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Kapitel 1  Inledning

1.1 Syfte

Varför välja biblioteks- och informationsvetenskap som studieobjekt? Naturligtvis går
det att svara här på samma sätt som vid alla former av studier – nyfikenhet. Man stude-
rar för att utöka sitt eget vetande, och i vissa fall – som här, då resultatet av studierna
redovisas i en uppsats – andras. Varför välja biblioteks- och informationsvetenskap som
studieobjekt inom biblioteks- och informationsvetenskapen? Dels för att forskning kring
bibliotek och dess funktioner är en del av det moderna biblioteksväsendets historia. Dels
för att jag anser att varje vetenskap och studieområde bör studeras vetenskapshistoriskt
(-kritiskt, sociologiskt och analytiskt). Jag tror också att det finns fördelar om åtmin-
stone en del av denna granskning görs av personer som själva på något sätt är verk-
samma inom fältet.

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hur forskningen inom biblioteks-
och informationsvetenskap vuxit fram i Sverige; hur och varför det blev ett eget akade-
miskt ämne med en yttre struktur i form av institutioner, forskargrupper, forskarutbild-
ning och professurer. Särskild tyngdpunkt läggs vid utvecklingen på området vid
Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås, som i egenskap av den enda utbildnings-
anstalten för bibliotekarier under perioden 1972-1994 stod i centrum för mycket av
debatten om en samlad forskning, och dit landets första (universitets) institution för
biblioteks- och informationsvetenskap så småningom flyttade. Dessutom ämnar jag
undersöka huruvida denna samordning av externa förutsättningar för forskningen har
någon motsvarighet när det gäller forskningens interna sida; teoribildning, metoder och
övergripande vetenskapssyn. Detta faller dock utanför uppsatsens huvudsyfte och
kommer inte att undersökas lika ingående.

1.2 Frågeställningar

De frågeställningar jag arbetat utifrån är de följande:
1. Hur ser den svenska biblioteks- och informationsvetenskapens historia ut?
2. Hur och varför uppstod en forskningsmiljö i Borås?

1.3 Avgränsningar

Eftersom jag valt att koncentrera min undersökning på utvecklingen vid Högskolan i
Borås, tas biblioteksforskning vid andra svenska institutioner upp endast när den är
relevant för frågeställningarna. Utveckling vid dessa institutioner kartläggs inte full-
ständigt.

Tidsmässigt ligger tyngdpunkten för min framställning på perioden 1978 –1991, bero-
ende på att det under denna period skedde genomgripande förändringar för den svenska
biblioteks- och informationsvetenskapen. Denna togs upp till behandling i ett antal
utredningar, och debatterades livligt i svensk bibliotekspress. Jag kommer även att ta
upp utvecklingen både före och efter denna period, men det kommer att ske mer i
beskrivande än i resonerande/undersökande form.
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1.4 Disposition

Första kapitlet tar upp uppsatsens syfte och frågeställningar samt beskriver det material
och de metoder jag använt. Dessutom diskuterar jag vad institutionalisering av ett
akademiskt ämne innebär. I kapitel två går jag igenom vissa termer som kommer att
användas i uppsatsen, ger en kort beskrivning av hur biblioteks- och informations-
vetenskapen har utvecklats utanför Sverige och tar upp några teorier (även dessa
utländska) om hur forskning i ämnet bör utformas. I kapitel tre ger jag en historisk åter-
blick på den svenska biblioteks- och informationsvetenskapens framväxt. I kapitel fyra
granskar jag tre utredningar om behovet av en institutionaliserad biblioteks- och
informationsvetenskap i Sverige, med särskild tonvikt på deras definitioner av ämnet. I
kapitel fem ger jag en bild av den debatt om svensk biblioteks- och informations-
vetenskap som förekom i fackpressen under 1980-talet. I kapitel sex beskriver jag hur
ämnets utveckling sett ut under 1990-talet. Det sjunde kapitlet ägnas åt slutdiskussion
och det åttonde åt en sammanfattning av uppsatsen.

1.5 Material och metod

Uppsatsen bygger till större delen på tryckta, och i några fall digitala källor. Det rör sig
främst om artiklar i tidskrifter och antologier, men även ett antal utredningar. Jag har i
första hand hittat materialet genom databassökningar i Nordiskt BDI-index samt
bibliotekskataloger (LIBRIS och Högskolan i Borås bibliotek). En del material har
hittats genom referenser i annan litteratur.

Den metod jag använt är källanalys, med tonvikt på tolkning. Källanalys beskrivs i Idar
Magne Holmes och Bernt Krohns Solvangs Forskningsmetodik som en kvalitativ
forskningsmetod, d.v.s. en metod som åtminstone strävar efter att förstå en företeelse
”inifrån”. 1 En källa är någon form av skriftligt nedtecknat material som av forskaren
används för att belägga en viss uppgift. Källor måste tolkas i ljuset av, och leder till
större kunskap om, den historiska situation i vilken de tillkommit. Man skiljer mellan
kognitiva källor – sådana som beskriver en situation, en företeelse eller ett förlopp, och
normativa, som avger värdeomdömen om dylika. I praktiken innehåller dock de flesta
källor inslag av båda delarna. Likaså kan en källa både innehålla utsagor om det för-
gångna och om framtiden. En källa påverkas också av vilken (tänkt) mottagare den har.
En personlig källa har en upphovsman som, mer eller mindre, skriver i egen sak, och i
någon mån vänder sig till mottagaren som individ. Som exempel kan tas privatbrev,
debattinlägg och memoarer. I en institutionell källa är såväl upphovsman som mottagare
”anonym” i texten. Som termen antyder är källan genererad av någon typ av institution.
Både personliga och institutionella källor kan vara antingen konfidentiella, inte menade
att läsas av mer än en viss individ eller grupp, eller offentliga, d.v.s. publicerade i en
form som gör dem tillgängliga för allmänheten. Själva arbetet med källgranskning
består i att leta upp och sålla bland de möjliga källor som finns tillgängliga (och helst då
få fram ett material som i sin helhet inte ger en alltför ensidig bild av det man försöker
beskriva), samt vidare bestämma källans (källornas) ursprung: när de skrivits, av vem,
och vilket förhållande skribenten har till det beskrivna. Tolkning av källan innebär att
man försöker bedöma upphovsmannens avsikt samt hur innehållet tolkats av

                                                
1 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik : Om kvalitativa och kvantitativa
metoder (Lund 1991), 100.
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mottagaren. Här är det av vikt att källan, dess upphov och mottagare sätts i sina rätta
(historiska) sammanhang. 2

De källor jag använt har i huvudsak varit normativa – även om många av dem naturligt-
vis innehållit kognitiva inslag som jag använt mig av. Samtliga har varit offentliga,
något som naturligtvis sätter sin prägel på resultatet. Det numerärt största antalet källor
har varit personliga, men flera av de viktigaste, och volymmässigt största, har i någon
mån varit institutionella. Beträffande upphovsbestämning etcetera har jag inte ansett att
källornas karaktär motiverat någon mer ingående granskning i detta avseende. Att sätta
källorna i sitt historiska sammanhang, avgöra vem de är riktade till och jämföra med
andra källor har i någon mån tillhört det redovisade uppsatsarbetet.

1.6 Tidigare forskning

Det största arbetet om svensk biblioteksforskning jag har funnit är Maj Klassons
Biblioteksforskning i Sverige: En innehållsanalys av svensk biblioteksforskning/
biblioteks- och informationsvetenskap 1900-1988 från 1989. Den går igenom volymen
på den biblioteksforskning som publicerats i form av forskning och utvecklingsarbete
under perioden, vilka delområden som dominerat, vilka som utfört forskningen, vid
vilka institutioner forskningen bedrivits och hur den har finansierats. Flertalet av de
utredningar som gjorts om svensk biblioteksforskning har haft med kortare bakgrunds-
teckningar. I synnerhet Forskningsrådsnämndens (i fortsättningen kallad FRN)
utredning Biblioteks- och informationsvetenskap – förslag inför 90-talet kartlägger var
forskning inom biblioteks- och informationsområdet bedrivits i Sverige, samt försöker i
några bilagor att bestämma hur denna forskning står sig internationellt, såväl kvalitativt
som kvantitativt. . Bibliotekarieutbildningens historia har tecknats i några artiklar.
Utvecklingen fram till 1970 tecknas av Lars Seldén i artikeln ”Swedish Library
Education in Retrospect”. Planerna på förnyelse inför 1990-talet och hur dessa utfallit
behandlas av Romulo Enmark i artikeln ”Library Education in the Melting Pot” samt av
Lars Höglund och Staffan Lööf i artikeln ”Bibliotekshögskolan i Borås – förändring och
utveckling”. I antologin Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen ingår några
bidrag som på olika sätt behandlar den biblioteks- och informationsvetenskapliga
forskningens utveckling i Sverige och Norden.
Samtliga ovan nämnda texter är material som jag kommer att referera till och/eller
analysera längre fram i uppsatsen.

1.7 Institutionaliseringsbegreppet

För att beskriva hur forskning kring biblioteks- och informationsvetenskap utvecklats
till ett eget ämne har jag valt att använda begreppen kognitiv institutionalisering och
social institutionalisering. I FRN:s utredning Biblioteks- och informationsvetenskap –
förslag inför 90-talet beskrivs kognitiv institutionalisering som ”den process under
vilken en ny vetenskap avgränsar sig gentemot andra discipliner samt genererar en bas
av egna teorier och metoder”3 och social institutionalisering innebär att ”en institutionell
ram etableras varvid kontakterna mellan forskare inom ett nytt forskningsfält skapas/
förbättras”4.

                                                
2 Ibid., kap 9.
3 FRN, Biblioteks- och informationsvetenskap – förslag inför 90-talet, (Stockholm, 1989), 61.
4 Ibid., 60.
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En något mer uttömmande beskrivning hittas hos den brittiske sociologen Richard
Whitley i artikeln Cognitive and social institutionalization of scientific specialities and
research areas5. Kognitiv institutionalisering, menar han, är beroende av graden av
konsensus beträffande vilka problem som är relevanta och hur man ska söka en lösning
på dem, samt vilka typer av lösningar som är accepterade/acceptabla. Om ett ämne är
kognitivt institutionaliserat är det möjligt att i någon mån förutsäga hur en forskare
kommer att arbeta.6 (D.v.s. vilka frågor han kommer att söka svar på och vilka metoder
han kommer att använda.) Forskare i ämnet delar även en specialiserad vetenskaplig
terminologi och i hög grad en gemensam vetenskapssyn, och forskningsresultat är jäm-
förbara.7 Social institutionalisering sker enligt Whitley på två plan, dels genom att
forskare i ett ämne organiserar sig internt, dels genom att ämnet tilldelas en egen plats
med tillhörande resurser i den omgivande sociala strukturen (vilken i allmänhet är ett
universitet/en högskola.) Social institutionalisering går då från informella kontakter
mellan forskare som ägnar sig åt samma problemområde, via enstaka forskartjänster till
att ett ämne officiellt skapas. Den kognitiva och den sociala institutionaliseringen
behöver inte vara på samma nivå samtidigt inom ett ämne. Vanligast är dock att inkor-
poreringen i de sociala strukturerna kommer sist.

Ett annan term som kommer användas i uppsatsen är ”paradigm”. Jag använder det själv
inte i min analys förrän i slutdiskussionen och kommer därför att förklara det närmare
där. Vid de tillfällen då det dyker upp tidigare i uppsatsen kan det förstås som ”det
mönster som styr vetenskapligt tänkande”8.

                                                
5 Richard Whitley, ”Cognitive and social institutionalization of scientific specialities and research areas” i
Social Processes of scientific development, ed. Richard Whitley (London, 1974), 72. Whitleys text
handlar främst om forskningsområden inom naturvetenskapen.
6 Ibid., 72.
7 Ibid., 73f.
8 Nationalencyklopedin (Höganäs, 1994), band 14, 613.
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Kapitel 2  Vad är biblioteks- och informations-
vetenskap?

2.1 Terminologi

I mitt material finns ett antal olika beteckningar för forskning kring biblioteks- och
informationsfrågor. I vissa fall rör det sig om synonymer, ibland är det ett försök att
göra en distinktion mellan olika – om än näraliggande – ämnesområden. Det förekom-
mer också att samma term ges olika innehåll av olika skribenter. Nedan följer en kort
genomgång av några av de förekommande termerna och vad som utmärker dem.

Biblioteks- och informationsvetenskap (Library- and Information Science) förefaller
vara den vanligaste beteckningen på ämnesområdet, i synnerhet i det utländska
materialet. Det är också i allmänhet under detta namn som forskningen institutionali-
serats socialt, såväl i Sverige som i utlandet. Termen kan tolkas som att man tillåter att
man inom forskningsfältet sysslar med både forskning kring informationsförmedling,
som saknar (direkt) koppling till bibliotekens verksamhet, och forskning som i första
hand rör bibliotekens kulturförmedlande verksamhet. I mitt material används den bland
annat i FRNs utredning, med ungefär den motivering som ges ovan. 9

Biblioteksforskning och Biblioteksvetenskap är termer som, även om de ofta – i synner-
het från ett svenskt perspektiv – används som synonym till ”biblioteks- och
informationsvetenskap”, tydligt markerar att de icke direkt biblioteksrelaterade delarna
av informationsvetenskapen inte tillhör ämnesområdet. I mitt material används de bland
annat av Emin Tengström, som anser att termen ”biblioteks- och informations-
vetenskap” är alltför otymplig och att det dessutom är vanskligt att binda samman den
ännu icke institutionaliserade biblioteksforskningen/vetenskapen med informations-
vetenskapen som även den befinner sig i ett tidigt uppbyggnadsskede.10  En annan som
väljer att använda begreppet biblioteksforskning är Maj Klasson i sin rapport
Biblioteksforskning i Sverige: En innehållsanalys av svensk biblioteksforskning/
biblioteks- och informationsvetenskap 1900-1988. Hon motiverar det med att
”Vetenskap ger associationer till något som är färdiginringat och bestämt – forskning
till något som ständigt pågår.”11 Hon menar också att för den tidsperiod och det material
hon behandlar passar termen ”forskning” bättre än ”vetenskap” – forskning kring
bibliotek bedrevs under perioden på en mängd olika institutioner, inte bara akademiska,
och kvalitén på forskningen var ytterst varierande.12

Informationsvetenskap betecknar en vetenskaplig disciplin som kan, men på inget sätt
behöver behandla informationsprocesser inom bibliotek. Termen används ofta när man
vill särskilja forskning om information från forskning om bibliotek, såväl kognitivt som
socialt.

                                                
9 FRN., 30.
10 Emin Tengsström, Forskningsanknytning av bibliotekarielinjen (Stockholm, 1986), 31.
11 Maj Klasson, Biblioteksforskning i Sverige: En innehållsanalys av svensk
biblioteksforskning/biblioteks- och informationsvetenskap 1900-1988 (Göteborg, 1989), 67.
12 Ibid., 68.
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BDI är en förkortning för Bibliotek, Dokumentation och Information. Den används
ibland (t.ex. av Birger Hjørland, se nedan) för att beteckna den sektor där man arbetar
med dessa företeelser, men mer sällan för att beteckna forskningen kring dem.

Biblioteksrelevant forskning är forskning som faller utanför gällande definition av
biblioteks- och informationsvetenskap/biblioteksvetenskap, men ändå berör någon del
av bibliotekens arbete. Som exempel på biblioteksrelevant forskning kan tas t.ex. bok-
historia eller litteratursociologiska undersökningar av olika gruppers läsvanor.13 Termen
kan också användas för att beskriva forskning om bibliotek som utförs inom en annan
disciplin än biblioteks- och informationsvetenskap.

Medan biblioteks- och informationsvetenskap respektive informationsvetenskap alltså
kan ses som forskningsdiscipliner som bedrivs vid egna institutioner (eller åtminstone i
separata avdelningar eller forskningsgrupper) kan biblioteksforskning och biblioteks-
relevant forskning ske vid andra ämnesinstitutioner, t.ex. litteratur-vetenskapliga,
sociologiska, pedagogiska, datavetenskapliga – beroende på vad forskningens
frågeställning är.

2.2 Biblioteks- och informationsvetenskapens historia i utlandet

Forskning i vid bemärkelse och analys kring bibliotek och dess verksamhet är inget nytt
fenomen, tvärtom kan man spåra dess rötter till 1600-talet eller ändå längre tillbaka.14

Under 1800-talet förekom biblioteksforskning på akademisk nivå i vissa europeiska
länder - i Tyskland fanns t.o.m. en professur i ämnet - men det ledde inte till någon
bredare etablering. 15 Som ett modernt akademiskt ämne föddes det istället i USA, där en
teoritradition hade utvecklats av yrkesverksamma bibliotekarier under 1800-talet. 1926
inleddes den sociala institutionaliseringen, i och med att en ”Graduate Library School”,
d.v.s. en påbyggnad på den grundläggande bibliotekarieutbildningen, startades vid
University of Chicago. Produktionen av avhandlingar var mycket liten fram till 1950-
talet, då ämnet etablerades även vid andra universitet än Chicagos. En än större ökning
av antalet forskningsinstitutioner och volymen på den publicerade forskningen skedde
fr.o.m. 1970-talet.16 Under de senaste två decennierna har det dock skett en avmattning
och en avveckling av åtminstone de yttre ramarna. Av de totalt 85 institutioner som
under någon period av 1900-talet bedrivit en av American Library Association ackre-
diterad grundutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap finns idag endast 56
stycken kvar. 18 av de 28 nedlagda institutionerna upphörde med sin verksamhet under
1980- eller 90-talet.17

Informationsvetenskapen fick sin ordentliga etablering som en separat forsknings-
disciplin vid slutet av 1940-talet. Den ökade betydelsen (och ökade volymen) av natur-
vetenskaplig och teknisk forskning gjorde då att även informationsförmedlingens funk-
tion, och att förstå den, inom dessa områden - och så småningom även inom andra -

                                                
13 Tengström, 1986, 23.
14 FRN, 22.
15 Program för biblioteksforskning (Borås, 1980), 11.
16 Ibid., 8.
17 Accredited Library and information Studies Masters Programs from 1925 though present,
http://www.ala.org/alaorg/oa/schools.html, 2002-10-19
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blev viktigare.18  I och med att informationsteknologin blev en central del av biblio-
tekens verksamhet från och med 1970-talet närmade sig de båda ämnena varandra ur ett
kognitivt perspektiv. Även socialt tog ”Library- and Information Science” över från
”Information Science” respektive “Library Science”. 19

I Europa skedde institutionaliseringen av biblioteks- och informationsvetenskap i än
högre grad under senare halvan av 1900-talet, och med stora skillnader mellan olika
länder såväl socialt som kognitivt. Orsaker till den långsamma utvecklingen skiftade
mellan svårigheter att få forskningen finansierad och bristande samarbete mellan biblio-
teksvärlden och forskningsvärlden. 20

2.3 Teoribildning

Även om biblioteks- och informationsvetenskapen nu kan anses vara socialt institutio-
naliserad inom västvärlden och det forna östblocket21, råder det fortfarande skilda
uppfattningar om huruvida ämnet är kognitivt institutionaliserat, vilken vetenskapssyn
man i så fall har och vilka problemställningar man  arbetar med. Jag ska i fortsättningen
av kapitlet kort referera fyra artiklar av olika forskare som på ett eller annat sätt försöker
”ringa in” ämnet. Artiklarna är funna genom sökningar i LISA och Nordiskt BDI-index,
samt ”browsande” i Högskolan i Borås biblioteks samlingar, och deras representativitet
kan naturligtvis diskuteras. Det är dock inte meningen att ge en heltäckande bild av
debatten kring ämnets innehåll, utan bara att ge några exempel på olika sätt att angripa
problemet.

