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Institutionalisering och utveckling 
av ett nytt ämne 

Ämnet som rubriken syftar på är förstås biblioteks- och informations- 
vetenskap. Det är nytt som akademiskt ämne med forskarutbildning i 
Sverige, men internationellt sett etablerat i flera länders högre utbildning. 
Så är också fallet i vårt grannland Finland, där man haft en institution i 

rfors och professur vid Abo universitet i 10 år. Aven 
internationellt framstår dock amnet som en jämförelsevis ung disciplin - 
om vi nu får kalla det så. Det har växt fram främst efter andra varldskriget 
och en expansionsfas tog fart så sent som på 60-talet. I slutet av 1960-talet 
kom aktiviteter och centrala myndigheter till stånd i Sverige och 
datorbaserad litteratursökning introducerades. Givetvis har det länge 
funnits studier av bibliotek och med dessa förknippade förhållanden. 
Situationen idag är dock annorlunda och vi står inför en ny situation. 

Jag tänkte framföra några aspekter på amnet och dess utveckling i 
följande punkter: den svenska bakgrunden; ämnets innehåll och några 
motiv för ämnet; den internationella utvecklingen; institutionaliseringens 
innebörd; utbildnings- eller kompetensexplosionen samt förutsättningarna 
för forskning. 



Den svenska bakgmnden - en subjektiv histona 

Ungefa vid tiden för databasernas introduktion, via KTH och MIC, 
staptade i slutet på 1960-talet också ett nytt centralorgan för Informa- 
tionsfbjrsörjning - Sinfdok. Detta kom att bli ett rekyteringsorgan genom 
att man inrättade ett stipendiatprogaam för unga forskare. Flera f d 
stipendiater sitter nu som etablerade forskare, professorer, lektorer, 
docenter. Några är överbibliotekarier eller verksa a inom någon ialtet 
g las tå ende organisation och några lämnade området helt för andra 
arbeten. Sinfdok valde att satsa starkt på frågor som rcir infornnation 
retrieval - något som bl a gav ett dataföretag med bibliotekssystem som 
biprodukt. Amessmådet  sågs d i  framst som en friga om att ordna 
infomationsförs6rJningen inom vetenskap/science/ och tehik.  Successivt 
och i takt med databasernas allt bredare amwesinnhåll kom andra 
målgrupper in i bilden och dess omfång vidgades. 

Sinfdok lades ned och man fick ett nytt organ - Delegationen %r 
vetenskaplig och teknisk infornationsförsr ning. En av dess tre k o m ~ i t -  
téer var s&skilt inriktad på forshing och utveckling. Fortfaande var 
basen inom högskolan mycket svag och bestod av några få forskare och 
forskaagmpper. Efter ett antal 5s lades även DFI ned och uppgifterna 
överrfeirdes olika andra organ, En särskild rewrs fijr forskning lades pi 
FRP4.l %isid vi sea här idag iir i huvudsak personer som haft beröring med 
FRN: s biblisteksforshingspr~gram~ Parallellt m8 detta hade vi fått en 
bibliotekarieutbildning i Borås som efter några år påkallade en bättre 
forshingsanhytning, Varken lärare eller studerande h n d e  studera 
vidare inom Zmet  utan fick i så fall gå in i andra ämnen. Detta begränsade 
givetvis inte bara antalet som studerade vidare, utan påverkade också 
ämesvalen m, FRN gjorde en utredning om fältet som resulterade i 
förslag om en professur eller två inom ämnet. Utredningen gjorde en bred 
genomgång av befintlig forskning och markerade med förslaget till 
ämnesbeskrivning vikten av relationer till både folk- sch foeshings- 
bibliotek, till informations- och kulturfömedling. 

För mig och andra som verkat i högskolan hade det då lange varit ett 
mysterium att man från de tidigare organens sida inte tydligse gått in för 
att förankra utbildning och forskning på universitet och högskolor. Jag 
tror personligen att alla berörda inte insåg hur svårt det är att vid vira 
universitet driva nya ämnen som inte har någon formell existens eller 
vilken betydelse det skulle ha för tillgången på expertis i framtiden. F6r 



vissa delproblem kan man lättare vinkla i linje med andra etablerade 
områden, men i s t~r re  skala blir det f6m eller senare svikt. Därför är det 
ett stort framsteg, men också en utmaning att nu ha möjligheter till 
forskarutbildning inom detta ämne. 

