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Uppdragsbeskrivning 
 

”The iSchools are interested in the relationship between information, people and technology. 

This is characterized by a commitment to learning and understanding the role of information 

in human endeavors. The iSchools take it as given that expertise in all forms of information is 

required for progress in science, business, education, and culture. This expertise must include 

understanding of the uses and users of information, as well as information technologies and 

their applications.” (The iSchools Caucus, URL: http://www.ischools.org/site/. Åtkomst 

2012-05-04)  

 

Bakgrunden till uppdraget är frågan om institutionen biblioteks- och informationsvetenskap 

vid Högskolan i Borås bör orientera sig i riktning mot i-schoolsmodellen och arbeta inom 

ramen för de idéer som förenar dessa undervisnings- och forskningsinstitutioner. Uppdraget 

innebär inte i detta steg att en värdering av i-schoolsmodellen skall göras i förhållande till 

institutionens nuvarande mål och strategier. Uppdraget skall förstås mot bakgrund av 

institutionens långsiktiga strävan att upprätthålla och utveckla en ställning som ledande i 

Sverige inom både forskning och utbildning inom det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet, en strävan som implicerar att ytterligare fördjupa 

internationella kontakter och samarbeten och att internationellt delta i utvecklingen av ämnet 

och relaterade professionsfält. 

 

Frågeställningar som bör belysas:  

1. Vad krävs för att bli i-school- forskning, utbildning, inriktning, ekonomi? 

2. Vad kan det ge för utbyte? 

3. Vilka nackdelar kan en ev. inkludering i gruppen innebära? 

4. Vilka praktiska åttaganden krävs och impliceras i form av administration och 

kostnader inom ramen för ”i-schoolorganisation”? 

5. Vilka institutioner är med idag och varför gick man med, vilka erfarenheter har man? 

6. Hur ser det ut i Europa och i världen – hur stor är USA dominansen och på vilka sätt 

kommer den till uttryck enligt erfarenheter från europeiska medlemmar? 

Ytterligare dimensioner och aspekter som inte omedelbart täcks upp av dessa frågeställningar 

kan också komma ifråga.  

Utredningen skall omfatta sammanställning och analys av tillgänglig information publicerad i 

relevanta källor eller intervjuer. Intervjuer per telefon av ansvariga personer inom ett 

begränsat urval (4-5) av i första hand Europeiska, men även amerikanska, institutioner och 

organisationer skall genomföras.  
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Inledning 
Rapporten inleds med en beskrivning om iSchools och iCaucus. Därefter besvaras uppdragets 

frågor. Rapporten utgår ifrån biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.   

 

Empirin samlades in från tillgänglig information på internet, litteratur och intervjuer. När det 

gäller resurser på internet har iSchools.org varit en viktig informationskälla liksom alla 

iSchool:ornas webbplatser med förbehåll att det kan finnas mer material än det som har 

publicerats på Internet. Forskning om iSchools börjar ta fart och funnen litteratur, främst i 

form av vetenskapliga artiklar bidrog med relevanta element som analyser av 

utbildningsplaner, anställningssammanställningar, akademisk tillhörighet m m. Dessutom 

gjordes en genomgång av tillgängligt konferensbidrag från de årliga iConferences.        

 

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer med sex respondenter verksamma vid iSchools av 

vilka tre var från Europa och tre från USA. Från USA är det en respondent från Berkeley 

Information School, University of California, en från College of Information Science and 

Technology på Drexer Univeristy och en från College of Information Sciences and 

Technology på The Pennsylvania State University. I Europa intervjuades två respondenter 

från Royal School of Library and Information Science, Danmark och en från School of 

Information Science på University of Tampere, Finland. De flesta intervjuade respondenterna 

är forskare med ett undantag av en prefekt. Flera förfrågningar till andra europeiska iSchools 

har gjorts men utan framgång. För att få utomstående perspektiv intervjuades ytterligare två 

respondenter som inte är aktiva inom iSchools, men som har erfarenhet av rörelsen. En av 

dessa personer var tidigare verksam på en iSchool i Storbritannien.  

 

Under utredningen har kontakt upprättats med Michael Seadle (iCausus Chair-elect, Berlin 

School of Library and Information Science, Humboldt-Universität zu Berlin) som har försett 

utredningen med information om medlemskap för utomamerikanska skolor. 
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Syfte, vision och mål 
iSchools är idag en global utbildningsorganisation med medlemmar från ledande skolor inom 

informationsfältet (iSchools.org). Organisationen består av trettioåtta medlemmar i elva 

länder varav tjugofem från Nordamerika (två från Kanada), sju från Europa, fyra från Asien 

och två från Australien. En fullständig medlemsförteckning för år 2012 finns i bilaga 1.  

iSchools iCaucus samlas under följande värderingar: 

About the Information Field 

The information field is the rapidly evolving profession of our time. Just as business careers 

and MBA
1
s became de rigueur in the industrial age, information professionals are now in 

high demand, as businesses and society grapple with the challenges and opportunities of the 

digital age. 

 

The study of information is interdisciplinary, fed by multiple diverse fields. Librarianship and 

computer science have historically been the primary feeders of the field, but information 

studies is also fed by fields such as education, psychology, anthropology, business, 

journalism—indeed, the range of social sciences. 

 

The study of information focuses on the intersection of information, technology, and people, 

which requires a broad interdisciplinary approach to those phenomena, the relationship 

between them, and their relationships to other aspects of culture and human endeavor. The 

ubiquity of information in human endeavor requires that the field of information aims to have 

an impact on all fields of science and all aspects of culture. 

 

The Purpose of the iSchools 

The iSchools take it as given that expertise in all forms of information is required for progress 

in science, business, education, and culture. This expertise must include understanding of 

the uses and users of information, the nature of information itself, as well as information 

technologies and their applications
2
. The iSchools have organized under the guidelines 

below to pursue common objectives with a collective commitment of resources. 

