehade 
posten som president för Information Industry Association (IIA) I rapporten 
argumenterar han redan från början att målet för rapporten är att belysa vikten och 
förtjänsten av att utveckla och utbilda människor till att bli information litterate.  
 
Ur den forskning som har bedrivits på och kring information literacy inom utbildnings 
och biblioteksvetenskapen kan man urskilja två huvudinriktningar. Det ena är ett mer 
behavioristiskt perspektiv med stora inslag av kognitivt tänkande kring begreppet 
huvuddelen av denna forskning sker i USA och kretsar mycket kring färdigheter, och 

                                                 
43 Castells, M, 2001, s, 92f. 
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har en vägledande och normerande framtoning. Den andra positionen är 
upplevelsebaserad, där man undersöker relationen mellan individen och begreppet 
information literacy utifrån ett fenomenografiskt perspektiv.44  
 
Carol Kuhlthau, professor emeritus i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Rutgers University, är en av pionjärerna inom forskningen på den problematik som 
ligger till grund för information literacy.  Majoriteten av hennes arbete har kretsat 
kring individers informationssökningsprocesser när de på egen hand försöker att 
tillägna sig en egen uppfattning för att förstå och göra problem begripliga. Kuhlthau 
började intressera sig för de känslor som är knutna till informationssökningen, efter 
att hon observerat studenter som kom till biblioteket för att bedriva research till sina 
arbeten. Studenterna visade tecken på förvirring och osäkerhet när de började sina 
sökningar. Kuhlthau menar att när individen aktivt ger sig i kast med att söka mening 
i den nya kunskap den tillägnat sig, blir informationssökningen en ”sense-making” 
process. 45 
 
Kuhlthau skapade en modell i sju steg över informationssökningsprocessen 1983, 
hon utvecklade den ytterligare 1988. Det sjunde steget träder inte i kraft förrän de sex 
stegen innan är genomförda. I genomgången nedan är det min översättning. 
 
Fas 1 task definition (inledande arbete) får eleverna en uppgift, de får veta att de ska 
bedriva självständiga studier. Här bestäms de yttre ramar för tid, krav och 
redovisning. Under fas 2 topic selection (ämnesval) bestämmer studenterna ämne 
och i fas 3 profocus exploration (skaffa överblick) startar det initiala researcharbetet 
på det valda ämnet. I denna fas är det vanligt att studenterna kommer till biblioteket 
för att söka efter information. Det är i denna fas som studenterna kan känna oro och 
förvirring för att de inte vet var de ska börja, vilken information man behöver och att 
de har svårt att komma igång med sökandet. Kuhlthau menar att man måste 
fokusera på ämnet för att komma över detta första hinder. Fas 4 focus formulation 
själva formuleringen av ämnesfokus, kan ses som vändpunkten i arbetet. Hur 
studenten fokuserar är beroende av tid, intresse och inte minst subjektiva och 
objektiva krav. I fas 5 information collection (informationsinsamlandet) söker 
studenten efter information på ämnet utifrån valt fokus. Fas 6 search closure 
(sökningen avslutas) att informationssökningen avslutas och studenten förbereder 
inför bearbetning och redovisning. Fas 7 starting writing.  
 
Det som är särskilt intressant i Kuhlthaus modell är att hon inte bara redogör för hur 
informationssökningsprocessen är uppbyggd, utan att hon identifierar och lyfter fram 
de tankar, handlingar och känslor som individen upplever under processen. Dessa 
förändras under processen från osäkerhet, oro och tveksamhet i början till att efter 
formuleringen av ämnesfokus glida över till klarhet, upprymdhet och precision. 
Kuhlthaus forskningsresultat har mottagit mycket uppmärksamhet och har inspirerat 
andra till att begrunda och forska vidare om begreppets bredare betydelse.  
 
 
Margaret Chisholm dåvarande ordförande för American Library Association (ALA), 
skapade 1989 The Presendential Committee in Information Literacy. Kommittén 
                                                 
44 Båge, S & Ekelund, L. (2003) Informationskompetens – Färdighet eller insikt?, Lund,  sid, 3f 
45 Kuhlthau, C, Inside the Search Process : Information Seeking from a User´s Perspective, 1991, 
s.361. 
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bestod av sju representanter från utbildningsvetenskapen och sex representanter för 
biblioteksvetenskapen. Kommitténs arbete avslutades med en rapport The Final 
Report. Denna rapport innehöll en mycket bred definition av information literacy men 
också riktlinjer och rekommendationer för hur det vidare arbetet att sprida konceptet 
utanför utbildnings- och biblioteksvetenskapen skulle te sig. Kommittén definierade 
information literacy på detta sätt: 
 

To be information litterate, a person must be able to recognize when information is 
needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed 
information. Producing such a citizenry will require that schools and colleges 
appreciate and integrate the concept of information literacy into their learning 
programs and that they play a leadership role in equipping individuals and 
institutions to take advantage of the oppurtunities inherent within the information 
society. Ultimately, information literate people are those who have learn how to 
learn. They know how to learn because they know how knowledge is organized, 
how to find information, and how to use information in such a way that others can 
learn from them. They are people prepared for lifelong learning, because they can 
always find the information needed for any task or decision at hand.46 

 
Denna definition av begreppet och synen på hur en ”information litterate” person är 
och verkar har blivit citerad en mängd gånger och ses som en utgångspunkt för 
forskningen på begreppet. Den ligger fortfarande till grund för en mängd definitioner 
och forskning47.  Genom att använda sig av exempel ifrån det verkliga livet lyckas 
man på ett mångsidigt sätt lyfta fram begreppets förtjänster i rapporten. Inledningsvis 
reflekterar rapportens författare kring teknikutvecklingen, informationsexplosionens 
inverkan och den överhängande risken för fragmentering av informationen. Vidare tar 
rapporten upp problemet med att informationen inte är tillgänglig för alla. Den belyser 
även problemet med att alla människor inte är förberedda på att hantera 
högteknologiska verktyg. Det räcker idag inte längre med att kunna skriva, läsa och 
räkna. Människor behöver mer än en kunskapsbas, de behöver färdigheter som 
hjälper dem att använda den, fastslår rapporten.  
 
Men definitionen har också blivit kritiserad för att vara alltför inriktad mot bibliotekens 
behov. Fokus i denna definition ligger på ”information skills”, det livslånga lärandet, 
förmågan att hitta rätt i den värld av information som har vuxit fram och att kunna 
kommunicera på ett bra och effektivt sätt48. Dessa tankar anammades först och 
främst av personer inom utbildnings och biblioteksvetenskapen. Den största delen av 
forskningen kring begreppet har bedrivits i USA men också i Australien, Sydafrika 
och i Europa, då först och främst i Storbritannien.  
 
Ur informationssynpunkt är ALA:s rapport intressant och den speglar deltagarnas 
professioner, enligt rapporten är information källan till ett rikt och fullständigt liv. Den 
som inte är information litterate kommer att leva sitt liv genom 
andrahandsupplevelser genom tv och andra media. I det dagliga livet kommer det att 
bli svårt att fatta korrekta beslut om man inte har tillgång till information vid 
beslutsfattandet. Rapporten menar vidare att de flesta människor är beroende av 

                                                 
46 The Final Report, (1989), American Libraries Association Presidential Committee on Information 
Literacy, s. 1 
47 Båge, S, Ekelund, L, (2003) s. 3 
48 Bruce, C, (1997), The seven faces of information literacy, Adelaide: Auslib press, s. 27-28 
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andra för att täcka sitt informationsbehov och att media (läroböcker, tv osv.) ger oss 
möjligheten att slippa tänka själva.  Att vara information litterate är att vara fri och 
styra sitt eget liv menar rapporten.49 
 
En intressant aspekt av information som rapporten behandlar, är den att idag är 
information den viktigaste tillgången för näringslivet, men till skillnad från gamla tiders 
tankar om att kontrollera tillgångar ligger näringslivets framgång idag i utbytet av 
information inte i kontrollen av den.  

The differences help explain why we get into so much trouble trying to use for the 
management of information concepts that worked all right in understanding the 
management of things – concepts such as control, secrecy, ownership, privilege 
and geopolitics.50 

1992 presenterade forskaren Christina Doyle en utveckling av ALA: s definition, 
Doyles definition av information literacy var resultatet av den studie Doyle 
genomförde med Delphimetoden. Studien genomfördes med hjälp av en expertpanel. 
Målet för arbetet var att skapa konsensus bland forskare kring begreppet. 
Definitionen som panelen nådde konsensus om var”Information literacy is the ability 
to access, evaluate and use information from a variety of sources”51. Panelen enades 
vidare om ett antal attribut eller färdigheter en person måste inneha för att kunna 
räknas som information litterate.52 
 

• Recognizes that accurate and complete information is the basis for 
intelligent decision making 

• Recognizes the need for information 

• Formulates questions based on information needs 

• Indentifies potential sources of information 

• Develops successfull search strategies 

• Accesses sources of information including computer-based and other 
technologies 

• Evaluates information 

• Organizes information for practical application 

• Integrates new information in an existing body of knowledge 

• Uses information in critical thinking and problem solving.53 

 

                                                 
49 The final report, 1989 
50 The final report, 1989 
51 Doyle, C, (1992), Outcome measures for information literacy within the national educational goals of 
1990, Final Report to the National Forum on Information Literacy, ED 351033, s. 3 
52 Doyle, C, 1992, s. 4 
53 Doyle, C, 1992, s. 4 
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Efter 1992 har det publicerats mängder av artiklar, bedrivits extensiv forskning på 
ämnet vid akademiska institutioner, professionella organisationer och av enskilda 
forskare. Det har skapats arbetsgrupper för att implementera information literacy i 
utbildningar främst inom utbildnings- och biblioteksvetenskapen på universitet runt 
om i världen.54  
 
En mer utmanande beskrivning av begreppet ger Jeremy J Shapiro och Shelley K 
Hughes i sin artikel Information literacy as a liberal art. I denna artikel ställer de sig 
kritiska till vilken typ av utbildning vi behöver i vårt högteknologiska och 
informationsindränkta samhälle. Ska alla människor ta kurser i att skapa webbplatser 
och mjukvaruprogrammering, databashantering och hantering av diverse multimedia, 
eller handlar det om en mycket djupare och mer omvälvande utmaning som att bygga 
om hela utbildningssystemet kring information? De ställer sig frågande till den flora 
av definitioner av information literacy som existerar och vad som skall uppnås med 
att utbilda alla till att bli information litterate.55 

What sort of "information literacy" - an often-used but dangerously ambiguous 
concept - should we be promoting, and what should it accomplish? Is it merely 
something that will reduce the number of tech support calls that we have to deal 
with? Something that will grease the wheels of the information highway? 
Something that, as defined by representatives of the library community, enables 
people to be "effective information consumers"?56 

Shapiro & Hughes argumenterar för att begreppet kanske ska förstås i ett 
vidare perspektiv. 

Or is it, should it be, something broader, something that enables individuals not 
only to use information and information technology effectively and adapt to their 
constant changes. But also to think critically about the entire information enterprise 
and information society? Something more akin to a "liberal art" - knowledge that is 
part of what it means to be a free person in the present historical context of the 
dawn of the information age?57 

De lyfter fram en multi – dimensionell syn på information literacy och identifierar sju 
olika dimensioner i den.  

Tool literacy, att förstå och använda informationsteknik är relevant i alla aspekter 
av våra liv. 

Resource literacy, förstå hur informationsresurser ska hanteras, hur man får 
tillgång till dem, vilka olika format som används, hur man lokaliserar dem, vilka 
metoder för inhämtning som är brukliga. 

Social – structural literacy, att känna till och veta hur information är socialt situerad 
och producerad. 

Research literacy, förmågan att hantera informationsteknik som är relevant idag. 

                                                 
54  Eisenberg, M B & Lowe, Carrie A & Spitzer, K, L, Information Literacy - Essential skills for the 
information age, 2nd,ed, Stockholm: Norstedts,  
55 Shapiro, J, J & Hughes, K, S, (1996), Information literacy as a liberal art, Educom Review, Volume 
31, Issue, 2, s. 31-35 
56 Shapiro & Hughes, 1996, s. 31-35 
57 Shapiro & Hughes, 1996, s. 31-35 
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Publishing literacy, att känna till olika format och presentationsmetoder för 
forskning, och själv kunna publicera forskning på ett bra sätt. 

Emerging technology literacy, att hela tiden hålla sig ajour med teknikutvecklingen, 
förstå den, analysera den och göra intelligenta beslut angående införlivning av ny 
teknik. 

Critical literacy, att kunna kritiskt analysera det intellektuella, mänskliga och sociala 
styrkor och svagheter, möjligheter och begränsningar, fördelar och nackdelar med 
informationsteknik Vilket skulle innefatta ett historiskt, filosofiskt, sociopolitiskt och 
kulturellt perspektiv.58 

 

Svensk forskning om information literacy 
 
Den svenska forskningen kring begreppet information literacy är ganska begränsad, i 
den meningen att den i stort sett endast har bedrivits inom biblioteksvetenskapen 
eller av bibliotekarier. Mycket av den svenska litteraturen kring begreppet handlar om 
informationssökning, vilket kan förklaras som att Kuhlthaus idéer kring begreppet 
fortfarande är högintressanta i Sverige. 
 
Louise Limberg, professor i biblioteks och informationsvetenskap är nog den person i 
Sverige som har arbetat mest med informationskompetens och lärande. I sin 
doktorsavhandling Informationssökning och lärande använde sig Limberg av en 
fenomenografisk metod eftersom hon var intresserad av att försöka urskilja 
variationer i uppfattningar om informationssökning. Limberg följde i studien tjugofem 
gymnasiestudenters fördjupningsarbete på EU. Studenternas fördjupningsarbete 
kretsade kring för- och nackdelar med Sveriges eventuella medlemskap i EU, de 
skulle samla in fakta och vid arbetets slut själva kunna ta ställning om de var för eller 
emot ett svenskt medlemskap. Intervjuer, observationer och skriftliga redogörelser 
från studenterna utgjorde basen som Limberg kunde urskilja kvalitativt olika 
uppfattningar om informationssökning.59 

• Informationssökning som att söka fakta. 

• Informationssökning som väga information för att välja sida. 

• Informationssökning som att granska och analysera.60 

Agneta Lantz framförde under Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars 
Förbunds (NVBF) konferens i Linköping 1996 en alternativ bild av information literacy 
i sitt föredrag ”att navigera på kunskapens ocean” Lantz menar att begreppet måste 
vara ett ”nyckelmål för den högre utbildningen” och vikten av att arbeta med ett 
helhetsperspektiv i frågan. Lantz presenterade en lista på tio punkter för att belysa en 
tänkbar arbetsgång.  
 

