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INFORMATION,  MANAGEMENT  ELLER  INFORMATION MANAGEMENT  -

ETT KOLLEGIUM SÖKER SIN IDENTITET

Bakgrund

Den akademiska grundutbildning som för närvarande erbjuds vid Institutionen för Biblioteks-
och informationsvetenskap i Borås, kan illustreras med hjälp av en fyrklöver. När man vistats
en termin mitt på bladet, skall man välja vilken av fyra flikar man vill ge sig ut på och  studera
närmare. Anledningen till detta är inte några djupare botaniska insikter eller strategiska
avsikter, utan omständigheterna har nog i mycket fått råda. Fyrdelningen går nämligen
tillbaka till hösten 1993 och den struktur som det då sammanhållna utbildningsprogrammet
antog.

För att kunna styra övergången till och driften av  en akademiserad utbildning, inkluderande
bland annat  omfattande handledning och examination av  magisteruppsatser, valde
institutionen att dela upp verksamheten i fyra kollegier. De rubricerades Biblioteken och
samhället, Kunskapsorganisation, Människans förhållande till biblioteket och Verksamhetens
organisation.

När utbildningen hösten 1999 omorganiserades behöll man denna indelning med syftet att
varje inriktning  var och en för sig skulle föra till olika fördjupningsområde inom ämnet
Biblioteks- och informationsvetenskap.

Jag ämnar här enbart belysa och problematisera kollegium fyra. Detta kollegium utvecklades
1993 med syfte att ge studenterna kunskaper och problembelysning vad gäller organisation av
bibliotek och  informationsförmedlande tjänster. Det tog upp till behandling
organisationsteori, ledarskap, markandsföring och utvärdering. Även ett avsnitt om
beståndsutveckling  ingick.

Vid övergång till nuvarande utbildningsprogram tvangs kollegium fyra att primärt expandera
sitt kursutbud från sex till tjugofem poäng. Vi ställdes då inför problemet att avgöra vilket
syfte och innehåll dessa tjugofem poäng skulle ha, och vilka resurser och möjligheter som
institutionen kunde erbjuda. Med andra ord: Vilka  premisser föreligger att utveckla den här
typen av utbildningsprogram vid Bibliotekshögskolan och vilka slutsatser kan vi dra av detta
angående utbildningens önskvärda och möjliga innehåll.

Jag kommer att belysa kollegiets utbildningsmål genom att problematisera det i relation till
ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap, arbetsmarknaden, studenternas förväntningar
och kunskaper, konkurrensen från andra utbildningsområden samt resurser.



Information som resurs, styrmedel och produkt

Vid en institution med ämnesbeteckningen  Biblioteks- och informationsvetenskap är det vid
utvecklingen av en organisatoriskt inriktad kurs naturligt att fråga sig vad det är som skall
framhävas och problematiseras när det gäller just bibliotek. Finns det någonting som i ett
organisationsteoretisk sammanhang kan sammanfattas och förklaras giltigt för alla typer av
organisationer vars verksamhet utgör någon form av informationsförmedling. Folkbibliotek
har sin karaktär, forskningsbibliotek sin, företagsbiblioteken i den form de idag förekommer
har sin och de så kallade informationsmäklarna och de fristående företagen har sin. Om inte
dessa organisationer kan sammanfattas i en ansats, skall någon lyftas fram på bekostnad av de
övriga, och i så fall varför? Svaret på den frågan har för institutionens del sin grund i såväl
historia, nutid som framtid.

Institutionen har i själva kärnan av sin existens alltsedan tillkomsten präglats av folkbibliotek,
folkbildning och kultur. Arbetsmarknad, studenters förväntningar och institutionens resurser
har till övervägande del varit inriktade på detta område. Forskningsbibliotek och
företagsbibliotek har visserligen hängt med, men deras behov av  problematisering  kring
ämnesinriktad och specifik informationsförsörjning har inte lyfts upp på samma intressenivå
som folkbiblioteken och deras kulturförmedlande verksamhet.