 

Our Vision 

The iSchool Caucus seeks to maximize the visibility and influence of its member schools, and 

their interdisciplinary approaches to harnessing the power of information and technology, 

and maximizing the potential of humans. We envision a future in which the iSchool Movement 

has spread around the world, and the information field is widely recognized for creating 

innovative systems and designing information solutions that benefit individuals, 

organizations, and society. iSchool graduates will fill the personnel and leadership needs of 

organizations of all types and sizes; and our areas of research and inquiry will attract strong 

support and have profound impacts on society and on the formulation of policy from local to 

international levels.  

                                                           
1
 Master of Business Administration 

2
 Egen fetmarkering. 
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Our Goals 

1. Lead and promote the information field. 

Member schools are committed to collective efforts that will shape the information field, 

communicate its purpose and value and enhance its visibility.  

2. Create effective responses to strategic research and academic opportunities. 

Member schools work together to enhance academic initiatives and to leverage funding for 

important research challenges in the information field. 

3. Provide support for, and solutions to shared challenges. 

Member schools provide one another with mutual support and a collective identity, helping 

constituent schools respond to local challenges and advance the information field. 

4. Provide informed perspectives on matters of public policy as they affect the collection, 

organization, dissemination, use, and preservation of information.
3
 

 

 

Bakgrund 
iSchools rötter går tillbaka till slutet av 1980-talet i samband med uppkomsten av den s.k. ”the 

Gang of Three” som var en informell grupp av prefekter från tre nordamerikanska 

bibliotekshögskolor (se fotnot 1). Som bakomliggande orsaker till initiativet anges vara en 

våg av nedläggningar av biblioteksutbildningar, förlorade akademiska krediteringar, 

institutionella sammanslagningar med andra akademiska discipliner och stark expansion av 

IT-relaterade utbildningar i USA (Hildreth & Koening 2002, Wigging & Sawyer 2012, Chu 

2012).     

Under 2000-talet växte rörelsen med nya medlemmar,
4
 men det var inte förrän 2005 som den 

fick ett formellt namn ”iSchool Caucus” (numera iSchool iCaucus) och egna stadgar. Nya 

medlemmar fortsatte ansluta sig till en numera formell organisation som 2007 hade nitton 

medlemmar. Det var vid denna tidpunkt som de första utomamerikanska medlemmarna från 

Toronto och Singapore antogs. Sedan dess har organisationen välkomnat i genomsnitt två-tre 

nya medlemmar varje år från Nordamerika och övriga världen. 

B&I och datavetenskapen var de akademiska discipliner som historiskt sett startat iSchools. 

Men redan från början drevs organisationen av en stark övertygelse att det behövs expertis 

från olika vetenskapliga discipliner för att kunna göra framsteg inom vetenskap, näringsliv, 

utbildning och kultur. Denna övertygelse har lett till att ett flertal skolor från andra 

akademiska discipliner med samma övertygelse har anslutit sig till organisationen. Idag finns 

en bred variation av olika discipliner och forskningsinriktningar från informatik, förvaltning, 

medie-och kommunikationsvetenskap, människa–datorinteraktion, pedagogik, psykologi, 

                                                           
3
 iSchools.org   

4
 1988 Gang of Three: Pittsburgh, Syracuse & Drexel  

  1990 Gang of Four: Pittsburgh, Syracuse, Drexel & Rutgers 

  2001 Gang of Five: Pittsburgh, Syracuse, Drexel, Washington & Michigan 

  2003 Gang of Ten: Pittsburgh ,Syracuse, Drexel, Washington, Michigan, Illinois, North Caroline,         

         Florida State, Indiana & Texas at Austin 

  2005 iCaucus 

  (Chu 2012, s.2) 
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affärsvetenskap, medicin, företagsekonomi, museer och arkiv och diverse andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Denna breda variation ligger till grund för att iSchools iCaucus 

gärna vill profilera sig som en akademisk gemenskap under ständig utveckling, en 

utbildningsorganisation som har vuxit fram och som fortfarande växer utifrån olika 

disciplinära tillhörigheter.  

Förutom den organisation som undersökts i denna rapport kan det noteras att det 2008 

skapades ett asiatiskt konsortium av iSchools (CiSAP, www.cisap.asia ). Det består av 24 

medlemmar i Australien, Kina, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Nya Zealand, Pakistan, 

Singapore, Taiwan och Thailand. Det ha inte varit möjligt inom ramen för denna 

undersökning att sondera CiSAP ytterligare. Rapporten visar dock att det förs diskussioner om 

samarbete mellan iSchools iCaucus och CiSAP.   

 

Den intellektuella/akademiska demografin 
Sedan etableringen av iSchools har organisationens disciplinära mångfald varit föremål för ett 

flertal olika undersökningar och analyser. I följande presenteras de senast gjorda 

undersökningarna. Bör noteras att de ämnesindelningar inte nödvändigtvis stämmer överens 

med hur man ser på ämnesförståelse i Norden och Europa. Dessutom är undersökningarna 

gjorda innan den stora ökningen av internationella medlemmar.      

Wiggins och Sawyers (2009) har studerat ämnestillhörighet bland 769 anställda hos 21 

iCaucus medlemmar. Resultatet visar att det totala antalet datavetare motsvarar den totala 

summan av biblioteks-, informations, samhälls- och beteendevetare (tabell 1 och tabell 2).  

 

Tabell 1 (Klassifikation över ämnestillhörighet över iCaucus medlemmar, 2009). 

 

http://www.cisap.asia/
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Tabell 2 (iSchool:ornas intellektuella demografiska kartan, 2009) 

 

Wu m fl har studerat 815 lärarkollegiers akademiska bakgrund och deras forskningsintresse 

bland 25 iSchools. Resultatet som presenteras i tabellen 3 visar att den totala summan (815 st) 

av lärarkollegor med datavetenskaplig bakgrund (28%) motsvarar den totala summan av 

lärarkollegor  med B&I bakgrund (28%). Datavetenskap och B&I utgör enligt denna studie 

sammanlagd 56% av alla lärare inom iSchools. Ett annat intressant resultat är att 58% av 

kollegorna inom B&I iSchools har en annan akademisk bakgrund än från B&I (Wu 2012).  