                                                 
58 Shapiro, Hughes, 1996, s. 31.35 
59 Limberg, L, (1998), Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, Borås: Bibliotekets reprocentral: Chalmers, Skrifter från Valfrid, 
1103-6990;16, s.207f 
60 Limberg, 1998, s. 215 
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1) Utforska och identifiera problemet/behovet av information relaterat till tidigare 
kunskap. 

2) Formulera sökfrågan. 

3) Identifiera nyckelord, begrepp etc 

4) Identifiera lämpliga sök hjälpmedel och resurser. 

5) Utveckla lämpliga sökstrategier och nyttja dessa. 

6) Sök efter och lokalisera relevant information. 

7) Värdera, välj och organisera den funna informationen. 

8) Analysera, tolka och dra slutsatser. 

9) Fastställ hur informationen skall användas, presenteras, kommuniceras. 
Organisera den för tänkt användning; Tillämpa informationen 

10) Utvärdera resultatet; utvärdera processen.61 

 

Information literacy - en global angelägenhet 
 
I november 2005 genomfördes ett seminarium i biblioteket i Alexandria, Temat för 
seminariet var information literacy och livslångt lärande och sponsrades av 
UNESCO, National Forum on Information Literacy (NFIL) and the International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).  

 
Under seminariet kungjordes det att:  

Information Literacy lies at the core of lifelong learning. It empowers people in all 
walks of life to seek, evaluate, use and create information effectively to achieve 
their personal, social, occupational and educational goals. It is a basic human right 
in a digital world and promotes social inclusion of all nations.62  

Lifelong learning enables individuals, communities and nations to attain their goals 
and to take advantage of emerging opportunities in the evolving global 
environment for shared benefit. It assists them and their institutions to meet 
technological, economic and social challenges, to redress disadvantage and to 
advance the well being of all.63 

Seminariet enades om denna definition av Information Literacy 

• Comprises the competencies to recognise information needs and to locate, 
evaluate, apply and create information within cultural and social contexts;  

                                                 
61 Lantz, A, (1997), Informationskompetens och användarutbildning, proceedings från Nordiska 
vetenskapliga biblioteksföreningars förbunds konferens: Linköping, Sverige, 19-20 november 1996, 
Linköping : Linköping University Electronic Press for NVBF, 1997. s. 29 
62 High – level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning, (2005), Bibliotheca 
Alexandria, Egypt, s. 3f, nedladdad från, 
http://www.informationliteracy.org.uk/Information_literacy/Definitions.aspx 
63 High – level Colloquium, 2005, s. 3ff 
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• Is crucial to the competitive advantage of individuals, enterprises 
(especially small and medium enterprises), regions and nations; 

• Provides the key to effective access, use and creation of content to support 
economic development, education, health and human services, and all 
other aspects of contemporary societies, and thereby provides the vital 
foundation for fulfilling the goals of the Millennium Declaration and the 
World Summit on the Information Society; and 

• Extends beyond current technologies to encompass learning, critical 
thinking and interpretative skills across professional boundaries and 
empowers individuals and communities.64 

 
Bruce´s relationella modell av Information Literacy 
 
I sin avhandling ”The seven faces of information literacy” presenterar Christine Bruce 
en ny ingång till begreppet, Bruce studerade uppfattningar av begreppet med fokus 
på användarens uppfattning av begreppet.  Hennes fenomenografiska studie 
mynnade ut i sju s.k. beskrivningskategorier av information literacy.  Bruce var kritisk 
mot den färdighetsbetonade skolan av forskningen kring begreppet, vilken hon såg 
som dualistisk, alltså att den lärande gjordes till subjekt och det som lärdes in till 
objekt. Denna tradition, att se information literacy som en samling färdigheter som 
skall läras in tillskriver Bruce ALA: s Final report… och Doyles definitioner av 
information literacy.  
 
Bruce använder en modell som hon kallar ”a relational approach”. Modellens fokus 
ligger på användarens omvärld och framförallt relationen mellan användaren och 
information. Den fokuserar alltså inte på en enskild individ eller det objekt individen 
studerar utan på relationen mellan dem. Den är baserad på upplevda erfarenheter av 
människor som interagerar med sin omvärld och är därför mer användarinriktad 
istället för att vara expertinriktad. Bruce fann att informationskompetens inte 
uppfattas som en linjär process och att den ej går att beskriva i färdigheter65 
 
I sin studie använde sig Bruce av informanter som inte på ett aktivt sätt arbetat med 
information literacy. Orsaken till detta var att hon inte ville använda sig av experter 
eller forskare på ämnet. Med hjälp av en fenomenografisk metod kunde Bruce 
inordna de svar som informanter gav i sju olika kategorier: 

 

• information literacy is seen as using information technology for information 
retrieval and communication(The information technology conception)  

• information literacy is seen as finding information(The information sources 
conception) 

• information literacy is seen as executing a process(The information 
conception) 

• information literacy is seen as controlling information(The information 
control conception) 

                                                 
64 High – level Colloquuim, 2005, s. 3ff 
65 Bruce, C, 1997, s.  38ff 
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• information literacy is seen as building up a personal knowledge base in a 
new area of interest(The knowledge construction conception) 

• information literacy is seen as working with knowledge and personal 
perspectives adopted in such way that novel insights are gained(The 
knowledge extension conception) 

• information literacy is seen as using information wisely for the benefit of 
others(The wisdom conception) 66 

 
Som ni har märkt så finns det en mängd olika definitioner och beskrivningar av 
begreppet, vilket kan göra begreppet problematiskt för en utomstående, och kan 
verka luddigt, mångtydigt och svårtillgängligt. Detta är något som kritiker med rätta 
har påpekat anser jag. Ett annat problem är att begreppet konnoterar ”illitteracy”. 
Andra kritiker anser att ett namnbyte skulle underlätta förståelsen av begreppet.   
 
Loanne Snavely and Natasha Cooper diskuterar denna problematik.67 De menar att 
trots kritiken mot begreppet skulle ett namnbyte förvärra förvirringen kritikerna och 
andra känner inför begreppet.  Ett nytt namn på något så omfattande som 
information literacy skulle endast leda till större förvirring. Författarna påpekar att 
begreppet är inarbetat inom biblioteks- och informationsvetenskapen och har (i vissa 
länder, däribland Finland) även fått fotfäste utanför universiteten. Det bästa anser 
författarna är, att behålla det nuvarande namnet och koncentrera arbetet på att 
istället vara tydlig, envis och konsekvent när begreppet används i undervisningen, 
samt att fokusera på de grundläggande problem som skapade ett behov av 
information literacy, svårigheterna med att samla in, söka, analysera och utvärdera 
information som den massiva ökningen av information fört med sig.68  
 

Information literacy i en kontext av arbetslivet 
 

Forskningen beträffande Information Literacy i arbetslivet är relativt ny och 
outforskad. Mycket av problematiken i detta arbete har kretsat kring hur begreppet 
skall presenteras för företagsledare och chefer för att de ska förstå fördelarna och 
nödvändigheten av att både utbilda personal till att bli information litterate, och 
utveckla en organisation som stimulerar detta arbete697071. En del av detta problem 
ligger i att diskussionen endast har förts inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Men även att det finns en oklarhet i vad begreppet 
egentligen kommunicerar. Det andra problemet har varit, på vilket sätt information 
literacy kan höja produktiviteten på arbetsplatserna och hur den manifestar sig. 727374 

                                                 
66 Bruce, 1992, s. 155 
67 Snavely, L & Cooper, N, (1997), The information litercy debate, The Journal of academic 
librarianship, volume 27, issue 1, s. 9-13 
68 Snavely & Cooper, 1997, s.9-13 
69 Bruce, 1999, s. 33-47. 
70 Drucker, F, P, (1992), Be data literate – Know what to know, Wall street journal, 16, s. A16-17 
71 Mutch, A, Information Literacy: An Exploration, International Journal of Information Management, 
Vol, 17, No. 5, 1997, s. 377 - 386 
72 Bruce, 1999, s. 33-47,  
73 Mutch, 1997, s. 377-386 
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För att beskriva hur information literacy kan överföras och vara relevant i andra 
sammanhang, som till exempel informationsprocesser i arbetslivet trots dessa 
svårigheter.  

The explosive growth of information technology has not been accompanied by a 
commensurate improvement in the understanding of information. It is undoubtedly 
easier to manufacture and distribute electronic hardware than to refine our 
concepts of information and disseminate them to the hardpressed men and women 
who are trying to put the new technology to work in government, industry and 
commerce.75 

Managementgurun Peter F. Drucker, diskuterar vikten av att organisationer måste bli 
information litterate i sin artikel Be data litterate - Know what to know. Drucker 
argumenterar i artikeln för att organisationer måste börja ställa sig frågor som, vilken 
information de behöver? När de behöver den? Och hur får de tag på den? Samt följa 
upp den inhämtade informationen med frågor relaterade till den verkan informationen 
har, positiv som negativ. Informationen som man tillägnar sig kan komma från vilken 
källa som helst och från alla typer av medier. Han ställde sig också frågande till varför 
information literacy inte fick samma prioritet som informationsteknologi och 
datakompetens har fått, när ovannämnda frågor är absolut nödvändiga för moderna 
organisationer.76 
 
Bruces undersökning som jag tidigare nämnde, genomfördes inom 
universitetsvärlden och de informanter som deltog i undersökningen arbetade på 
universitet runt om i Australien. De skilda uppfattningarna dessa informanter hade av 
begreppet information literacy kan med stor säkerhet delas av andra professionella 
kunskapsarbetare i andra typer av organisationer och sammanhang. De skilda 
uppfattningarna, kan kopplas till viktiga informationsprocesser i arbetslivet. 77 
 
Denna relation mellan individuella och kollektiva arbetsprocesser i arbetslivet och 
information literacy menar Bruce, fastslår att begreppet borde vara en viktig del i 
både den ”lärande organisationen” och de individer som har anammat ”det livslånga 
lärandet”. 78 
 
Cheuk definierar information literacy i en kontext av arbetsplatsen som en 
uppsättning färdigheter för att personal skall kunna identifiera när information 
behövs. Samt kunna lokalisera, analysera, organisera och använda information på 
ett effektivt sätt, personalen skall även ha färdighet i att skapa, förpacka och 
presentera information för en bestämd publik.79  Information literacy ses i USA som 

                                                                                                                                                         
74 Cheuk, B, Wai-Yi, (2003), Information Literacy in the Workplace Context: Issues, Best Practices and 
Challenges, White paper prepared for UNESCO, the U. S. National Commission on Libraries and 
Information Science, and the National Forum on Information Literacy, s.  2ff 
 
75 Stamper, R, K, (1993), Information in business and administrative systems. London: Batsford, s. 1 
76 Drucker, F, P, 1992, s. A16-17 
77 Bruce, C, (1999), Workplace experiences of information literacy, International Journal of Information 
Management 19, s. 33-47 
78 Bruce, 1999, s. 34f 
79 Cheuk, 2002, s. 2 
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en av de fem grundläggande kompetenserna för att kunna utföra ett gediget jobb på 
en global marknad med intensiv intern och extern konkurrens. 80  
 

The need to work differently is the result of change in the global business 
environment. Workers are increasingly expected to carry out unstructured tasks in 
an uncertain environment. With the advancement of information technology, 
employees are required to work in teams, share their knowledge and collaborate in 
a globalize economy. They are required to be creative and innovative. They are 
encouraged to make mistakes and to learn from their experience. To meet these 
expectations, they need to know how to seek, evaluate and use information 
effectively.81 

Cheuks argumentation för vikten av företags konkurrenskraft baseras på hennes 
fallstudie82. Där hon studerade fem multinationella företag i Hongkong, Singapore 
och USA. I fallstudien presenterar Cheuk nio stycken verklighetsbaserade fall, som 
alla visar hur bristen av personal med färdigheter i information literacy, leder till 
bristande operationell effektivitet och missade affärsmöjligheter. Hon använder sig av 
idéer hämtade ifrån knowledge management för att ytterligare poängtera hur viktigt 
information literacy är för företagens förmåga att dra nytta och förtjänster genom att 
främja en miljö som stimulerar kunskapsskapande, delning/spridning och 
användning. 83 
 
I beskrivningen av de nio fallen här nedanför är det min översättning och jag refererar 
till Cheuks egna beskrivningar och förklaringar. 
 
Fall 1: Oförmögen att bestämma vilken information som behövs och till vilken 
utsträckning den behövs. Kostnad för företaget: Att inte kunna avgränsa 
omfattningen av researcharbetet kan resultera i höjda kostnader i tid och pengar. 
Och att personalen får tillbaka en allt för stor mängd information, som kan vara 
mycket svår att bearbeta. 
  
Fall 2: Att inte veta hur man skall tillägna sig information från olika 
informationssystem på ett effektivt sätt. Kostnad för företaget: Oförmögen att utnyttja 
värdefull information inhämtad i de informationssystem som företaget äger. 
 
Fall 3: Att inte känna till alla resurser som finns tillhanda. Kostnad för företaget: 
Personal kommer att slösa värdefull tid sökandes efter information av dålig kvalitet 
från olämpliga informationskällor. Användbara resurser utnyttjas inte till fullo, vilket 
leder till att kvalitén på arbetet blir lidande. 
  
Fall 4: Inte ha färdigheten att filtrera och värdera information. Kostnad för företaget: 
Förse klienter och kunder med olämplig eller fel lösningar på problem, detta kan leda 
till att affärsmöjligheter går förlorade.  
 
Fall 5: Överbelastning av information och inkorgen för mejl. Kostnad för företaget: 
Personal ödslar värdefull tid för att gå igenom skräpmejl. Viktiga frågor och problem 
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kan gå förlorade på detta sätt. Personal kan också uppleva en känsla av 
uppgivenhet, när de ska försöka bearbeta mängden av information.  
 
Fall 6: Att inte ha färdigheten att utnyttja teknik för att hantera information. Kostnad 
för företaget: Värdefull tid och resurser går till spillo för att genomföra processer som 
informationsteknologi kan göra. Vilket leder till att personal inte kan arbeta med mer 
värdeadderande processer.  
 
Fall 7: Oförmåga att relatera informationsskapande och användande till en vidare 
kontext. Kostnad för företaget: Kollegor känner inte till vilken information som redan 
finns (eller som redan har skapats). De får återuppfinna hjulet igen när de ska utföra 
liknande uppgifter. Personal som saknar en mångfacetterad bild av information, 
tenderar att upprepa samma information i de multipla databaser som de skapar.  
 