2.3.1. Schrader – tillgång till ”symbolisk kultur”

I artikeln In Search of a Definition of Library and Information Science22 lägger Alvin
M. Schrader fram en möjlig modell för en gemensam definition av innehållet i
biblioteksvetenskap respektive informationsvetenskap (d.v.s. biblioteks- och
informationsvetenskap), nämligen ”The Symbolic Culture Accessing System”
(ungefärlig översättning: ”Systemet för tillgång till symbolisk kultur”). Schrader börjar
med att analysera ett antal termer och funktioner som använts för att beskriva vad som
egentligen är biblioteks- och informationsvetenskapens studieobjekt. Han finner att
flertalet av dessa är alltför vaga, överlappar varandra och inte förmår särskilja ämnet
(eller dess studieobjekt) från andra områden, som t.ex. utbildning, ”management
studies” och vetenskapssociologi.23 Vad han sedan kommer fram till är att den unika
handling som biblioteks- och informationsvetenskapen studerar är ”access facilitation”,
d.v.s. hur tillgång till något (i detta fall vad Schrader kallar ”symbolisk kultur”) under-
lättas. De processer som ingår i detta är att leda någon till tillgång (guiding access), en
process som utförs av bibliotekarien, informationsspecialisten eller motsvarande, och att
söka tillgång (seeking access), en process som utförs av användaren. Vad som söks och
ges tillgång till är reproducerad symbolisk kultur, ett koncept som enligt Schrader är

                                                
18 Tefko Saracevic,  ”Information Science: orgin, evolution and relations”, i Conceptions of library and
information science, ed. P. Vakkari & B. Cronin (London, 1992), 6f.  
19 FRN, 23f.
20 Program…, 9ff.
21 Ibid., 11.
22 Alvin M. Schrader, In Search of a Definition of Library and Information Science, Svensk
biblioteksforskning , 1989:4.
23 Ibid., 7f.
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bredare än ”information” då det även innefattar t.ex. konstnärliga verk och des-
information. Det är inte heller objekten (böckerna etcetera) i sig själva som har ett värde
utan den symboliska kultur de representerar. Systemet för tillgång till symbolisk kultur
ingår själv i större system av fysiska, administrativa och kulturella miljöer24

Bibliotekariens/informationsspecialistens funktion är att införskaffa, bevara, beställa,
synliggöra, söka efter och distribuera reproducerat symboliskt kapital eller biblio-
grafiska poster som fungerar som surrogat för dessa. Användarens funktion är att söka
och få tillgång till objekt eller bibliografiska poster och sedan använda dessa.25

Schraders slutsats om vad biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning bör
handla om sammanfattar han på följande vis: ”Accordingly, to undertake research in the
domain of library and information science is to ask questions about what to make or do,
or about the properties of librarian, user, symbolic cultural setting, or surroundings, and
about the interrelations among these components.”26

2.3.2. Hjørland – kunskapsteori och historicism

Birger Hjørland sammanfattar i artikeln Biblioteks- og Informationsvidenskabelig
forsknings- og udviklingsprogram27, menad att fungera som en introduktion till hans
egen forskning, sin syn på biblioteks- och informationsvetenskaplig teori.
Han tar sin utgångspunkt i bibliotekariens arbetsuppgifter, vilka enligt honom omfattar
bland annat informationssökning, klassificering och indexering, uppbyggnad av
informationssystem, kvalitetsstyrning, användarundervisning och förmedling av
information, kultur och vetande. Utbildnings- och forskningsinstitutioner inom BDI-
området28 har till uppgift att utbilda biblioteks- och annan personal, samt utföra
forsknings- och utvecklingsarbete inom området. För att kunna utföra detta behövs en
grundval för kunskap som avskiljer ämnet från näraliggande ämnen, och för att skapa
detta krävs en höjd grad av vetenskaplighet. Detta innebär bland annat att man bör
försöka skapa egna teorier och inte, som så ofta gjorts inom ämnet, låna in dessa från
andra ämnen. För att kunna utröna värdet av forskning och teoribildningar måste man
enligt Hjørland försöka förstå området på ett metateoretiskt, vetenskapsteoretiskt och
filosofiskt plan. När man söker en filosofisk bas till biblioteks- och informations-
vetenskapen är det lämpligast att använda sig av historicistiska teorier, som betonar
språket och kulturens påverkan på forskningen, istället för empiristiska (vilka betonar
observation) eller rationalistiska (vilka betonar logiskt tänkande) teorier.

Hjørland gör jämförelser hur de olika kunskapsfilosofiska skolorna kan tillämpas på
olika ämnen inom biblioteksforskningen, och försöker på så sätt visa varför ett histori-
cistiskt perspektiv är att föredra. Ett exempel på detta är datoriserade informations-
återvinningssystem. Ett sådant kan söka fram dokument (eller referenser till dokument)
som innehåller/är indexerade med t.ex. en viss term. Enligt ett empiristiskt synsätt är
detta ett idealiskt system (som dessutom är jämförelsevis snabbt och ekonomiskt).
Hjørland menar dock att det inte tar hänsyn till att samma dokument kan ha olika

                                                
24 Ibid., 10f.
25 Ibid., 12ff.
26 Ibid., 15.
27 Birger Hjørland, ”Biblioteks- og Informationsvidenskabelig forsknings- og udviklingsprogram” ,
HumanIT, 1998:3.
28 Se ovan. Hjørland använder termen genomgående, så jag finner det smidigast att här följa hans
exempel.
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betydelse för olika brukare, och att en ämnesanalys och klassificering utförd av en
människa med kännedom om brukarnas eller de potentiella brukarnas bakgrund kan
vara effektivare. Det är viktigt för forskningen att den inte är ”steril” utan har kontakt
med praktiska biblioteksvärlden. Det är dock av mindre betydelse om man som forskare
börjar med en teoretisk fråga och arbetar i riktning mot de praktiska konsekvenserna
svaren på denna får för problem inom BDI-området eller tvärtom. 29

2.3.3 Grover & Greer – ett tvärvetenskapligt paradigm30

Ett försök att placera in biblioteks- och informationsvetenskapen i ett större samman-
hang görs av Robert Grover och Roger C. Greer i artikeln The Cross-Disciplinary
Imperative of LIS Research31. De (informations)tekniska, politiska och ekonomiska
förändringar som skett under slutet av 1900-talet har lett till ett paradigmskifte;
intellektuellt arbete och tankeutbyte ser inte längre ut som under den industriella
epoken. Biblioteks- och informationsvetenskap är en produkt av samhället och måste
spegla samhällets förändringar för att kunna utvecklas. Paradigmskiftet innebär att vi
går från en mekanistisk till en holistisk världsbild, där tillvaron är komplex och ständigt
förändras. Inom biblioteksvärlden märks skiftet genom att man allt mer överger
koncentrationen på kvantitet – ett biblioteks värde är beroende på storleken av dess
samlingar – och fäster större vikt vid kvalitet – ett välfungerande bibliotek får fram det
dess användare frågar efter, oavsett om det finns i de egna samlingarna eller ej. Tack
vare online-tjänster, och ett välfungerande informationsnätverk (fjärrlån) kan de största
och de minsta biblioteken [åtminstone i teorin] nu erbjuda samma service.32

För biblioteks- och informationsvetenskapen betyder denna nya, ständigt föränderliga
och oförutsägbara värld att man i stor utsträckning bör använda sig av kvalitativa
forskningsmetoder. Problem ska studeras i sitt naturliga sammanhang och forsknings-
modeller måste få växa fram under arbetet, inte fixeras i förväg. Case study – en
noggrann granskning av ett litet, noga utvalt, undersökningsområde - blir därför en
viktig metod, trots att det är svårt att dra generella slutsatser av dess resultat. Biblioteks-
och informationsvetenskapen måste, enligt Grover och Greer, vara tvärvetenskaplig.
Den handlar till stor del om att utforska mänskligt beteende och det är därför lämpligt
att låna teorier och metoder från humanvetenskaper som historia, antropologi,
psykologi, sociologi, kommunikationsvetenskap, etnografi och lingvistik. För studiet av
informationssystem kan man låna teorier från företagsekonomi, teknik, fysik, system-
teori och organisationsteori. 33 Det mesta av den biblioteks- och informations-
vetenskapliga forskning som existerar i dagsläget [d.v.s. i början av 1990-talet] håller
låg standard, och har varken skapat en egen metodologi eller på ett fruktbart sätt lånat
från andra ämnen. Ett problem är att lärarstaben vid bibliotekshögskolor inte ägnar sig
åt forskning i tillräckligt hög grad, ett annat att vissa viktiga forskningsområden
försummas, i synnerhet sådana där bibliotekens användare står i centrum.34

                                                
29 Hjørland, 107.
30 Beträffande paradigmbegreppet, se kapitel 7.
31 Robert Grover & Roger C. Greer, “The Cross-Disciplinary Imperative of LIS Research”, i  Library and
Information Science Research: Perspectives and Strategies for Improvement, eds. Charles R. McClure,
Peter Hernon (Norwood, 1991). Artikeln bygger till stor del på andra forskares arbete.
32 Ibid., 102ff.
33 Ibid., 105f.
34 Ibid., 107.
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Biblioteks- och informationsvetenskapens övergripande uppgift är, enligt Grover och
Greer, att tillhandahålla en teoretisk ramverk för hur man på bästa sett förmedlar infor-
mation åt bibliotekarier, informationsspecialister och andra med liknande yrken. Dessa
grupper har å sin sida ansvar för att bygga upp och ta hand om informationssamlingar
(eller informationssystem), att driva en organisation för informationsförmedling (t.ex.
ett bibliotek) samt att upptäcka och tillfredställa informationsbehoven hos sina
användare, såväl grupper som individer. Det vetenskapliga studiet av dessa områden
utförs även i fyra olika fält; informations-sociologi, informationspsykologi, skötandet av
informationsorganisationer, samt skapandet av informationssystem. Fälten lappar i
någon mån över varandra. Forskningen måste även ta hänsyn till i vilket samhälle
informationsarbetet utförs och hur kulturella, geografiska, politiska, juridiska,
ekonomiska och teknologiska faktorer påverkar. Biblioteks- och informationsvetenskap
är en socialvetenskap och den bör ha en tvärvetenskaplig och holistisk inriktning. 35

2.3.4. Miksa - kritik

I artikeln Library and information science: two paradigms36 lägger Francis L. Miksa
inte fram någon egen teori om biblioteks- och informationsvetenskap, men kritiserar två
av de vanligare riktningarna eller paradigmen. Det första paradigmet härstammar från
den sociologiskt inriktade biblioteksvetenskap som växte fram vid University of
Chicago under 1920- och 30-talet. Det ser biblioteket som en social institution, vars
uppgift är att förvara dokument och se till att de är tillgängliga för någon form av all-
mänhet. Dokumenten innehåller samhällets kulturella ”minne” och genom att ta del av
dessa utvecklas användarna som människor och medborgare. Biblioteken spelar alltså
en viktig roll i den sociala och kulturella utvecklingen. 37 Problemet med detta synsätt,
menar Miksa, är för det första att orsakerna till sociala och kulturella förändringar är
mer komplicerade än att personer får tillgång till viss information och tar den till sig.
För det andra är biblioteket som social institution en produkt av en viss tid och av olika
utomstående faktorer. När dessa faktorer ändras kommer även biblioteken att
förändras.38

Det andra paradigmet är den informationsåtervinningsteori (Information Retrieval) som
vuxit fram efter andra världskriget, och baserats på idéer som ursprungligen fanns i
matematisk kommunikationsteori. Information ses här som avgränsade objekt
(dokument) som kan efterfrågas och tas fram, och som flödar i ett system där det finns
sändare, mottagare och mellanhänder39. Svagheten med paradigmet är att det egentligen
inte lämpar sig att betrakta information som små, mätbara enheter, som i alla lägen kan
plockas fram som svar på klart definierade frågor. Det tar inte hänsyn till att det finns
olika typer av information som kan användas på olika sätt och bortser också från att
såväl informationen i sig som de agerande i informationsåtervinningsprocessen ingår i
ett socialt sammanhang. 40

                                                
35 Ibid., 109ff.
36 Francis L. Miksa, ”Library and information science: two paradigms, ”, i Conceptions of library and
information science, ed. P. Vakkari & B. Cronin (London, 1992).
37 Ibid., 230ff.
38 Ibid., 236ff.
39 Ibid., 232ff.
40 Ibid., 239ff.
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2.3.5. Sammanfattning

Det kan tyckas som om Schrader, Hjørland och Grover & Greer alla försöker komma
fram till en teori som ska lösa problemen hos de forskningstraditioner som Miksa
kritserar. Samtliga betonar att biblioteks- och informationsvetenskapen studerar något
som är en del av det omkringliggande samhället och påverkas av detta. I synnerhet
Grover och Greer betonar att detta samhälle i högsta grad också är föränderligt.
Gemensamt för dem är också att samtliga betonar vikten av att studera bibliotekarien/
informationsspecialisten och användaren. Vad som dock skiljer sig åt är deras syn på
hur biblioteks- och informationsvetenskapen bör förhålla sig till andra ämnen; medan
Grover och Greer vill se ett tvärvetenskapligt forskningsfält anser Hjørland, och i viss
mån även Schrader, att ämnet bör skapa en egen identitet och en egen teoribildning.
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Kapitel 3  Historisk återblick över biblioteks- och
informationsvetenskapens utveckling i Sverige

3.1 Forskning och utvecklingsarbete 1900 - 1988

1990 publicerade Maj Klasson, då verksam som forskare vid Liblab (se nedan), den
kartläggning av svensk biblioteksforskning fram till 1988 som omnämnts i tidigare
kapitel. Undersökningen hade gjorts i anslutning till FRN:s utredning om behovet av
svensk biblioteksforskning men publicerades separat. Klassons studie omfattar ca 700
dokument, identifierade som forsknings- och utvecklingsarbete enligt definitionen
”systematisk verksamhet för att öka fonden av vetande och att använda detta vetande
och att finna nya tillämpningar.”41

Vad som framkom i undersökningen var att den svenska biblioteksforskningen i huvud-
sak stammade från senare hälften av 1900-talet, och då i synnerhet dess sista decennier.
Till och med 1950-talet var bok- och bibliotekshistoriska arbeten tämligen vanliga både
i bibliotekspress och på biblioteken, men antalet skrifter av vetenskaplig karaktär inom
andra biblioteksrelaterade områden var försumbart litet.42 Under 1940-talet genom-
fördes det dock ett par användarundersökningar.43 Under 1950-talet ökade denna typ av
undersökningar, vissa genomförda inom ramen av en offentlig utredningar. Vid
”Nordisk fortsättningskurs för bibliotekarier”, en statligt finansierad vidareutbildning
som mellan 1958 och 1968 gavs vid Kungälvs folkhögskola 44, skedde en viss produk-
tion av uppsatser, de flesta om biblioteksadministration. Under 1960-talet, främst dess
senare hälft, skedde en tydlig ökning av antalet dokument. Biblioteksforskning togs i
större utsträckning än tidigare upp till debatt och nådde dessutom in på de formella
forskningsinstitutionerna, som t.ex. Avdelningen för litteratursociologi vid Litteratur-
vetenskapliga institutionen i Uppsala, Pedagogisk-psykologiska institutionen i Malmö
och Sociologiska institutionen i Lund. 45 Under början av 1970-talet minskade produk-
tionen av forskning något, möjligtvis beroende på att ökade satsningar på datorisering
vid främst de stora forskarbiblioteken tog tid och ekonomiska resurser i anspråk. Vissa
offentliga utredningar med biblioteksanknytning förekom dock.46 Framemot mitten och
slutet av decenniet började även en viss social institutionalisering av forskningen.
Dessutom ökades möjligheterna att få ekonomiskt stöd till forskning, främst sådan som
rörde sig kring tekniska spörsmål. Även bibliotekspedagogik av olika slag uppmärk-
sammades.47  Under 1980-talet ökade volymen på forskningen, bland annat lades ett
antal avhandlingar med biblioteksanknytning fram vid olika institutioner, och innehålls-
mässigt täcktes ett flertal delar av BDI-området in. Den sociala institutionaliseringen av
biblioteks- och informationsvetenskapen kom också igång på allvar.48

Bibliotekshistoria är det enskilda forskningsområde som gav upphov till flest arbeten
under den period Klasson undersökt. Olika typer av användarstudier och studier kring

                                                
41 Klasson, 17.
42 Ibid, 31f.
43 Ibid, 32.
44 Lars Seldén, ”Swedish Library Education in Retrospect, Svensk biblioteksforskning , 1993:2, 32.
45 Klasson, 33.
46 Ibid., 33f.
47 Ibid., 34.
48 Ibid., 34ff.
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informationsåtervinning har också dominerat periodvis, medan andra områden, speciellt
referensarbete och bibliotekens samhällsroll, inte undersöktes i någon större utsträck-
ning.49 De flesta studierna initierades och utfördes av ett bibliotek som ville undersöka
någon del av sin egen verksamhet. Det utfördes fler undersökningar vid forsknings-
bibliotek än vid folkbibliotek. Den forskning som förekommit vid etablerade
forskningsinstitutioner har varit spridd på en mängd olika institutioner och universitet.
Förutom de forskargrupper med biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning
som uppstod vid universiteten i Umeå respektive Linköping under 1970- respektive
1980-talet var Uppsala universitet en av de ledande forskningsvärdarna, tillsammans
med Lunds universitet, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och
lärarhögskolan i Malmö.50