 

Tabell 3 (Gemensam bakgrund bland iSchoollärare och forskare, 2012)
5
 

 

När det gäller lärarkollegornas forskningsområden har Wu m fl (2012) identifierat 46 olika 

områden.  Det gemensamma resultatet för alla iSchools visar att människa-dator-interaktion är 

                                                           
5
 Förkortningar: LIS (Library and Information science); CS (Computer Science) ; BM (Business and 

Management) 
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det mest förekommande forskningsområdet följt av informationsteori och sociala webben.  

När det gäller forskningsområdena inom respektive akademiskt område visar resultatet att 

inom B&I är utbildningsteori och praktik inom B&I-utbildningarna det forskningsområde 

som studeras mest, följt av informationsteori, kultur, lärande och informationskompetens 

(tabell 4). Därefter kommer forskningsområdena som traditionellt betraktas som kärnämnen 

inom B&I som t ex informationsåtervinning. Här bör noteras att empirin samlades in under år 

2009/2010 och att övervägande majoriteten av de undersökta iSchool:orna är från 

Nordamerika (Wu m fl 2012).   

 

Tabell 4 (Tio vanligaste forskningsområdena bland iSchoolforskare, 2012) 

 

Även vetenskaplig publicering bland iScholornas forskare har studerats med hjälp av två olika 

metoder. Den första har sin utgångpunkt i tidsskriftslistor indexerade av Science citation 

index (SCI) och Social Science Citation Index (SSCI) och visar att forskarna publicerar sig i 

ett brett spektrum av olika tidskrifter, men att Journal of the American Society for 

Information, Science and Technology (JASIST) är den överlägset mest frekventa 

publiceringstidsskriften. Resultatet visar även att av de tjugo högst rankade tidskrifterna har 

nio en tydlig B&I koppling och sex tidskrifter koppling till datavetenskap (tabell 5 och 6).  

Den andra undersökningen gjordes med utgångpunkt i Webb of Science Journal 

tidskriftskategorier. Resultatet här visar att de största tidskriftskategorierna är 

Informationsvetenskap och Biblioteksvetenskap (Wu m fl 2012).   
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Tabell 5 (De 20 mest publicerade SCI och SSCI tidskrifterna bland iSchoollärare, 2012)  

 

 

Tabell 6 (De 20 mest publicerade ISI Web of Science tidskriftskategorierna för iSchool lärarkollegier, 2012)   

 

Sammanfattningsvis när det gäller frågan om intellektuell tillhörighet visar flera 

undersökningar att datavetenskap följt av B&I är de största vetenskapliga områdena inom 

iSchools iCaucusgemenskapen.  

I samband med att fler och fler B&I skolor ansluter sig till rörelsen diskuteras även frågan om 

egentliga skillnader mellan en iSchool och en icke-iSchool med B&I-bakgrund. En studie som 

kan ge en fingervisning i detta avseende är gjord av Chu som har undersökt tio skolor 

ackrediterade av American Library Association, av vilka fem var medlemmar i iSchools och 

fem inte var anslutna till organisationen (tabell 7). Resultatet visar att det är för få olikheter 

mellan dessa två grupper för att kunna identifiera iSchools som separat, annorlunda eller 

överordnad till icke-iSchools inom B&I. Båda gruppernas masterutbildningar verkar vara mer 

lika än olika (Chu 2012).  
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Tabell 7 (Ämneskategorier bland iSchool:orna, 2012) 

 

 

Organisationsstruktur:  iSchool iCaucus och iConference 
Inom organisationen finns det två medlemsnivåer, iSchools och iCaucus. För att bli en 

iSchool måste varje skola söka medlemskap och uppfylla vissa krav (För krav se avsnitt: Vad 

krävs för att bli iSchool, forskning, utbildning, inriktning, ekonomi). Avgiften är 500 $US per 

medlem/år.  

Den andra medlemskapsnivån är iCaucus som är iSchools styrande organ och som består av 

prefekter/dekaner från tjugofyra iSchools. Detta medlemskap kan inte sökas utan är endast 

möjligt genom inbjudan eller val. iCaucus medlemskapsavgift är 5000$US per år. Som 

styrande organ fastställer iCaucus dagordningen för organisationen, ansvarar för iConference 

och fungerar som iSchools företrädare inför andra organisationer, ett slags ansikte utåt.  

iCausus har en ledningsgrupp (Steering Committee) som består av en ordförande (med 

tvåårsmandat), kassör och ad hoc kommittéer. Det årliga mötet hålls i samband med 

iConference.  iCaucus finansieras av medlemskapsavgiften (bilaga 2). 

 

 

iSchools Steering Committee: 

iCaucus Chair 2012-2014: Elizabeth Liddy, Dean and Trustee Professor, School of 

Information Studies, Syracuse University. 

Treasurer: Larry Dennis, Dean, College of Information, Florida State University. 

Michael Seadle, Dean, Berlin School of Library and Information Science, Humboldt-

Universität zu Berlin (iCaucus Chair-elect, 2014-2016) 
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iConferences 

Sedan 2005 hålls den årliga iConference med syfte att erbjuda en gemensam plattform till sina 

medlemmar för att driva den tvärvetenskapliga forskningen inom iField framåt (Harmon 

2006). Konferensen är öppen för alla och samlar ca 300 deltagare.  

 

2013 kommer konferensen att hållas på School of Information på University of Texas, USA 

och 2014 hålls konferensen för första gången utanför Nordamerika nämligen i Berlin, 

Tyskland.    

Tidigare konferenser: 

2012 - University of Toronto , tema: Culture, Design, Society  

2011 - University of Washington, tema: Inspiration, Integrity, Intrepidity  

2010 - University of Illinois, tema: iMPACTS  

2009 – University of North Carolina Chapel Hill, tema: iSociety: Research, Education, 

Engagement  

2008  - UCLA, tema: iFutures: Systems, Self, Society 

2006 –University of Michigan, tema: Research Frontiers in Information 

2005 - Pennsylvania State University 

Tidigare konferenser kan nås via http://www.ischools.org/site/conference/  

 

Internationalisering av organisationen 
Ökad internationalisering inom organisationen ligger i linje med den nya målsättningen att bli 

en global utbildningsrörelse som ska finnas i alla länder.  Utöver de nya internationella 

medlemmarna förs även samarbetsdiskussioner med liknande organisationer i andra 

världsdelar som t ex med Consortium of iSchools Asia Pacific (CiSAP, www.cisap.asia )
 
.
6
 

Denna strävan stödjs även av en intension att iConference 2014 kommer att hållas för första 

gången utanför USA. 