Fall 8: Oetisk användning av information. Kostnad för företaget: Oetisk användning 
av information motverkar informationsspridning. Det reducerar moralen hos 
personalen och motverkar personalens kreativitet och innovationsförmåga. 
  
Fall 9: Oförmåga att bedöma kostnaden och fördelarna med en bra och effektiv 
informationshantering. Kostnad för företaget: Resurser går till spillo när databaser 
skapas utan en långsiktig planering.  
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5 Politiska visioner om informationssamhället 
I detta kapitel har jag för avsikt att ge en bild av europeiska och nationella, visioner, 
strategier och mål rörande det framväxande informationssamhället, samt Föreningen 
Svenskt Näringslivs visioner om det framväxande informationssamhället. 
 

EU: s perspektiv 
 
Enligt en rapport från 1993 utförd av en grupp experter utvalda av Europarådet 
rörande frågor kring infrastruktur i informationssamhället, såg experterna en ny 
revolution baserad på information. Tekniska framsteg skulle ge oss möjligheten att 
bearbeta, lagra, återvinna och förmedla information oberoende av tid, mängd och 
avstånd. Detta ansåg de skulle ge det mänskliga intellektet oanad kapacitet och 
förändra vårt sätt att arbeta och leva. Vidare menade de att samhällsservice blir 
billigare, effektivare och mer lättillgänglig för alla. De såg många fördelar med den 
sociala omvandlingsprocess som informationssamhället skulle föra med sig, men de 
var även medvetna om att det fanns en fara i att det kan bli ett delat samhälle, mellan 
de som kommer att ha tillgång till den nya tekniken och infrastrukturen och de som 
inte skulle ha det. Detta menade de kan förhindras genom att satsningar på 
utbildning och det livslånga lärandet genomförs. Det kommer att behövas nya 
kunskaper, och att nya yrken kommer att skapas. Kommunikation i kombination med 
informationsteknologi såg de som nyckelfaktorer i informationssamhället. 
Expertgruppen menade att detta kommer att reducera de begränsningar i tid och 
geografiska avstånd som vi tidigare har haft. Människor i de mer perifera delarna av 
gemenskapen kommer att gynnas av detta. Företags och myndigheters produktivitet 
och flexibilitet kommer att dra fördelar av detta.84 
 
I en vitbok från 1994, presenterade EU-kommissionen en strategi beträffande tillväxt, 
konkurrenskraft och sysselsättning. I vitboken menar man att utvecklingen mot 
informationssamhället inte går att hindra, den är irreversibel. Utvecklingen av detta 
samhälle skulle komma att påverka alla aspekter och relationer mellan samhällets 
alla aktörer.  De ansåg att det är av högsta vikt att de europeiska företagen ökar 
användningen av informationsteknologi för att behålla sin konkurrenskraft. Ett 
gemensamt informationsområde inom EU skulle underlätta detta och omfatta 
information som är tillgänglig via databaser, utbyggda informations motorvägar, 
användarvänliga applikationer som förenklar tillämpning och användare som är 
utbildade i tillämpning och medvetna om informationsteknologins potential. 
Informationssamhället kommer att vara ett globalt samhälle och därför är det viktigt 
att tidigt ha ett globalt perspektiv och uppmuntra företag och aktörer att besitta en 
internationell syn för att hitta nya marknader. Man menade vidare att europeisk 
industri utsätts för massiv konkurrens vilket de ansåg som ett tecken på att 
betydelsen av kunskap och information tillsammans med förmågan att hantera och 
förstå den nya tekniken kommer att bli mycket viktigt hos både anställda och chefer. 
Författarna till vitboken menade att det inom EU finns program för att 
kompetensutveckling inom IKT men att det saknas kvalificerad personal. Vidare 
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menade man att utbildningsväsendet brister i att implementera informationsteknologi 
i utbildningssystemet. 85 
 

Svenska politiska visioner om informationssamhället  
 
I detta kapitel kommer jag att presentera regeringens visioner och mål rörande det 
framväxande informationssamhället, och hur de anser att vi ska nå dit. 

 

Första IT – Kommissionen 
 
Den 17 mars 1994 tillkallade den sittande Regeringen (borgerlig) en kommission för 
att på bred front arbeta för att främja användningen av informationsteknologi i 
Sverige. Denna teknologi sågs (och ses kanske fortfarande) som ett medel för en 
höjd livskvalitet och en förbättrad internationell konkurrenskraft. Kommissionen fick 
namnet IT - Kommissionen. I denna kommission ingick företrädare för regeringen, 
näringslivet, utbildning och förvaltning. De arbetade fram ett antal förslag som alla 
skulle stimulera diskussion och leda till konkreta insatser. Kommissionen vände sig 
till regering, riksdag, landsting och kommuner, företag och enskilda. 86 
 
Kommissionen menade att rätt utnyttjad IT kan hjälpa människor att utvecklas och 
växa; dessa ”vingar” kan komma att revolutionera vår vardag och vårt arbetsliv. I 
betänkandet hävdade IT – kommissionen att IT: s genombrott kommer att i grunden 
förändra såväl nationers som människors villkor. De menade vidare att de 
traditionella nationsgränserna kommer att få allt mindre betydelse och att det fria 
flödet av ”vetande” underlättas. Kommissionen ansåg också att en snabb 
kunskapsutveckling och en effektiv informationsförsörjning är mycket viktiga för att 
Sverige ska behålla sin position som en ledande välståndsnation. De betonade även 
vikten av att Sverige måste utnyttja IT för att kompensera nackdelarna med sitt 
geografiska läge. 87 
 
Grundläggande och likvärdiga kommunikationsmöjligheter för alla och envar i Sverige 
är en förutsättning för balansen i IT utvecklingen i Sverige. IT kan hjälpa varje bygd 
att utvecklas samtidigt som den enskilde individens förutsättningar till studier, arbete 
och förkovran kommer att bli oberoende av tid och rum. Men kommissionen hävdar 
också att IT i sig inte kan genomföra några visioner, utan att det krävs en 
medvetenhet om möjligheterna. 88 
 
Målet för denna tekniska utveckling och dess olika användningsområden 
formulerades på detta sätt:  
 

                                                 
85 The European Commission, Vitbok angående tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning: 
Utmaningar och vägarna in i 2000 – talet, 1994, kapitel 5 
86 SOU 1994: 118, Vingar åt människans förmåga: Informationsteknologin: betänkande, (1994), IT – 
kommissionen, s. 4. 
87 SOU 1994: 118, s. 4.  
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• Sverige skall vara ett samhälle där modern IT hjälper till att ge höjd 
livskvalitet för alla och ett utvecklat välstånd. Den skall kunna utnyttjas 
överallt och av alla. inte bara de särskilt kunniga. Det kommer att med 
föra en betydande omställning av arbetsformer och livsmönster. 
Betraktad på detta sätt blir IT i framtiden lika naturlig som papperet och 
pennan sedan länge varit. 

• Den nya teknologin skall utnyttjas för informations- och 
kunskapssökning, för utbildning, för konst och vetenskap, för 
företagande och samhällsservice. IT skall höja kvaliteten inom fler 
områden än underhållning, film och spel. Den svenska kulturens och 
det svenska språkets ställning skall i denna informationsprocess 
värnas särskilt. 

• IT har direkt avgörande betydelse för den svenska ekonomins 
konkurrenskraft. Därför måste de i Sverige verksamma företagen och 
deras anställda ges bästa möjliga förutsättningar för utnyttjandet av IT. 
De mindre och medelstora företagens behov bör i detta sammanhang 
särskilt uppmärksammas. De svenska kompetens- och 
kunskapsmiljöerna skall vara internationellt attraktiva och dynamiska. 
Det är därigenom som fler och mer utvecklingsbara arbeten kan 
skapas. 89 

Kommissionen ansåg att dessa mål omfattar alla aktörer i det svenska samhället och 
för att så snabbt som möjligt förverkliga dem krävs det att många medverkar. De lyfte 
fram ett antal särskilt viktiga områden där åtgärder skulle sättas in, utbildning och 
forskning, rättsordningen, förvaltningen, hälso- och sjukvården, 
kommunikationsnätverken, näringslivet, och forskningen inom IT samt något som de 
kallade andra viktiga områden. De ansåg även att fokus på åtgärderna skulle ligga 
på användandet. De nedan listade åtgärder för näringslivsutvecklingen är de som 
kommissionen ansåg vara mycket viktiga för näringslivets produktionsförmåga och 
konkurrenskraft i framtiden. 

• Ett utvecklingsvänligt företagsklimat skall säkerställa att IT vinner 
nödvändigt insteg i alla företag. En snabb investeringstakt främjar 
introduktionen av ny teknik.  

• Genom en förbättrad informationsförsörjning skall såväl varu- som 
tjänsteproducerande företags effektivitet, innovationsförmåga och 
konkurrenskraft stärkas. Därigenom skapas ökad tillväxt och fler 
arbeten. Företagens möjligheter att utnyttja och utöka sina nätverk av 
kontakter måste vara goda. 

• Företagande med hjälp av IT kan bedrivas mer oberoende av 
geografiska avstånd. I annorlunda organisationsformer skapas 
förutsättningar för ett stärkt entreprenörskap inom nya områden. IT kan 
genom sin förmåga att tekniskt överbrygga avstånd i tid och rum bli ett 
viktigt stöd regional utveckling. 

• Nätverk som binder samman dessa aktörer måste utvecklas, för att 
främja kunskapsutbytet. 90 

 

                                                 
89 SOU 1994: 118, s. 5-6. 
90 SOU 1994: 118, s. 12. 

 31
 



 

De nya omvärldsvillkoren 
 
Kunskapen präglar den föränderliga och internationaliserade framtid som väntar, 
samtidigt som kunskapsbehoven kommer att bli mer och mer komplexa. De lokala 
kompetens- och kunskapsmiljöerna kommer att få en allt större betydelse för landets 
välståndsutveckling och den enskilde medborgarens levnadsvillkor. Det kommer att 
bli fundamentalt viktigt för nationen och individen att klara av de snabba 
förändringarna i omvärlden.  
 
En bred användning av IT kommer att vara en förutsättning för både kompetens- och 
kunskapsmiljöernas nationella och internationella dragningskraft och framväxten av 
nya jobb. 
 
Kommissionen ansåg att det var viktigast att IT i framtiden kommer att öka 
människors kommunikation och samarbete. Vilket kommer att öka möjligheterna för 
individen att tillägna sig, utnyttja och bearbeta existerande information och kunskap, 
samt underlätta människors möjlighet till problemlösning och att utveckla ny kunskap 
under hela livet genom till exempel distansutbildning. Tillgång till offentlig information 
och större insikt i offentlig verksamhet främjar den demokratiska utvecklingen.91 
 
De såg också en fara i att individer inte tycker sig kunna eller inte har någon vilja att 
lära sig använda IT och att detta kan leda till att en ny form av ”analfabetism” kan 
komma att utvecklas. 
 
Kommissionen lyfter fram användarens intresse, kompetens och engagemang som 
det största hindret för utvecklandet av en bred användning av IT. I rapporten visar de 
på hur utbredd IT-användningen är i hemmet, på olika arbetsplatser (främst offentliga 
arbetsplatser) samt hos män och kvinnor med hjälp av statistik grundad på 
enkätundersökningar.92 
 

Andra IT - Kommissionen  
 
Efter att Sveriges sittande regering (borgerlig) förlorade valet 1994 till 
socialdemokraterna och stödpartierna, tillkallade den nytillsatta regeringen en ny IT – 
Kommission. Direktiven som kommissionen fick att arbeta efter omfattade rådgivning, 
kunskapsspridning och framåtblickande inom IT-området. Det huvudsakliga arbetet 
bestod i att skapa riktlinjer för en handlingsplan och att börja arbetet med att 
genomföra den.93 
 
Utifrån den grund som den tidigare kommissionen arbetade fram, var kommissionens 
övergripande direktiv att sträva efter att befästa Sveriges position beträffande 
utveckling och användning av informationsteknik. Även denna kommission påpekade 
möjligheterna med och den stora genomslagskraft IT skulle ha. Kommissionens 
huvudsakliga arbetsområde och inriktning var att utveckla åtgärder som stöder och 
främjar användning av IT inom näringslivet, arbetsliv och utbildning, samt att lyfta 
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fram utvecklingen inom kultursektorn. Kommissionen hävdade också att IT-
utvecklingen ger bättre förutsättningar för offentlig verksamhet att ge service och 
förmedla information till medborgarna.94 
 
Enligt kommissionen kommer IT:s intåg att förändra Sveriges industristruktur, 
arbetsvillkor och levnadsmönster i grunden. Kunskap och informationshantering 
kommer att ta en allt större plats i samhället. Vidare är kommissionen av 
uppfattningen att allt fler arbeten i det framväxande informationssamhället kommer 
att kräver en förmåga att hantera information. Den internationella ekonomiska 
integrationen kräver ett snabbt utbyte av information för att vara konkurrenskraftig 
och därför är en väl fungerande IT-infrastruktur och en bred användning av IT en 
viktig faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Informationssamhället kommer 
att förändra våra liv i en vidare mening, eftersom tekniken kommer att ge oss 
möjligheten att arbeta var vi vill. Det kommer att vara möjligt att skapa arbeten på 
geografiskt avlägsna platser och kommissionen menade att de sociala och kulturella 
mönster som existerar i Sverige på ett påtagligt sätt kan komma att förändras i och 
med att den enskilde medborgaren i allt större utsträckning får tillgång till avancerade 
elektroniska tjänster i hemmet.95 
 

Regeringens IT – Proposition 
 
IT-Propositionen, Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av 
informationsteknik, bestod i stora delar av de idéer och förslag som den andra IT-
kommissionen hade lagt fram. En nationell IT-strategi fastslogs i propositionen och 
huvudinriktningen var att stimulera användning av IT-teknik för att den skulle främja 
tillväxt och sysselsättning. Propositionen lyfte fram tre fokusområden för att stärka 
utveckling: rättsordningen, utbildningen och samhällets informationsförsörjning. Tre 
mål som skulle uppnås innan år 2000 lades fram. Rättsordningen, erforderliga 
författningsändringar som berör området ska genomföras och en effektiv juridisk 
uppföljning måste finnas för att möta den snabba utvecklingen. På alla nivåer i 
utbildningsväsendet ska man föra in kunskap om informationsteknik. Ett krav vilar 
både på samhället och på arbetsgivarna att möta kraven från informationssamhället 
på vidareutbildning av vuxna. Samhällets informationsförsörjning, en väl utbyggd IT-
infrastruktur ligger till grund för en ökad tillgänglighet på information.96 
 