Amnets innehal 

Vad handlar då amnet om? Ämnet har sin bakgmnd i ock anknyter till 
flera fenomen som folkbildningen, biblioteksväsendet, informations- 
tillväxten och sist men inte minst infornationsteknologiris utvecHing. 
Ofta beskrivs amnet som tvärvetenskapligt med tyngdpunkt på samhälls- 
vetenskap och humaniora, men inte helt utan en teknisk aspekt. Den 
formella amesbesbivningen lyder sålunda: 

"...ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller 
kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den 
prcess, som beroende på syfte och innehåll kan benämnas informations- 
försörjning eller kulturförmedling samt bibliotek och andra institutioner med 
en likartad funktion som medverkar i denna process. ~ r n n e t  har anknytningar 
till en rad andra discipliner inom såväl samhällsvetenskap, humaniora som 
teknik." 

Amnen kan betraktas mot bakgmnd av samhallsrelevans och teoretisk 
relevans. Detta e uppfattar jag som i högsta grad samhällsrelevant. 
Låt rnig ge några korta exempel. Ämnets uppsving har ett nära samband 
med faktorer som: informations- och kunskapstillväxt, arbetsmarknadens 
förhdring mot ett tjänste- eller infonnationssamhälle liksominforrnations- 
teknologins spridning och applikationsmöjligheter när det gäller produk- 
tion, lagring, återvinning och spridning av information som stöder 
utvecklingen av kultur och kunskap i vid mening, och kan man val 
tillägga, som stöder omvärldsorientering och produktion av varor och 
tjänster. Vad beträffar teoretisk relevans har man dels specifika frågor 
som få andra sysslar med som kunskapsorganisation, lagring och sökning 
av dokument, bibliometriska metoder, dels snuddar man vid centrala 
frågor som beriirs också i andra ämnen. Det galler t ex kunskapsbildning, 
aspekter på mänskligt beteende, interaktionen mellan människor och 
tekniska informationssystem mm. Som samhällsvetare har jag tidigare 
gett några exempel på anknytningar till andra områden där biblioteks- 



och informationsvetenskap hämtar teoristoff men också bör kunna bidra 
till teoriutveckling och nya perspektiv: beteendevetenskap, mass- 
kommunikationsteori, vetenskapssociologi, organisationsteori, studier 
med anknytning till utbildninglpedagogik. 

Ämnets bredd kan naturligtvis leda till problem. Redan i FPiFd:s 
utredning noteras att man troligen behöver flera professurer redan av 
detta skäl. Man tänker sig där både en samhällsvetenskapligt och en 

För att hantera h e t s  bredd kommer vi att arbeta för organisatoriska 
lösningar som bidrar till en strukturering. Dessutom menar jag att man 
bör använda två övergripande principer: den ena - att koncentrera 
insatserna till områden där biblioteks- och infomationsvetenskap ger ett 
nagorlunda unikt bidrag; den andra - att se till ämnets problemelevans 
och betona problemställningar som rör förutsättningar, former, orsaker 
och effekter med bättre informationssystem som ett långsiktigt mål- 
förhoppningsvis till fromma för mänskligheten. 

Varför biblioteks- och infomationsvetenskap 

Biblioteks- och informationsvetenskap kan ses sornett svar på behov som 
- 

uppstått i det moderna samhället, men kombinerat med klassiska frågor 
kring kunskapens bevarande och förmedling till allmänheten. Fijiränd- 
ringarna i samhället har under lång tid verkat i riktning mot ett större 
beroende av hjälpmedel för information och kommunikation och därmed 
av kunskaper om principer för mänsklig kommunikation och infomiations- 
hantering. Samhällets utveckling ger helt enkelt upphov till alltmer 
komplexa behov av information. Informationsförsörjning, fikmedling av 
kultur- eller kunskap liksom kommunikationsflödet i samhället i stort 
ökar med ökande arbetsdelning, differentiering, specialisering, ur- 
banisering, internationalisering, utbildning osv. Basen i vår försörjning 
klaras av allt färre individer i jordbruks- och industriarbete medan allt fler 
arbetar med att hantera information, att ta in, bearbeta och föra den vidare. 
Produktion, spridning och användning av information i vid mening har på 
så sätt blivit en central, närmast dominerande aktivitet i samhället. 
Information är en resurs i samband med utbildning, forskning, produktion, 