 

iProfessionals 
Som tidigare beskrivet drivs iSchools av en övertygelse att information finns närvarande i alla 

aspekter av kultur och mänsklig skapande (www.ischool.org ). Och det är just denna 

övertygelse och synen på att det finns ett brett och mångfasetterat iFält som styrker behovet 

av olika informationsprofessioner och kompetenser (bilaga 6) i alla samhälleliga segment.     

I USA arbetar många iSchool:or via iSchoolorganisationen aktivt för att öka studenters 

anställningsbarhet genom nära samarbete med arbetsgivarna både inom den privata och 

                                                           
6
 Report on Workshop on Global Collaboration of Information Schools (WIS 2010 ‐ 

https://sites.google.com/site/wischool2010), Date: 25 June 2010, Venue: The Holiday Inn, Gold Coast, 

Queensland, Australia 

http://www.ischools.org/site/conference/
http://www.cisap.asia/
http://www.ischool.org/
https://sites.google.com/site/wischool2010
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offentliga sektorn, karriärplanering
7
 och genom förmedling av lediga jobb inom iFältet via 

organisationens webbplats (http://www.ischools.org/site/jobs/ ). 

  

Vad krävs för att bli iSchool- forskning, utbildning, inriktning, 

ekonomi? 
För att bli godkänd som medlem i iSchoolorganisationen måste den sökande organisationen 

dela organisationens vision och värderingar (som har beskrivits i tidigare avsnitt) och uppfylla 

vissa grundläggande krav som är:  

1. sponsrad forskning i genomsnitt av ca 1 milj $US per år och under en treårsperiod 

2. träning av framtida forskare (vanligtvis genom forskarutbildning) 

3. ett aktivt engagemang för utveckling av iFältet.  

 

Det finns inte en enskild modell som skulle kunna beskriva en typisk iSchool. 

Organisationsmässigt är några skolor universitetsfakulteter medan andra är universitets- och 

högskoleinstitutioner. Det förekommer även andra organisationsformer. Vissa skolor har 

kandidat-, master- och forskarutbildning medan det finns medlemmar med master- och 

forskarutbildning eller med enbart forskarutbildning. Dock, som det framgår i 

medlemskapskravet ovan, är grundkravet forskning eller/och forskarutbildning. Även 

storleksmässigt finns stora skillnader när det gäller antal anställda, studerande, forskare och 

forskarbudgeten. Det finns iSchools med ett tiotal och de med över 100-tals anställda. 

Detsamma gäller även storleksordningen på forskningsbudgeten där vissa skolor uppfyller 

kravet på 1 miljon US$ medan andra har 5 miljoner US$ i externt forskningsanslag på 

årsbasis (bilaga 3).  

iSchools drivs av en stark övertygelse att traditionella vetenskapliga ämnesgränser håller på 

att upplösas samt att detta skapar ett behov av utveckling av ett tvärvetenskapligt 

tillvägagångssätt för att studera Information. Tvärvetenskaplighet betraktas dessutom som 

drivmotorn bakom det ständigt växande antalet medlemmar. Detta anses även vara en stark 

indikation på hur organisationen har lyckats inom iFältet. Eftersom tvärvetenskaplighet har ett 

starkt fäste bland iSchools värderingar kan det även betraktas som ett slags latent 

medlemskapskrav. Detta kommer även till uttryck genom att iCausus vill se nya medlemmar 

med tvärvetenskaplig inriktning. 

Externa forskningsanslag har en oerhört stark och medlemskapsavgörande betydelse för 

organisationen.  Tyvärr finns det inte några tillgängliga uppgifter om externa forskningsanslag 

hos europiska medlemmar och intervjuerna gav inte någon fingervisning heller. Denna fråga 

                                                           
7
 Judy Lawson, Joanna Kroll, Kelly Kowatch är lärare på University of Michigen och har skrivit boken "The 

New Information Professional: Your Guide to Careers in the Digital Age (2010) just med syftet att presentera 

utbildningar och karriärvägar som erbjuds via iSchools i USA.  

 

http://www.ischools.org/site/jobs/


14 
 

bör undersökas vidare inte minst pga att europeisk högre utbildning och forskning i regel har 

annorlunda forskningsfinansieringsmodell än den i USA.  

Wu m fl har studerat forskningsfinansiärer bland de nordamerikanska iSchools (tabell 8). Av 

829 undersökta projekt bland 25 iSchools är 604st finansierade av USA’s federala 

institutioner, 98st av privat sektor (ca 35st olika företag), 87st från icke-statliga 

organisationer, 22st med medel från finansiärer utanför USA, och 18st av de lokala statliga 

finansiärerna i USA (Wu m fl 2012).
8
     

 

Tabell 8 (Lista över de största amerikanska finansiärerna som stödjer iSchool:ornas forskning, 2012) 

 

 

Vilka praktiska åtaganden krävs och impliceras i form av 

administration och kostnader inom ramen för ”iSchoolorganisation”? 
 

Medlemskap 

Varje skola måste söka medlemskap i iSchoolorganisationen. Sökande ska kunna intyga att 

skolan delar syften och värderingar och styrka att de uppfyller de grundläggande krav och 

egenskaper som beskrivs i tidigare avsnitt. 

 

Accepterade medlemmar betalar en årlig medlemskapsavgift på 500 $US. Efter att 

medlemsapsavgiften är betald ska skolan bidra med korta beskrivningar över antal studenter, 

lärare, forskning, akademiska program och ska kontinuerligt medverka med RSS nyheter till 

iSchools nyhetsaggregator. Dessutom ska skolan utse en representant till de månadsvisa 

telefonmötena inom iSchoolorganisationen. Inom Nordamerika är det ofta fakultetens dekan 

som utses som representant. I andra världsdelar är det lokala organisationsstrukturer som 

avgör vem som kan utses som representant.  