3.2 Social institutionalisering

3.2.1 Inforsk och Liblab

197351 skedde ett första genombrott för den institutionaliserade informations-
vetenskapen då forskningsgruppen Inforsk bildades vid avdelningen för informations-
vetenskap vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Bakom gruppens
ursprungliga startande stod den statliga myndigheten Sinfdok (Statens råd för
vetenskaplig information och dokumentation), som ville ha en kartläggning av databas-
användare på Tekniska högskolan. Ursprungligen bestod gruppen av två forskare.52

Forskningen koncentrerades så småningom kring frågor om ”informationsprocesser och
informationsteknologi med särskild inriktning på vetenskapligt och tekniskt kunskaps-
utnyttjande och dess effekter bland individer, organisationer och i samhället”. 53 Sedan
mitten av 1980-talet arbetar man i huvudsak med bibliometriska metoder.54 1988 bestod
gruppen av två lektorer, en assistent på halvtid och en doktorand 55. 1999 inrättades en
professur i biblioteks- och informationsvetenskap i anslutning till Inforsk. Professurens
förste innehavare blev Olle Persson, en av gruppens grundare.56 Förutom denne består
gruppen nu av en disputerad forskare och fyra forskarstuderande.57

1982/83 startade ytterligare en forskningsenhet, Liblab, vid institutionen för data-
vetenskap, Linköpings universitet. Man försökte tillämpa datavetenskapliga metoder vid
forskning om biblioteksverksamhet.58 Redan från början hade man ett uttalat syfte att
etablera biblioteksforskning som ”egen” verksamhet, och på sikt integrera biblioteks-
forskning och informatik. I det forskningsprogram man publicerade vid starten tog man
upp tre områden som man ämnade ägna sig särskilt åt. Det första var ”Beskrivnings-
modeller för dokument och deras innehåll” och då särskilt katalogiseringsregler och
innehållsbeskrivning. Det andra var ”Samspelet mellan användare och biblio-
                                                
49 Ibid., 44ff.
50 Ibid., 53ff.
51 Det exakta årtalet för Inforks startande varierar från källa till källa, även 1974 och 1975 nämns ibland
som startår. Namnet är en förkortning för Informationsforskningsgruppen vid Sociologiska institutionen.
52 Barbro Blomberg: ”Forskning om informationsförsörjning”, BBL, 1986:6-7, 178.
53 FRN, 42.
54 Inforsk , http://www.umu.se/inforsk/, 2001-01-18
55 FRN, 42.
56 Olle Persson – Curriculum Vitae, http://www.umu.se/inforsk/Staff/olle.htm,  2002-10-19.
57 Persons currently working in the Inforsk Research Group, http://www.umu.se/inforsk/Staff/index.htm,
2002-10-19
58 FRN, 42.
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teks(system)”, vilket ungefär ska ses som hur användare uppfattar och utnyttjar biblio-
teken och dess tjänster. Det tredje var ”Bibliotekens samverkan (i närmiljöer)”. Man
arbetade främst i projektform. 59 1988 kom ett nytt forskningsprogram, där den tredje
forskningsinriktningen hade tagits bort och de två kvarvarande hade delats upp i olika
underprojekt där man bland annat forskade kring användar-gränssnitt och beskrivningar
av databaser. Ett övergripande projekt redan från starten var försöken att utforma en s.k.
Hyperkatalog med information både om och kring dokument.60 1989 bestod gruppen av
en projektledare, två forskartjänster och en halv sekreterartjänst.61 Under 1996 började
man utarbeta gruppens tredje forsknings-program. 62 År 2000 bestod gruppen återigen av
fyra personer efter att under 1990-talet haft några doktorander knutna till sig. 63

Andra institutioner som i någon mån bedrev forskning som kunde relateras till
biblioteks- och/eller informationssektorn var Avdelningen för litteratursociologi vid
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (startår 1965), Institutet för
rättsinformatik vid Stockholms universitet (startår 1968), Avdelningen för lantbrukets
informationslära vid institutionen för ekonomi och statistik, Sveriges lantbruks-
universitet (startår 1970) och Medicindata, text-bild-gruppen, Medicinska fakulteten vid
Göteborgs universitet (startår 1975).64

3.2.2 Forskningsfinansiering

Sinfdok (se ovan) startades i slutet av 1960-talet och var under det följande decenniet en
viktig finansiär av informationsvetenskaplig forskning, särskilt sådan som gällde
Information Retrieval och databaser. Bland annat inrättade man ett stipendiatprogram
för unga forskare.65 1979 avvecklades Sinfdok och i dess ställe  inrättades en ny central
myndighet, DFI (Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning),
som fick uppgiften att ”planera, samordna och utveckla informationsförsörjningen för
forsknings- och utvecklingsarbete”. 66 Naturligt nog stödde man i första hand forskning
kring informationsförsörjning, forskning med teknisk inriktning och forskning
kring/utförd av vetenskapliga bibliotek. Bland annat var DFI en viktig finansiär för
såväl Inforsk som Liblab. Humanistiskt inriktad biblioteksforskning sökte inte eller fick
inte bidrag. 67 1987 beslutade riksdagen att DFI skulle upphöra efter första halvåret av
1988. Dess uppgifter skulle i fortsättningen delas upp på olika organ. Organisations-
kommittén för informationsförsörjning (OFIN), som skulle ansvara för avvecklingen,
publicerade en utredning där man föreslog att ett statligt råd för informations-
försörjning, STRI, med ansvar bland annat för att ge ekonomiskt stöd till forskning och
utveckling kring biblioteks- och informationsfrågor skulle inrättas.68 Då man ansåg att
forskningen inom området behövde utvecklas och få fastare institutionella former
föreslog man att fasta forskningsresurser skulle tilldelas Inforsk och Liblab, samt att
                                                
59 Roland Hjerppe & Kari Marklund, ”Liblabs forskningsprogram”, BBL, 1984:5, 109.
60 Research program for LIBLAB, http://www.ida.liu.se/labs/liblab/research/2ndResPgm.html,
2002-10-19
61 FRN, 43.
62 Research at Liblab, http://www.ida.liu.se/labs/liblab/research/, 2002-10-19
63LIBLAB Members, http://www.ida.liu.se/labs/liblab/members/, 2002-10-19
64 FRN, 45ff.
65 Lars Höglund, ”Institutionalisering och  utveckling av ett nytt ämne” i Biblioteken, kulturen och den
sociala intelligensen, redaktör Lars Höglund (Borås,1995), 39.
66 Nationalencyklopedin (Höganäs, 1990), band 4,  482.
67 Klasson, 52.
68 Informationsförsörjning för vetenskap och teknik, SOU 1987:60 .(Stockholm. 1987), 41ff.
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STRI även skulle ha möjligheter att dela ut projektmedel till andra institutioner.69

Förslaget genomfördes dock inte. 1988 beslutades det att ansvaret för finansiellt stöd till
biblioteksforskningen skulle läggas hos Forskningsrådsnämnden (FRN). Området
breddades till att omfatta även forskning kring folkbibliotek.70

3.2.3 Centrum för biblioteksforskning och dess efterföljare

1986 gjorde Emin Tengström, på uppdrag av UHÄ (Universitets- och Högskole-
ämbetet), en utredning med namnet Forskningsanknytning av bibliotekarielinjen (se
kapitel fem). Ett av hans förslag var att man vid Göteborgs universitet skulle inrätta ett
Centrum för biblioteksforskning. Förslaget stöddes av UHÄ. 71 Regeringen beslöt dock
att inte avsätta några särskilda medel för ett dylikt, varför Göteborgs universitet beslöt
att inrätta ett temporärt centrum med hjälp av regionstyrelsens medel för forsknings-
anknytning av utbildningar. Det placerades i anslutning till Centrum för tvärvetenskap.
Emin Tengström blev ordförande för den interimsstyrelse som sattes att leda centret,
och man planerade till en början att starta en seminarieverksamhet i samverkan med
Bibliotekshögskolan och att ta fram en studieplan för forskarutbildning. 72 I september
1987 utsågs Romulo Enmark till föreståndare för centret (en halvtidstjänst) och även en
sekreterare anställdes på halvtid.73 Verksamheten under de första åren var till stor del
inriktad på att skapa en plattform för biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning
i Sverige. Man startade en tidskrift, Svensk biblioteksforskning, samt en nordisk och en
internationell bokutgivningsserie. Ett antal konferenser och seminarier anordnades och
man knöt kontakter som på olika sätt kunde gynna verksamheten. Man initierade egna
forskningsprojekt och stödde andras. Forskningen var i första hand inriktad på folk-
bibliotek och kulturförmedling, d.v.s. områden som till viss del låg utanför Inforsks och
Liblabs verksamhet. Man drog även upp planer för att i framtiden, när Centrum fått
fasta resurser, kunna starta en forskarutbildning.74

1990 beslutade riksdagen att inrätta en professur i biblioteks- och informations-
vetenskap vid Göteborgs universitet. Centrum för biblioteksforskning omvandlades till
Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap.75  Den danske biblioteks-
forskaren Erland Munch-Petersen utsågs till tillförordnad professor. 1993 lades den
första doktorsavhandlingen, Birger Hjørlands Emnesrepresentation og
informationssøgning, fram vid centret, och ytterligare sex avhandlingar var under
arbete.76 1994 utnämndes Lars Höglund, en av Inforsks grundare, till Sveriges förste
professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Under 1997 och 1998 beslutades det
om förändringar i högskolelagen, vilka möjliggjorde att forskarutbildning kunde
bedrivas och doktors- och licentiatexamina i vissa fall kunde avläggas även vid
högskolor som saknade universitetsstatus.77 Som en följd av detta slogs forskar-
                                                
69 Ibid., 75ff.
70 FRN, 12.
71 UHÄ, ”Centrum för biblioteksforskning vid Universitet i Göteborg”, Svensk biblioteksforskning,
1987:1, 14f.
72 Birgitta Rydell, ”Centrum för biblioteksforskning inrättas temporärt”, DIK-forum, 1987:12, 18.
73 Romulo Enmark, ”Centrum för biblioteksforskning”, Biblioteksbladet , 1990:9, 262.
74 Inger Eide-Jensen m.fl., ”Att socialt institutionalisera biblioteksforskning”, Svensk biblioteksforskning ,
1991:3, 47ff.
75 Ibid., 46.
76 Erland Munch-Petersen, ”The Research Centre Model of the University of Göteborg, Svensk
biblioteksforskning, 1993:2, 3ff.
77 SFS 1997:797, SFS 1998:1832.
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utbildningen i Göteborg 1999 samman med grundutbildningen i Borås till en enhet, och
den har därefter varit lokaliserad där.78

3.3 Utbildningen

3.3.1. 1926 - 1971

Utbildningen av bibliotekarier var under lång tid helt separerad från forskningen. En
formaliserad, nationell utbildning för folkbibliotekarier startades 1926 av
Skolöverstyrelsen och gavs vartannat år fram till 1952, då den började ges årligen. 79

Den omfattade från början fyra månaders undervisning i olika biblioteksfrågor, mest av
praktisk art.80 1948 blev kurslängden sex månader, 1963 sju månader och 1969 åtta
månader.81 Kursen kompletterades med sex månaders praktik på ett större bibliotek och
så småningom även med en korrespondenskurs. Formella krav för antagning var från
1935 tidigare erfarenhet av biblioteksarbete och från 1943 även en akademisk grund-
examen. Helt separat från detta fanns på de stora forskningsbiblioteken intern-
utbildningar för bibliotekarier och biblioteksassistenter, i allmänhet med minst en
licentiatexamen som antagningskrav. Även Stockholms stadsbibliotek drev en intern-
utbildning mellan 1948 och 1977.82 Under 1950-talet väcktes, kanske för första gången,
frågan om biblioteks- och informationsvetenskap skulle inlemmas med universiteten,
dock inte som forskningsområde utan som utbildning för blivande bibliotekarier i
universitetsregi. Förslaget mottogs kyligt från universitetshåll eftersom ämnet ansågs
vara oakademiskt.83

3.3.2. Bibliotekshögskolan i Borås

1972 grundades Bibliotekshögskolan i Borås, som en självständig fackhögskola utan
förbindelse med universitetsvärlden. 84 Utbildningen, som förberedde för arbete på såväl
folk- som forskningsbibliotek, avskaffade kravet på akademisk examen för de sökande
och man införde istället ett kvotsystem där såväl akademiska studier som erfarenhet av
biblioteksarbete räknades in. I och med högskolereformen 1977 inlemmades Biblioteks-
högskolan med universitets- och högskoleväsendet i allmänhet och Högskolan i Borås i
synnerhet.85 En annan följd av högskolereformen var ett krav att all högskoleutbildning
skulle anknyta till den aktuella forskningen inom sitt område. Eftersom någon
institutionaliserad forskning i biblioteks- och informationsvetenskap inte existerade vid
den tidpunkten, tillsatte man en arbetsgrupp för att utarbeta ett program för biblioteks-
forskning. (Se kapitel 4). Det lades fram sommaren 198086, men ledde inte till några
större förändringar.

                                                
78 Bibliotekshögskolan/biblioteks- och informationsvetenskap,
http://www.hb.se/forskning/insti/bhs/forskning.htm, 2002-10-19.
79 Gunilla Borén, red., BHS 1979-1980, (Borås, 1980), 6.
80 Lars Seldén, ”Swedish Library Education in Retrospect, Svensk biblioteksforskning , 1993:2, 35.
81 Borén, 6.
82 Seldén, 32.
83 Ibid., 33.
84 Ibid.
85 Borén, 6f.
86 Ibid., 38.
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Frågan blev aktuell igen i mitten av 1980-talet i samband med Tengströms utredning
och inrättandet av Centrum för biblioteksforskning. Några genomgripande förändringar
skedde dock inte förrän i början av 1990-talet. Den första juli 1993 ersattes högskole-
lagen från 1977 av en ny lag. I den tidigare lagen hade grundläggande högskole-
utbildningar bland annat haft till uppgift att ”...främja att de studerande förbereder sig
för skilda yrken eller vidareutvecklar sig inom yrken som de redan utövar”. 87  I den nya
lagen försvann allt om högskolans yrkesförberedande uppgift, istället betonades mer än
tidigare kravet på att ”…ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning,
förmåga att självständigt lösa problem, samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen,
allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studen-
ternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.”88 Rent praktiskt betydde
detta att yrkesförberedande utbildningar vid högskolor och universitet skulle ändras till
”akademiska” utbildningar som skulle leda till en kandidat- eller magisterexamen. 89 Vid
Högskolan i Borås beslutade man att skapa en tvåårig utbildning i biblioteks- och
informationsvetenskap med obligatoriska kurser, valfria kurser och en termins
examensarbete. Kompletterad med ytterligare två års (80 poängs) studier i valfritt ämne,
vilka kunde förläggas före, efter eller blandat med studierna i biblioteks- och
informationsvetenskap skulle utbildningen leda fram till magisterexamen. Avlagd
examen skulle både ge studenten en grund för att utöva ett yrke inom biblioteks- eller
informationssektorn, och möjlighet att söka vidare till forskarutbildningen i biblioteks-
och informationsvetenskap. Det skulle även finnas möjlighet att avlägga en kandidat-
examen (med 60 poängs studier i biblioteks- och informationsvetenskap) eller använda
studierna i biblioteks- och informationsvetenskap som del av en annan utbildning.
Kravet på tidigare universitets- eller högskolestudier togs bort. Man ökade även sam-
arbetet med Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs
universitet.90 Idag antas 200 studenter per år för helfartsstudier och ytterligare 100 för
halvfartsstudier.

3.3.3. Övriga utbildningar

Under 1990-talet startades ytterligare tre grundutbildningar i biblioteks- och
informationsvetenskap i Sverige. Samtliga har, liksom den i Borås, utformats som två-
åriga utbildningar med magisterexamen som mål. De har (till skillnad från Borås)
behörighetskrav på tidigare ämnesstudier för samtliga studenter. Dessa studier ska
omfatta minst 80 poäng, varav 40-60 poäng i ett ämne.

Vid Umeå universitet skapades en egen utbildning 1993 efter att man hade haft några av
Borås utbildningsplatser utlokaliserade till sig på försök under några år. Avdelningen
för informationsvetenskap, som håller i utbildningen, är en del av den sociologiska
institutionen och man samarbetar med INFORSK, vars forskarutbildning utexaminerade
studenter kan söka till.91 Grundutbildningen har 30 utbildningsplatser.92 1994 startades
en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.
Utbildningen ges av Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid
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89 Romulo Enmark: Library Education in the Melting Pot, Svensk biblioteksforskning, 1993:2, 21f.
90 Ibid., 23ff.
91 Utbildningsbeskrivning/Utbildningsplan: Biblioteks- och informationsvetenskap,
http://www.umu.se/soc/biv/bivutbplan.htm, 2002-10-19.
92 E-post från Barbro Hedlund, Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 16/10-2001
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Institutionen för kulturvetenskaper. Från och med 1998 ges även en doktorand-
utbildning i ämnet.93 Till grundutbildningen antas 30-33 studenter per läsår. För
närvarande finns två aktiva doktorander vid institutionen. 94 Den senast startade utbild-
ningen finns vid Uppsala universitet och kom igång 1995. Den är placerad vid
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier (där ABM ska utläsas som Arkiv-
vetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Museiologi).95 Man antar 30
studenter per år.96 Formellt sett har institutionen en forskarutbildning i biblioteks-
vetenskap, dit för närvarande en doktorand är antagen. Man ger dock inga egna kurser
och håller inga seminarier inom forskarutbildningen. 97 Vid Växjö universitet planerar
man att starta en grundutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap fr.o.m. höst-
terminen 2003. Utbildningen kommer att omfatta 120 poäng och leda fram till en
magisterexamen tillsammans med de 40 poängs fristående ämnesstudier som utgör
behörigheten för utbildningen. Det är möjligt att examinationen kommer att ske genom
Bibliotekshögskolan i Borås.98

                                                
93 Biblioteks- och informationsvetenskap, http://www.kult.lu.se/bivil/index.html, , 2002-10-19.
94 E-post från Lena Kandefelt, Institutionen för kulturvetenskaper, 16/10-2001.
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Kapitel 4  Utredningar

Under 1980-talet gjordes det, som nämnts ovan, tre olika utredningar som från något
skilda utgångspunkter diskuterade hur biblioteks- och informationsvetenskaplig
forskning skulle kunna byggas upp och utvecklas i Sverige. Jag ska i detta kapitel
diskutera dem och jämföra dem med varandra.