marknadsföring osv. Den ar också en del i kultur- och folkbildning, och 
sist men inte minst fundamental för det demokratiska systemets funktion, 
som förutsätter val informerade medborgare, liksom det mxhads -  
ekonomiska systemet som ju i nationalekonomisk teori oftast förutsätter 
väl informerade konsumenter. Det är därför rimligt att se information och 
informationsförsörjning i vid mening som en strategisk resurs. 

Just synen på information som resurs ar en aspekt som utmärker detta 
ämnes perspektiv och delvis skiljer det från andra ko 
inriktade amnen. Om vi anknyter till mängden av informationshanterande 
arbetsuppgifter kan man urskilja tre aspekter på information ur resurs- 
perspektivet: 

1) informationens rationaliseringspotential, 
tids- och ekonomivinster 

2) informationenskunskapspotential, 
innovationer och kunskapsutveckling 

3 )  informationens icke-direkt ekonomiska potential, 
för demokrati och kulturell utveckling 

Så frågan varför man behöver amnen som detta kan besvaras med 
hänvisningar till klassiska problemkring kunskap, bildning och bevarandet 
av kulturarvet, men i dag också alltmer med hänvisning till samhälls- 
utvecklingen och problem och frågeställningar som den aktualiserat 
genom: 1) Informations- och k~nskapstillvaxt~ 2) Arbetsmarknadens 
utveckling - informationssamhället samt 3 )  Informationsteknologins 
spridning och applikationsmöjligheter. 

Den internationella utvecklingen 

Ämnets relationer till andra amnen märks också på dess organisatoriska 
placering. I många fall är det hu te t  till bibliotekarieutbildningar, sisom 
fallet främst är här i Norden. Men det kan också vara inrymt i andra 
institutioner av informationsvetenskaplig/systemvetenskaplig natur eller 
ämnen som medier ock ko nikation eller liknande. Den senare 
modeller finns delvis i Umeå, dar bibliotekarieutbildningen lagts vid 



institutionen för medier och kommunikation. Vid Rutgers University har 
man lagt programmen för kommunikation och biblioteksvetenskap sida 
vid sida. I USA och delvis i Storbritannien finns också en stark tendens 
att anknyta till organisationsteori. På många håll har man särskilda 
magisterprogram med inriktning på "information management". Over- 
huvud taget finns en strävan på flera håll att utforma utbildningen så, att 
arbetsmarknaden vidgas och går utöver den traditionella bibliotekariens. 
Samtidigt är konkurrensläget helt annorlunda i länder med många 
etablerade utbildningsinstitutioner och kanske en viss överetablering på 
sina håll. Man tvingas då till en specialisering som oftast inte ar möjlig 
i ett så litet land som Sverige. Här i Sverige är vi i en uppbyggnadsfas där 
det i första hand gäller att etablera en utbildning med hög kvalitet som ger 
förutsättningar för såpass många forskarstuderande att befintliga forskare 
och lärare kan reproduceras. I andra hand ko r ytterligare volym- 
ökningar och specialinriktningar. 