                                                           
8
 De största finansiärerna är: NSF (National Science Foundation), IMLF (Institute of Museum and Library 

Services), NIH/NLM (National Institute if Health/National Library if Medicine), DARPA (Defense Advanced 

Research Projects Agency).  



15 
 

 

Ansökningsprocessen 

Ansökan görs via http://www.ischools.org/site/memberform/ (bilaga 4) och för 

utomamerikanska skolor finns även en kompletterande blankett (bilaga 5).  Inkomna 

ansökningsformulär skickas till iCaucus medlemskapskommitté som ger förslag på 

överläggning av medlemskapet till iCaucus som fattar det slutliga beslutet.  

Ansökningsprocesen varierar i tid men ska ta minst 3-6 månader. Under denna tid kan det 

förekomma korrespondens och telefonmöte.  

  

Vad kan det ge i utbyte? 
Intervjuerna ger en övertygande positiv bild av medlemskapet i iSchools, som i första hand 

framställs som en kvalitetsstämpel på forskning, forskare, lärare och studenter. Med detta 

erkännande hoppas man stärka skolornas identitet och synlighet inom iFältet och bygga ännu 

starkare forskningsmiljöer genom rekrytering av högkvalitativa forskare, doktorander och 

studenter.  

Respondenterna med bakgrund i B&I anser att medlemskapet handlar om positionering inom 

iFältet, att förmedla till omvärlden ett byte av inriktning och värderingar från B till I 

(bibliotek till information). Bibliotek anses fortsättningsvis vara en viktig samhällsinstitution, 

men betraktas vara en av flera andra aktörer inom det breda informationslandskapet. Flera 

respondenter betonar vikten av att inse att förutsättningarna för bibliotek har avsevärt 

förändrats, inte minst på grund av Internets utveckling och genomslag i samhället, industrin 

och kulturen. En respondent från USA beskriver denna förändring med hjälp av en liknelse 

hämtat från början av 1900-talet i USA, där järnvägsindustrin (som var 1800-talets 

samhällsbärandeindustri) insåg att deras verksamhet inte längre handlar om att bygga 

järnvägar (infrastruktur), lok och vagnar utan om transport. Att inse att vara en del av 

transportindustrin och inte järnvägsindustrin jämförs med nödvändigheten att inse att det inte 

längre handlar om bibliotek utan om information och kommunikation. 

Denna positionering handlar i grunden om märkesprofilering som respondenterna anser vara 

avgörande för framtida överlevnad inom mycket konkurransutsatta utbildningsområden. Även 

i litteraturen argumenteras för att märkesprofilering är en av de viktigaste anledningarna till 

varför skolor ansluter sig till iSchools iCaucus:  

”It is clear that a major motivation for the iSchool has to do with branding, with 

providing a new identity that places members in an improved position to explain 

their mission to university administrators and other constituents, to attract students, 

and to garner fiscal support.”  (Wallace 2009, s.406)  

 

Ett av syftena bakom etableringen av iSchools var strävan att skapa breda forskningsmiljöer. 

Under senare år har även målen att bli en internationell utbildningsorganisation blivit allt 

viktigare. Av denna anledning vill iSchools profileras även som ett nätverk som kan öka 

http://www.ischools.org/site/memberform/
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skolornas internationalisering, genom internationell närvaro, men också genom 

samarbetsmöjligheter inom organisationer, främst genom iConference. Flera av 

respondenterna nämner möjligheter till forskningssamarbete som förhoppningsvis leder till 

finansiering av nya och större forskningsprojekt på lång sikt.  

Wu m fl har studerat forskningssamverkan genom medförfattarskapet och genom s.k. co-PI
9
 

förhållande i forskningsprojekten. Genom att analysera 1934 forskningsartiklar från SCI och 

SSCI databaser visar undersökningen att många iSchools är anslutna sinsemellan genom 

medförfattarskapet. Som den visuella bilden 1 visar, samverkar många forskare från olika 

iSchools i den vetenskapliga publiceringen. Även en analys av 75 forskningsprojekt och co-PI 

sambandet mellan dessa, visar att det finns många band mellan iSchools (bild 2).  

 

Bild 1 (Medförfattare diagram bland iSchool:orna). 

 

 

Bild 2 (co-PI diagram bland iSchool:orna) 

                                                           
9
 co-Principal Investigators 
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Intervjuerna ger även en annan bild, nämligen att medlemskapet inte gav något omedelbart 

tillbaka. Flera av de intervjuade europeiska respondenterna berättar att de inte ens visste vad 

man skulle förvänta sig utöver att få en inblick i vad andra institutioner med liknande profil 

forskar om. För dessa respondenter handlar engagemanget inom iSchools främst om att få och 

dela forskningsidéer med varandra. Här kan tillägas att forskningssamverkan bland europiska 

iSchools inte har varit föremål för undersökning och att det inte finns någon tillgänglig 

information. Dock beskrivs i intervjuerna att samarbetet mellan Royal School of Library and 

Information Science i Danmark och Berlin School of Library and Information Science, 

Humboldt-Universität i Berlin vara ett resultat av att båda institutionerna är medlemmar i 

iSchoolorganisationen.  

Intressant nog anser flera av respondenterna att medlemskapet i iSchools är en relativt billig 

kostnad för positiv publicitet. Eftersom medlemskap i iSchools representerar en stark 

kvalitetssignal talar det sitt eget språk.  

Till sist anser respondenterna att det årliga priset för bästa doktorsavhandling på iConference 

som börjar delas ut i år (2012) kommer att bli en viktig indikator på forskningskvaliteten. Två 

av respondenterna med datavenskaplig bakgrund har nämnt att Microsoft Research 

Connections stödjer iSchoolorganisation och erbjuder en representantplats till varje 

medlemsskola till Microsofts årliga konferens för akademiska forskare
10

.    