Informationstekniken kommer att vara absolut nödvändig i det svenska samhällets 
omvandling till informations- och kunskapssamhälle ansåg de. I propositionen 
framhävs också de risker de såg med denna samhällsomvandling, att färre kunde 
producera mera var en effekt av industrins rationaliseringar. Nya villkor för tillväxt och 
sysselsättning kommer att skapas i det informationssamhälle som växer fram. Det 
kommer att bli allt viktigare för konkurrenskraften att ha förmågan och färdigheten att 
förädla information och kunskap till nya produkter och tjänster ansåg kommissionen. 
En effektiv användning av IT skulle öka Sveriges konkurrenskraft inom alla områden, 

                                                 
94 SOU:1995:68, IT – kommissionens arbetsprogram 1995 – 96 : betänkande,  s. 3 
95 Dir. 1995:1, s.2ff 
96 Regeringens proposition 1995/96: 125, Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av 
informationsteknik, 1996, s. 4f  
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eftersom de fysiska avstånden raderas med IT:s utveckling och alla regioner får 
liknande förutsättningar. 97 
 
Vidare såg man problem i de osorterade informationsflöden som inte ger någon ökad 
kunskap. Klyftorna i samhället riskerar att öka mellan de som har tillgång och 
kunskap till teknik och information och de som inte har det. Propositionen gav 
regeringen förslag till en övergripande och omfattande IT-strategi, med syftet att 
nationens samlade kraft riktas mot informationssamhällets krav, och att alla måste 
bidra till att IT får en så bred och djup genomslagskraft som möjligt.98 
 
Propositionen ansåg att kunskap och kunskapsinhämtning kommer att vara 
essentiella i informationssamhället tillsammans med förmågan att omsätta 
information till kunskap. Det är viktigt att vi anpassar oss till informationssamhällets 
krav på livslångt lärande.99 

Tredje IT - Kommissionen 
 
Regeringsombildningen på våren 1996 resulterade i en tredje IT-kommission, med 
ordförande Ines Uusman. Den 6 juni samma år beslutade regeringen om delvis 
förändrade och nya direktiv för IT-kommissionens arbete. Kommissionens 
huvuduppgift från de tidigare direktiven låg fast, men nu skulle man framförallt 
koncentrera arbetet kring tre centrala frågor.100 

Hur IT- användningen kan bidra till tillväxt och sysselsättning 

Hur tillgängligheten till IT kan öka, oberoende av bostadsort, kön, utbildning och 
ålder. 

Hur scenariot för framtiden kan se ut, vilka IT-användningens konsekvenser blir 
och vilka strategiska beslut som fattas.101 

Enligt den tredje kommissionen, befinner vi oss med hjälp av starka krafter och en 
ökande hastighet på väg in i kunskapssamhället. De var av uppfattningen att tid och 
plats inte spelar längre någon roll för sammansmältningen av olika aspekter av IKT 
gör att vi kan jobba, studera och leva var vi vill. För att kunna utnyttja de fördelar som 
denna nya tid för med sig krävs det att vi vågar tänka i nya banor. Det är väldigt 
viktigt att vi verkligen följer med i utvecklingen, annars finns det en risk att vi lämnas i 
bakvattnet och själva inte kan styra över vår framtid. 102 
 
Kommissionen var av uppfattningen att många av det gamla industrisamhällets 
handlings- och dygdemönster, analys- och tankemodeller, organisations- och 
förvaltningsformer har börjat att vittra103. Den svenska tillverkningsindustrin har under 
en lång tid förlorat arbetstillfällen. Denna förlust har fram tills idag räddats av en 
kraftigt expanderad offentlig sektor. Det som krävs är att snabbt inom alla 

                                                 
97 Regeringens proposition, 1996, s. 4f 
98 Regeringens proposition, 1996, s. 5f 
99 Regeringens proposition, 1996, s. 13ff 
100 SOU 1998: 65, Nya tider nya förutsättningar, s. 3ff 
101 SOU 1998: 65, s.3. 
102 SOU 1998: 65, s. 4 
103 SOU 1998: 65, s. 5 
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samhällsområden, genom att använda IT börja bygga kunskap, skapa nya arbeten 
och därigenom tillväxt och välstånd.104 
 
Många av mänsklighetens tidigare etapper mot en mer komplex värld har varit 
dramatiska, skillnaden är att denna gång går det mycket snabbt, och förändringarna 
sker på ett globalt plan. Därför måste vi skapa möjligheter att ta en ledande roll i 
denna utveckling och skapa tillväxt och välstånd genom att använda oss av denna 
nya tids dominerande produktionsmedel, kunskap, vilket ställer helt nya krav på 
individernas kunskap och kompetens argumenterade kommissionen.105 
 

Fjärde IT - Kommissionen 
 
Den fjärde IT-kommissionens uppdrag var att utifrån en grundlig analys belysa 
problem och identifiera framtida möjligheter samt att främja en bred användning av 
IT. Den var som de tidigare kommissionerna rådgivande och förslagsställande men 
uppdraget förlängdes till fem år för att vara mer långsiktigt. Eftersom IT-frågornas 
inverkan på näringsliv och offentlig verksamhet hade ökat skulle kommissionen 
undersöka och belysa IT:s möjligheter och förutsättningar för samhällsutvecklingen.  
 
Kommissionens arbete syftade till att vara framåtblickande och att identifiera samt 
aktualisera nya frågeställningar. Kommissionens uppdrag var kortfattat: Att grundligt 
analysera och synliggöra problem om möjligheter samt att ge förslag till åtgärder på 
IT området, bistå regeringen, samråda och ge råd på IT-området, stimulera 
användningen av IT, styra och samordna utrednings- och utvecklingsarbete på IT-
området, samt att ha en internationell utblick. Verksamheten fokuserade på sex 
områden, IT-rättsliga frågor, IT-infrastruktur, informationssäkerhet, IT- och 
tillväxtområdet, området för IT, demokrati och medborgarskap samt området för IT, 
lärande, kunskap och kompetens. 106 
 
Kommissionen ansåg att IT-politiken borde samordnas bättre och argumenterade för 
att vissa områden har blivit helt åsidosatta samtidigt som IT-politiken präglats av en 
allt för stor uppdelning mellan de olika fokusområdena. Även om Sverige tagit vissa 
steg i rätt riktning var dessa inte på långa vägar tillräckligt långtgående jämfört med 
andra nordiska länder enligt kommissionen. Utvecklingen av samhällets alla 
informationsresurser sågs som absolut fundamentalt för den ekonomiska tillväxten. 
Kommissionen konstaterade att det fanns betydande kompetensbrister i arbetslivet 
och inom utbildningsväsendet ifråga om alla aspekter av hantering och utveckling av 
samhällets informationsresurser. 107 
 
För att göra organisationen mer flexibel knöts ett nätverk, ett observatorium till alla 
områden. Jag kommer att koncentrera mig på de observatorier som är relevanta för 
detta arbete. Observatoriet för IT och tillväxt menade att utvecklingen inom IKT och 
den ”nya” ekonomin baseras på en förädling av kunskap och kompetens. Därför 
skulle de identifiera de nya förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning.108 

                                                 
104 SOU 1998: 65, s. 11 
105 SOU 1998: 65, s. 11f 
106 Fjärde IT-kommissionens arbete, rapport 40, 2001, s.5ff 
107 IT-kommissionens arbete, sammanfattande rapport, rapport 70, 2003, s. 6 
108 IT-kommissionens arbete, 2003, s. 14 
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Observatoriet för IT, lärande, kunskap och kompetens ansåg att utvecklingstaktens 
accelererande ökade behovet av att utvecklas och att lära vidare i samma takt. 
Fokusering på det livslånga lärandet betonades som särskilt viktigt och IT var en av 
de viktigaste faktorerna för att underlätta och effektivisera det arbetet. De fastslog 
även att nu när användningen av IT i arbetslivet blivit en del av vardagen behövs det 
andra kunskaper. Kraven på att ta till sig, förmedla information och att förstå i vilket 
sammanhang som information skapas och förmedlas ansågs öka enligt 
kommissionen.109 
 
De svenska och europeiska myndigheternas intentioner och visioner om det 
framväxande informationssamhället ligger ganska nära varandra, till exempel vad 
gäller den positiva synen på samhällsförändringen och informationstekniken.  
 
 

                                                 
109 IT-kommissionens arbete, 2003, s. 30 
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6 Svenskt Näringslivs syn på kompetens och visioner om 
informationssamhället. 

I detta kapitel kommer jag att presentera Föreningen Svenskt Näringslivs visioner 
rörande det svenska näringslivet i det framväxande informationssamhället, och vilken 
kompetens de anser kommer att bli avgörande. 

Företagens kompetensbehov – en utmaning för Sverige 
 
Sverige har under en lång tid haft en otillräcklig utvecklingskraft. Menar författarna till 
rapporten Företagens kompetensbehov – en utmaning för Sverige har lett till att 
Sverige har tappat mark i den internationella välståndsligan. Även om många 
svenska företag har gått bra har arbetslösheten inte minskat. Rapporten lyfter fram 
fyra specifika områden för de utmaningar näringslivet och den svenska ekonomin 
står inför.110 
 
Den internationella ekonomin genomgår enligt författarna en dramatisk period av 
ökad globalisering. Kinas enorma arbetskraftsintåg är kanske den mest omfattande 
förändringen i den globala ekonomin på kanske hundra år. En vanlig missuppfattning 
om de nya länderna i den globala ekonomin är att de konkurrerar endast med 
okvalificerad arbetskraft med låga löner. Utbildning och kompetensnivån är hög i de 
nya EU-länderna. I Indien finns det redan idag ett stort utbud av kompetent och 
välutbildad arbetskraft som utför avancerade uppgifter i den globala ekonomin 
samtidigt som Kina satsar enorma summor på utveckling av allt mer kvalificerade 
tjänster och produkter.111 
 
Globaliseringen ställer alltså nya krav på Sverige och svenska företag. Sverige måste 
bli bättre på att anpassa oss till de nya förutsättningarna, och utveckla nya produkter 
och produktionsmetoder som på ett bättre sätt kan möta dessa förändringar, och 
avveckla de som inte håller måttet, vilket kommer att ställa högre krav på kompetens 
hos den svenska arbetskraften.112 
 

Informationsrevolutionen  
 
IT är en av de viktigaste drivkrafterna bakom globalisering av ekonomin och 
samhället. Den är lika viktig som energi var för industrisamhället. Den snabba 
utvecklingen av IT har gett oss möjligheten att lagra, bearbeta och överföra 
information till en allt billigare kostnad. Denna revolution har förändrat allt från våra 
arbeten och vård till konsumtion och fritid. Utvecklingen av tekniken renderar i nya 
användningsområden. För att på bästa sätt tillvarata denna utveckling, ställs det nya 
krav på kompetens att tekniskt och kommersiellt ta till vara på möjligheterna.113 
 
 

                                                 
110 Svenskt näringsliv & KK-stiftelsen, (2001), Företagens kompetensbehov – en utmaning för Sverige, 
rapport, s. 11,  
111 Svenskt näringsliv & KK-stiftelsen, (2001), s. 11 
112 Svenskt näringsliv & KK-stiftelsen, (2001), s.  12 
113 Svenskt näringsliv & KK-stiftelsen, (2001),  s. 13 
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Svenskt Näringslivs visioner om kompetens 
 
Deltagarna i studien Företagens kompetensbehov lyfte fram dessa sex 
kompetensområden som särskilt viktiga.för det svenska näringslivets konkurrenskraft 
Men de påpekade också att utan vilja, intresse och förmåga att ta till sig ny kunskap 
och kunnande är formella kompetenser av mindre betydelse. 
 

• Baskompetens: Företagen säger i intervjuerna att alla anställda behöver 
ordentliga färdigheter i skriva, läsa och räkna, och tycker att det är 
bekymmersamt att utbildningsväsendet här inte uppfyller kraven som 
måste ställas. 

• Social kompetens: Att kunna möta, bemöta och samarbeta med andra 
människor på ett konstruktivt sätt blir en allt viktigare kompetens i 
näringslivet. Förmåga att arbeta i grupp/team både som god lyssnare och 
god kommunikatör samt att i takt med den allt större specialiseringen 
kunna lösa problem med andra.  

• Interkulturell kompetens: Allt fler förvärvsarbetande kommer att arbeta i 
en internationell miljö vilket gör det allt viktigare att behärska fler språk, att 
behärska engelska mycket viktigt, men även att kunna arbeta med 
personer med en annan kulturell bakgrund både i Sverige eller utomlands. 

• Analytisk kompetens: Informationsrevolutionen gör att problemet oftare 
är ett överflöd av information än informationsbrist. Då är det viktigt att 
kunna sortera bort irrelevant och ren desinformation och att kunna 
omvandla information till kunskap. 

• Entreprenörskompetens: Entreprenörskompetens omfattar framförallt tre 
egenskaper: att kunna identifiera möjligheter i omvärlden och omsätta 
dessa möjligheter i kreativ, uppfinningsrik och innovativ handling, att ha 
den förståelse och kunskap som krävs för att i konkret handling starta och 
driva verksamhet samt förmågan att engagera människor för den egna 
idéens genomförande. Oavsett om det gäller att starta ett nytt företag eller 
att arbeta i och utveckla verksamhet hos befintliga arbetsgivare. 