Är det då befogat och realistiskt att vid en bibliotekshögskola utveckla ett utbildningsprogram
med enbart organisatoriska frågor för ögonen. Det finns redan ämnesområden, institutioner
och högskolor som besitter den kompetensen. Exempel på väl etablerade  ämnen är
företagsekonomi, statsvetenskap och  informatik. De har existerat  som vetenskapliga
discipliner under många decennier och  har enskilt eller i samverkan med andra skapat
attraktiva utbildningsprogram nationellt som internationellt. Om vi inte vill nöja oss med att
spela i lägre division måste en adekvat vinkling göras för att motivera kollegium fyras
existens inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap.

Vi påstås leva i ett informationssamhälle. Tillgången till datorer och telekommunikation skall
borga för detta. Karaktären på den informationsförmedlande verksamheten är under kraftig
påverkan av IT-utveckling och IT-marknad. Den organisationsstruktur och den
organisationskultur som idag till stora delar sätter sin prägel på verksamhetsfältet har
förändrats och förändringen fortsätter allt intensivare. Om fem till tio år är den kanske ej
längre giltig.

Vilken ämnesteoretisk vinkling är det då lämpligt att göra med en organisatorisk
utgångspunkt? Med hjälp av en generell systemteoretisk syn kan man närma sig problemet
successivt och kontinuerligt profilera de olika särarterna inom området
informationsförmedling. Vad som definieras tillhöra organisationssystemet  respektive dess
omgivning är viktigt för att få rätt förståelse för målfrågor, organisationskultur och
effektivitetskriterier. Dessutom ger systemansatsen med sin cybernetiska fördjupning en
naturlig förutsättning för en mer informationsinriktad förståelse av verksamheten.
Informationsförmedling är  bibliotekens  raison d’être, men deras egen
informationsförsörjning är trots allt en förutsättning för  existens och överlevnad.

Några viktiga begrepp i den systemteoretiska ansatsen är systemgräns, omgivning, delsystem,
relationer, in- och utflöde av resurser och produkter. Systemgränsen avgör vad som kan styras



och kontrolleras. Omgivningen är full av händelser varav en del har en viss inverkan på
organisationen, andra inte alls, medan några kan avgöra hela dess existens. Olika delsystem
skall samverka för organisationens måluppfyllelse. Den komplicerade relationen mellan
organisationens delsystem och komponenter ger upphov till sådana företeelser man kallar
synergieffekt. Inflödet av resurser utgörs av information och energi i form av människor,
kunskap och utrustning, utflödet är produkter och tjänster. Att med hjälp av information, från
organisationen och dess omgivning styra mot mål och överlevnad går under beteckningen
cybernetik.  Inte minst inom biblioteksvärlden har man under senare år talat och skrivit
mycket om resultat, effektivitet och utvärderingen. Detta handlar just om ingenting annat än
återkoppling och cybernetik. För effektivitet och bra resultat i organisationen är
informationsförsörjning med adekvat teknik ett måste.

Kanske har biblioteken, med sin informationsförmedlande verksamhet, kommit att
underskatta betydelsen av informationen som resurs för den egna organisationens
måluppfyllelse och effektivitet. Detta kräver kunskap och resurser, kanske till och med en
dedicerad verksamhet inom organisationen för att spåra och skilja ut sådan information som är
nödvändig för utveckling och överlevnad. Denna form av verksamhetsanalys har inte
förmedlats i någon bibliotekarieutbildning under tidigare epoker, och detta är kanske delvis en
förklaring till det professionella förhållningssättet.

Låt mig först stanna vid organisationens informationsförsörjning och planeringen av
information som resurs. Det inkluderar bl a omvärldsbevakning, insamling och lagring av
information, kartlagda kommunikations- och informationsmönster  inom organisationen samt
inte minst moderna tekniska hjälpmedel för detta.