 

Vilka nackdelar kan en ev. inkludering i gruppen innebära? 
Som tidigare nämnts förmedlade intervjuerna mest positiva indikationer av 

iSchoolorganisationen och medlemskapet. Dessa åsikter och erfarenheter bör naturligtvis 

förstås i ljuset av att respondenterna som denna rapport har varit i kontakt med är med i 

organisationen för att de värderar medlemskapet i iSchools högt. 

iSchools diskuteras och ifrågasätts i ett antal artiklar. En av de mest förekommande 

farhågorna är att betoningen på behovet av andra discipliner, tvärvetenskaplighet och iSchools 

värderingar kan leda till försvagning av B&I och dess traditionella kärnämnen (Wallace 2009, 

Chen 2010). Enligt dessa kritiska röster bör organisationen visa en större förståelse och 

engagemang mot B&I som forskningsämne och t o m försöka bevara det (Chen 2010).  

Dessutom menas att krav på tvärvetenskaplighet och behov av integrering med andra 

discipliner kan leda till diversifiering av lärarkåren hos B&I-utbildningarna och förändring av 

utbildningsplaner och kurser (Chen m fl 2010). Wiggins och Sawyer (2010) har studerat 

denna fråga och hävdar att den intellektuella miljön som uppstår genom sammanslagningar 

och expansioner av iSchools är mer influerad av lokala stukturer, intressen och behov, än av 

någon gemensamt uttalad identitet inom iSchools. Med andra ord är de lokala 

anställningsstrategierna och beslut om intellektuell tillhörighet viktigare än någon strävan 

                                                           
10

 http://research.microsoft.com/en-us/news/features/facultysummit2012-071612.aspx  

http://research.microsoft.com/en-us/news/features/facultysummit2012-071612.aspx
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efter gemensam identitet med iSchools. Här kan även nämnas diskussioner som handlar om 

osäkerheten om huruvida iSchool kan fungera som den framtida utbildningen inom B&I. 

Detta är en stor fråga som går utanför rapportens ambitioner.  

Kravet på ett aktivt åtagande åt spjutspetsforskning inom iFältet har diskuterats utanför den 

nordamerikanska kontinenten. Det som skapar en viss oro är genomförbarheten och 

möjligheten att fortsättningsvis leva upp till de höga vetenskapliga krav som 

iSchoolorganisationen kräver. Även starkt fokus på teknik bland USAs iSchools har 

diskuterats och huruvida det kan leda B&I mot en mer renodlad teknisk utbildning. Höga 

teknologiska krav skapade av nordamerikanska skolor, som anses leda den teknologiska 

utvecklingen, nämns också som ett bekymmer för de mer traditionella B&I-utbildningarna  

och särskilt för de lärosäten som är utanför den nordamerikanska kontinenten (Chen m f 

2010). Även behovet av större inslag och integrering av humaniora och samhällsvetenskap 

bland medlemmarna nämns som ett problem.  

Medlemskapskravet på forskning och/eller forskarutbildning har kritiserats för att det kan 

skapa en exkluderande rörelse inom B&I (Carbo 2009). Kritikerna menar att de tre 

grundläggande medlemskapskriterierna lägger för starkt fokus på forskning, helst 

tvärvetenskaplig sådan (som beskrivet ovan). Indirekt implicerar detta att grundutbildning och 

andra utbildningsaktiviter som inte är forskningsrelaterade är mindre relevanta. Mindre 

utbildningar och de utan forskningsaktiviter, hindras på så sätt att bli medlemmar i iSchools 

organisationen (Wallace 2009, Chu 2012).  Dessutom har medlemskapskriteriet på 1miljon 

US$ ifrågasatts för att mäta akademisk kvalitet med pengar (Wallace 2009). Kritikerna menar 

också att det inte är alls klart att medlemskapskriterierna effektivt särskiljer iSchools från 

andra skolor. 

 

Hur ser det ut i Europa och i världen – hur stor är USA-dominansen 

och på vilka sätt kommer den till uttryck enligt erfarenheter från 

europeiska medlemmar? 
Majoriteten av respondenterna som denna undersökning har haft kontakt med upplever att 

organisationen fortfarande är starkt influerad och styrd av de stora lärosätena i USA. Denna 

dominans kommer främst till uttryck genom agendasättning. Idag är det endast en europeisk 

medlem av totalt tjugofyra i det styrande organet iCaucus. Samtidigt anses detta inte vara ett 

stort problem utan mer som en naturlig konsekvens, eftersom iSchools i grund och botten är 

en nordamerikansk rörelse och det var inte förrän för drygt fem år sedan som första de 

utomamerikanska medlemmarna accepterades. Detta kan även bekräftas historiskt. 2008 

bestod organisationen till 90% av amerikanska medlemmar medan i dag (2012) är 

fördelningen betydligt annorlunda. Hela 40% kommer från andra länder än USA (bilaga 1). 

Här är även intressant att notera att de flesta av de nya medlemmarna som har tillkomit sedan 

2008 är icke-nordamerikanska.  
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Ökad internationalisering och hur det har påverkat organisationen som helhet har inte 

studerats och det behövs en djupare analys för att kunna urskilja några tendenser eller dra 

några slutsatser om vad denna utveckling innebär för iSchoolrörelsen. Men med stor 

sannolikhet kommer icke-nordamerikanska medlemmar att få allt större inflytande inom 

iSchools iCaucus. Ingen av de europeiska respondenterna anser den amerikanska dominansen 

som problematisk. Här bör även nämnas att den anglosaxiska utbildningstraditionen har stark 

närvaro även i Europa. Av de sju europeiska iSchools är tre från Storbritannien och en från 

Irland.  
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Bilaga 1, Medlemstabell 2012 

Nr Universitet Institution Land Biblioteks & 

Informationsvetenskap 

(B&I) 

Datavetenskap (DV) 