4.1 Bakgrund, målsättning och innehåll

Den första utredningen, Program för biblioteksforskning, gjordes av en arbetsgrupp
tillsatt av rektorsämbetet vid Högskolan i Borås, bestående av representanter för lärar-
och studentkåren vid Bibliotekshögskolan samt några forskare utifrån. Arbetet inleddes
sensommaren 1978 och rapporten lades fram ungefär två år senare.99 Bakgrunden till
utredningen var högskolereformen från 1977, som knöt Bibliotekshögskolan till
Högskolan i Borås och stadgade att all högskoleutbildning skulle vila på vetenskaplig
grund. Svårigheten var naturligtvis att det ämne som det var naturligt att anknyta till –
biblioteks- och informationsvetenskap – i stort sett inte existerade i institutionaliserad
form  i Sverige.100 Målsättningarna för gruppens arbete var följande:

a) se över gällande utbildnings- och studieplaner med avsikten att information om
        pågående biblioteksforskning så snabbt som möjligt skall komma grundutbildningen
        till godo.
b) etablera kanaler för bättre kontakt med internationell biblioteksforskning
c) verka för att bibliotekarielinjens lärare kan skaffa sig erforderlig forskarkompetens
d) initiera forskningsprojekt på biblioteksområdet.101

Man sände ut två stycken rundskrivelser till olika bibliotek och till för ämnet väsentliga
institutioner i Sverige för att få en bild av vilken forskning som eventuellt pågick, knyta
kontakter samt ta reda på vilka områden biblioteken själva ansåg var viktiga att ägna
forskningsprojekt åt.102 Svaren bildade, tillsammans med studier av biblioteks- och
informationsvetenskapens internationella utveckling, underlag för utredningen. Då den
lades fram 1980 överlät man på ”andra instanser”, i första hand institutionsstyrelsen vid
Bibliotekshögskolan, att eventuellt gå vidare med genomförandet av de av arbets-
gruppen (här i fortsättningen kallad BHS-gruppen) uppsatta målen. 103 Den färdiga
utredningen tog i sex kapitel upp frågor kring ”biblioteksforskning” som vetenskaplig
disciplin, ämnets utveckling och ställning internationellt och i Sverige, möjliga
forskningsuppgifter för en utbyggd svensk biblioteks- och informationsvetenskap samt
hur den rent praktiskt skulle kunna byggas upp.

Den andra utredningen, Forskningsanknytning av bibliotekarielinjen, gjordes av Emin
Tengström på uppdrag av UHÄ, Universitets- och Högskoleämbetet. Direktiv till utred-
ningen utfärdades i juni 1985 och Tengström lade fram den i december samma år efter
cirka två månaders arbete.104 I direktiven för utredningen konstaterades det bl.a. att
forskning och utveckling kring såväl ”informationsförsörjning” som ”kulturpedagogik”,
i båda fallen från ett biblioteksperspektiv, var önskvärda. Viss forskning bedrevs redan,
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24

men i synnerhet på det senare området utan någon samordning.105 En samlad och för-
stärkt forskning på området skulle underlätta den nödvändiga forskningsanknytningen
av bibliotekarieutbildningen. 106 Att utredaren skulle behöva göra en definition av
begreppet biblioteks- och informationsvetenskap stod klart, då någon allmän accepterad
sådan inte fanns. Denna borde vara inriktad och avgränsad med utredningens syfte (att
få fram ett förslag för forskningsanknytningen för den svenska bibliotekarie-
utbildningen) i åtanke, varför t.ex. internationella jämförelser borde användas med
försiktighet.107 Då en av grundförutsättningarna var att bibliotekarieutbildningen var
lokaliserad till Borås och skulle fortsätta vara det, skulle ett (av flera) förslag utarbetas
där en forskningsanknytning byggdes upp utan att några extra resurser tillsattes. Även
former för regional samverkan skulle tas upp.108 I utredningen tog Tengström upp varför
biblioteksforskning/biblioteks- och informationsvetenskap behövs i Sverige och hur
ämnet kan/bör definieras. Han lade fram två förslag, baserade på olika resurstilldelning,
till hur en forskningsanknytning av bibliotekarielinjen skulle kunna kommat till stånd
och diskuterade de tänkbara följderna ifall något av förslagen skulle genomföras.

Tre år efter Tengströms/UHÄs utredning, i juni 1988, fick FRN av regeringen i uppdrag
att utreda biblioteks- och informationsvetenskapens ställning och komma med förslag
inför 1990-talet. Detta skedde i samband med DFI:s avvecklande. Utredningsarbetet
genomfördes av en arbetsgrupp bestående av nämndens huvudsekreterare Hans
Landberg samt forskningssekreterarna Jan Hagerlid och Staffan Parnell. Som sak-
kunniga för olika avsnitt fungerade Marjatta Okko (professor i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Tammerfors universitet) som gjorde en kvalitativ bedömning
av den svenska forskningen kring biblioteks- och informationsfrågor, Lars Höglund och
Olle Persson (verksamma vid Inforsk) som gjorde en kvantitativ analys av det inter-
nationella forskningsfältet och svensk forsknings ställning där, samt Maj Klasson
(verksam vid Liblab), vars kartläggning av den svenska forskningen har tagits upp i
kapitel tre. Utredningen, Biblioteks- och informationsvetenskap – förslag inför 90-talet,
lämnades in i augusti 1989.109 Uppdraget bestod i att ”mot bakgrund av en översiktlig
utredning lägga fram förslag rörande den fortsatta användningen av de medel som
nämnden [FRN] nu disponerar för biblioteksforskning”110. De områden som
utredningen skulle granska och lägga förslag om  var de följande:

-Biblioteksforskningens nuvarande omfattning
-Forskningsområdets utveckling
-Behovet av biblioteksforskning
-Fortsatt fördelning av projektmedel
-Former för permanent anknytning till högskolan.111

Utredningen bestod av avgränsning av forskningsfältet, en genomgång av den
existerande svenska forskningen och forskningsinstitutionerna på området samt en
mindre internationell utblick. Vidare tog man upp behovet av en institutionaliserad
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning i Sverige och drog upp riktlinjer till
hur en sådan kunde läggas upp.
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Medan de första två utredningarna behandlade i stort sett samma problem hade den
tredje alltså en vidare syfte. Den tog dock till stor del upp samma ämnen som de
tidigare.

4.2 Definitionen av biblioteks- och informationsvetenskap112

4.2.1 Existerar biblioteks- och informationsvetenskap som institutionaliserat ämne?

Arbetsgruppen inleder med att konstatera att det inte existerar ”någon invändningsfri
definition av vad biblioteksvetenskap är”113. De citerar (gillande) en artikel av Eberhart
Sauppe från 1976 där denne hävdar att biblioteks- och informationsvetenskapen saknar
bl.a. en allmänt accepterad vetenskaplig terminologi och kriterier på god forskning.
Utredarna tror dock att detta kan vara ett övergående problem och pekar på att utvecklad
teoribildning, forskningsmetodik och terminologi existerar inom vissa problemområden,
och att antalet vetenskapliga tidskrifter i ämnet stadigt ökar, något som alltså skulle tyda
på att en institutionalisering är på gång. 114 De gör även en kortare genomgång av ämnets
sociala institutionalisering i USA, Storbritannien och Tyskland, under 1800- och 1900-
talen.115

Tengström konstaterar kort att forskningsverksamhet som benämns biblioteks- och
informationsvetenskap eller motsvarande tydligen existerar både i Sverige och utom-
lands, även om det är svårt att avgöra vad det ”motsvaras av i verkligheten”.116

FRNs utredare menar att biblioteksvetenskap existerat som akademisk disciplin (i USA,
England och i någon mån Tyskland) sedan 1800-talet.117 Informationsvetenskapen har i
viss mån växt fram separat, men kan, på grund av teknikens betydelse för biblioteks-
verksamheten inte längre anses vara skild från biblioteks- och informationsvetenskapen,
varken socialt eller innehållsmässigt.118 Överhuvudtaget anser man att den sociala
institutionaliseringen internationellt sett är långt gången, dock saknas ”gemensam
teoretisk och metodologisk grund för hela fältet”. 119

4.2.2 Vilket är Biblioteks- och informationsvetenskapens objekt?

BHS-gruppen påpekar att det finns en skiljelinje mellan forskning inriktad på biblio-
tekets nyttjare/användare: vilka de är, vad de har för informationsbehov, vilka bibliotek
de uppsöker etcetera, och ”procedurinriktad” forskning, d.v.s. den som sysslar med de
procedurer som leder till att användarna får fram den information de vill ha; katalogi-
sering, automatisering etcetera. Den senare forskningsgrenen är den som ligger närmast
informationsvetenskapen. 120 När man i ett senare kapitel ger förslag till möjliga
                                                
112 FRNs utredning är den enda som utan att tveka väljer termen ”biblioteks- och informationsvetenskap”
framför ”biblioteksforskning” eller ”biblioteksvetenskap”. Eftersom samtliga utredningar dock behandlar
möjligheten av ett inom högskolan etablerat, eget forskningsämne, har jag valt att använda denna term
genomgående i detta kapitel.
113 Program, 5.
114 Ibid., 6f.
115 Ibid., 8ff.
116 Tengström, 1986, 20.
117 FRN, 22.
118 Ibid., 23f.
119 Ibid., 29f.
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forskningsuppgifter för eventuell svensk forskning, presenterar man dem som fem del-
områden; 1. Biblioteket som kunskapssystem (med underavdelningarna Biblioteket och
dess medier, Kunskapsorganisation, Bibliometri och citeringsanlys och Referensarbete),
2. Biblioteket i samhället, 3. Biblioteket och nyttjarna, 4. Bibliotekens administration
och 5. Bok- och bibliotekshistoria.121

Tengström har, till skillnad från de andra utredarna, som uttalat syfte att hitta en
definition som ska underlätta hans eget utredningsarbete och den svenska upp-
byggnaden av ett ämne och finner inte stor anledning att snegla på det internationella
forskningsläget.122 Han ställer upp två möjliga alternativ som kan användas som
grundval till ämnesavgränsningen; biblioteket som institution i administrativ mening
eller någon till bibliotekens verksamhet relaterad process. Inget av dem vinner
egentligen hans gillande. Det förra är olämpligt därför att olika bibliotekstyper
administrativt sett kan vara oerhört olika och det senare för att det är alltför svårt att
hitta en distinkt, inte alltför omfattande process, som dessutom inte ska kunna förväxlas
med ren informationsvetenskap.123 Han identifierar även tre delområden som biblioteks-
och informationsvetenskapen behandlar. Det första är ”biblioteket som informations-
omsättande enheter”, d.v.s. hur biblioteken lagrar, bearbetar och återvinner information.
Det andra är ”biblioteken som tjänste-producerande enheter”, i praktiken olika typer av
användarundersökningar. Det tredje området är ”biblioteken som kulturproducerande
enheter”, ett område där (delar av) folkbibliotekens verksamhet blir det vanligaste
forskningsobjektet.124

Enligt FRN kan man när man försöker bestämma forskningens objekt se två olika
konflikter, som har sin bakgrund i ämnets utveckling ur olika traditioner och i de olika
bibliotekstyperna och deras arbetssätt. Den första konflikten gäller om man ska studera
bibliotek som institution(er) eller som process(er) och den andra är huruvida biblio-
tekens uppgift är informations- eller kulturförmedling.125 FRN kommer fram till att den
förstnämnda konflikten är den centrala. Där gör man avgörandet att det är bibliotekets
processer (eller, som man även benämner det; funktioner) som är det centrala studie-
objektet, då detta ger forskningsfältet en ytterst önskvärd större bredd än institutions-
alternativet skulle ge. Konflikt nummer två blir då löst genom att man kan studera
funktioner inom både informations- och kulturförmedlingen. 126

4.2.3 Vetenskapsområde, tvär- eller flervetenskap?

Enligt BHS-gruppen var den ursprungliga biblioteksvetenskapen historiskt, d.v.s.
humanistiskt inriktad. Dock har det sedan länge i USA funnits en biblioteks- och
informationsvetenskap som närmar sig samhällsvetenskaperna. Man ”lånar” särskilt
metodik och teorier från sociologin.127 Även matematiska och statistiska metoder
används inom vissa grenar av vetenskapen, särskilt de informationsinriktade. Ändå
tycks BHS-gruppen anse att man inte behöver placera biblioteks- och informations-
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vetenskapen ”utanför de humanistiska vetenskapernas område”. 128 Det är dock lika
självklart att ämnet har en ”tvärvetenskaplig karaktär”. 129

Tengström hittar en mängd olika vetenskaper som biblioteks- och informations-
vetenskapen på något sätt kan anknyta till. ”Biblioteket som informationsomsättande
enheter” kan låna metodik från t.ex. statistik, systemvetenskap, datalogi och
informationsvetenskap. Forskning kring ”biblioteken som tjänsteproducerande enheter”
kan använda metodik från företagsekonomi, beteendevetenskap och kunskapssociologi.
Dessa discipliner använder samtliga främst kvantitativa metoder. ”Biblioteken som
kulturfrämjande enheter” kan studeras med hjälp av metoder utvecklade inom lärdoms-
historien, etnologin, litteratursociologin och i några fall masskommunikationen. 130 (Det
vill säga ämnen där även kvalitativa metoder är vanligt förekommande.) Han konstate-
rar att den ”biblioteksforskning” han skissat upp inte är något enhetligt forskningsfält,
men istället för att kalla det tvärvetenskapligt väljer han att beskriva det som fler-
vetenskapligt, med tvärvetenskapliga inslag inom och mellan de olika forskningsfälten.
Han jämför det med företagsekonomi, ett etablerat forskningsfält som består av olika
delområden som hämtat inslag från olika forskningstraditioner.131

FRN menar att biblioteks- och informationsvetenskapen kan beskrivas som fler-
vetenskapligt men att detta inte är den enda möjligheten. Själva beskriver de det som
”ett ämne under formering med anknytning till en mängd andra discipliner” och betonar
betydelsen av tvärvetenskapliga synsätt. Man menar också att ämnet anknyter till andra
discipliner inom både samhällsvetenskap, humaniora och teknik och att det åtminstone
inom vissa delfält i hög grad lånar metodik och teorier från andra ämnen, dock utan att
ge några specifika exempel.132

4.2.4 Sammanfattning

Såväl BHS-gruppen som FRN tycks alltså anse att biblioteks- och informations-
vetenskap som socialt institutionaliserat ämne existerar internationellt i varierande hög
grad. Båda anser även att det funnits sedan tidigt 1900-tal eller ännu längre tillbaks.
Ingen av dem tycks anse att en kognitiv institutionalisering är helt genomförd, även om
den är på god väg. (Att FRN trycker något starkare på detta kan bero på den utveckling
som skett under den tioårsperiod som gått mellan de olika utredningarna.) Tengström
däremot är fåordig beträffande den sociala institutionaliseringen och verkar vara direkt
skeptisk beträffande den kognitiva dito.

Samtliga utredare är av den åsikten att det finns olika möjliga studieobjekt inom
biblioteks- och informationsvetenskapen och att vilket man väljer som det centrala har
stor betydelse för hur man ser på ämnet. De ”lösningar” de föreslår skiljer sig dock
något åt. Medan BHS-gruppen och Tengström föreslår uppdelningar i olika mer eller
mindre likvärdiga delfält som ska existera parallellt, försöker FRN hitta en modell i
vilken alla typer av bibliotek och alla typer av biblioteks- och informationsverksamhet
ska kunna behandlas.
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Att tvärvetenskapliga inslag finns inom biblioteks- och informationsvetenskapen tycks
samtliga utredare vara överens om. Likaså finns det en viss samstämmighet kring att
man i mycket lutar sig på samhällsvetenskapliga och humanistiska forsknings-
traditioner, men ibland även lånar metodik från andra discipliner. För mig verkar det
som om Tengströms och FRNs definitioner ligger ganska nära varandra, men att de har
olika åsikter om åt vilket håll man bör sträva; Tengström verkar tycka att man ska
acceptera ämnets flervetenskapliga natur och arbeta utifrån det medan FRN trycker
hårdare på att man inom fältet behöver utveckla egna teori- och metodbaser – även om
dessa hämtar inspiration från andra ämnen.

4.3 Behovet av biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige

Samtliga utredningar försöker på något sätt motivera varför en samlad, institutio-
naliserad forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap behövs i Sverige.

4.3.1. BHS-gruppen

BHS-gruppen ställer frågan varför institutionaliseringen av svensk biblioteks- och
informationsvetenskap har gått så pass långsamt, då biblioteken är gamla företeelser i
landet och vetenskapsmän från olika discipliner länge varit verksamma åtminstone på
de större forskningsbiblioteken. Man lämnar dock frågan obesvarad och går över till att
diskutera varför behovet av en biblioteks- och informationsvetenskap som inte främst
sysselsätter sig med bok- och bibliotekshistoria har aktualiserats. Svaren, menar man,
står att finna i det ökade informationsbehovet, både inom näringslivet, utbildnings-
väsendet och för privatpersoner, samt behovet av att låta alla ta del av tillgänglig
information. För folkbibliotekens del väcker den ökade informationsmängden och
ökningen av (potentiella) användare frågor om vilken information som är viktigast att
man kan sprida till vilka användare. Dessa frågor kan forskning hjälpa till med att
besvara.133

I det sjätte och sista kapitlet återkommer man till frågan och konstaterar att den svenska
biblioteksforskningens problem inte är bristen på forskningsuppgifter utan bristen på
förståelse för behovet att de utförs. Forskning behövs för att hjälpa biblioteken att se
vad som är nödvändigt och mindre nödvändigt i deras löpande verksamhet, vad som
måste förbättras och vad som kanske inte behövs alls, vilka förändringar i samhället
som ger återverkningar på biblioteken, och hur förändringar bäst kan genomföras. Då
internationell forskning inte speglar svenska förhållanden och problem kan den endast
fungera som jämförelse.134 För bibliotekarieutbildningens del skulle en utbyggd
forskning i anslutning till Bibliotekshögskolan innebära att studenterna på ett tidigt
stadium vandes vid ett kritiskt/vetenskapligt synsätt och arbetssätt, samt att de, i någon
mån genom forskande eller i forskningen insatta lärare, fick insyn i det aktuella
forskningsläget. Forskning kring biblioteks- och informationsfrågor på vid andra
institutioner anser man vara ”positivt och naturligt”.135
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4.3.2 Tengström

Tengström använder stora delar av första kapitlet till att diskutera frågan om behovet av
inhemsk forskning. Han börjar med den allmänna bakgrunden: den pågående och
förväntade utvecklingen inom informationstekniken som har lett till frågor om biblio-
tekens framtid. Dels finns dess roll för att ge allmänheten tillgång till det ökande
informationsutbudet, dels finns frågan huruvida den tekniska utvecklingen skulle göra
biblioteken i dess traditionella form överflödiga.136 Sedan övergår han till att presentera
de fem vanligaste argumenten för behovet av en svensk biblioteksforskning:

- Det första, ”konsekvensargumentet”, är att bibliotekarieutbildningen, liksom
annan högskoleutbildning ska vila på vetenskaplig grund.