• Ledarkompetens: Det finns en oro för den framtida rekryteringen av 
ledare. I alla branscher är därför ledarskap ett högprioriterat 
kompetensområde. Man talar ofta om chefer och ledare som ”coacher” 
som kan stimulera medarbetarna till att åstadkomma bra arbetsresultat och 
skapa intresse för sin egen utveckling och utveckling av verksamheten. 
Närbesläktat med ledarskap är stimulerande och effektiv projektledning 
eftersom företagens verksamheter blir mer och mer projektorienterande. 
114 

 

Framtidens medarbetare 
 
Framtidens medarbetare var en workshop iscensatt av svenskt näringsliv, deltagarna 
var personal och utbildningsansvariga från olika företag. Workshopen syftade till att 
belysa hur dessa personer med en strategisk inblick inom områdena rekrytering och 

                                                 
114 Svenskt näringsliv & KK-stiftelsen, (2001), s.29ff. 
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human resources (HR) såg på formella och icke- formella förmågor och egenskaper. 
115 
Deltagarna ansåg att den formella kompetensen (examen från högskola, universitet, 
eller arbetslivserfarenhet) var på uppgång efter en period där det har funnits en större 
tyngd på icke-formell kompetens (verbal, social förmåga). Den formella kompetensen 
ses som ett baskrav, men det var fortfarande relativt viktigt att medarbetarna 
uppvisade en god förmåga vad gäller icke-formella egenskaper. Självklart ställer 
vissa arbetsuppgifter och roller skärpta krav på viss kompetens, oberoende av alla 
trendtendenser.116 
 
Deltagarna ansåg att det är relativt viktigt att potentiella medarbetare har avslutat sin 
examen, eller avslutar den inom ett halvår från anställningsdagen. Detta går stick i 
stäv med resultatbilden från den kvantitativa undersökningen som TEMO 
genomförde med 300 företagare inom traditionell industri samt IT/Telecom.117  
 
Egenskaper som ansågs vara attraktiva hos anställda fokuserade på tre ledord, 
social kompetens, företagsamhet och initiativförmåga. Ledordet ansågs av flera 
deltagare som ett belastat samlingsuttryck för en mängd olika egenskaper. 
Deltagarna tyckte att begreppets kärna låg i förmågan att på ett engagerat sätt kunna 
lyssna och anpassa sig efter mottagarens behov och önskemål.118 
 
Begreppen företagsamhet och initiativförmåga framstod under diskussionerna ”ligga 
rätt i tiden”. Även kunskapsinhämtning och tolkning av kunskap var en mycket viktig 
egenskap som enligt deltagarna i workshopen ligger nära begreppet 
initiativförmåga119.  
 
 

 

                                                 
115 Framtidens medarbetare- workshop genomförd av svenskt näringsliv av Springtime, 30, jan, 2001, 
s. 5 
116 Framtidens medarbetare, 2001, s. 7 
117 Framtidens medarbetare, 2001, s. 7 
118 Framtidens medarbetare, 2001, s. 9 
119 Framtidens medarbetare, 2001, s. 11 
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7 Fallstudiens resultat 
Detta avsnitt redogör för den empiri som inhämtats genom de intervjuer jag har 
genomfört och resultaten redovisas i samma temaföljd som min intervjuguide. 
Intervjutemana är, den egna verksamheten, samhällsutvecklingens konsekvenser för 
kompetensutveckling, kompetensutveckling/behov och vad företag söker vad det 
gäller utbildningar och personal. 
 
Följande informanter ingår i studien: 
 
Informant A, (Albin) är verksam som både styrelseordförande i ett utbildningsföretag 
och som egen företagare i utbildningsbranschen sedan många år, och arbetar även 
aktivt i en branschförening. 
 
Informant B, (Bo) har varit verksam som utbildare och utbildningskonsult i både 
offentlig och privat sektor sedan början av 1990 – talet.  
 
Informant C, (Cecilia) har arbetat som utbildningskonsult inom personalutveckling 
och verksamhetsutveckling och som platschef på ett utbildningsföretag.  
 
 
 Den egna verksamheten 
 

Bo och Cecilia är ense om att det är viktigt att träffa kunder för att bilda sig en 
uppfattning om vilket behov som finns. De anser även att nätverk är mycket viktiga. 

Det handlar om att vara ute och träffa mycket kunder och se vilka behov de har, 
vilka utbildningar de söker. Sedan har vi ett intranät där vi snabbt kan 
kommunicera med varandra inom företaget. Det gäller att vara med i nätverk, för 
man delar inte gärna med sig av det man vet till de som är utanför. (B) 

Dels så arbetar vi nationellt, på central nivå, är med i nätverk och följer utveckling. 
Men vi har ju även den nära kontakten på regional och lokal nivå, den ser jag som 
vår styrka. Vi är ju där ute på företagen på branschträffar och nätverkande, det är 
ju där man får veta vad som händer och sker.(C) 

Albin anser att företagen själva många gånger vill göra en behovsanalys och 
diagnos för att kunna stå fria när de ska välja leverantör. 

Exempel, väldigt vanligt är att många kunder gör en NMI (Nöjd Medarbetar Index) 
dvs. att de via nätet intervjuar alla anställda och frågar om, får du tillräckligt mycket 
feedback i ditt jobb, får du tillräckligt mycket positiv feedback. Får du veta av din 
chef, var du står i organisationen, och hur nöjd är du med din chef osv. och då gör 
man sådana här enkäter, och då när man har fått det svaret, så går man ju som 
köpare ut och samlar offerter för att se vem som kan göra det.(A) 

Alla tre är av uppfattningen att vara ute och träffa kunder, att odla sina nätverk och 
vara med på branschträffar för att fånga upp förändringar och följa med i utvecklingen 
är mycket viktigt 

För mig själv till exempel, så ligger det ju i sakens natur att jag hänger med på 
olika dragningar, tidningar debatter osv.(A) 
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Dels så finns vi över hela landet, vi har kontor som regionalt lever sitt eget liv, som 
har sina lokala knytpunkter med kunder. Och på central nivå så har vi centrala 
knytpunkter med stora kunder, och det gör ju att vi har ett informationsflöde mellan 
kontoren där vi delar med oss, vi träffas ju regelbundet och har egna utbildningar, 
kanske för nya produkter, och vi tar upp olika aktuella ämnen. ”Nya former av 
utbildningar. (B) 

Enligt mig så anser jag att företaget måste ju vara med, förr kanske det fanns två 
stora utbildningsföretag idag finns det mängder. Så är man inte med och ser 
utvecklingen som en möjlighet så är det kört, skulle jag vilja påstå.(C) 

När det gäller hur utvecklingen inom IKT har påverkat deras arbete har de olika 
uppfattningar. Albin anser att kraven på utbildningsföretagens kvalitetssystem från 
näringslivets sida har ökat och att det inom en snar framtid kommer att bli viktigt att 
vara auktoriserad  

Vi har sett att kunderna ställer mer och mer krav på kvalitetssystem. Vilket har lett 
till att ifrån årsskiftet kommer att vara ett krav på att vara auktoriserad för att verka 
som utbildare. (A) 

Bo å andra sidan säger att han inte har varit med från starten av den utvecklingen, 
men eftersom konkurrenterna som kan tillgodogöra behoven från näringslivets sida 
är få, har de fortfarande mycket kunder. 

Jag har inte arbetat här så länge för att yttra mig om vad som skedde i början. Men 
eftersom det inte finns så många som kan leverera utbildningar inom området, så 
märks det i och med att företagen hör av sig till oss.(B) 

Cecilia tycker inte att de har påverkats så mycket av den utvecklingen, även om det 
har tillkommit distansutbildningar. 

En del naturligtvis, eftersom distansutbildning och såna saker har kommit, så vi har 
inte påverkats så mycket av den.(C) 

 

Samhällsutvecklingens inverkan på deras verksamhet 
 

Albin anser att utvecklingen mot nätverkssamhället har gjort organisationerna 
otydliga. Därför anser han att det krävs tydlighet i allt vi gör, tydligt ansvar, tydliga 
befogenheter, tydlig feedback osv.  

Ja, det som kommer att krävas är ju att vara tydlig. Att vara tydlig, ansvar, tydliga 
befogenheter, tydliga roller, och tydlig feedback. Tydlighet är ett honnörsord, det är 
ju en självklar konsekvens av att man arbetar i projekt man jobbar i nätverk, man 
jobbar mer i matris, och allt det här hänger samman med att du har allt mindre 
gamla hierarkiska former att luta dig emot.(A) 

Han menar vidare att när organisationer blir otydliga så blir också rollerna otydliga. 
Dessutom får individen större ansvar och rörelseutrymme och att det då mer handlar 
om vem som kan påverka och argumentera 

Och då handlar det mycket mycket mer om vem som kan ta för sig, vem som kan 
påverka, vem som kan tala övertygande, vem som kan argumentera bättre än 
andra, därför att organisationerna blir otydliga. Och man inte vilka roller folk har 
alla gånger, man vet inte vem som bestämmer vad, och det leder ju till att blir rätt 
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mycket möten och det blir mycket mer informella ledare, det blir otydliga 
organisationer. (A) 

Cecilia är av uppfattningen att den formella utbildningen inte kommer att vara 
avgörande och att det kommer att vara viktigt att värna om sina kontakter. Hon anser 
också att eftersom allt går mycket snabbare idag är det viktigt att vara flexibel och 
framsynt. 

Det räcker inte idag med en formell yrkesutbildning, utan du måste finnas med 
socialt, det finns ju många aspekter, jobb får ju många via kontakter. När man 
jobbar med bemanning och inhyrning, så tittar ju man på vilka individer som 
fungerar hos olika företag,. Det sociala är jätteviktigt. (C) 

Vi är ju oerhört mycket mer flexiblare och rörligare än förr, så ser det ju inte ut idag, 
med tanke på ekonomin och flexibilitet, som vi också kräver av våra deltagare. Folk 
måste ju vara mer rörligare, det gäller ju oss också. Och snabbt, snabbt, snabbt 
förändras det ju också. Samtidigt som du gör det du ska idag, så måste du ha foten 
i det som kommer i övermorgon.(C) 

Bo är av uppfattningen att nätverksbyggandet mellan aktörer i näringslivet är både ett 
hot och en möjlighet, och det är viktigt att finnas med i dessa. 

Det är både ett hot och en möjlighet, när företagen bygger egna 
utbildningsplattformer, med egna intressegrupper, det är givetvis ett hot mot oss 
leverantörer, vi hamnar ju utanför där. Men vi kan ju hamna i de nätverken som 
leverantör, då sprider vi ut oss mer än om vi inte hade tillhört nätverket, så nätverk 
är viktigt. (B) 

När det gäller företagens framtida behov av kompetensutveckling är alla informanter 
ense om att det finns olika behov för olika företag. De anser att det däremot kommer 
att bli viktigare med kompetensutveckling inom de ”mjuka” områdena, som till 
exempel grupparbete, ledarskap osv. 

Specifik kompetens är vad du har arbetat med (exempel marknadsansvarig, eller 
att du har haft en väldigt specifik uppgift) jag tror att det specifika bli mindre och det 
generella kompetensen mer intressant. Och även det sociala, det vill säga hur man 
passar in i företagen med deras värderingar, kultur och synsätt. (A) 

Jag tror att den ökar, man tittar också på att integrera olika metodiker, olika former 
av interaktiva utbildningar som en del av utvecklingsprocessen. Man tittar också på 
personlig coachning som en del också. (B) 

Företagens behov har ju förändrats, vi ser ju att företag behöver hjälp med till 
exempel rehabilitering. Och det kan ju vara så nu att man tar hit en arbetsgrupp 
och tränar dem i just grupparbete, så det är ju olika behov på olika arbetsplatser. 
(C) 

Bo anser också att det går mycket snabbt idag, vilket gör att företagen måste agera 
snabbt och att de inte har tid att skicka iväg personal på långa utbildningar. Därför 
tror han att det kommer att bli mer integrerade utbildningar på plats hos företagen. 

Omvärldsfaktorerna ändras mycket snabbare idag än vad det har gjort tidigare, och 
det gör att man från företagen sida måste vara mycket mer alert på nyheter, 
förändringar och anpassa oss till marknaden som den utvecklar sig, och i kortare 
perioder. (B) 
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Det kommer att bli mindre att vara borta på hotell på en 3 dagars utbildning. Jag 
tror att det kommer att bli mer anpassat och förankrat i verksamheten, det är av 
flera anledningar, det är svårt att ha folk borta från produktion, man kommer att 
utföra utb på plats, man kanske delar upp utb, så att det blir mer integrerat med 
verksamheten. (B) 

Alla tre är av uppfattningen att den eskalerande informationsmängden är ett stort 
problem. Och att det kan vara mycket svårt att navigera rätt i det stora utbud av 
informationskanaler, och svårigheten att hitta rätt information. 

Det är en komplex fråga, det är flera aspekter i den frågan. Vi får ju informationen 
via fler kanaler idag och det går mycket fortare. Problemet är just att vi får 
information från olika håll, att vi får svårt att knyta ihop säcken och få någon helhet 
i det. (B) 

Man blir overloaded, man blir ju övermätt av information, det leder ju ofta till att 
man försöker söka andra vägar, exempel. När man ska rekrytera, Förr i tiden 
kanske man gjorde så att man gick ut med annonser, man intervjuade folk osv. 
Och nu vet man att kommer att få så många sökande och så mycket information så 
vi inte kan hantera det. (A) 

De behöver ju mycket guidning, det räcker inte med att titta i platsjournalen, utan 
man måste leta på företags hemsidor. Du måste ha lite omvärldsinformation, tänka 
på var trenderna är på väg. Men som sagt, det finns så mycket information att det 
kan vara svårt hitta. (C) 

Albin anser vidare att det ofta leder till att man ”stänger” in sig i sina befintliga nätverk 
därför att man inte klarar av att hantera informationsmängden. Och att detta kan leda 
till att det gamla skråväsendet upprättas igen. 

Så vi går ut och lyssnar i våra nätverk istället, och hör om vi känner någon. Då har 
man ju tagit bort informationsbruset så att säga, då går man ju direkt på någon 
som är mycket närmare.” (A) 

Baksidan av det här att det kan bli så att vi upprättar det gamla skråväsendet, som 
bestod av en grupp människor arbeta ihop och som inte släppte in andra. Den här 
stora informationsmängden är ytterligare en variant till att ha bra nätverk, man 
frågar någon som känner någon, och så håller man ihop i de här nätverken, och 
det är dom som räddar ens karriär och framtid.(A) 

Bo och Cecilia är av uppfattningen att det finns ljuspunkter. De arbetar mycket med 
sina hemsidor för att kommunicera ut och bedriva sin verksamhet.  