Aven amnets inriktning diskuteras naturligtvis såväl inom landet som 
internationellt. Dessa diskussioner följer några olika dimensioner. En 
sådan är amnets grundläggande orientering och vetenskapsteoretiska 
respektive metodologiska hållning. Mär finns en intressant debatt mellan 
dem som har en teknisWnaturvetenskaplig bakgrund, dem som har en 
samhällsvetenskaplig bakgrund och dem som har en humanistisk 
inriktning. Emellertid syns det mig som om man ofta sammanblandar 
frågor av vetenskapsteoretisk art med den tidigare forskningens resultat. 
För mig är det inte avgörande huruvida en forskningsinsats har den för 
tillfallet mest populära vetenskapliga ansatsen eller ej, utan om den leder 
framåt till bättre förståelse och ökad kunskap om väsentliga fråge- 
ställningar. En grund till en del missförstånd i denna debatt tror jag är att 
man inte drar nytta av de erfarenheter som finns i närliggande ämnen. 
Inom närliggande falt som medie- och kommunikationsvetenskap har 
exempelvis redan en betydande fusion mellan sarnhallsvetenskapliga 
och humanistiska perspektiv ägt rum. Så är aven fallet i många andra 
samhallsvetenskapliga studieområden. Samtidigt finns oftast mm för 
mer renodlade perspektiv att leva sida vid sida. 

En annan dimension rör vilket eller vilka delomåden som skall 
betraktas som de mest centrala. Detta ar en vanlig typ av diskussion, ofta 
brukad och ibland missbrukad i samband med sakkunnigbedömningar. 
Det måste också kunna vara så att till synes mindre centrala delområden 
kommer fram till resultat som helt ändrar på bilden av ämnet. Aktuellt i 



vårt ämne är huruvida tyngdpunkten bör ligga på kunskapsorganisation, 
"information management", datorsystem och "information retrieval", 
informationsvanor, historiska, litteraturvetenskapliga eller kulturveten- 
skapliga perspektiv osv. En intressant fråga är också hur mycket man 
skall betona information som abstrakt företeelse och om eller hur mycket 
man skall beakta andra effekter an kunskapsöverföring, såsom upplevelser. 
I ett näraliggande ämne som medie- och ko nikationsvetenskap 
agnas en betydande del av kraften åt studier i hur informationsutbudet 
upplevs. Med en parallell till en kand textbok i det ämnet skulle man 
kunna formulera tre övergripande frågor för forskningen inom biblioteks- 
och informationsvetenskap att besvara:* 

1. Vilken är samhiillets påverkan på bibliotek och andra institutioner 
inom omridet? Hur har de växt fram? 
2. Hur går informations- och kuliturförmedlingsprocessen till och 
3. Vad leder informations- och kulturförmedlingen till? Hur påverkas 
människor, organisationer och samhällen? 

Diskussioner om a m e t  och dess olika perspektiv för också med sig ett 
sökande efter begrepp som ger nya perspektiv p i  det man studerar. För ett 
antal år sedan myntades termen "information management" och blev 
mycket unyttjad genom möjligheterna att associera både till inforrnations- 
hantering och till organisationer och företagsledning. Nyss har vi hört om 
termen "social intelligence" som har en vidare innebörd, men som kanske 
också bidrar till andra perspektiv på mer etablerade delomåden eller på 
etablerad praxis. I bada fallen försöker man betona informationens roll 
för vår omvärldsorientering - något som står centralt både för forskare 
och praktiker på området. 

Institutionaliseringens innebörd 

Nar kan man saga att ett amne ar institutionaliserat? Varje amne är ju 
delvis unikt men det 81- val också sannolikt att det kan uppvisa likheter 
med andra amnens institutionalisering och utveckling. Generella faktorer 
att beakta brukar då vara kognitiva, sociala och organisatoriska aspekter. 
Det finns som Kuhn beskriver också olika faser i amnens utveckling från 
förparadigmatiska över normalvetenskap till mogna eller omprövade 



paradigm. Det är uppenbart att det här rör sig om ett ungt ämne, 
visserligen ganska etablerat sedan många år i ett antal länder, men med 
mer tveksam ställning i andra. Det finns flera olika paradigm och 
delomåden som relaterar till andra amnen. Lyckligtvis finns också för 
ämnet specifika teorier och metoder - såsom de av bibliometrisk karakt& 
liksom teorier kring specifika problem såsom kunskapsorganisatisn, 
beståndsutveckling, läsande, bokdistribution, informationsbehov 