Omvärldsbevakningen inriktar sig för varje organisation på specifika sektorer i omvärlden
såsom politik, ekonomi- och finansfrågor, sociala och demografiska frågor, teknik,
marknadsanalys, etc.  Insamling och lagring av information  knyter idag an inte minst till
Internet och Intranet med avtal och licenser för utnyttjande av  relevant information.
Kommunikations- och informationsmönster talar om vem som använder vilken information,
hur ofta och vilka processer som informationsförsörjning skapar inom organisationen och dess
verksamhet.

Vilken form och omfattning som IT-systemen har inom organisationen är i första hand ett
område för datalogi och informatik. Ansatser och paradigmatisk dynamik har det skrivits
mycket om inom detta fält. För fyra decennier sedan var datorn kung och systemarkitektur
och systemimplementering utgick nästan enbart från dess krav och möjligheter. Så
småningom sansade man sig. Andra skolor växte fram. Människors och organisationers sätt
att fungera har idag i större utsträckning blivit utgångspunkt för de automatiska systemens
utveckling. Mål, struktur och personalkrav är därför naturlig förutsättning för förståelsen och
utvecklingen av informationshanteringen och informationssystemens arkitektur.

Man skulle inom en informationsförmedlande organisation kunna urskilja två typer av
informationssystem, ett för styrning av organisationen och ett för förmedling av information
till kunder och användare. Intressant är då att se hur dessa båda system förhåller sig till
varandra  Kan det ena vara ett stöd för det andra eller utgör de skilda världar.

Begrepp som kommer upp i samband med den cybernetiska aspekten på en organisation  är
’information management systems’, ’information report systems’, ’decision support systems’,
’executive support systems’, etc. Gemensamt för dessa system är att de skall vara en resurs



och ett stöd för drift och utveckling av skälva organisationen i sig. Generellt bygger deras
funktion på data om verksamhet och omvärld. Därtill kommer mer eller mindre sofistikerade
program som sammanställer, kalkylerar, evaluerar och presenterar nuläge eller prognoser vad
gäller organisationen. De finns implementerade i många organisationer, även på bibliotek.

För ca tio år sedan efterlystes i internationella bibliotekstidskrifter en större medvetenhet i
dessa frågor. England vad det land som då ansågs ha kommit längst, där många
universitetsbibliotek helt eller delvis implementerat denna stödfunktion i datorsystem och
nätverk. Deras realisering kräver emellertid  att organisationens syfte och strategiska mål är
väl medvetandegjort och utvecklat för att systemen fullt ut skall komma till sin rätt .

Frågan väcks då hur de traditionella datorstödda bibliotekssystemen förhåller sig till dessa
lednings- och beslutsstödsystem. Katalog och lånesystem innehåller ju en hel del fakta och
råmaterial  som på ett eller annat sätt står i direkt anknytning till verksamhetens styrning.
Hur många verksamheter har det så väl förspänt? Visserligen kan all denna data inte användas
direkt, men den finns där redan, på datorläsbart media, för vidare bearbetning.

Här finns en snittyta mellan de båda stödsystemen informationsförmedling och
informationsförsörjning, och det  kanske också är här som biblioteks- och
informationsvetenskapens bas för kollegium fyra borde sökas.

Den produkt eller tjänst som bibliotek och informationsförmedlande verksamheter förknippas
med är att på olika sätt erbjuda tillgång till olika informationsbärande media. Detta kan ske
med eller utan professionell hjälp.  Förmedlingen av informationen har inom
biblioteksverksamheten också inneburit en process där informationen har strukturerats och
kodats för att  underlätta dess åtkomlighet och spridning för olika användarbehov. Viktiga
delar av ämnets  historiska kärna är katalogisering och klassificering. I moderna termer kan
det möjligen formuleras som medias innehåll och form beskrivet och relaterat i poster och fält
i databaser.