För vår del har det varit en fördel, vi har kunnat jobba mer med våra hemsidor, där 
vi kan kommunicera ut vår verksamhet, där har Internet varit till stor hjälp. (B) 

Vi har en hemsida där du kan köpa utbildning och genomföra den på nätet. Men 
även klassiska ”tunga” utbildningar har ju en del av sin teori på nätet. Så man har 
ju plockat in informationssamhället i gamla utbildningar.(C) 

Bo anser vidare att folk har svårt att hantera den rika informationsfloran, det blir 
helt enkelt för mycket information. Bo ser också att det inte är någon stor efterfrågan 
på informationsrelaterade problem, eftersom det är en liten målgrupp som behöver 
en sådan utbildning.  
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Men problemet med den här informationsfloran är ju att folk har svårt att hantera 
det, det blir för mycket information. Det är en liten efterfrågan på 
informationsrelaterade problem, det är en liten målgrupp. (B) 

Bo anser vidare att det snabba tempot tillsammans med den ökande 
informationsmängden i näringslivet pressar näringslivets aktörer till att ta alltför 
snabba beslut. Beslut som i många fall inte är ordentligt underbyggda.  

det finns ingen tid att genomföra några djupare analyser idag, utan man chansar 
med den information man har. Detta arbetssätt gör att man kan arbeta snabbare, 
men problemet kan vara att man agerar med för lite och kanske felaktig 
information.  (B) 

För den tid det tar att göra grundliga analyser gör att man redan har tappat 
försprånget. Allt går mer och mer i realtid, vi måste arbeta nuet. Man får agera med 
den lilla information man har och chansa lite att man gör rätt. (B) 

Nackdelen kan vara att man har för lite eller felaktig information så att man inte kan 
göra en bedömning. En rapport är ju mer utförlig mer genomarbetad. (B) 

Bo anser också att vi kanske måste se över vårt sätt att arbeta, att vi måste anpassa 
oss till det här flödet av information.  Det krävs kunskap och kompetens för att snabbt 
göra en bedömning anser han. Och för att kunna göra det så måste vi lära oss att 
hantera den tillgängliga tekniken på ett effektivare sätt. 

Samtidigt måste vi människor anpassa oss till det här nya flödet av information, 
vilket gör att vi kanske måste tänka om litegranna i vårt sätt att arbeta, men det 
kräver ju att du har bra kunskap om det du håller på med för att snabbt göra en 
bedömning av informationen, du måste ju ha en viss kompetens för att göra en 
snabb bedömning, ofta måste det vara ett ryggmärgs agerande. (B) 

Dels ska du kunna hantera de verktyg vi har idag effektivt och på ett mer 
fullständigt sätt (exempelvis mobiltelefon, folk kan bara ringa och lyssna på musik i 
sina mobiler, och inte har till exempel mailen kopplad till den) vi jobbar inte effektivt 
med den teknik vi har idag, ta outlook exempelvis finns det mycket att jobba 
med.(B) 

Vi måste därför se över vårt beteende, anser Bo, och det behovet är större än 
behovet av teknik och processer. Bo menar att få ens har tänkt på dessa problem 
och att vi måste ändra vårt förhållningssätt till tekniken, skapa regler hur vi ska 
använda oss av den på ett bra och effektivt sätt. Det måste utbildas folk i att tänka 
rätt utifrån tekniken.  

Och det är ju hur vi ska förhålla oss till det här, hur ska vi med utgångspunkt i 
tekniken arbeta, med förhållningssätt, regler osv. Här finns det större brister än på 
teknik/processsidan. Vi behöver utbilda folk i att tänka rätt utifrån tekniken, här 
finns det ett jättebehov, men få ser det. (B) 

Bo anser att det är en av de största utmaningarna i framtiden. Att integrera 
beteendemönster tillsammans med processutveckling, men att det är svårt att 
kommunicera till företagen.  

Där ser jag de största problemen i framtiden man måste integrera 
beteendemönster tillsammans med processutveckling.  (B) 
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Men det är komplext att jobba med beteenden, därför att det är abstrakt, hur ska vi 
ändra människors beteendemönster, vi är ju olika som människor, medan 
processer kan man säga att, gör så och så, då och då så blir det rätt där. (B) 

 

Behovet av kompetensutveckling i näringslivet  
 
Cecilia och Bo är eniga om att utbildningsföretagens kompetens har höjts markant. 
Man arbetar mer idag med att utveckla metodiker och den pedagogiska delen. 

Vad det gäller de ”mjukare” tjänsterna (rehab, coachning) där har det tidigare inte 
varit så viktigt med en formell kompetens, men det har ju verkligen förändrats idag, 
det är mycket högre krav, det ska vara beteendevetare, arbetsterapeuter och 
socionomer eller vad som nu krävs. Förr pratade man om att ”lyfta” folk, idag är det 
på en mycket professionell basis. (C) 

Jag tycker den ser bra ut, för vi jobbar nära arbetslivet och vi jobbar mycket med 
att lyssna av marknaden om vilka behov som finns och ta fram utbildningar, man 
blir ju bättre å den pedagogiska delen, men blir bättre att utveckla nya 
utbildningsformer och metodiker som gör att man kan erbjuda företagen mer olika 
varianter och former av utbildning som passar just dom. (B) 

Albin anser att ett grundläggande problem är att kunderna ofta inte vet vad deras 
behov är, men att de måste agera. 

Kunderna väldigt sällan vet vad deras behov är. Utan de känner, vi borde göra 
någonting, men de vet inte alltid riktigt vad det är. (A) 

En av anledningarna till detta anser Albin ligger i kundernas oförmåga att tolka 
informationen som finns, för att ta ett beslut. 

Det beror på hur man tolkar all den information som finns, jag tror att kunden har 
rätt svårt ofta att orientera sig i vad deras behov är egentligen. Det är en komplex 
process. (A) 

När vi kommer till vilken betydelse det livslånga lärandet har för företagen skiljer sig 
informanternas uppfattningar. 

 
Albin menar att beroende på vilken attityd företagen har till olika insatser för 
kompetensspridning, jobbrotationer och andra processer, tillsammans med vilken 
utbildning och attityd personerna i företaget har, så kan man skapa en process för 
livslångt lärande utan yttre tillskott. 

Rent teoretiskt kan man ju säga att vi inte behöver några utbildningsinsatser för att 
få ett livslångt lärande, beroende på attityd. Om man på ett företag har attityden 
och synsättet att ha job rotation, vi jobbar i matris, vi jobbar i team på olika sätt, 
och då vet man att de människorna som är i vår organisation är högutbildade, de 
är akademiker allihop till exempel, det vi då gör är att skapa en korsbefruktning så 
att vi får en lärande organisation, då skapar vi livslångt lärande alldeles utan yttre 
tillskott till exempel utbildning, då har man ju redan fått den. (A) 

Bo anser att kompetensutveckling är viktigt och att vi behöver arbeta med oss själva 
hela livet. Problemet anser Bo är, att vi brister i noggrannheten idag, och att det är 
det kortsiktiga tänkandet hos företagen som ligger till grund för det. 
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Vi tycker det är viktigt, kunskap är något vi behöver. När vi jobbar med personlig 
utveckling så måste vi alltid jobba med oss själva hela tiden genom hela livet 
egentligen, vi måste repetera för att komma ihåg det vi fick lära oss, där man ju 
idag lite si och så, det är mycket att utbilda här och nu och få sin fina pärm och sen 
är det bra. man kanske inte alltid ser investeringen långsiktigt. Man har ett mycket 
kortare synsätt, vilket jag tycker är oroande. (B) 

Bo tycker att den kortsiktighet han ser hos företagen är oroande eftersom det är ett 
hot mot kompetensen inom företaget. Bo är av uppfattningen att de ekonomiska 
faktorerna och ett alldeles för starkt processtänkande ligger till grund för att företag 
tar in kompetens utifrån för att lösa problem  

Man kanske jobbar med att köpa in tjänsterna för att lösa problemen här och nu, 
då finns ju risken att kunskapen försvinner ut ur företaget, att man tappar den här 
kärnan i bolaget som står för kunskap och utveckling. Tyvärr är det så när 
processer styr och ekonomiska faktorer styr, så när det går bra så gasar man och 
då köper man in tjänsterna, och när det går dåligt slänger man ut det, och det är ju 
lite oroande utifrån ett kompetensperspektiv. (B) 

Cecilia anser att det är viktigt och mycket mer lättillgängligt idag. Hon anser vidare att 
människor är mycket mer intresserade av sin egen utveckling idag, 

Vi möter idag kursdeltagare mellan 20 – 60 år, det är ju ett bevis på att man 
kommer tillbaka för att förkovra sig, och det är ju inte säkert att man gör det på 
grund av att man blir arbetslös, utan för att man vill, man ser om sitt hus på ett 
annat sätt idag än förr, det finns ju helt andra möjligheter idag, du kan läsa på 
distans, på kvällar, på högskola. (C) 

 

Vilken kompetens söker företag 

Alla tre är av uppfattningen att individers attityder och beteenden är viktiga faktorer i 
näringslivet idag. 

Självklart är det ju jätteviktigt att folk har en känsla för det här med rätt och fel, att 
man går till jobbet om man är frisk, ansvarsfull, vara artig och kunna föra dig i 
sociala sammanhang, jag tycker att de här mjuka bitarna är JÄTTEVIKTIGT, och 
det är ju jättemånga som inte har dessa bitar.(C) 

Jag tror attityder kommer att bli ännu starkare och mer utslagsgivande, man söker 
människor med rätt attityder, för attityd tar ofta tid att påverka, medan kunskap, nya 
synsätt, nya arbetssätt går ofta fortare att förse människor med.  (A) 

Det beror på vilka yrken och roller som det gäller, den formella kompetensen är 
viktigt men inte livsavgörande, och man ska ha ett beteendemönster som fungerar 
med de processer som företaget jobbar i och med. Du ska fungera i grupp, team 
osv. (B) 

Alla tre är ense om att informationskompetensen är en personlig förmåga som 
baseras på ett nyfiket och vetgirigt beteende.  

Jag tror att bästa drivkraften är alltid nyfikenhet, det kommer vi aldrig ifrån, har man 
attityden att förändringar, kritik är av godo, OJ det här var intressant, vad finns det 
för lärande i detta, om jag har den attityden med mig, då kommer man aldrig att få 
problem i arbetslivet. Då är man alltid beredd på förändringar. Medarbetarskapet 
kommer att förändras, det kommer mer och mer att bli så att man leder sig själv. 
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Ta aktivt ansvar för att leda sig själv och att utveckla sin roll, och få större ansvar 
och befogenheter, inte bara chefen. (A) 

Informationskompetent, att man är kompetent nog att finna information tror jag. I en 
arbetsmiljö kan det väl vara att jag utan att någon säger till mig själv ska känna av 
vilken information jag behöver för att göra mitt jobb, så skulle jag vilja beskriva det. 
(C) 

Cecilia fortsätter 

Men att försöka få människan till att vara nyfiken, vetgirig och att söka upp 
kunskap, det är väl jättebra om vi kan lyckas med det, och det är ju självklart ett 
mål, vi har ju en tro på att människan kan, vill och förmår att växa i färdigheter. Det 
är ett sånt begrepp som faktiskt jobbar efter här. Då gäller det att pusha människor 
att bli därhän då. (C) 

Det var en intressant fråga. Mycket handlar om att vara lyhörd, men också vara 
kunnig i att hämta information. Dels att vara duktigt tekniskt, att hämta in 
informationen, men också beteende, att vara mottaglig för information, att man har 
en infrastruktur i sig själv. Ett beteende som gör att man tar till sig information, och 
där är vi ju olika som människor, vissa läser ju allt som går att läsa, andra väljer 
bara det lilla man vill läsa då.  (B) 

Cecilia och Bo anser att alla inte behöver vara informationskompetenta beroende på 
vilken roll de har i företaget. 

Det är ju självklart jättebra om man kan få alla att själva känna vad, hur och var 
man hittar informationen, för det sparar ju tid, då slipper ju någon berätta för dem. 
Men att det skulle gå dit är väl en utopi. Olika medarbetare kommer alltid att ha 
olika sidor, vi eftersträvar ju inte att alla ska vara lika heller: (C) 

Det är en komplex fråga. Den kanske är mer viktig för vissa än för andra.(B) 

Bo är vidare av uppfattningen att det är viktigt ur perspektivet att vi arbetar i realtid 
idag, men att det är beroende på vilken position du har i företaget. Bo säger att de 
aldrig diskuterar i de termerna när de arbetar med kompetensutveckling. 

Det är viktigt ur det perspektivet att vi lever i realtid idag. Och att det är både viktigt 
och oviktigt att samla på sig information idag. I en viss yrkesgrupp kan det vara 
viktigt att snabbt samla in information för att kunna fatta rätt beslut, för att göra 
saker i rätt tid osv. Vi diskuterar aldrig i de termerna i och med att vi utbildar 
personer i företag för att utveckla deras specifika områden.  (B) 
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8 Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att dels genomföra en litteraturstudie över de politiska 
intentionerna och föreningen Svenskt Näringslivs visioner rörande det framväxande 
nätverkssamhällets påverkan på näringslivet och kompetensen i arbetslivet. Genom 
fallstudien undersökte jag hur tre företrädare för olika utbildningsföretag uppfattade 
och bemötte de förändringar och utmaningar som utvecklingen hade fört med sig.  

 

Centrala frågställningar: 

 
– Hur ser de politiska intentionerna rörande samhällsförändringen ut? 
 
– Vilka kunskaps- och kompetensbehov går att identifiera i de politiska 

intentionerna? 
 
– Vilka visioner kring samhällsförändringen och näringslivets utveckling ger 
föreningen Svenskt Näringsliv? 
 
Hur uppfattar och bemöter utbildningsföretagen (att) samhälls- och 
teknikutvecklingen har påverkat deras verksamhet, och deras syn på kompetens, 
med fokus på: 
 
- Den egna verksamheten? 
- Samhälls- och teknikutvecklingens konsekvenser för kompetensutvecklingen? 
- Behovet av kompetensutveckling i näringslivet? 
- Vilken kompetens söker företag? 
 

På dagens och med största sannolikhet morgondagens arbetsplatser är det 
essentiellt att veta hur man får tillgång till, hanterar och använder stora mängder 
information. Informationen är en absolut vital faktor inom alla aspekter av näringslivet 
oavsett om det gäller kvalitén på den enskilde arbetarens arbete eller framtagandet 
av beslutunderlag men även företags konkurrenskraft. Tekniken av idag kan många 
gånger göra det dagliga arbetet mycket mer givande och snabbare, och med en del 
utbildning i frågan, lättare och effektivare. Därför är det viktigt att företag och individer 
adresserar dessa utmaningar och problem.  

 
 
Litteraturstudien 
 
Jag har i min litteraturstudie kronologiskt kunnat följa de politiska intentionerna 
rörande det framväxande informationssamhället. Även om det är riskabelt att yttra sig 
om europeiska, nationella och enskilda organisationers särskilda inriktning anser jag 
att man enkelt kan urskilja ett antal huvuddrag och grundläggande teman i de 
dokument jag har undersökt. De politiska intentionerna är alla med obetydliga 
individuella avvikelser präglade av en nästan blind uppfattning om att vi står på 
trappan till en ny tid, informationssamhället. En förändring som fundamentalt kommer 
att omvandla det svenska samhället. Kommissionerna förutsätter att 
förändringstakten inte kommer att stanna av utan accelerera och att IT: s genombrott 
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och snabba utveckling samt den ökande globaliseringen är de viktigaste och mest 
framträdande och drivande faktorerna i detta nya samhälle. Därför anser de att en 
bred användning av IT inom alla aspekter av näringslivet tillsammans med en bra och 
effektiv informationsförsörjning kommer att vara essentiella för såväl nationen som 
det svenska näringslivets utveckling och konkurrenskraft. 
 