Bussiness and Management 

(BM) 
1 University of 

California 

Berkeley School of 

Information 

USA BM 

2 University of 

California Irvine 

The Donald Bren School of 

Information and Computer 

Sciences 

USA DV 

3 University of 

California 

Los Angeles Graduate 

School of Education and 

Information Studies 

USA B&I 

4 Carnegie Mellon 

University 

School of Information 

Systems and Management 

Heinz College 

USA BM 

5 Drexel University College of Information 

Science and Technology 

USA B&I 

6 Florida State 

University 

College of Communication 

and Information 

USA B&I 

7 Georgia Institute of 

Technology 

College of Computing USA DV 

8 Humboldt-

Universität zu Berlin 

Berlin School of Library 

and Information Science 

Tyskland B&I 

9 University of Illinois Graduate School of Library 

and Information Science 

USA B&I 

10 Indiana University School of Informatics and 

Computing 

USA DV 

11 Indiana University School of Library and 

Information Science 

USA B&I 

12 University of 

Maryland 

College of Information 

Studies 

USA B&I 

13 University of 

Michigan 

School of Information USA B&I 
 

14 University of North 

Carolina 

School of Information and 

Library Science 

USA B&I 

15 The Pennsylvania 

State University 

College of Information 

Sciences and Technology 

USA DV 

16 University of 

Pittsburgh 

School of Information 

Sciences 

USA B&I 

17 Royal School of 

Library and 

Information Science 

 Danmark B&I 

18 Rutgers, the State 

University of New 

Jersey 

School of Communication 

and Information 

USA B&I 

19 Singapore 

Management 

University 

School of Information 

Systems 

Singapore BM 

20 Syracuse University School of Information 

Studies 

USA B&I 

21 University of Texas 

Austin 

School of Information USA B&I 

22 University of 

Toronto 

Faculty of Information Kanada B&I 

23 University of 

Washington 

Information School USA B&I 

24 Wuhan University School of Information 

Management 

Kina B&I 

25 University of British 

Columbia 

School of Library, Archival 

& Information Studies 

Kanada B&I 
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26 University College 

Dublin 

School of Information and 

Library Studies 

Irland B&I 

27 University of 

Glasgow 

Humanities Advanced 

Technology and 

Information Institute 

Storbritannien  

28 University of 

Kentucky 

College of 

Communications & 

Information Studies 

USA  

29 University College 

London 

Department of Information 

Studies 

Storbritannien  

30 UMBC, The 

University of 

Maryland, Baltimore 

County 

Department of Information 

Systems 

USA BM 

31 University of 

Melbourne 

Melbourne School of 

Information 

Australien  

32 Nanjing University School of Information 

Management 

Kina  

33 University of North 

Texas 

College of Information USA B&I 

34 University of 

Sheffield 

Information School Storbritannien B&I 

35 University of 

Tampere 

School of Information 

Sciences 

Finland  

36 University of 

Wisconsin-

Milwaukee 

School of Information 

Studies 

USA  

37 University of South 

Australia 

School of Computer and 

Information Science 

Australien  

38 Tsukuba University Graduate School of Library 

Information and Media 

Studies 

Japan  

 

 

 Land iSchool 

1 USA 23 

2 Kanada 2 

3 Australien 2 

4 Kina 2 

5 Singapore 1 

6 Japan 1 

7 Danmark 1 

8 Finland 1 

9 Tyskland 1 

10 Storbritannien/Skotland 3 

11 Irland 1 

   

 Totalt:  38st 
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Bilaga 2 

About the iCaucus, governing body of the iSchools 

Deans from a number of leading iSchools have joined together to leverage the power of 

leading iSchools in building awareness of, support for and involvement with the iField among 

key constituencies, principally the media, business community, those who fund research, 

student prospects, and users of information. 

 

The iCaucus 

The original impetus for organizing and publicizing the iSchools came from a group of 

schools now called the iCaucus, schools that meet and exceed the criteria listed above, and 

who were willing to make substantial financial investments to help steer the field as a whole, 

to increase recognition of the iSchools brand, and to develop the iConference. With the 

exception of iCaucus members elected by iSchools not otherwise represented on the iCaucus, 

additions to the iCaucus membership will be by invitation, based on a vote of current iCaucus 

members. Both elected and invited members must already meet the criteria for iSchools and 

must come to iCaucus meetings. Invited members must be willing to pay iCaucus 

membership fees (which will be substantially higher than the iSchools fee). Elected members 

pay nothing beyond their normal iSchools administrative fee. 

 

Guiding Principles for the iCaucus 

* Keep the group optimally sized to promote discussion. 

* Engage individuals and institutions with strategic skills and vision to find common solutions 

to the challenges faced by the iSchools. 

* Work with existing organizations and activities where issues of interest to iSchools are 

already being addressed. 

* Disseminate opinions and conclusions broadly for all that can benefit from them. 

 

Organization of the iCaucus 

The iCaucus is chaired by a coordinator, and served by a treasurer and ad hoc committees 

appointed by the iCaucus as a whole. At the discretion of the coordinator, these committees 

may include individuals who are not members of the iCaucus. The coordinator serves a two-

year term, and is normally appointed to that post automatically, after serving two years as 

coordinator-elect. In the absence of the coordinator, the coordinator-elect will serve as the 

coordinator. 

 

The coordinator-elect and the treasurer are elected by iCaucus members on alternate years for 

two-year terms. At the end of each calendar year, the coordinator appoints a nominating 

committee of two iCaucus members who do not wish to stand for election that year. The 

nominating committee nominates individuals for the open position; election is by majority 

vote of iCaucus members. 
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In the event that a coordinator, coordinator-elect, or treasurer steps down during a two-year 

term, a new election will be held to fill that post for the remainder of the term. 

 

Membership in the iCaucus 

The iCaucus will have elected and invited members. Invited members represent institutional 

leadership in the field. In addition, for every ten iSchools not otherwise represented in the 

iCaucus, one representative to the iCaucus may be elected by iSchools who are not invited 

members of the iCaucus, for a two-year term. These elections will be organized at the end of 

each calendar year by an iCaucus membership committee appointed by the coordinator. 

Whether elected or invited, representatives to the iCaucus meetings will be the chief academic 

officer (e.g., dean) of an iSchool. On a case-by-case basis, the iCaucus coordinator may invite 

other individuals from member or non-member organizations to speak, represent an interest or 

otherwise participate in part or all of an iCaucus meeting. 