Hantering och förvaltning av information – Information Resources Management (IRM) – har
dels en övergripande makroaspekt som knyter an till systemets arkitektur, dels en mikroaspekt
som mer handlar om informationen i sig, dess strukturering och kodning. Den senare aspekten
är det som inom vårt område kallas kunskapsorganisation och som är förutsättningen för
framgångsrik informationsåtervinning. Hit räknas naturligtvis inte bara traditionell
bibliografisk information utan också annan information som organisationen i sig behöver.

Gränssnittet mellan informationssystem för drift av organisationen och informationssystem
för kunder och användare utgör således även ett gränssnitt mellan kollegium fyra och
kollegium två. Man skulle kunna se kollegium fyra som en organisatorisk utveckling av
kollegium två. Det är inom kollegium två som informationssystemet för kunder och
användare analyseras, problematiseras och utvecklas. Kollegium fyra skulle därmed
representera en organisatorisk ansats där kunskapsorganisation sågs som en transformerande
och producerande del av organisationens verksamheten.

Kollegiet skulle stå för kunskap och erfarenhet kring informationssystemen för
slutanvändarna vad framförallt gäller deras tillämpning inom organisationens egen
informationsförsörjning. Därmed ges också en naturlig länk till det traditionella IRM fältet
med omvärldsbevakning, insamling och lagring av relevant information, kartläggning av
informationsmönster, etc. Detta gäller då även icke informationsförmedlande organisationer,



och står för en vidare utveckling av  informationsförsörjningsbegreppet än vad institutionen
traditionellt  har syftat till i sin utbildning.

Det här perspektivet på informationsförsörjning för emellertid genast över till begrepp som
Internet och Intranet, och därmed dyker frågeställningen upp kring datalogins och
programmeringens relevans i utbildningen och dess relation till organisationsteori  och
kunskapsorganisation. För att tillräckligt kunna fördjupa studiet inom området behövs inte
sällan också en förståelse för dess applikationsstödjande teknik.

Även kollegium tre med sitt användarperspektiv har hög relevans i diskussion och
problematisering  kring  informationsförsörjning och informationssystem. Användarnas
specifika karaktär och deras specifika informationsbehov har stor betydelse för hur systemen
utvecklas och hur arkitekturen tar form. Här aktualiseras problemet med forskningsbibliotek
och mer specifika informationsbehov, där naturvetenskap, medicin, ekonomi och teknik
ställer sina unika krav vad gäller informationsvanor och informationskällor. Detta ställer inte
sällan  krav på studenternas övriga utbildning om de skall kunna mobilisera intresse och
förståelse för problemens karaktär.

Utbildning, behov, resurser och konkurrens

Kursprogrammet inom kollegiet utvecklas för närvarande efter den organisatoriska linjen, på
så sätt att kunskapen  om hur organisationer fungerar och utvecklas läggs som grund i första
terminens utbildningen ( 10 poäng). Detta sker med hjälp av både teoretiska och empiriska
medel, genom att en organisationsteoretisk kurs följs av mer empiriskt inriktad sådan, där de
teoretiska begreppen och modellerna tillämpas i olika fallbeskrivningar. Den efterföljande
terminen ägnas åt informationshantering  - IRM (15 poäng). Den har samma pedagogiska
uppbyggnad med teorin som bas följt av mer empiriska övningar i den organisatoriska
verkligheten. I samtliga kurser sker examination med hjälp av rapport- och uppsatsskrivning.
Därefter kan studenten gå direkt på arbetet med en magisteruppsats om så önskas.

Vilka studenter vill och kan vi då attrahera? Vilken utbildning och vilket framtida yrkesliv
söker dessa studenter?  Vilken bakgrund och utbildningsprofil har de i övrigt?