- Det andra är att den forskning som existerar kring bibliotek och information bör
samordnas i högre grad än vad t.ex. DFI:s ansvarsområde tillåter för att
existerande resurser ska kunna utnyttjas bättre.

- Det tredje att forskning i biblioteks- och informationsvetenskap redan
förekommer i institutionaliserad form i ett flertal länder, t.ex. i några nordiska
grannländer och att inhemsk forskning behövs för att Sverige inte ska komma
efter och för att man på ett professionellt sätt ska kunna bedöma värdet av den
internationella forskningen.

- Det fjärde argumentet är att de problem som biblioteken ställs och kommer att
ställas inför (t.ex. hur man ska hantera den ökande mängden information och
den nya informationsteknologin) till viss del kan lösas med hjälp av
grundforskning.

- Slutligen tar Tengström upp ”framtidsargumentet”; att information, och
möjligheterna till/svårigheterna med att få tillgång till den antas ta en allt större
och viktigare del i människors liv. I ett större sammanhang påverkar detta
demokratins förutsättningar.137

4.3.3 FRN

FRN behandlar frågan om inhemsk forskning i ett kapitel. De anser att det inom biblio-
teks- och informationssektorerna finns starka behov av en institutionaliserad forskning.
Biblioteken har interna behov av att kunna förstå, utveckla och förbättra sin verksamhet.
Dessa behov stammar från och påverkas av en mängd yttre samhälleliga faktorer, främst
kopplade till förändringarna på informationsmarknaden, vilka i sin tur bland annat ökar
behovet av väl fungerande bibliotek. Man tar upp ett antal angelägna forsknings-
områden beträffande användarnas behov och beteende, bibliotekariens uppgifter, biblio-
teket som institution och dess roll i olika sammanhang, informationsteknologins
utveckling och informationens förändrade betydelse. Dessa och andra frågor kan, menar
man, förvisso lösas av andra forskningsdiscipliner, men sker det inom ramen för biblio-
teks- och informationsvetenskaplig forskning skapas en bättre överblick och
kontinuitet.138

Man fortsätter med att argumentera för varför ämnet behöver en fast institutionell
förankring inom det svenska högskoleväsendet. Forskningsområdena inom biblioteks-
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och informationsvetenskap är många och ibland svåra att placera inom den traditionella
fakultetsindelningen. Institutionalisering skulle innebära samling och förtydligande av
ämnets kärna. Ytterligare ett skäl för institutionalisering är att ämnet redan är inter-
nationellt etablerat. Även om den svenska forskningen knappast kan tänkas växa i
någon större omfattning i proportion till den internationella dito är det viktigt att det
finns svenska forskare som kan ta till sig utländsk forskning och delta i internationella
forskningsprojekt. Utan de möjligheter att avancera som forskare som en
institutionalisering innebär kommer dessutom få forskare att söka sig till ämnet.139

Ett annat argument är bibliotekarieutbildningens behov av forskningsanknytning.
Förutom det formella kravet på forskningsanknytning av grundutbildning (se ovan),
behövs en kvalitativ förbättring av utbildningen där forskningsanknytningen främst bör
bestå i att studenterna lär sig ha en kritisk attityd till kunskapsstoffet.140 Utvecklingen
och spridningen av informationsteknologi skapar en rad frågor (om tillgänglighet, upp-
hovsrätt, urval m.m.) som bibliotekarier måste vara kvalificerade att lösa.141 Slutligen
diskuterar man behovet av forskarrekrytering. Så länge inte fasta forskningsresurser
finns är det naturligtvis omöjligt att göra detta i någon organiserad form. För framtiden
är det önskvärt att rekrytering i hög grad om än inte enbart kan ske bland personer som
genomgått bibliotekarieutbildning, vilket dock kräver förändringar av utbildningen i sig
och av inträdeskraven till den. 142

4.3.4 Sammanfattning

Synen på varför forskning behövs tycks med andra ord vara likartad i de olika
utredningarna. Alla tre anser att samhällsförändringar som orsakas eller kan påverkas av
de ökade informationsmängderna och deras tillgänglighet är ett tungt vägande skäl. Att
behovet att ha en inhemsk forskning för att kunna tillfredställa grundutbildningens krav
på forskningsanknytning tas upp som ett skäl är naturligt då de två första utredningarna
har som huvudsyfte att utreda den frågan. Även FRN anknyter till detta och motiverar
det på liknande sätt som de andra – att blivande bibliotekarier behöver lära sig ett
kritiskt förhållningssätt för att i framtiden själva kunna bedriva eller åtminstone förstå
forskning. Samtliga tar även upp motiveringen att den utländska forskningen inom
området inte på ett tillfredställande sätt kan spegla svenska förhållanden, medan en
inhemsk forskarkår däremot skulle kunna ta till sig och hjälpa svenska bibliotek att dra
nytta av utländsk forskning.

4.4 Förslag

4.4.1 BHS-gruppen

BHS-gruppens har ju som uppgift att komma med förslag på hur man kan få igång
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning vid Bibliotekshögskolan, för att
bibliotekarieutbildningen ska kunna få den önskvärda forskningsanknytningen. De anser
att Bibliotekshögskolan varken kan eller bör vara den enda institutionen i landet som
sysslar med dylik forskning, däremot bör den täcka åtminstone stora delar av
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forskningsfältet, eftersom grundutbildningen ska förbereda för arbete på alla typer av
bibliotek.143 Eftersom Högskolan i Borås inte kan få egna forskningsresurser föreslår
man ett organiserat samarbete med universitetet i Göteborg, speciellt med den mass-
kommunikationsforskning som pågår där. Bibliotekshögskolan har dock tillgång till en
summa pengar kallad ”forskningsanknytningsresurser”, vilka har använts bland annat
för att finansiera BHS-gruppens arbete med utredningen. Man har även initierat tvär-
vetenskapliga kontakter genom att starta ett forskningsseminarium och ordnat
seminarier och workshops tillsammans med utländska företrädare för biblioteks- och
informationsvetenskaplig forskning. Lärare vid Bibliotekshögskolan som inlett forskar-
utbildning för att forska i ämnen med någon form av koppling till bibliotek har fått
resebidrag. Dessutom har man inrättat ett sekretariat som har till uppgift att (främst för
lärarkårens del) bevaka den inhemska och utländska forskningen, samt upprätthålla
kontakter med forskare.144 Man föreslår att dessa verksamheter ska fortsätta som ett
första steg mot forskning vid Bibliotekshögskolan, och att man dessutom bör fördjupa
sina kontakter med DFI och Statens kulturråd, samt se till att forskarkompetens väger in
vid tillsättning av nya lärartjänster. Fortsatt seminarieverksamhet bör bli mer relevant
för vid högskolan pågående forskning.145 För att studenterna vid grundutbildningen ska
få kontakt med aktuell forskning föreslår man att det specialarbete som ingår som en del
av utbildningen om möjligt ska inordnas i aktuella forskningsprojekt inom och utanför
Bibliotekshögskolan. 146 Man föreslår att all, eller huvuddelen, av den forskning som
kommer att bedrivas vid Bibliotekshögskolan till en början bör koncentrera sig på ett
ämne, för att snabbt kunna utveckla en egen metodik. Som möjligt ämnesområde
nämner man nyttjarstudier, då det berör alla bibliotekstyper och har en stor relevans för
utbildningen. Ämnesvalet kan dock komma att ändras i framtiden, menar man. Dess-
utom är det viktigt att hålla ögonen på andra delar av forskningsfältet.147 ”Efter hand”
hoppas man att dessa och andra insatser kommer leda till en forskarutbildning i
biblioteks- och informationsvetenskap. När, var och hur denna ska inrättas säger man
dock ingenting om. 148

4.4.2 Tengström

Tengström har i och för sig ett uppdrag som liknar BHS-gruppen – att hitta en lösning
på problemet med forskningsanknytning av bibliotekarieutbildningen – men när han
gjorde sin utredning hade man kommit närmare en institutionaliserad biblioteks- och
informationsvetenskaplig forskning, åtminstone på andra håll i landet än i Borås. (Enligt
Tengström fanns det cirka 20 personer i Sverige som hade genomfört, eller var i färd
med att genomföra forskarutbildning i biblioteksforskning.)149 En annan viktig skillnad
är att Tengström har möjlighet att lägga fram flera förslag, varav endast ett behöver
basera sig på att forskningen skall bedrivas med oförändrade resurser, d.v.s.
Bibliotekshögskolans forskningsanknytningsmedel. Då Tengström menar att det av
statsfinansiella skäl inte är meningsfullt att lägga fram något kostnadskrävande
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alternativ till utbyggnad av forskningen begränsar han antalet förslag till två; ett med
oförändrade resurser och ett med något tillskott av resurser.150

Det första förlaget består av fem åtgärder som Bibliotekshögskolan kan genomföra.
1. För det första kan BHS studievägledare även ha till uppgift att förmedla

kontakter mellan forskningsintresserade studenter/lärare och de som redan är
aktivt verksamma inom forskningen, samt upplysa om möjligheter att genomgå
forskarutbildning med någon anknytning till biblioteksforskning

2. Förslag två är att man, för att underlätta intagning till forskarutbildning för
tidigare BHS-studenter, sluter avtal med företrädarna för vissa (ett fåtal)
ämnesinstitutioner där biblioteksforskning lämpligen kan bedrivas. Från
Bibliotekshögskolans sida åtar man sig då att anpassa grundutbildningen så att
den som genomgått den är kapabel att genomgå forskarutbildning på de aktuella
institutionerna. Vilka institutioner som kan komma i fråga går Tengström inte
närmare in på.

3. Den lokala utbildningsplanen för Bibliotekshögskolan behöver ändras för att ge
ökad plats åt ett mer vetenskapligt synsätt på kunskapsstoffet. Tengström anser
att detta är förändringar som kan behöva göras i flera steg, med tanke på att det
forskningsområde man ska anknyta till befinner sig i snabb utveckling.

4. Studenter vid Bibliotekshögskolan bör uppmuntras att göra sina specialarbeten i
anknytning till de (forsknings)projekt med biblioteksrelevans som bedrivs av
lärare vid institutionen. I anslutning till specialarbetena bör de ha
metodundervisning.

5. Man bör även höja forskarkompetensen hos Bibliotekshögskolans lärarkår
genom att - som tidigare - uppmuntra och i någon mån finansiera egna
forskningsprojekt samt uppmuntra att lärare genomgår forskarutbildning och
disputerar inom områden som har relevans för biblioteksområdet. Lärarnas
kompetens och kunskaper om aktuell forskning och forskningsmetoder bör även
höjas genom återkommande seminarier (tre per termin) med representanter för
den aktiva forskningen. 151

Förutom dessa förslag diskuterar Tengström idén om att skapa en överbryggande,
forskningsförberedande kurs i anslutning till grundutbildningen vid
Bibliotekshögskolan, ett förslag som tidigare lagts fram i diskussionerna kring andra
”nya” yrkesförberedande högskoleämnen. Han förkastar det dock och anser att
revidering av bibliotekarieutbildningens antagningskrav och innehåll samt samarbete
med utomstående universitetsinstitutioner är att föredra.152 Beträffande de finansiella
resurserna anser Tengström att de 160 000 kronor som Bibliotekshögskolan får i årligt
anslag för forskningsanknytning bör fördelas så att 60 000 läggs på administrativa
kostnader och 100 000 kronor läggs på verksamhet (seminarier, forskningsprojekt och
fortbildning).153 Om förslaget genomförs tror Tengström att det på sikt kommer att leda
till att den vetenskapliga kvalitén på grundutbildningen vid Bibliotekshögskolan
kommer att höjas, och det kommer att bli något lättare för studenter och lärare (samt
andra) att gå vidare med forskarutbildning inom BDI-området. Någon institutiona-
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lisering av biblioteks- och informationsvetenskapen kommer nog dock ett
genomförande av förslaget inte att leda till.154

Tengströms andra alternativ, som baseras på antagandet att vissa (måttliga) förstärk-
ningar av resurserna till forskning görs, går ut på att en speciell organisation för
biblioteksforskning byggs upp. Hans förslag, baserat på granskning av hur man organi-
serat tvär/flervetenskaplig forskning i andra ämnen är att man bildar ett centrum, som
både ger ämnet en egen profil och tillåter samarbete med och influenser från andra
ämnen. Verksamheten bör byggas upp successivt och man bör vänta med att inrätta en
professur i ämnet tills det är mer etablerat. Det bästa (enda) alternativet är att Centrum
placeras vid Göteborgs universitet, eftersom detta ger de bästa möjligheterna för sam-
arbete med Bibliotekshögskolan. I Göteborg finns även vetenskaplig kompetens och
bibliotek som ett Centrum för biblioteks- och informationsvetenskap skulle kunna dra
nytta av. Beträffande Centrums placering i universitetsorganisationen anser Tengström
att det bör ha fakultetsanknytning. Till en början bör det sortera både under den
humanistiska och den samhällsvetenskapliga fakulteten. 155 Centrum kan upprättas
genom att intresserade personer samlas i Göteborg för ett konstituerande möte, där man
antar en arbetsordning och utser en interimsstyrelse, som sedan ansöker om att Centrum
antas av humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteternas fakultetsnämnder.
Verksamheten bör till en början bestå av att man anordnar seminarier om biblioteks-
och informationsvetenskaplig forskning samt bygger upp kontinuerlig kontakt med
andra forskargrupper (t.ex. Liblab och Inforsk). När dessa projekt är etablerade bör man
ta initiativ till utarbetandet av en plan för forskarutbildning i biblioteks- och
informationsvetenskap. Allt detta bör ske i samarbete med Bibliotekshögskolan i
Borås.156

Tengströms förslag till upplägg av forskarutbildningen går ut på att man, liksom man
gjort med t.ex. omvårdnadsforskning och humanekologi, inrättar en ansvarig nämnd,
bestående av ämnes- och biblioteksrepresentanter från Göteborgs universitet samt
representanter för de forskarstuderande. Nämnden biträds av en föreståndare för
programmet, som bör ha anknytning till Bibliotekshögskolan. Dennes uppgift blir att
sköta registreringen av doktorander, samt hjälpa dessa med praktiska frågor som att
hitta en handledare (helst vid Göteborgs universitet). Nämndens uppgift blir att utarbeta
en kursplan för obligatoriska kurser på sammanlagt 20 poäng. Dessa kurser bör ledas av
universitetslärare från Göteborg och andra större universitet, men förläggas till Borås
för att även komma Bibliotekshögskolans lärare och elever till nytta. Resterande 40
poäng får doktoranderna läsa vid forskarutbildningarna vid andra institutioner, i första
hand vid Göteborgs universitet men även vid andra lärosäten om avhandlingsämnet
skulle motivera det. Doktoranderna söker utbildningsbidrag vid den fakultet där de läser
de 40 ”individuella” poängen. Tengström anser att om ett Centrum för biblioteks-
forskning bildas hösten 1986 (d.v.s. knappt ett år efter det att hans utredning lämnades
in) skulle antagning till forskarutbildning kunna börja våren 1988, och den första
disputationen äga rum 1993. Beträffande ekonomin räknar han med att om Borås
forskningsmedel på 160 000 läggs på projekt- och seminarieverksamhet så behöver
Göteborgs universitet under det första året skjuta till ca 20 000 kronor och sedan mellan
120 000-200 000 kronor per år under de kommande tre åren. Göteborgs högskoleregion
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borde bli tilldelade särskilda medel för att täcka en del av dessa kostnader. Tengström
gör ingen uppskattning av hur många doktorander Centrum skulle kunna anta.157

På sikt menar Tengström att det bör inrättas en institution med tillhörande forskar-
tjänster (i första hand en professur) för biblioteks- och informationsvetenskap vid
Göteborgs universitet. Han anser att innehavaren av professuren helst bör vara någon
vars vetenskapliga kompetens ligger inom den del av forskningen som inte
representeras vid Liblab eller Inforsk, d.v.s. det område han kallar ”biblioteken som
kulturfrämjande enheter”. En dylik utveckling skulle inte leda till att Centrum spelat ut
sin roll, utan dess verksamhet kunde ändras till att enbart syssla med samordnande
aktiviteter som förmedling av kontakter mellan svenska och utländska forskare, samt
utgivandet av en biblioteksvetenskaplig tidskrift.158 Skulle detta förslag genomföras tror
Tengström att de skulle få samma effekter som alternativ ett; en vetenskapligare grund-
utbildning och bättre möjligheter att fortsätta till forskarutbildning. Detta skulle nog
emellertid ske snabbare och få ett större genomslag. Han anser att den sociala
institutionalisering som en forskarutbildning och införandet av fasta forskartjänster
innebär på sikt skulle leda till en kognitiv institutionalisering av biblioteks- och
informationsvetenskapen. Den praktiska biblioteksverksamheten kommer till en början
sannolikt att ha mycket lite användning av forskningsresultaten.  159

4.4.3 FRN

FRN inleder sitt avsnitt om förslag till institutionalisering med att konstatera att de till
skillnad från tidigare utredningar har möjlighet att lägga fram ett ”förutsättningslöst”
förslag på hur svensk biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning ska kunna
institutionaliseras. De avser att utnyttja denna möjlighet, då de anser att det inte är
lämpligt att bygga upp en organisation genom att enbart öka bidragen till någon eller
några av de existerande forskargrupperna inom ämnesområdet. Deras krav för en
fungerande institution är att den geografiskt är placerad i närhet till grundutbildningen,
att den själv täcker in en stor del av forskningsfältet och har goda kontakter med annan
relevant forskning samt att den har tillräckliga resurser. Varken Liblab, Inforsk eller
Centrum för biblioteksforskning anses uppfylla samtliga dessa kriterier.160

Man börjar med det geografiska kriteriet och granskar utifrån det Högskolan i Borås,
Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Umeå universitet som möjliga
forskningsmiljöer. Borås avslås direkt eftersom den som regional högskola inte kan få
fasta forskningsresurser. Dessutom erbjuder den en alltför torftig vetenskaplig miljö för
ett ämne under uppbyggnad och en lokalisering av forskarutbildningen dit skulle
möjligtvis försvåra rekryteringen av forskare med annan bakgrund än tidigare studier
eller arbete vid Bibliotekshögskolan. De återstående tre alternativen har alla någon form
av biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, även om de var för sig bara
täcker in delområden av forskningsfältet. De har även annan forskning som kan berika
biblioteks- och informationsvetenskapen, samt vetenskapliga och andra betydande
bibliotek i sin närhet. I Umeå finns även ansatser till att starta en egen bibliotekarie-
utbildning på grundnivå. FRN kommer fram till att Göteborgs universitet är det bästa
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alternativet, då det förutom ovanstående skäl även ligger nära Borås, vilket underlättar
arbetet med forskningsanknytning av grundutbildningen. 161

Det konkreta förslaget på hur en institutionalisering bör ske inleds med att man tar upp
ett antal vetenskapliga och ekonomiska kriterier som bör beaktas. Det första är ämnes-
avgränsningen där man menar att biblioteks- och informationsvetenskap (vars kärna
anses vara ”problem kring förmedling av information eller kultur som är lagrad i någon
form av dokument”) har kopplingar till ämnen både inom humaniora, samhälls-
vetenskap och teknik, även om det internationellt oftast placeras bland eller i anslutning
till samhällsvetenskaperna. Liksom Tengström anser de att en svensk institution bör
tillhöra både humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet.162 Vad beträffar
institutionens storlek anser de att det är vetenskapligt motiverat att införa två
professurer med kringresurser, då ämnets bredd inte kan täckas in av en. Eftersom
rekryteringsunderlaget för professorer i såväl Sverige som Norden inte är särskilt stort
och inrättandet av två professurer samtidigt skulle ta en alltför stor andel av tillgängliga
projektmedel föreslår man att en professur, kompletterad av ett par (två) fasta forskar-
tjänster, inrättas till en början. Inrättandet av en andra professur skjuts några år in i
framtiden då antalet kvalificerade sökande till en sådan tjänst förhoppningsvis är
större.163 De fasta forskarresurserna bör koncentreras till en institution, eftersom en
större forskargrupp påskyndar ämnets utveckling. Dessutom underlättas då forsknings-
anknytningen av grundutbildningen. 164 För att forskning inom BDI-området utanför
institutionen inte ska upphöra, bör möjligheterna att få projektstöd öka för etablerade
forskare från andra discipliner. Behovet av projektstöd till basfinansierade forskar-
grupper och doktorander lär dock minska. FRN anser att de själva är lämpade att fördela
forskningsresurserna.165 Beträffande finansieringen av en institutionalisering anser FRN
att de även där bör ha det ekonomiska huvudansvaret, även om andra resurser, som
Bibliotekshögskolans medel för forskningsanknytning, kan användas. Man beräknar att
1.5 mkr behövs för att inrätta en professur och två fasta forskartjänster med kring-
resurser. Några tidsramar ges inte.166 Kapitlet avslutas med att man beräknar att en
första professur kan utlysas budgetåret 1990/91 och tillsättas i juli 1991, varpå upp-
byggnaden av en institution kan påbörjas. FRN bör ha ansvar för finansieringen under
en tioårsperiod.167 Man ger inte något detaljerat förslag på hur en institution med
tillhörande forskarutbildning och samarbete med grundutbildningen bör byggas upp och
fungera.