I Sverige befinner sig ämnesområdet i snabb utveckling både vad 
gäller utbildning och forskning. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
man startar på låg nivå. Forskningen har trots allt varit av blygsam 
omfattning om vi jämför med mer etablerade amnen. Mina egna gamla 
amnen t ex har ju också gått igenom en institutionaliseringsprocess. 
Sociologi har i Sverige haft ett halvt århundrade på sig. Idag är det ett 
amne med flera tiotal professurer, hundratals forskare och tusentals 
studenter. Medier och kommunikation eller masskomunikation har 
utvecklats särskild under den senaste 20-årsperioden och i Göteborg kom 
ämnets första professur omkring 1980. Idag är ämnet representerat vid 
samtliga universitet. En liknande utveckling kanske inte är vare sig 
nödvändig eller önskvärd vad vi nu kan se, men att ett amne finns 
representerat på mer än en ort kanske är en förutsättning för att tala om 
institutionalisering. 

Utbildnings- och kompetensexplosionen 

Förutsättningarna för forskarutbildning är idag helt annorlunda än för 
bara några år sedan. Idag finns ämnet representerat på flera olika orter och 
hela grundutbildningen har dessutom gjorts om så att den kan leda fram 
till en magisterexamen. 

Den institutionaliseringsprocess som påbörjats genom forskarut- 
bildningsprogrammet vid Centrum för biblioteks- och infomations- 
vetenskap innebär för flertalet blivande biblioteksmagistrar den naturliga 
vägen om man vill fortsätta studera. Det handlar om ett mycket stort antal 
magisterexamina per år i Borås, Umeå och Lund. Möjligen kommer 
Uppsala snart igång med något liknande. Vi kan därför vänta oss en andra 
våg av unga forskarstuderande som ställer krav och förväntningar på 
handledning, men också på tillgång till finansiellt stöd och andra resurser. 
Men redan idag märks detta i form av ökande handledningsbehov i 



magistenitbildningen och starkt ökade behov av s k forskningsankniytninag, 
lärarfortbildning osv. Bristen på disputerade lärare inom området är akut. 
En del av detta hade kanske kunnat förebyggas genom större framsynthet 
och en tidigarelagd institutionalisering. Institutionaliseringen ger nya 
möjligheter, men det är uppenbart att man snabbt når en takeffekt. 
Handledningsresurserna ar redan idag, sedan vi nyss dubblerat antalet 
forskarstuderande, ganska så fyllda. En normal utveckling med ett större 
antal år - kanske ett decennium - för de första disputationerna synes inte 
alls gå i linje med de akuta behov som finns, Tvärtom är det just nu 
ämnesområdet skulle behöva förstärkas, forskningen intensifieras, 
disputationer klaras och nya unga doktorander tillåtas ko 
några år är det sedan lämpligt att gå in i en mer normal fas med försiktig 
tillväxt i takt med forskningens och samhällets utveckling. Siirskilt 
viktigt är att ta tillvara den potential som nu finns för att placera Sverige 
mer tydligt på den internationella forskningskutan, men först i tur står 
faktiskt vårt ansvar för att få fram forskningskompetenta lärare och 
handledare till den utbildning som väntat så länge på en reell forshings- 
anknytning. 

Förutsättningarna för forskning h a  förbättrats. Framförallt finns en 
koppling mellan grundutbildning och forskarutbildning som länge saknats. 
Om man löser ett problem står dock ofta andra i tur. Andra utbildningsorter 
har behov av forskningsanknytning på närmare håll geografiskt. Nya 
forskarstuderande behöver doktorandtjänster och finansiering av sina 
doktorandarbeten. Jag tror det vore förhastat att säga att amnet nu är 
institutionaliserat och klart. Behovet av riktade medel för forskning kring 
biblioteks- och informationsvetenskapliga frågor har aldrig varit större, 
och förutsättningarna är bättre än någonsin. Men vi har sannolikt en lång 
väg kvar innan amnet stabiliserats. Det står inte riktigt på egna ben ännu. 

Mot den bakgrunden är det uppmuntrande att en första allmänt 
ämnesorienterad forskningskonferens fått så många deltagare och 
genererat så många föredrag och papers. Detta stöder min tes om att 
området är i ett spännande skede. Här är ett hnskapsfält på marsch! 
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