Utbildningen vid Bibliotekshögskolan har hittills gett en institutionell kunskap. Med det
menar jag att studenten efter genomgången utbildning i allmänhet förväntar sig anställning
vid en organisation där man intar sin plats i en på förhand uppgjord struktur och medverkar i
ett kollektiv för organisationens måluppfyllelse. Man har inte tänkt sig att som enskild individ
sälja sina tjänster på marknaden,  att såsom t ex läkare och advokater öppna egen konsultativ
verksamhet. Samtidigt kan man fråga sig hur mycket den senare synen på en yrkesverksamhet
betyder för ett djupare, eget, professionellt ansvar  såväl i utövandet som i den individuella
utvecklingen inom yrket. Detta förhållningssätt handlar i mycket om individuellt mod, men
naturligtvis också om vilken struktur på utbildningen studenten möter. Med struktur menar jag
såväl själva innehållet som den pedagogiska uppläggningen och ansatsen, vilka förväntningar
och krav som utbildningsprocessen ställer på individen.

Vill vi att studenten efter genomgången utbildning skall kunna konkurrera på en
arbetsmarknad med större individuell självständighet och med delvis annorlunda kunskaper i
bagaget än tidigare, måste vi fråga oss vad detta kräver av djup, bredd och omfattning på
utbildningen.



Detta väcker också frågan angående önskvärda förkunskaper och intresseprofil hos studenten.
Ett klassiskt problem bland antagna studenter är bristen på naturvetare, tekniker, ekonomer
och andra med mer empiriskt inriktad utbildning. Generalister i all ära, men om en
fördjupning och en professionalisering skall kunna ske kan man inte blunda för
informationsdomänernas olika krav och behov.

Inom läkemedelsföretag och medicinskt inriktad verksamhet måste  informationsspecialisten
inte bara behärska terminologi utan också ha insikter om de bakomliggande teoretiska och
kliniska ämnesstrukturerna. Banker, försäkringsbolag och annan finansverksamhet erbjuder
inte några utmanande uppgifter till informationsförmedling utan att förutsätta ekonomisk
skolning av något slag.  Med andra ord: skall de framtida arbetsuppgifterna bli tillräckligt
intressanta och i nivå med vad en person med akademiska studier kan ha rätt att förvänta sig
måste hela kunskapsprofilen tas på större allvar i utbildningen.

Institutionen måste också förhålla sig till den konkurrens som handelshögskolor och
informatikutbildning utgör. Det är med tanke på dessa som det är viktigt att vi identifierar oss
med de kunskapsresurser vi av tradition har inom ämnet, och därigenom åstadkommer en
utbildning som är så unik som möjligt.  Idag efterlyser marknaden  kunskaper och expertis
inom kunskapsorganisation och informationsåtervinning. Problemet är att få denna efterfrågan
tagen på allvar på en snabbt expanderande och ekonomiskt styrd marknad. Internet kan där stå
som ett lysande exempel på hur i detta avseende system som brister i struktur och
kunskapsorganisation trots allt kan utvecklas, säljas och användas. Här arbetar tyvärr
biblioteksfältet motströms och måste bearbeta sin egen image. Man gör ofta detta genom att i
titlar och i institutionsnamn stryka orden bibliotek och bibliotekarie  och försöker på så sätt
bedra omvärlden med vad man egentligen kan och står för. Men naturligtvis finns också dess
motsats, där enskilda personer och institutioner har modern och gedigen kunskap, men blir
inte tagna på allvar bland företagsledare, personalchefer eller andra nyckelpersoner på grund
av tradition och cementerade fördomar vad gäller bibliotek.

Det kan vara relativt enkelt att inse hur ett utbildningsprogram bör ta form. Det är inte lika
enkelt att vid de strategiska punkterna åstadkomma de relevanta resurserna. Därvidlag handlar
det i första hand om att attrahera lärare både med den adekvata utbildningsbakgrunden och
med  intresse för det aktuella utbildningsprogrammet. Men det handlar också om förankring i
forskning och vetenskap och  forskningen låter sig  tack och lov inte kommenderas. Det är
icke desto mindre i den ovan diskuterade snittytan mellan de olika informationssystemen,
mellan organisationens cybernetik och informationstjänsternas utveckling, som ämnet
Biblioteks- och informationsvetenskap kan ha en viktig utmaning  att möta.