4.4.4 Sammanfattning

Förslagen om hur man ska gå till väga för att få igång en institutionaliserad forskning i
biblioteks- och informationsvetenskap är det område där de olika utredningarna går
mest isär. Detta har flera skäl, de flesta lättförståeliga; utredningarna är gjorda vid olika
tidpunkter, så befintlig forskning att bygga vidare på har haft olika omfattning, de har
haft olika direktiv och olika ekonomiska ramar att anpassa sig efter. En gemensam
nämnare är dock den betydelse Göteborgs universitet får. Det föreligger stora likheter
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mellan BHS-gruppens förslag och Tengströms första förslag (vilka ju arbetar med
samma ekonomiska ramar); man lägger tyngdpunkten på seminarieverksamhet,
information samt stöd till BHS-lärare som vill bedriva biblioteksforskning vid andra
ämnesinstitutioner. Dessutom tar båda upp BHS-studenternas möjligheter att skriva sitt
specialarbete i anslutning till ett större forskningsprojekt. Tengströms förslag två och
FRN:s förslag har även de vissa likheter, framför allt att de båda förespråkar inrättandet
av en professur och att en nystartad institution bör höra till både humanistisk och
samhällsvetenskaplig fakultet.

4.5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att de tre utredningarna i grund och botten tycks ha
en ganska likartad uppfattning om vad biblioteks- och informationsvetenskap är, även
om skilda uppfattningar kan ses i vissa frågor. Som exempel på avvikande åsikter kan
tas BHS-gruppens syn på ämnet som en i grunden humanistisk disciplin och
Tengströms tvivel på möjligheterna för kognitiv institutionalisering. Beträffande
behovet av inhemsk forskning är det intressant hur samtliga betonar ”demokratifrågan”,
d.v.s. att informationsteknikens utveckling och de ökade informationsmängderna ökar
behovet av genomlysning av bibliotekens verksamhet, p.g.a. deras betydelse för att ge
medborgarna tillgång till information. Att förslagen till hur en inhemsk forsknings-
struktur ska byggas upp skiljer sig åt i de olika utredningarna förklaras enklast med de
skilda direktiv och skilda förutsättningar som legat till grund för dem.

Ingen av utredningarna är särskilt mångordig när det gäller biblioteksforskning eller
biblioteksrelaterad forskning utanför en tänkt biblioteks- och informationsvetenskaplig
institution. Naturligt nog betonar man mer behovet av att såväl intellektuella som
ekonomiska forskningsresurser samlas på ett ställe i högre grad än tidigare. Trots detta
är huvudintrycket att man ställer sig positiv till denna typ av forskning – i synnerhet
Tengström, vars båda förslag till institutionalisering bygger på ganska långt gånget
samarbete med andra ämnesinstitutioner.
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Kapitel 5  Debatt

I detta kapitel kommer jag att granska den debatt om behovet av en institutionaliserad
svensk biblioteks- och informationsvetenskap som fördes i svensk bibliotekspress under
perioden 1978-1991, d.v.s. under ungefär samma tid som de utredningar jag tog upp i
föregående kapitel gjordes. Många av artiklarna hänvisar också till någon av utredning-
arna, och en del av dem är skrivna som direkta kommentarer till dessa. Urvalet av
artiklar är gjort efter sökning på relevanta termer i Nordiskt BDI-index. Artiklarnas
karaktär är mycket varierande, från regelrätta debattinlägg och kommentarer av de olika
utredningarna till programförklaringar för forskningsgrupper. Jag har valt att presentera
materialet tematiskt, samlat kring olika frågor som kommer upp. Inom dessa teman
behandlar jag dock inläggen mer eller mindre i kronologisk ordning.

5.1 Definitioner av forskning

Det finns två huvudlinjer i debatten om hur forskning kring biblioteks- och
informationsfrågor bör definieras. Den ena är att se biblioteksforskning som något som
kan bedrivas inom ett flertal olika discipliner, beroende på exakt vilket problem som
studeras. Senare utvecklas denna linje till att beskriva biblioteks- och informations-
vetenskap som ett flervetenskapligt ämnesområde utan egentlig kärna. Den andra
huvudlinjen är att se eller vilja etablera biblioteks- och informationsvetenskap som ett
självständigt, från andra forskningsdiscipliner klart avskilt ämne med en gemensam
metodik för hela fältet.

I en kommentar i Biblioteksbladet till Program för biblioteksforskning respektive
Förslag till biblioteksforskning kritiserar Karin Karlsson, bibliotekarie vid Trollhättans
bibliotek168, BHS-gruppens brist på ordentlig definition av biblioteksforskning/
biblioteksvetenskap och föreslår två redan existerande definitioner som kan användas
åtminstone som arbetsredskap.169 Den ena är Eva Perssons, från Biblioteksforskning:
”vetenskaplig undersökning och analys av bibliotekets verksamhet och funktioner.” Den
andra är Lars Furulands från En bok om biblioteksforskning;

1. forskning om bibliotekets administration, organisation och inre verksamhet
2. sociologiskt inriktad och samtidsinriktad forskning, som samlar och bearbetar data om

låntagare/biblioteksutnyttjare och icke-låntagare, om mediaurval och –bestånd, om lån och
utnyttjande

3. forskning om biblioteket i samhället i förfluten tid
4. historisk institutionell forskning, där även folkbildningshistoria ingår170

I samma nummer finns ett inlägg från en BHS-student, Anne-Lise Fäldt, som vänder sig
mot åsikten att biblioteksforskning borde ”anpassas” efter någon särskild bibliotekstyp.
Istället är det viktigt med en samlad vetenskapssyn, grundforskning och en gemensam
terminologi för hela forskningsfältet.171

                                                
168 Jag anger i detta kapitel var artikelförfattaren var verksam när artikeln/debattinlägget ifråga skrevs.
Flertalet av dem innahar sannolikt inte samma tjänst idag, men att så är fallet kommer endast indikeras i
de fall de bytt tjänst under den period de deltagit i biblioteksdebatten.
169 Karin Karlsson, ”Om Program för biblioteksforskning”, Biblioteksbladet 1981:1, 8.
170 Ibid.
171 Anne-Lise Fäldt, ”Har biblioteksforskningen en framtid på BHS?”, Biblioteksbladet 1981:1, 13
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Greta Renborg, lektor vid Bibliotekshögskolan, anser 1981 att både utvecklingsarbete
och grundforskning behövs på biblioteksområdet, men menar att forskning kring biblio-
tek inte behöver ett eget ämne utan kan bedrivas vid redan etablerade ämnesinstitutioner
– med fördel dock i samverkan med såväl yrkesverksamma bibliotekarier som lärare
och studenter knutna till Bibliotekshögskolan. 172 Sex år senare formulerar hon det som
att  ”...biblioteksforskning är ett problemområde, där ämnesspecialister kommer in och
lämnar sina bidrag till lösande av problemen. Där disciplinära metoder utnyttjas för att
studera problemområdet. Ett problemområde kan inte ha en egen vetenskaplig identitet,
utan det blir många olika ämnesområden som måste belysa problemområdet.”173

Stig Hadenius, massmedieforskare, går (i en artikel i Biblioteksbladet som publicerades
i anslutning till en debatt om Program för biblioteksforskning, och sannolikt kan ses
som en kommentar till denna även om den inte nämns i texten) ett steg längre och anser
att det ”vore direkt farligt” att institutionalisera biblioteksvetenskap som självständigt
ämne, istället bör forskningen växa fram i kontakter med mer etablerade ämnen. 174

Kari Marklund, överbibliotekarie vid Linköpings UB, menar 1980 att de viktigaste
kraven för all vetenskaplig forskning är ”en generell teori och definierade begrepp”
samt ”en generellt accepterad metod och forskningsteknik”. Tillämpad forskning, hur
viktig den än är i ett samhällsperspektiv, måste utgå från teori och metodik framarbetad
av grundforskningen. Svensk biblioteksforskning bör, för att inte falla sönder i olika
delar, ”inriktas mot vissa centrala studieområden där ett antal vetenskaper kan ge
bidrag”. 175 1984, i en artikel som presenterar Liblabs forskningsprogram, hävdar
Marklund tillsammans med Roland Hjerppe, verksam vid Liblab, att ”biblioteks-
vetenskap” inte existerar i dagsläget och att den biblioteksforskning som onekligen
finns kan ”karaktäriseras som pre-vetenskaplig”.176 Deras mål med grundandet av
Liblab är dock bland annat att på sikt upprätta en institutionaliserad
biblioteksforskning.177

Lena Skoglund, lektor vid Högskolan i Borås, kommenterar Tengströms utredning med
att den kan ge svensk forskning en möjlighet att ägna sig åt annat än ”ändlöst metod-
tuggande utan försök till teoribildning”. Hon välkomnar även hans förslag om att se
”bibliotek som kulturfrämjande enheter” som ett delområde av biblioteksvetenskapen då
man på nordiska folkbibliotek i högre grad än i andra länder är inriktade på kultur-
sektorn. 178

I en artikel 1988 som jämför Tengströms utredning med OFIN-utredningen (se kap 3)
konstaterar Romulo Enmark, då föreståndare för Centrum för biblioteksforskning, att
biblioteksforskning är en blandning av olika forskningstraditioner och ämnen och att
forskning kring bibliotek kan bedrivas och bedrivs inom andra discipliner.179 Samma år
                                                
172 Greta Renborg, [Debattinlägg], Biblioteksbladet 1981:1, 16f.
173 Barbro Blomberg & Greta Renborg, ”Har svensk biblioteksforskning en framtid?”, Biblioteksbladet
1987:5-6, 157.
174 Stig Hadenius, ”Biblioteksforskning”, Biblioteksbladet 1981:1, 18.
175 Kari Marklund,  ”Biblioteksforskning i Sverige – jomenvisst! Biblioteksbladet 1980:7, 120f.
176 Roland Hjerppe & Kari Marklund, ”Biblioteksforskning, teoribildning och Liblab”, Biblioteksbladet
1984:5, 106
177 Ibid., 109.
178 Lena Skoglund, ”Folkbiblioteksforskning – Hur, var, varför?”, Bibliotek i Samhälle, 1986:1, 8f.
179 Romulo Enmark, ”Två definitioner av biblioteksforskning och Linköpingsmötet i november 1987”,
Svensk biblioteksforskning, 1988:1, 39.
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skriver Emin Tengström själv en artikel om hur en social och kognitiv
institutionalisering av biblioteksforskningen i Sverige börjar skönjas; ”tre delområden,
ett teknikorienterat data- och systemvetenskapligt delområde, ett samhällsvetenskapligt
och ett humanistiskt”. 180 Tengström menar att biblioteksforskning och informations-
vetenskap är två olika discipliner som delvis överlappar varandra.181 Men även om det
är ett flervetenskapligt område vars teoribildning och metodik i huvudsak bygger på
inlån från andra ämnen, är det viktigt att biblioteksforskningen får utvecklas som ett
eget område, inte ”i andra forskningsområdens periferi”.182

1991 kritiserar Enmark den positivistiska traditionen inom anglosaxisk ”Library- and
Information Science”, eller rättare sagt hur dess övervägande kvantitativa metoder och
dess syn på information och informationsförmedling övertas på ett okänsligt sätt även
när andra aspekter av biblioteksarbete än just informationsförmedling ska studeras.183

Det finns delar av bibliotekens verksamhet – upplevelseförmedling, folkbildning
etcetera – som studeras bättre om man använder metoder från andra forsknings-
traditioner.184 En institutionaliserad svensk biblioteksforskning/biblioteks- och
informationsvetenskap bör ta hänsyn till detta och redan från början anlägga en fler-
vetenskaplig vetenskapssyn, menar Enmark.185

Jan Hagerlid, forskningssekreterare vid FRN som var med och skrev Biblioteks- och
informationsvetenskap – förslag inför 90-talet, skriver 1991 att biblioteks- och
informationsvetenskaplig forskning är tvärvetenskaplig till sin natur, och lånar metoder
och teorier från en mängd olika, vitt skilda ämnen. Det finns dock en unik kärna inom
ämnet som ”kan föras tillbaka till bibliotekariens klassiska uppgifter att samla in, ordna
och tillgängliggöra information för oändligt varierande, specifika behov.”186

5.2 Bibliotekens behov av forskning

Huruvida biblioteken och de yrkesverksamma bibliotekarierna skulle ha någon nytta av
en aktiv, samlad biblioteksforskning - och i så fall vilken – är en fråga som tas upp
anmärkningsvärt lite i mitt material.

I en artikel från 1979187, som kommenterar den då icke färdigställda utredningen om
forskningsanknytning av grundutbildningen vid Bibliotekshögskolan, skriver Mats
Törnquist, student vid Bibliotekshögskolan, att inhemsk biblioteksforskning skulle för-
bättra de yrkesverksamma bibliotekariernas arbetssituation samt att biblioteken behöver
”analyser, program, kritisk granskning och verksamhetsevaluering”188. Han går dock
inte närmare in på varför. Inger Bergfält vid Jämtlands läns bibliotek nämner i förbi-

                                                
180 Emin Tengström, ”Det aktuella läget för svensk biblioteksforskning: några synpunkter”, Svensk
biblioteksforskning 1988:2, 3.
181 Ibid.
182 Ibid., 4.
183 Romulo Enmark, ”Biblioteksforskning på nya vägar”, Svensk biblioteksforskning , 1991:1, 25ff.
184 Ibid., 27.
185 Ibid., 31.
186 Jan Hagerlid, ”Frågor och framtidsplaner; FRNs program för biblioteks- och informationsvetenskaplig
forskning, Svensk biblioteksforskning, 1991:4, 11.
187 Mats Törnquist,  ”Biblioteksforskning på BHS. En angelägenhet för alla”, Bibliofack  1979:18, 10.
188 Ibid.
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gående hur forskningsresultat kan användas som budgetunderlag. 189 Liknande åsikter
antyds på några ställen men utvecklas inte till ett längre resonemang.

5.3 Borås som forskningsort

Något som kommer upp oftare i debatten är frågan om vid vilket lärosäte eller vid
vilken institution biblioteksforskning helst bör bedrivas. Högskolan i Borås tjänar ofta
som en ”utgångspunkt” – frågan om forskningsanknytning av grundutbildningen är
central här liksom i utredningarna – men åsikterna går stundom brett isär.