I huvudsak överensstämmer åsikterna i de svenska dokumenten med de dokument 
jag har studerat från EU. I Bangemannrapporten…120 framställs utvecklingen till ett 
informationssamhälle som oundvikligt och irreversibelt; En utveckling som kommer 
att på ett grundläggande sätt påverka alla aspekter och relationer mellan samhällets 
olika aktörer. Den informationsteknologiska utvecklingen framhålls som särskilt viktig 
för näringslivet och den kommer att både skapa nya yrken och förändra andra. För 
att denna omvandling av näringslivet skall komma till stånd krävs ny kompetens och 
kunskap. För att behålla och öka konkurrenskraften är det av största vikt att 
europeiska företag ökar användningen av IT och en väl utbyggd IT-infrastruktur 
skulle underlätta detta. 
 
I studien av dokumenten från föreningen Svenskt näringsliv framgår en bild liknande 
den som jag kunde urskilja i de politiska intentionerna. I dessa dokument uppfattas 
samhällsförändringen gå mycket snabbt, och att vi i Sverige inte har råd att inte 
hänga med i denna utveckling. Dokumenten framställer IT som den drivande faktorn 
bakom globaliseringen av ekonomin och samhället. IT är lika viktig som energin var 
för industrisamhället, den har förändrat alla aspekter av våra liv från arbete och 
konsumtion till vård och fritid menar de. Globaliseringen framställs som en 
omfattande och snabb omvandling vilket ställer nya krav på Sverige och svenska 
företag. Vi måste bli bättre på att anpassa oss till de nya förutsättningarna och det 
svenska näringslivet måste utveckla nya produkter och produktionsmetoder som på 
ett bättre sätt kan möta dessa förändringar, och avveckla de som inte håller måttet, 
vilket kommer att ställa högre krav på kompetens hos den svenska arbetskraften.  

 
Kunskapens och kompetensens betydelse markeras tydligt i alla dokument jag har 
undersökt, och den bakomliggande faktorn till det är att man, som jag tidigare 
nämnde, föreställer sig en värld som präglas av snabba vändningar och av 
globalisering samt att information och informationshantering blir den dominerande 
handelsvaran i informationssamhället. Dokumenten i studien argumenterar för att 
utbildning och fortbildning måste anpassas efter informationssamhällets krav på 
ständig förändring och att även samhällets alla aktörers inställning till sin egen 
utveckling måste ändras för att möta dessa krav. Alla är vidare ense om att den 
snabbt ökande universellt tillgängliga informationen kräver större kunskaper i att 
söka, värdera och välja ut information. Att hantera information kommer av den 
orsaken att bli en avgörande kompetens i det framväxande informationssamhället. 

 
Efter genomgången av materialet i min litteraturstudie framgick det klart att det 
existerade en djup övertygelse om informationssamhällets närstående inträde.  
Sveriges anpassning till detta samhälle skulle ske genom en ökad användning av 
informationsteknologi. Annars finns det en stor risk att vi tappar den ledande position 
som Sverige har och skulle kunna halka efter i utvecklingen. Övertygelsen i 
materialet att IT skulle stärka alla områden av samhället framförallt ekonomiskt var 

                                                 
120 Bangemann, Martin, 1993 

 49
 



 

genomgående och tydlig.  När näringslivet stärks ökar tillväxten och arbetslösheten 
skulle minskar.  I det nya samhälle de föreställde sig var informationsteknologin 
essentiell och information och informationshantering en mycket gångbar 
handelsvara. Som ett svar på denna samhällsomvandling ansåg de att det livslånga 
lärandet, kunskap och färdigheter som informationssökning, värdering och hantering 
av information var väldigt viktiga och lyftes fram i alla dokument. 
 
Den avsaknad av kritisk inställning som framstod vid genomgången av materialet och 
framförallt av IT-kommissionens sammansättning har kritiserats från olika håll. I 
Offentlighetens nya rum… menar Lars Ilshammar att experternas tolkningsföreträde 
har skapat en föreställning att vi snabbt måste acklimatisera oss efter de nya 
omvärldsfaktorerna, vilket har begränsat och fokuserat den politiska praktiken och 
beslutsfattandet till att endast omfatta tillväxt, avreglering och globalisering. Även de 
utopiska visioner som myndigheterna framställer har kritiserats. Jonas Johansson till 
exempel menar i Du sköna nya tid att den svenska politiken på 1990- och början på 
2000-talet rörande informationssamhällets framväxt har präglats av en stark 
teknikdeterminism och utvecklingstänkande och att detta inte på något sätt är unikt 
för just den perioden, eftersom Sverige har en lång teknokratisk tradition. 
 
Avsaknaden av kritik dels mot föreställningen av IT som samhällsideologi och 
samhällsförändrare och mot inställningen att utvecklingen av informationstekniken är 
obeveklig, snabb och fundamentalt viktig för samhället i de texter jag har analyserat i 
litteraturstudien. Kan förklaras, anser författarna bakom ”IT – ism”, av att det, dels 
finns en betydande diskrepans mellan de storslagna visioner och löften från 
beslutsfattare, opinionsbildare och inom olika media om IT: s betydelse och 
människors egna erfarenheter av att använda tekniken, dels har en stark diskurs 
skapats där man endast kan tala om vissa saker (IT skapar arbete, IT är grunden för 
informationssamhället, vi måste hänga med i utvecklingen osv.) om man vill bli tagen 
på allvar. Kritiska röster släpps inte fram och om det ändå sker tränger inte 
budskapet fram i informationsbruset. Författarna menar att denna övertro baseras 
mer på tro än på vetande 
 
När jag läser dokumenten i min litteraturstudie så slås jag av den ensidiga 
information intentioner och visioner grundar sig på, vilket har fått mig att fundera. Det 
skulle vara intressant om Regeringen, när frågan om nödvändigheten av en särskild 
IT-kommission skulle tillsättas kom upp på dagordningen i början på 1990- talet, 
ställde andra frågor, än de frågor som efter genomgången av dokumenten verkar ha 
ställts. Hur skulle sammansättningen och direktiven för kommissionens arbete ha sett 
ut? Om de istället ställde frågor som, vilken information behöver vi för att skapa oss 
en så fullständig bild som möjligt av den samhällsomvandling vi verkar stå inför? Hur 
kan vi använda den nya tekniken på bästa sätt? Vilken kunskap kommer det att 
krävas av oss för att utnyttja den optimalt? Vilka personer kan bistå oss med den 
informationen? Detta går ju givetvis bara att spekulera i, men jag är ganska säker på 
att kommissionernas sammansättning och fokusering skulle ha sett annorlunda ut. 
Dessa tankar jag har framfört nu är inte på något sätt nya. Drucker argumenterade 
redan 1992 för att frågor som dessa är essentiella för företag och organisationer121. 
Den stora utmaningen menar Drucker, ligger inte i att utveckla snabbheten eller 
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minneskapaciteten hos tekniken, utan i att omvandla den information som vi har 
tillägnat oss till något konstruktivt. 
 
 
Fallstudien 
 
Fallstudien, baserad på intervjuer med tre företrädare för olika utbildningsföretag ger 
inblick i uppfattningar om näringslivets behov av kompetens och 
kompetensutveckling bland utbildningsföretag. Men resultatet innefattar även 
uppfattningar om hur samhälls- och teknikutvecklingen har påverkat deras egen 
verksamhet. Företrädarna är alla eniga om att det är mycket viktigt, till och med 
avgörande, för den egna verksamheten att finnas med i olika nätverk (ekonomiska, 
kulturella, sociala, politiska). I takt med samhälls- och teknikutvecklingen har dessa 
nätverk blivit deras primära informationsresurs beträffande nya trender i samhället 
och för affärsmöjligheter samt för marknadsföring och utveckling av den egna 
verksamheten. Företrädarna är också eniga om att de interna nätverken i respektive 
företag är viktiga för deras egen informationsförsörjning. De interna nätverken 
används för att dela med sig av erfarenheter och vid problemlösning. Men nätverken 
är också ett verktyg för omvärldsbevakning för att känna av trender i näringslivet, 
förmedla nya produkter (utbildningar) och för att hänga med i utvecklingen i 
branschen.  
 
Samhälls- och teknikutvecklingen har enligt företrädarna fört med sig en utveckling 
mot flexiblare, rörligare och otydligare organisationer. Företagen idag är mer 
observanta och engagerade i företagets och de anställdas utveckling. Vilket har haft 
konsekvenser för inställningen till kompetensutveckling. När företagen själva bygger 
sina egna utbildningsplattformar med egna intressegrupper blir de ett hot mot 
utbildningsföretagen; en utveckling som en av företrädarna påpekar riskerar att 
stänga ute utbildningsföretagen. Förändringen mot otydligare organisationer 
tillsammans med att rollerna i företagen blir otydligare ställer större krav på företag 
och individer att vara tydliga i allt de gör.  
 
I takt med utvecklingen av IKT har mängden information formligen exploderat, 
företrädarna är ense om att det är ett stort problem för alla aktörer på alla nivåer i 
näringslivet. Människor har svårt att hantera stora informationsmängder och flöden, 
vilket kan leda till att man stänger in sig i sina befintliga nätverk.  Paradoxalt nog är 
det en liten efterfrågan på informationsrelaterade problem. Uppfattningen att det är 
en liten målgrupp som behöver kompetensutveckling i att hantera information delas 
av informanterna.  
 
Idag när omvärldsfaktorerna ändras snabbt ökar efterfrågan på 
kompetensutvecklingsinsatser från näringslivets sida för att möta de nya behoven 
och förutsättningarna de ställs inför.  Företrädarna är eniga om att teknik och 
samhällsutvecklingen har förändrat kraven på utbildningsföretagen från näringslivet. 
De menar att det idag ställs högre krav på kompetensen hos utbildningsföretagen, 
parallellt med att kraven på genomförandet av kompetensutvecklingsinsatser har 
förändrats. Insatserna blir mer och mer integrerade och förankrade i kundernas 
verksamhet, istället för tredagarsutbildningar som var vanligt tidigare. Denna 
utveckling tillsammans med teknikutvecklingen har medfört att utbildningsföretagen 
har skapat ett större utbud av distans- och mer interaktiva utbildningar. Efterfrågan 
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på ”mjuka” kompetensutvecklingsinsatser till exempel grupparbete, ledarskap och 
konflikthantering är områden har ökat. Problemet är att företagen inte alltid vet vad 
de behöver. 
 
Kompetenskraven från näringslivets sida idag kretsar mer kring individens attityd, och 
hur villig individen är att flytta på sig (både inom organisationen och geografiskt). 
Företrädarna är också eniga om ett beteende som fungerar tillsammans med de 
processer som finns i företaget är viktigt för de rekryterande företagen. 
Samarbetsförmåga är också eftersökt, eftersom mycket av arbetet idag utförs i 
projekt och matris.  
 
Jag kan urskilja fyra genomgående mönster i tre företrädarnas uppfattningar om hur 
samhälls- och teknikutvecklingen har påverkat deras verksamhet och omvärld. Dessa 
mönster visar sig vid närmare undersökning vara sammanflätade och kan kopplas till 
de teorier och tidigare forskning som jag har byggt min undersökning på. 
 
Att finnas med i nätverket (det ekonomiska, kulturella, sociala, politiska) är absolut 
vitalt för utbildningsföretagen enligt företrädarna. Nätverken är deras primära resurs 
för informationsinhämtande och omvärldsbevakning beträffande nya trender i 
näringslivet, identifierande av affärsmöjligheter, information om deras konkurrenter 
och informationsspridning. Nätverken ger dem också möjlighet att följa med i 
utvecklingen inom teknik, utbildningar och förändrade behov av kompetensutveckling 
och fortbildning i näringslivet. Denna bild speglar Castells nätverkslogik. Castells 
menar att alla system eller relationer som använder informationsteknik präglas av 
nätverkslogiken. I nätverket är avståndet till övriga punkter i nätverket noll; finns man 
utanför nätverket är avståndet oändligt. Antingen är du inne eller inte. 
 
Alla informanter är ense om att informationsmängden är ett stort och svårbearbetat 
problem. Problemet med den accelererande mängden information som företag och 
personal dagligen blir bombarderade med, oavsett om vi vill ha informationen eller 
inte, brukar allmänt kallas information overload.  Detta är ett fundamentalt problem i 
vårt moderna samhälle, oavsett vilken kontext man placerar problemet i (privatliv, 
yrkesliv osv.). Det är ingen nyhet att den eskalerande informationsmängden i 
näringslivet har försvårat arbetet. Information är idag en konkurrensfördel, och 
många människor hanterar dagligen enorma mängder information från ett otal olika 
medier i sina arbeten. Företag har således inte råd att bortse från någon information, 
vilket ställer till problem om de inte vet vilken information de behöver, var de hittar 
den, hur de analyserar och införlivar den i den befintliga kunskapsmassan i företaget. 
 
Problematiken kring den eskalerande informationsmängden i arbetslivet diskuterar 
och undersöker både Bruce och Cheuk i sina studier av information literacy i en 
kontext av arbetsplatsen. De menar att utmaningen för näringslivet ligger i att utbilda 
personal till att kunna hantera massiva informationsmängder på ett effektivt sätt. 
Båda menar, att kunna identifiera vilken information som verkligen behövs, och till 
vilken utsträckning, ha förmågan att analysera, utvärdera och att använda information 
är mycket viktigt i näringslivet. Cheuk menar att företag som inte adresserar dessa 
problem på ett adekvat sätt riskerar att förlora affärsmöjligheter, och att personalens 
tid går åt till att försöka orientera sig i informationsmängden. Viktiga frågor försvinner 
i informationsmängden och personalen kan uppleva en känsla av uppgivenhet när de 
förlorar kontrollen över informationsmängden. 
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Uppgivenhet vid informationssökning observerade Kuhlthau i sina studier. Känslan 
av uppgivenhet, menar Kuhlthau, grundar sig på att man inte har formulerat 
ämnesfokus för arbetet. Även om Kuhlthaus studie genomfördes i ett collegebibliotek, 
är det inte svårt att överföra dessa tankar till arbetslivet. Ämnesfokus anser jag kan 
jämställas med målsättning eller problemformulering i arbetslivet. Cheuk påpekar 
också att oförmågan att inte kunna avgöra vilken information som behövs, kommer 
att kosta företaget tid och pengar. Albins svar på min fråga om företagens behov av 
kompetensutveckling anser jag vara ett bra exempel på detta. 