At the end of each calendar year, the coordinator and the treasurer will review membership 

issues: membership may be discontinued for members who fail to pay assessed dues for one 

year, or for any member who has missed two consecutive annual meetings. 

If new members are to be invited, the membership committee appointed by the coordinator 

will present a slate of candidates at the end of the calendar year, to be voted on at the iCaucus 

meeting that coincides with the iConference. Candidates will normally already be listed as 

iSchools, on iSchools.org. 

 

iCaucus Meeting Management 

Annual iCaucus meetings will coincide with the iConference and they will be designed to 

emphasize interactive discussion of issues. An agenda for each will be distributed by the 

coordinator at least a week in advance. Presenters should endeavor to provide detailed 

information in electronic document form prior to meetings, and to use meeting time to present 

summaries and identify issues for discussion or decision. In between these annual meetings, 

the Coordinator will organize bi-monthly conference calls. Notice of the schedule for these 

calls will be distributed to iSchool representatives at the beginning of each fall and spring. 

 

iCaucus Revenue and Funding 

The iCaucus is funded by an annual fee assessed of members, and by contributed 

administrative fees from the iSchools. The iCaucus Treasurer is responsible for these funds 

and will provide a report on status of funds at each meeting. Participants normally pay all 

expenses of attending iCaucus meetings including travel, lodging, meals and sundry expenses. 

The iSchools Caucus on occasion will sponsor meals that occur as an integral part of the 

meetings. 

 

 



25 
 

iCaucus Work Groups 

Work will be accomplished by work groups constituted by the iCaucus and reporting to the 

Coordinator. Work groups will focus on a variety of tasks, including generation of quick 

reports and/or ongoing tracking of topics important to the group. Work groups will also plan 

for major projects to be undertaken after a majority vote of the iCaucus members. iCaucus 

members can vote to fund particular projects in units of $1,000 or $5,000 as appropriate. 

Additional project funding may be solicited from the iCaucus, but members are not obliged to 

provide such funding. Results of projects may or may not be differentially available 

depending on funding participation. 
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Bilaga 3, Externa forskningsanslag, några exempel   

 

 Antal anställda Forskningsanslag Forskningsfinansiärer 
University of Maryland, 

iSchool 

 $5 milj National Science 

Foundation, Google, IBM 

Research, the Institute of 

Museum and Library 

Services, Microsoft, Library 

of Congress 

Syracuse University, 

School of Information 

Studies 

47 heltidsanställda 

 

100 adjungerade 

professorer 

$4 milj National Science 

Foundation, the National 

Institute of Health, the U.S. 

department of Defense, 

Institute for Museum and 

Library Services, Ford, 

Robert Wood Johnson, 

Andrew W. Mellon, Robin 

Hood foundations. 

Rutgers School of 

Communication and 

Information, Rutgers 

University. 

50 heltidsanställda 

100 

deltidsanställda 
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Bilaga 4 

Ansökningsblanket    

 Your email: 

 Contact name (a.k.a.dean): 

 Name of Institution: (a.k.a. university) 

 Name of Organisation: (a.k.a. school)  

 Please list the name and title of the person to whom you report (in North America, 

should be provost or president or equivalent; if elsewhere, please explain the 

reporting structure): 

 Does your school have an active research program? Yes /No 

 Please provide the USD equivalent of your research expenditures for the last four 

years:  

o 2010-11 (may be incomplete)_______ 

o 2009-10 ________________________ 

o 2008-09 ________________________ 

o 2007-08 ________________________ 

 Do you have a research-oriented doctoral (Ph.D) program or equivalent?  YES /No 

/Equivalent 

o If you graduate degree is not a Ph.D. but something equivalent, please 

explain 

 How many doctoral students (or equivalent) have graduated from your program 

over the last three years: 

o 2009-10 _______________ 

o 2008-09 _______________ 

o 2007-08 _______________ 

 Please provide additional information on your organization’s research activities: 

_______________________________________________ 

 Please describe your organization’s contribution to the training of future 

researchers in the information field. 

_____________________________________________________ 

Please describe your organization’s commitment to and activities toward progress in the 

Information field. 
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Bilaga 5 

Ansökningsblankett för utomamerikanska lärosäten 

 

Information needed from iSchool applicants 

Outside of North America 

 
Administrative information 

● What is the official name of the “school” (unit) and the university? 

● Who is the head of the school? 

● What is the title of the person who heads the unit? 

● To whom does that person report? 

● How many permanent professors does the school have? 

● How many other teaching staff does the school have on the regular payroll? 

● How many adjuncts (ie lecturers paid per class)? 

● How many external professors are actively involved with the school? 

● How large is the bachelors program (if any)? 

● How large is the masters program? 

 

Research Information 

● When was the PhD program established? 

○ How many students have received PhDs in the last 3 years (by year)? 

○ Please list 5 top doctoral student projects from from your school within the last 

few years (recently completed or in process). 

● How much research money has the school received in the last 3 years (by year)? 

○ Where does funding typically come from? 

○ Please list 5 significant research areas in your school with 2-3 sentences to 

describe each. 

● Where do faculty typically publish? (3 or 4 examples) 

● Please list five conferences that your faculty or doctoral students attend regularly. 

 

Profile 

Please describe briefly why you want to join the iSchools and what you feel your institution 

can contribute towards establishing and advancing the identity of iSchools and their 

distinction from other professional disciplines. 
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Who are iProfessionals? 

iSchool undergraduate degrees provide information management, problem-solving, and 

communication skills that can help individuals succeed in virtually any field. 

Usability engineers 

Information architects 

Network managers 

Project managers 

Web developers 

Business/Systems analysts 

Web designers 

Solution developers 

Software development engineers 

Information assurance professionals 

IT analysts and managers 

E-Learning program managers 

Applications managers 

Programmers 

Librarians 

Information officers 

Legislative relations 

Competitive intelligence analysts 

Knowledge management specialists 

Underwriting coordinators 

Newspaper correspondents 

Teachers 