Törnquist menar att ”...det är en självklarhet att om biblioteksforskning ska bedrivas i
Sverige så ska det ske på den ort där grundutbildning av bibliotekarier sker.” För grund-
utbildningens del skulle forskningsanknytning betyda att forskningsmetodik fick plats i
utbildningen, att elever själva fick möjlighet att medverka i forskningsprojekt och att
lärarnas kompetens och kunskaper skulle öka.190 I en uppföljning till Törnquists artikel
skriver Renborg191 att även om forskning vid Bibliotekshögskolan skulle vara av godo,
inte minst för studenterna, krävs det krafttag från Bibliotekshögskolans sida, bland
annat i form av en reviderad läroplan med stort utrymme för metodikstudier samt
betydligt bättre förutsättningar för Bibliotekshögskolans lärare att ta tjänstledigt för
forskning. I annat fall kommer ansvaret - och initiativet - för svensk biblioteksforskning
att hamna hos DFI istället.192

Kritik av forskning på Bibliotekshögskolan från ett annat håll än det vanliga framförs av
Bergfält, som med anledning av Program för biblioteksforskning undrar om forskning
ska bedrivas enbart av lärare och studenter vid Bibliotekshögskolan och huruvida aktiva
bibliotekariers erfarenheter ses som oväsentliga.193 Hadenius anser att
Bibliotekshögskolan är lämplig som arrangör för seminarier, främst med forskare från
Göteborg (även om han, som tidigare tagits upp, är kritisk till en institutionalisering i
större skala, i Borås eller annorstädes).194 Marklund anser däremot att forskning måste
bedrivas vid Bibliotekshögskolan ”…för en fortsatt positiv utveckling från industri-
samhället mot informationssamhället”. Ett annat skäl är att högskolelagens krav på en
forskningsanknuten grundutbildning ska uppfyllas. Men framför allt menar Marklund
att om forskning enbart bedrivs vid institutioner som inte har biblioteksforskning som
sitt centrala ämne, kommer forskningen att falla sönder i smådelar utan inbördes
kontakt. Det hindrar dock inte att biblioteksforskning både kan och bör bedrivas vid
andra institutioner än Bibliotekshögskolan. 195 Skoglund pekar på fördelarna med att
etablera en samlad biblioteksforskning vid ett större universitet [Göteborg], eftersom det
underlättar kontakter med och inspiration från andra, mer etablerade discipliner.196

1986 (efter Tengströms utredning) skrev Lars Furuland, professor i litteratursociologi
vid Uppsala universitet, att grundutbildningen av bibliotekarier borde flyttas från Borås
till Stockholm, delvis för att underlätta forskningsanknytningen; ”en naturlig koncent-

                                                
189 Inger Bergfält, ”Biblioteksforskning till högskolan i Borås”, Bibliofack 1980:17, 7.
190 Törnquist, 10.
191 Greta Renborg, Biblioteksforskning på BHS eller av DFI – det är nog frågan, Bibliofack  1979:21
192 Ibid., 11.
193 Bergfält, 7.
194 Hadenius, 18.
195 Marklund, 121.
196 Skoglund, 8.
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ration av de fåtaliga svenska forskningsresurserna av personer och institutioner [skulle]
kunna uppnås”.197 Greta Renborg är inne på samma spår men menar att
Bibliotekshögskolan lika gärna kunde flyttas till Göteborg. 198 Ehnmark, som betonar
Bibliotekshögskolans behov av forskningsanknytning och forskarutbildning tycks mena
att Centrum (i Göteborg) löser detta problem. Vad den totala forskningen i landet
beträffar är det inte önskvärt med en institution som lägger under sig all forskning, utan
den kan med fördel kan vara spridd på olika institutioner med olika inriktning.199

5.4 Kritik mot forskning

Debatten om biblioteksforskning har oftast som utgångspunkt att en utökad forskning
om biblioteksfrågor behövs i Sverige. Några kritiska röster även mot detta hörs dock då
och då.

Ett tidigt inlägg är av Erik Starfelt, lektor vid Bibliotekshögskolan, som 1981 – utan att
direkt gå in på någon existerande forskning eller något konkret förslag om hur forskning
borde bedrivas – varnar för pseudoforskning; ”att någon sätter igång med att använda
termer och metoder på ett sätt som aldrig var avsett, inte för att skapa ökad klarhet och
förståelse utan av helt andra skäl, kanske bara för att samla meriter eller för att öka
prestigen hos en viss yrkesgrupp.”200

Skarpare kritik kommer från Bengt Alexanderson, då verksam vid Göteborgs
universitetsbibliotek, som menar att ”biblioteksforskning som sammanfattande begrepp
har knappast någon bakgrund i verkligheten.”201 Det finns inte något övergripande hos
biblioteken som företeelser i sig som är värt att studera med en gemensam metodik.
Forskning kring bibliotek kan vara av intresse men kan bedrivas vid andra ämnes-
institutioner. Däremot, menar Alexanderson, finns det ett intresse hos institutioner som
Bibliotekshögskolan och Liblab att binda all biblioteksforskning, eller stora delar av den
till sig för att därmed försäkra sig om kontinuerlig tilldelning av ekonomiska resurser.202

Några år senare oroade sig Alexanderson, då överbibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket,
i en artikel för att den svenska biblioteksforskning som bedrevs höll låg kvalitet. Han
varnar där för att om biblioteksforskning institutionaliserades i Sverige skulle personer
som skrivit (vetenskapligt tveksamma) doktorsavhandlingar i biblioteksvetenskap få
orättvisa fördelar på arbetsmarknaden jämfört med icke-disputerade kollegor.203

5.5 Sammanfattning

Forskning kring biblioteks- och informationsfrågor kan (och bör) bedrivas, anser det
stora flertalet som debatterar frågan. När det gäller hur, var och varför går dock
meningarna starkt isär. Vissa anser att man inte behöver sträva efter att etablera en egen
disciplin. Istället kan man, som tidigare, studera biblioteksproblem inom de ”traditio-
nella” forskningsdisciplinerna. Andra anser det vara viktigt att ett eget ämne skapas, för
                                                
197 Lars Furuland, ”Biblioteksforskningens elände; kraftsamling krävs för utbildning och forskning”,
Biblioteksbladet 1986:6-7, 170.
198 Blomberg & Renborg, 156.
199 Enmark, 1988, 39.
200 Erik Starfelt, [Debattinlägg], Biblioteksbladet 1981:1, 17.
201 Bengt Alexanderson, ”Biblioteksforskning – finns det?”, Bibliteksbladet 1983:4, 98.
202 Ibid., 97f.
203 Bengt Alexanderson, ”Faror i forskning”, Bibliotek i Samhälle 1986:1, 13-16.
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att metod- eller innehållsmässigt avgränsa sig från annan forskning. Det råder även i
någon mån delade meningar om huruvida man bör vidta åtgärder för att öka volymen
och spridningen av biblioteksforskning av denna typ eller ej. Bland dem som före-
språkar en social institutionalisering av ämnet, med egen institution och öronmärkta
forskningsmedel, skiljer sig meningarna ibland skarpt åt om huruvida man bör sträva
efter att bygga upp en tydligt avgränsad forskningsdisciplin med en gemensam teori-
och metodbas eller skapa ett tvär- eller flervetenskapligt forskningsfält, där olika metod-
och teoritraditioner blandas.

I debatten om var en eventuell institution bör placeras är Bibliotekshögskolan i Borås (i
ett tänkt samarbete med Göteborgs universitet) det vanligaste förslaget, men det har
både förespråkare och motståndare. Att detta alternativ dominerar i den grad det gör
beror otvivelaktigt på kravet på en vetenskapligt orienterad grundutbildning. Det enda
konkreta motförslaget är också att flytta bibliotekarieutbildningen, inte att
institutionalisera forskning i större omfattning på någon annan ort. Det diskuteras inte
heller om forskning kan eller bör ha något annat praktiskt syfte än att förbättra kvalite-
ten på utbildningen. Huruvida biblioteken och dess personal kan ha någon nytta av (och
i det senare fallet, lämna bidrag till) forskningen, verkar vara föga intressant. Denna
inställning skiljer sig ganska markant från den betoning av bibliotekens och
informationens roll i den demokratiska processen som fanns i utredningarna.
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Kapitel 6  Utvecklingen i Borås efter 1991

Från och med 1990, när Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap
inrättades vid Göteborgs universitet kan den sociala institutionaliseringen av svensk
biblioteks- och informationsvetenskap anses vara inledd på allvar. Ungefär samtidigt
tycks debatten om ämnets karaktär mattas av i bibliotekspressen. Under 1990-talet fort-
satte ämnets tillväxt och etablering, inte minst efter sammanslagningen med
Bibliotekshögskolan. 204 En anledning till forskningens tillväxt har varit informations-
teknologins snabba utveckling – i synnerhet beträffande digital lagring och spridning av
information - och det ökade intresset för informationsfrågor under det gångna decenniet.
En annan anledning är det fortsatta behovet av att höja kompetensen hos ämnets
lärarkår.205

Institutionen bibliotekshögskolan är alltså numera en forsknings- och utbildnings-
institution med fyra professorer, ett halvdussin disputerade forskare, omkring tjugofem
doktorander samt ytterligare ett trettiotal lärare. Dessutom är tre forskare vid andra
universitet knutna till institutionen som ”associerade vetenskapliga ledare”. 206 Målet för
institutionens verksamhet är att genom forskning utveckla ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap, att utbilda studenter i ämnet så att de förbereds för varierande
arbetsuppgifter, att erbjuda fördjupning i olika delar av ämnet och att delta i utveck-
lingen av ämnet, internationellt och nationellt.207.

6.1 Forskningsteman och forskarutbildning

Forskningen bedrivs inom fyra större delområden eller forskningsteman. Inom vart och
ett av dessa är forskningen uppdelad i ett varierande antal delteman; mer eller mindre
tidsbegränsade forskningsprojekt.

Inom forskningstema ett, Bibliotek och kulturpolitik, studerar man biblioteken i ett
vidare samhällsperspektiv. Man uppmärksammar ”bibliotekens roll, uppgift och funk-
tioner mot bakgrund av förändrad informationsteknologi och samhällelig omvandling”.
Man söker även skapa en dialog med yrkesverksamma inom biblioteks-sektorn. 208 De
delteman man arbetar med rör sig kring frågor om kulturpolitik och demokrati, kultur-
politisk historia och livslångt lärande.209

Inom forskningstema två, Kunskapsorganisation, finns deltemat Digitala dokument.
Dylika studeras där på mikronivå – hur är de uppbyggda, vilka olika komponenter
består de av och hur kan dessa indexeras? Men man undersöker också digitala doku-

                                                
204 Beträffande biblioteks- och informationsvetenskapens utveckling vid andra svenska universitet och
högskolor, se kapitel 3.
205 Lars Höglund & Staffan Lööf, ”Bibliotekshögskolan i Borås – förändring och utveckling”, Tidskrift
för dokumentation  2000:2-3, 29f..
206 Högskolan i Borås - forskare vid Bibliotekshögskolan/biblioteks- och
informationsvetenskap,http://www.hb.se/forskning/insti/bhs/namn.htm, 2002-09-08, Bibliotekshögskolan
– personal, http://www.hb.se/bhs/Personal.htm, 2002-09-08
207  Höglund & Lööf, 28f..
208 Forskningstema: Bibliotek och kulturpolitik, http://www.hb.se/bhs/SemSekWebben/tema1/index.htm,
2002-09-12.
209 Pågående forsknings- och avhandlingsprojekt inom temat Bibliotek och kulturpolitik,
http://www.hb.se/bhs/SemSekWebben/tema1/proj.doc, 2002-09-12
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ment ur ett vidare perspektiv, t.ex. vilken funktion dessa fyller i en social eller historisk
kontext. Man har ett uttalat humanistiskt/samhällsvetenskapligt forskningsperspektiv.210

Inom forskningstemat studerar man också IR (Information Retrieval eller Informations-
återvinning).211

Forskningstema tre heter Informationssökning. Man studerar där ”individers och
gruppers interaktion med bibliotek och andra informationssystem” och hur denna ska
förstås i ”sitt sociala, institutionella och kulturella sammanhang”. 212 Speciell tyngd
lägger man vid det pedagogiska perspektivet, informationssökning för personer som
genomgår någon form av utbildning, och maktperspektivet, hur en persons eller grupps
samhällsställning påverkar dess förhållande till informationssökning. Även inom detta
tema söker man uppnå ett samarbete mellan forskare/studenter och yrkesverksamma.213

De forskningsprojekt som är knutna till temat har en pedagogisk inriktning, bland annat
forskar man om skolbibliotek och distansstudier via webben. 214

Forskningen inom det fjärde forskningstemat, Information management, koncentrerar
sig (ännu) mindre på den traditionella biblioteksvärlden än vad man gör inom de andra
tre. Här undersöker man hur grundsatserna för ”management” – som kan översättas med
både ”förvaltning” och ”behandling”, och ofta används när man talar om företagsdrift  -
kan appliceras på förvärvet, organisationen, kontrollen, spridningen och användandet av
information inom organisationer. De organisationer man studerar kan vara offentliga
såväl som privata – bibliotek är alltså varken uteslutna eller särskilt uppmärksammade.
Planerade delteman eller forskningsprojekt är ”Informationsanvändning i multi-
kulturella organisationer” och ”Informationsöverbelastning [Information overload] i
svenska organisationer”. 215

På grundutbildningsnivån motsvaras delområdena av fyra kollegier som täcker liknande
ämnesområden. 216

Forskarutbildningen är fyraårig (160 poäng) och består av 60 poäng forskarkurser och
100 poäng avhandling, samt deltagande i seminarieverksamhet. Det finns möjlighet att
efter två år avlägga en licentiatexamen där kurs- och uppsatsdelen är lika stora.
Forskarkurserna består delvis i baskurser i vetenskaps- och ämnesteori, dels i fördjup-
ningskurser inom ämnets olika delområden. 217 Sedan början av 1990-talet har drygt 20
forskarkurser genomförts.218 2002 hade sex doktorsavhandlingar och fyra licentiat-

                                                
210Tema Kunskapsorganisation: Digitala bibliotek,
http://www.hb.se/bhs/SemSekWebben/tema2/digdok.doc, 2002-10-06
211Forskningstema: Kunskapsorganisation, http://www.hb.se/bhs/SemSekWebben/tema2/index.htm htm,
2002-10-06. Jag har inte funnit några uppgifter om detta deltema.
212Forskningstema: Informationssökning, http://www.hb.se/bhs/SemSekWebben/tema3/index.htm,
2002-10-07
213 Ibid.
214Pågående forskningsprojekt vid BHS inom temat informationssökning ,
http://www.hb.se/bhs/SemSekWebben/tema3/projekt.doc, 2002-10-07.
215Research Theme Information Management,
http://www.hb.se/bhs/SemSekWebben/tema4/civo.htm, 2002-10-12
216Helfartsutbildningens struktur, http://www.hb.se/bhs/nyutb/grafisk.htm, 2002-09-12.
217Studieplan för forskarutbildning i biblioteks-och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet,
http://www.hb.se/bhs/bibvet/DOKTOR/STUDOK.HTM, 2002-10-12
218 Höglund & Lööf, 33.
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uppsatser lagts fram vid institutionen. 219 Finansieringen av doktorandtjänster är ett
problem, precis som inom många andra ämnen inom de humanistiska och samhälls-
vetenskapliga sektorerna. En viktig bidragsgivare har varit Högskolan i Borås Forskning
och Utvecklingsnämnd, men man har också sökt sig till externa finansiärer.220

6.2 Övriga verksamheter

Vid institutionen finns numera även två centrumbildningar. Den ena, Centrum för
kulturpolitisk forskning, bildades 1995 och har som mål att ”genom forskning fördjupa
kunskaperna om kulturpolitikens roll i samhället”. Förutom den forskning som utförs av
Centrums egna forskare (åtta stycken, enligt aktuell hemsida) samarbetar man med
Bibliotekshögskolan med att bygga upp en forskarutbildning med relevans för det
kulturpolitiska området. Man dokumenterar och sprider även forskningsresultat inom
det kulturpolitiska området genom en elektronisk databas (KulPol) och en vetenskaplig
tidskrift, Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Man organiserar även seminarier och konferen-
ser inom sitt område.221

Det andra heter Centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv (ITH)
och har funnits sedan 1997. Det samarbetar, förutom med Bibliotekshögskolan, även
med Institutionen för Data- och affärsvetenskap vid Högskolan i Borås. Verksamheten
består i att anordna seminarier för forskare och studenter inom och utanför högskolan.
Man ger även ut en tidskrift, Human IT.222

På institutionen Bibliotekshögskolan anordnar man regelbundet seminarier och ämnes-
konferenser. Man har övertagit utgivningen av den vetenskapliga tidskriften Svensk
biblioteksforskning (se kap. 3.2). Det finns också en fristående publicerings-förening,
VALFRID, som ger ut de doktors- och licentiatavhandlingar, forsknings-rapporter och
småskrifter som produceras vid institutionen. 223

Det internationella utbytet vid Bibliotekshögskolan har ökat både vad gäller forskare,
lärare och studenter. Förutom gästforskare och andra typer av samarbete med utländska
forskare förekommer deltagande i internationella konferenser i ämnet.224 Inom nätverket
NordIS-NET samarbetar man med de övriga nordiska och de baltiska staterna, men man
är också involverad i forskningsprojekt tillsammans med andra europeiska och utom-
europeiska länder.225 Man samarbetar med andra svenska forskningsinstitutioner och
med företag och andra utanförstående institutioner vars verksamhet berör informations-
och biblioteksfrågor, eller som av andra skäl kan ha nytta av den kompetens som finns
inom institutionen. 226

                                                
219 Forskning och forskarutbildning, http://www.hb.se/forskning/insti/bhs/,  2002-10-12
220  Höglund & Lööf, 32.
221 Om Centrum, http://www.hb.se/bhs/kpc/omcentr.htm 2002-10-12
222 Centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv,
http://www.hb.se/forskning/insti/bhs/ith.htm, 2002-10-12
223 Höglund & Lööf, s. 31.
224 Ibid., 30.
225 Bibliotekshögskolan/biblioteks- och informationsvetenskap, http://www.hb.se/forskning/insti/bhs/,
2002-11-19.
226 Höglund & Lööf, s. 33.
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6.3 Sammanfattning

Forskningen vid Bibliotekshögskolan har idag en bredd och en volym som knappast
kunde förutses av de utredare vars arbete togs upp i kapitel fyra – FRN:s utredare
möjligtvis undantagna. Jämför man utredningsförslagen med verkligheten ser man att
forskning kring de ämnen utredarna nämnde som centrala; nyttjarstudier, bibliotekets
samhällsroll och kulturpolitik, finns med som delar av ämnet men kanske inte har fått
den centrala plats vissa av utredarna ville tilldela dem. Institutionen har tagit fasta på
vad de olika utredarna kallade ämnets tvär- eller flervetenskapliga karaktär och delat
upp sig i olika forskningsteman. Även inom dessa lånar man från olika vetenskaper.
Någon samlad vetenskapssyn, som vissa av debattörerna i kapitel fem frågade efter,
tycks inte ha utformats. Precis som utredarna förutspådde har behovet av förståelse för
informationsfrågor ökat både bland privatpersoner, inom offentliga organ och inom
näringslivet, vilket påverkar forskningen. Enligt institutionens policydokument försöker
man även samarbeta med områdets ”praktiker”, bibliotekarier och andra. I utredning-
arna angavs detta som ett avlägset mål, men det fanns få idéer om hur det skulle kunna
uppnås. I den efterföljande debatten var frågan om forskningens betydelse för yrkes-
verksamma i stort sett bortglömd.
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Kapitel 7  Analys och slutsatser

Mitt syfte med denna uppsats är, som jag angav i kapitel ett: ”...att undersöka hur
forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap vuxit fram i Sverige, hur och
varför det blev ett eget akademiskt ämne med en yttre struktur i form av institutioner,
forskargrupper, forskarutbildning och professurer. Särskild tyngdpunkt läggs vid
utvecklingen på området vid Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås…” Dessutom
har jag som ett ”bisyfte” att undersöka ”huruvida denna samordning av externa
förutsättningar för forskningen har någon motsvarighet när det gäller forskningens
interna sida; teoribildning, metoder och övergripande vetenskapssyn”. Med utgångs-
punkt i detta skapade jag följande frågeställningar:

1. Hur ser den svenska biblioteks- och informationsvetenskapens historia ut?
2. Hur och varför uppstod en forskningsmiljö i Borås?