”Kunderna vet väldigt sällan vad deras behov är. Utan de känner, vi borde göra 
någonting, men de vet inte alltid riktigt vad det är, de behöver göra… Det beror på 
hur man tolkar all den information som finns, jag tror att kunden har rätt svårt ofta 
att orientera sig i vad deras behov är egentligen. Det är en komplex process.” (A)  

Bruce anser vidare, att nu när informationsteknologin har blivit mer användarvänlig 
och gränslös, borde näringslivet fokusera på hur vi hanterar den information som 
tekniken frigör.   
 
Här blir det tydligt att det finns en stor diskrepans mellan utvecklingen av den 
informationsbärande tekniken och hur vår kunskap om hur vi ska hantera och förhålla 
oss till den har utvecklats. Detta menar jag kan man koppla till både ”IT-ismen” och 
till Johanssons epokskiftestanke. Både ”IT-ismen” och epokskiftestanken innebär att 
denna diskrepans går att spåra till den diskussion som har förts i Sverige under en 
lång tid, där två av de centrala temana är IT: s grundläggande, samhällsbyggande 
betydelse för det svenska samhället, och vikten av att snabbt lära oss hantera den 
nya tekniken eftersom teknikutvecklingen framskrider väldigt snabbt. 
  
I skenet av dessa tankar blir det ganska tydligt varför begrepp som information 
literacy inte har fått gehör i näringslivet. Jag anser att betydelsen av att utbilda 
personal till att bli informationskompetenta, samt att företagen utvecklar strategier 
som stimulerar denna utveckling bör lyftas fram för diskussion i näringslivet på 
samma sätt som det har gjorts i andra länder, exempelvis Finland och USA.  
 
Även informanterna påpekar detta problem. Bo menar att många företag är präglade 
av kortsiktighet och processinriktning. Istället för att finslipa de ”verktyg” som 
egentligen producerar.  Bo menar att det är ett stort svårlöst problem och att det är 
svårt att nå fram till företagen med denna information. Även om företrädarna inte talar 
i termer av informationskompetens så är de medvetna om de utmaningar och 
problem som kan sorteras under detta begrepp.  
 
Denna fråga har givetvis många förklaringar, men jag tänker ändå försöka sprida lite 
ljus över problematiken. Jag anser för det första att detta förhållande har tydliga 
kopplingar till tankarna kring ”IT-ism”. Det har enligt författarna bakom den skriften 
vuxit fram en diskurs ur retoriken, löftena och föreställningarna som har omgärdat 
diskussionen kring utvecklingen av IT och informationssamhället. Diskursen har 
enligt författarna avgränsat området för denna diskussion genom att endast tillåta 
vissa påståenden om utvecklingen i samhället och tekniken, som till exempel att IT är 
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grunden som informationssamhället står på, att IT skapar nya arbeten och att IT-
utvecklingen går fruktansvärt snabbt, varför det gäller att hänga med.122  
 
Denna diskurs inverkan på diskussionen kring IT kan delvis förklara det inledande 
påståendet i Bruces undersökning workplace experiences...123 Bruce påstår i denna 
rapport att ett av hindren för arbetet med att implementera information literacy i 
fortbildningen i näringslivet är att företagsledare och chefer i näringslivet har 
koncentrerat sig på utbildning och kompetensutvecklingsinsatser i datateknik och 
informationsteknik. När de egentligen borde satsa på att utbilda sin personal att bli 
information litterate.  
 
En annan sida av detta problem som jag ser, är hur begreppet skall presenteras för 
företagsledare, entreprenörer och chefer i näringslivet, för att belysa fördelarna och 
nödvändigheten med att utbilda sig själva och personalen till att bli information 
litterate. Samt att det är viktigt att företagen utvecklar organisationen till att stimulera 
detta arbete på ett bra sätt.  
 
Enligt min åsikt finns det en annan sida av detta problem. Trots att forskningen om 
information literacy i olika kontexter har tagit fart under senare år, har diskussionen 
kring begreppet huvudsakligen pågått inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
samt i viss utsträckning inom utbildningsvetenskapen. De otaliga 
definitionerna/beskrivningarna av vad begreppet innefattar för kunskaper 
problematiserar också arbetet med att överföra dessa tankar till arbetslivet. För att 
komma runt detta problem behövs en användarinriktad förståelse för begreppet 
liknande den som Bruce argumenterar för, eftersom vi har olika uppfattningar om vår 
omvärld. Snavely & Cooper124 anser, med rätta enligt mig, att det bästa 
tillvägagångssättet att behandla problemet med de otaliga 
definitionerna/beskrivningarna av vad begreppet innefattar och betyder är att 
bestämma sig för begreppet information literacy med allt vad begreppet innefattar 
och arbeta utifrån det. Detta arbete som måste genomföras med tydlighet och 
konsekvens riktad mot användarens uppfattning av sin egen interaktion med 
informationen och tekniken i arbetsmiljön.   
 
När jag för informationskompetens på tal under intervjuerna och ber företrädarna 
med egna ord beskriva en person som är informationskompetent är alla eniga om att 
det är en personlig egenskap som baseras på ett nyfiket beteende och vetgirighet 
och lyhördhet. Även om dessa personliga egenskaper säkerligen underlättar arbetet 
med att hantera det dagliga informationsflödet krävs det idag utbildning eller 
åtminstone upplysning om vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Jag tror att nästan alla 
människor känner en viss oro och kanske till och med uppgivenhet när de påbörjar 
insamlandet av material till ett projekt (oavsett om projektet drivs på universitet eller i 
arbetslivet). Ett hjälpmedel är kännedomen om man inte är ensam om dessa känslor 
i det initiala skedet av ett större projektarbete. Som Kuhlthaus studier visar, är dessa 
känslor väldigt vanliga hos personer i början av ett projekt. Men viktigast i det initiala 
skedet är att ställa de rätta frågorna och ha kunskapen och färdigheten om hur man 
bäst genomför sökning och inhämtningsprocessen samt att kritiskt analysera 
informationen. Frågor som, vilken information behöver vi? När behöver vi den? I 
                                                 
122 ”IT-ism” informationstekniken som vision och verklighet, 1998, s. 5ff 
123 Workplace experiences of information literacy, 1999, s. 33-47 
124 Snavely & Cooper, 1997 
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vilken utsträckning behöver vi informationen? Var kan vi hitta den? Hur inhämtar vi 
den? Hur kan vi använda den? Men även, vilken information har vi redan? Hur kan vi 
använda den? Att ställa dessa frågor till sig själv och de man arbetar med i 
inledningsskedet av ett projekt är enligt mig mycket viktigt och kräver lite utbildning 
anser jag.  
 
En viktig detalj i informanternas uppfattning av hur en informationskompetent arbetar 
och vilken kompetens denne har, är att information literacy är en personlig 
kompetens. Även om den är kopplad till många viktiga processer i arbetslivet, 
processer som allt mer utförs i projektgrupper eller team. Alla individer har en egen 
uppfattning av information literacy (även om de kan likna varandra), och att 
information literacy är kontextbunden. Situationen avgör hur en individ uppfattar sin 
egen eller andras ”informationskompetens”. Individen är tillika kontextbunden i den 
mening, att om en individ placeras i en arbetssituation som för denne är okänd, är det 
troligt att individen inte kan använda sin fulla potential för att utföra sitt arbete. Även 
om jag tror att en person med utbildning i information literacy lättare kan hantera en 
sådan situation. 
 
Den upplevda snabbheten i teknikutvecklingen och i näringslivet påverkar givetvis 
företag och personal. Fokuseringen på att öka snabbheten och minneskapaciteten 
inom dagens teknikutveckling, och informationshanteringsproblemen som den 
eskalerande informationsmängden har fört med sig försvårar givetvis arbetet och 
företagsutvecklingen. Tillsammans med bristen av utbildning i information literacy i 
näringslivet som Cheuk och Bruce pekar på i sina studier, är alla faktorer som strider 
mot den kreativitet och nyskapande som dagens näringsliv eftertraktar och kräver. 
Denna kreativitet och nyskapande som rapporten ifrån svenskt näringsliv påpekar är 
mycket viktigt för att svenska företags konkurrenskraft på den globaliserade 
marknaden. Vidare menar Drucker att den stora utmaningen, ligger inte i att utveckla 
snabbheten eller minneskapaciteten hos tekniken, utan i att omvandla den 
information som vi redan har och kommer att tillägna oss till något konstruktivt, 
kreativt och nyskapande.  
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Metoddiskussion 

 
Jag har i min studie valt att använda mig av en kvalitativ metod inspirerad av en 
fenomenografisk ansats, på grund av att jag undersöker människors uppfattningar. 
Jag anser att denna metodologiska ansats stämmer väl överens med 
undersökningens syfte, att undersöka hur förändringar i samhället och utvecklingen 
av IKT har påverkat utbildningsföretagens verksamhet och deras uppfattningar om 
kompetens. Ett centralt problem vid utformningen av denna studie har varit att 
avgränsa det undersökta området. Hur undersöker man något så abstrakt var en 
tanke som ockuperade mina tankar i början av arbetet.  
 
En viktig del av mitt avgränsningsarbete uppstod i formulerandet av syfte och 
frågeställningarna i samtal med min handledare. Dessa infallsvinklar gav mig en 
möjlighet att göra vissa antaganden om området. Antalet informanter reducerades av 
min snäva avgränsning (den visade sig vara allt för snäv) av företag som var 
intressanta för denna studie. Urvalet av utbildningsföretag grundar sig på företagens 
utbud av kurser, hur länge de har varit aktiva, och att de använder adekvata medel 
för kommunicera sin verksamhet.  
 
Hade fler informanter påverkat resultatet i min uppsats? Jag tror faktiskt inte det. 
Efter min egen analys av det material jag undersökte i litteraturstudien och den 
tidigare forskning jag har tillägnat mig säger mig något annat. Att fler informanter 
endast hade ökat mängden med data och inte i innehåll. Därför tror jag inte att 
resultatet skulle påverkas.  

 
Teoretiska och praktiska implikationer  

 
Även om resultatet från min studie inte kan generaliseras till hur utbildningsföretag i 
allmänhet uppfattar och bemöter samhälls- och teknikutvecklingen, ger den en 
indikation på hur utbildningsföretag hanterar den utveckling jag har studerat. Den 
belyser vilken kompetens som egentligen eftersöks eller borde eftersökas (om de 
visste att det finns utbildning i det) inte bara i utbildningsföretagens kurskataloger 
utan i näringslivet i stort, för att möta problem och utmaningar. Även om 
informanterna inte uttryckligen talade om att de såg ett behov av utbildning i 
information literacy i näringslivet så kunde jag ganska enkelt mellan raderna utläsa 
att det är ett begrepp som mycket väl skulle kunna svara på en mängd problem som 
de såg i sin egen och i kundernas dagliga verksamhet.  
 
Det vore intressant att undersöka hur information literacy kan implementeras inom 
fortbildningen i näringslivet. Problemet, ligger i hur begreppet ska presenteras för att 
de uppenbara fördelarna med att utbilda personal i information literacy lättare ska 
förstås. Ett annat problem är hur denna implementering ska göras. Hur utbildningen 
rent pedagogiskt ska genomföras och utformas, är något att begrunda och 
undersöka. För min egen del, tror jag utbildningen kan ske med fokus på användaren 
i dennes arbetsmiljö för att lättare relatera till sitt eget arbete. Avslutningsvis anser 
jag att min uppsats belyser en ”glömd” kompetens som borde användas i 
kompetensutvecklingsinsatser i näringslivet. Mitt arbete visar också på hur väl 
information literacy korresponderar med processer i arbetslivet och hur en 
implementering av begreppet i arbetslivet kan se ut och genomföras. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Informantens bakgrund… 

Den egna verksamheten 
 

- Hur ser verksamheten ut? 
- Vilket utbud av kurser tillhandahåller ni? 
- Vilket område kretsar verksamheten kring? Inriktning, mål 
- Viktigaste målgrupperna? 
- Vilken roll har ni vad det gäller företagens kompetensutveckling? 
- Hur tar ni reda på vilka behov som företagen har? 
- Bedriver ni någon uppsökande verksamhet? 
- Hur har ert arbete påverkats av utvecklingen inom IKT? 

Samhällsutvecklingen, konsekvenser (komp.utv.) 
 

- Hur bevakar ni er omvärld, hur försöker ni fånga upp förändringar? 
- Hur möter ni förändringarna i samhället? 
- Utvecklingen i näringslivet blir alltmer nätverksbaserad (inte bara teknik) vad tror du 

kommer att krävas för företagare och företag att verka i sådan miljö? 
- Hur ser ni på företagens behov av kompetensutveckling. i framtiden 
- Hur har er organisation påverkats av samhällsutvecklingen (arbetsinriktning) 
- Vad för denna samhällsutveckling med sig? Visioner, fördelar, hinder 

Kompetensutveckling/Behov  
 

- Hur ser ni på kompetensutveckling? 
- Vilka områden av kompetensutveckling är viktigast  
- Vilka färdigheter/förmågor är viktiga i framtiden? 
- Hur ser ni på fort och vidareutbildning? 
- Vilken kompetens har ni själva?  
- Hur ser ni på kompetensbehovet i det egna företaget? 
- Man talar om vikten av fortbildning och förnyelse inom näringslivet idag, hur ser ni på 

det livslånga lärandet? 
- Har ni sett någon förändring i synen på kompetensutveckling och det livslånga 

lärandet de sista  åren? 
- Hur ser Utb. Företagens komp ut för att tillgodose företagens framtida behov? 

Vad söker företag? 
 

- Vilka är de viktigaste områdena för de företag som kontakter Utb. Företag? 
- Hur ser företagen på IKT utvecklingen? 
- Hur möter företagen förändringarna i samhället? 
- Beskriv en person som du tycker motsvarar det behov av kompetens som finns från 

näringslivets sida? 
- Vilka ”personliga” egenskaper är viktiga för företagen? 
- Ska näringslivet ta större ansvar för kompetensutveckling inom arbetslivet? 
 

Är det något som vi inte har pratat om som du vill tillägga? 
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