I detta kapitel ska jag gå tillbaka till detta syfte och dessa frågeställningar och se om jag
lyckats uppfylla och besvara dem.

Hur den svenska biblioteks- och informationsvetenskapens historia ser ut har beskrivits
tidigare i uppsatsen, i synnerhet i kapitel tre. Jag finner ingen anledning att upprepa eller
sammanfatta den här. Istället vill jag titta lite närmare på några särdrag i utvecklingen
som jag finner intressanta. Till hjälp har jag tagit Thomas Kuhns paradigmteori, en av
de mest kända moderna teorierna om hur vetenskaper utvecklas. Enligt Kuhn är det
första stadiet i denna utveckling förvetenskap, som kännetecknas av att det finns ett
antal vetenskapsmän som undersöker samma objekt, men de saknar en gemensam teori
om objektet i fråga och använder inte samma metoder. De har därför ingen egentlig
användning för varandras resultat. När teorier och metoder som accepteras och används
av större delen av forskarsamhället har normalvetenskap (eller som Kuhn även kallar
det, ett paradigm) uppstått. När studiet av ett objekt leder till frågor som inte längre kan
besvaras med hjälp av paradigmet uppstår en kris som så småningom leder till ett
paradigmskifte – de gamla teorierna och metoderna ersätts av nya.227 Kuhn, liksom
Richard Whitley, skriver i första hand om naturvetenskapernas utveckling. De sociala
vetenskaperna är enligt honom i de flesta fall kvar på ett förvetenskapligt stadium.228

Oavsett om Kuhn har eller hade rätt i detta eller ej så har hans teori ofta applicerats på
samhällsvetenskaper och humaniora, även på biblioteks- och informationsvetenskap.
(Se kapitel 2.3.3 och 2.3.4).

Återgår vi till den svenska biblioteks- och informationsvetenskapen kan det konstateras
att fram till slutet av 1980-talet är forskningen (och här använder jag termen i mycket
bred bemärkelse) kring biblioteks- och informationsfrågor oerhört splittrad. Den utförs i
skilda former, som avhandlingar, offentliga utredningar och internutredningar på biblio-
tek, och av eller på uppdrag av både akademiska och icke-akademiska institutioner.
Olika forskare arbetar sannolikt oberoende och möjligtvis omedvetna om varandras
arbete. Något forskningsfält existerar inte, jag anser knappt att man kan tala om ett
problemområde. Situationen har klara likheter med vad Kuhn kallar förvetenskap. När
forskargrupper som har biblioteks- och informationsfrågor som permanenta, inte
tillfälliga, forskningsobjekt bildas (Inforsk och senare Liblab), är de små och sannolikt

                                                
227 Thomas S. Kuhn, De vetenskapliga revolutionernas struktur (Lund 1979). Ovanstående är ett mycket
kort referat av ett långt resonemang och jag anser det därför vara problematiskt att sätta ut
sidhänvisningar.
228 Ibid., 26.
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inte särskilt resursstarka. Dessutom koncentrerar de sig på frågor som är mindre
intressanta för stora delar av biblioteksvärlden. Det sista är inte menat som kritik av
deras forskning. Men det är inte en orimlig tanke att biblioteks- och informations-
vetenskapen hade etablerats snabbare om det hade funnits en institution på 1970-talet
som kontinuerligt hade sysslat med forskning kring folkbibliotek, i synnerhet med tanke
på folkbibliotekens starka roll i samhället.

Bibliotekshögskolan har en viktig roll i utvecklingen, paradoxalt nog både som på-
drivare och som bromskloss. Från och med dess grundande 1972 finns det i landet en
relativt stor institution där man visserligen inte bedriver forskning, men där det ändå
finns ett självklart intresse för det teoretiska studiet av biblioteksfrågor. Det bör påpekas
att man vid Bibliotekshögskolan/Högskolan i Borås bibliotek sedan 1970-talet haft
landets största samling av svensk och utländsk biblioteks- och informationsvetenskaplig
litteratur. Blotta existensen av en samlad, omfattande utbildning för bibliotekarier gör
också att ändringarna i högskolelagen 1977 och i synnerhet 1993 skapar ett behov av
institutionaliserad forskning kring biblioteks- och informationsfrågor. Samtidigt gör
placeringen av Bibliotekshögskolan i Borås, där forskning i formell mening inte bedrivs
och inte får bedrivas förrän i slutet av 1990-talet, att institutionaliseringen försvåras och
möjligtvis försenas.

År 2002 är biblioteks- och informationsvetenskap en etablerad akademisk disciplin i
Sverige. Och den ledande forskningsinstitutionen är (geografiskt) placerad vid
Högskolan i Borås, något som ett decennium tidigare ansågs vara otänkbart av utredare
och debattörer, inte minst på grund av bristen på en intellektuellt berikande omgivning
(i form av andra forskningsinstitutioner). Vad är det som har ändrats? Lagstiftning som
tillåter forskarutbildning och forskartjänster vid högskolor utan universitetsstatus är
naturligtvis en viktig del. Att landvinningar på informationsteknologins område minskar
den geografiska närhetens betydelse för kontakten forskare emellan är inte otänkbart.
Trots detta vill jag lägga fram följande hypotes: Det fanns, om man hårdrar det, två
faktorer som var avgörande för biblioteks- och informationsvetenskapens framväxt i
Sverige. Den ena var den forskning som faktiskt utfördes och den andra var det behov
av forskningsanknytning för utbildningen som uppstod på grund av politiska beslut. Av
dessa två var det den sistnämnda som haft störst betydelse.

Dags att övergå till frågan om vetenskapssynen inom den svenska biblioteks- och
informationsvetenskapen. Jag kan direkt konstatera att denna har varit svårare att
besvara än mina huvudsakliga frågeställningar med det material och de metoder jag
valt. Sannolikt skulle det ha behövts ett större material eller annorlunda material och
andra metoder, t.ex. djupintervjuer med forskare och studier av deras arbete för att ge ett
tillfredställande svar. Men jag ska ändå göra några reflexioner med stöd av mitt
material.

Som jag nämnt ovan kom forskningen i gång vid en mängd olika av varandra oberoende
institutioner, både akademiska och icke-akademiska. I de fall där forskning kring
biblioteks- och informationsfrågor utfördes på någon ämnesinstitution, använde man sig
sannolikt av teorier och metoder som hörde det egna ämnet till. Hos permanenta
forskargrupper fanns det rimligen en enhetlig vetenskapssyn, möjligtvis något som kan
kallas ett paradigm, för det egna arbetet – men inte en som gick att överföra till ett större
forskningsfält när det uppstod. I de utredningar som gjordes om möjligheterna för att
etablera forskning talar man genomgående för ett tvär- eller flervetenskapligt synsätt. I
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debatten i bibliotekspressen talade några röster för enhetlighet när det gällde teori-
bildning och vetenskapssyn men det fanns få konkreta förslag på hur dessa skulle se ut.
Förespråkarna för ett tvär- eller flervetenskapligt forskningsfält dominerade.

Existerar en samlad vetenskapssyn vid Institutionen Bibliotekshögskolan idag? Att dra
slutsatser om detta grundat enbart på kortfattade policydokument är naturligtvis
vanskligt. Jag vågar mig ändå på gissningen att uppdelningen i fyra delteman indikerar
att olika vetenskapssyner existerar. Studerar man policydokumenten närmare märker
man också att man lånat in teoribildning från olika håll som t.ex. pedagogik och
management. Man tycks ha följt den dominerande linjen från utredningar och debatter
och skapat ett flervetenskapligt forskningsfält. Om man applicerar Richard Whitleys
teori om kognitiv och social institutionalisering av vetenskaper som jag tog upp i kapitel
ett på den svenska biblioteks- och informationsvetenskapens utveckling som jag tecknat
den i uppsatsen kan man dra slutsatsen att en social institutionalisering definitivt har
skett. Det finns, formellt sett, ett ämne, det finns en i högskole-/universitetsväsendet
inkorporerad institution jämbördig med andra ämnesinstitutioner, det finns en forskar-
utbildning, det finns vetenskapliga tidskrifter tillägnade ämnet etcetera. Däremot är det
tveksamt om en kognitiv institutionalisering av ämnet har skett eller är på väg att ske.
De två typerna av institutionalisering skulle alltså ha skett i omvänd ordning mot vad
Whitley anser vara normalt.

Befinner sig biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige då fortfarande på ett
förvetenskapligt stadium? Ja, på sätt och vis, är min gissning. ”Biblioteks- och
informationsvetenskap” tycks åtminstone i dagsläget inte vara en enhetlig vetenskaplig
disciplin utan ett paraplybegrepp för olika typer av forskning kring ett problemområde
eller ett antal varandra näraliggande problemområden. Något paradigm för fältet i dess
helhet existerar sannolikt inte. Däremot är det troligt att åtminstone vissa under-
discipliner befinner sig på ett normalvetenskapligt stadium. Det är möjligt att andra
befinner sig på ett förvetenskapligt. Naturligtvis är det önskvärt och eftersträvansvärt att
det inom samtliga delområden produceras forskning som är jämförbar med annan
forskning inom området och därmed bidrar till en önskad kunskapsmängd, oavsett om
man vill kalla detta normalvetenskap, kognitiv institutionalisering eller något annat.
Huruvida man bör sträva efter att som Schrader (kap 2.3.1) finna ett gemensamt
forskningsobjekt för hela fältet, eller som Hjørland (kap 2.3.2) finna en gemensam
kunskapsfilosofisk grund för det är en mer öppen fråga. Skulle det leda till förbättring
av kvaliteten och användbarheten på teorierna, metoderna och forskningsresultaten är
det självklart av godo. Däremot ser jag ingen anledning att göra det för att skapa
intrycket av större ”vetenskaplighet”. Kanske är fältet i sin helhet på väg mot – eller har
redan skapat - ett tvärvetenskapligt paradigm av den typ som Grover & Greer (kap
2.3.3) talar om.

Detta är dock inte min egentliga slutsats av mitt arbete. Den anknyter istället till de
tankar om behovet av att granska vetenskap som jag inledde min uppsats med.
Forskning uppstår inte ur ett vakuum. Den påverkas av både externa och interna
faktorer. Och vi bör – som studenter, som forskare, som verksamma inom det fält som
studeras, som tillämpare av forskningsresultat, som samhällsmedborgare – intressera oss
för vilka dessa faktorer är.
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Kapitel 8  Sammanfattning

1. Kapitel ett

Syftet med uppsatsen är att undersöka biblioteks- och informationsvetenskapens fram-
växt i Sverige; hur och i vilken grad det blivit en självständig akademisk disciplin,
externt såväl som internt. Utvecklingen vid Högskolan i Borås ägnas särskild uppmärk-
samhet. Tidsmässigt ligger tyngdpunken på perioden 1978 – 1991. Mina fråge-
ställningar är ”Hur ser den svenska biblioteks- och informationsvetenskapens historia
ut?” och ”Hur och varför uppstod en forskningsmiljö i Borås?” Källanalys har varit den
dominerande forskningsmetoden. Från den brittiske sociologen Richard Whitley har jag
lånat begreppen ”social institutionalisering” och ”kognitiv institutionalisering” för att
beskriva olika led i etablerandet av en forskningsdisciplin.

2. Kapitel två

Det finns en mängd termer som används för att beskriva forskning kring biblioteks- och
informationsfrågor. Biblioteks- och informationsvetenskap, biblioteksforskning,
biblioteksvetenskap och informationsvetenskap används ofta (men inte alltid) för att
beteckna en självständig disciplin, BDI (Bibliotek, Dokumentation, Information) är ett
samlingsbegrepp för att beskriva den sektor eller de sektorer som utforskas och biblio-
teksrelevant forskning betecknar forskning kring eller av intresse för bibliotek som
utförs på andra ämnesinstitutioner.

Forskning kring biblioteksfrågor har funnits i århundraden, men i modern mening
föddes ämnet biblioteksvetenskap i USA på 1900-talet. Forskningen inom ämnet tog
fart under den senare hälften av århundradet. Så småningom växte det ihop med det
något yngre ämnet informationsvetenskap. Att skapa en enhetlig teoribildning eller
vetenskapssyn för ämnet har varit svårt. En möjlighet är att se det som ett tvär-
vetenskapligt forskningsfält.

3. Kapitel tre

Under det tidiga 1900-talet bestod den biblioteksrelaterade forskning som utfördes i
Sverige i stort sett bara av bok- och bibliotekshistoria. På 1940 och 50-talet började en
del användarundersökningar göras. Mot slutet av 1960-talet ökade forskningen volym-
mässigt, i synnerhet vid några universitetsinstitutioner, men utvecklingen avmattades
efter några år. På 1980-talet började biblioteksrelaterad forskning öka igen. Ämnesvalen
blev bredare och möjligheterna till forskningsfinansiering ökade.

Forskning kring biblioteks- och informationsfrågor i mer institutionaliserad form
startade på 1970-talet vid Umeå universitet då forskningsgruppen Inforsk startades vid
den sociologiska institutionen. På 1980-talet startades den mer tekniskt inriktade
forskningsgruppen Liblab vid Linköpings universitet. 1987 bildades Centrum för
biblioteksforskning vid Göteborgs universitet. Några år senare inrättades en professur i
ämnet och Centrum omvandlades till Avdelningen för biblioteks- och informations-
vetenskap. 1999 slogs det ihop med bibliotekarieutbildningen vid Högskolan i Borås
och fick namnet Institutionen Bibliotekshögskolan.
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Den första bibliotekarieutbildningen i Sverige startades av Skolöverstyrelsen 1926 och
bestod av en kombination av kurser och praktik. Oberoende av denna fanns intern-
utbildningar vid vissa större bibliotek. 1972 övergick den gamla utbildningen till att bli
en tvåårig yrkesutbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås. 1977 inlemmades denna i
högskolan. På grund av vissa lagändringar 1993 gjordes utbildningen om till en
kandidat/magisterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Liknande
utbildningar startades under 1990-talet vid universiteten i Umeå, Lund och Uppsala. Vid
samtliga institutioner finns det även en forskarutbildning i ämnet, om än i mycket
begränsad skala i Lund och Uppsala.

4. Kapitel fyra

Under perioden 1978 – 1989 gjordes tre utredningar om hur biblioteks- och
informationsvetenskaplig forskning skulle kunna etableras i Sverige. De var, i krono-
logisk ordning Program för biblioteksforskning, utförd av en arbetsgrupp vid
Bibliotekshögskolan i Borås, Forskningsanknytning av bibliotekarielinjen, utförd av
Emin Tengström samt Biblioteks- och informationsvetenskap – förslag inför 90-talet,
utförd av en arbetsgrupp tillsatt av FRN. Utredarnas syn på vad biblioteks- och
informationsvetenskap är eller bör vara skiftar något. Samtliga utredare betonar ämnets
tvär- eller flervetenskapliga karaktär och att studieobjekten är skiftande, men åsikterna
går något isär i frågan huruvida man bör sträva efter en enhetlig teoribildning eller ej.
Som motivering för varför den svenska forskningen inom ämnet behöver
institutionaliseras anger samtliga bibliotekarieutbildningens behov av forsknings-
anknytning samt informationsfrågors ökade betydelse för samhället i stort. BHS-
gruppens slutgiltiga förslag är att man bör etablera seminarieverksamhet vid
Bibliotekshögskolan,  samt stödja lärarkårens försök att följa med i aktuell forskning
och själva forska. Tengström lämnar två förslag, baserade på olika kostnadskalkyler.
Det första, mindre kostnadskrävande, är i stort sett identiskt med BHS-gruppens. Det
andra är att man vid Göteborgs universitet bör starta ett centrum för biblioteksforskning,
som med stöd från andra ämnesinstitutioner ska arbeta fram en plan för forskar-
utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. FRNs förslag är att man bygger upp
en forskningsinstitution, helst vid Göteborgs universitet, genom att gradvis inrätta
professurer, forskartjänster och skapa en forskarutbildning.

5. Kapitel fem

I svensk bibliotekspress debatterades forskning kring biblioteks- och informationsfrågor
livligt under åren 1979 till 1991. Vissa debattörer anser att det rör sig om ett problem-
område som med fördel kan studeras inom en mängd olika forskningsdiscipliner, andra
anser att ett eget ämne med en egen teori- och metodbas kan och bör etableras. Mellan
dessa poler finns åsikten att frågorna bör studeras inom ett samlat, men tvär- eller fler-
vetenskapligt forskningsfält. Huruvida det inom biblioteksvärlden finns något behov av
ökad forskning, och om yrkesarbetande inom fältet har något att tillföra är en fråga som
i stort sett går förbi. Av både politiska och forskningsrelaterade skäl anser de flesta det
vara olämpligt att förlägga en eventuell forskningsinstitution vid Högskolan i Borås,
samtidigt som man överlag anser att grundutbildningen där skulle vinna på forsknings-
anknytning. Ett fåtal debattörer är kritiska mot idén om biblioteks- och informations-
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vetenskaplig forskning i största allmänhet, och varnar för att förespråkarna för den styrs
av ekonomiska motiv.

6. Kapitel sex

Institutionen Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås/Göteborgs universitet är idag
en tämligen välutvecklad forskningsmiljö. Forskning bedrivs inom fyra delteman;
Bibliotek och kulturpolitik, Kunskapsorganisation, Informationssökning och
Information management. Inom samtliga teman söker man på olika sätt samarbeta med
icke-akademiska institutioner, såväl inom biblioteksvärlden som inom näringslivet. Ett
tiotal forskare och cirka 25 doktorander är knutna till de olika deltemana. Vid
institutionen finns ett centrum för kulturpolitisk forskning, ett centrum för studier av IT
ur ett humanvetenskapligt perspektiv och en publiceringsförening. Man samarbetar
aktivt med andra forskningsinstitutioner, såväl svenska som utländska.

7. Kapitel sju

De slutsatser jag drar när jag granskar huruvida mitt arbete har besvarat mina fråge-
ställningar är att framväxten av den svenska biblioteks- och informationsvetenskapen i
hög grad har varit beroende av externa faktorer. Framför allt skapade olika utbildnings-
politiska beslut ett direkt eller indirekt behov av forskning, men försvårade också
etablerandet av en gemensam institution för grundutbildning och forskning i ämnet .
Ämnet är i dag socialt institutionaliserat och flera delområden inom dem tycks även ha
institutionaliserats kognitivt. Däremot saknas sannolikt en gemensam vetenskapssyn för
hela fältet.
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