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Inledning 

Biblioteks- och informationsvetenskap som forskningsämne vid svenska uni-
versitet är ur ett internationellt perspektiv ett förhållandevis nytt fenomen. Den 
första doktorsavhandlingen inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap 
(B o I) framlagd vid ett svenskt universitet publicerades så sent som 1993.1 Se-
dan dess har ytterligare 7 doktorsavhandlingar i ämnet framlagts vid universite-
tet i Göteborg och för nuvarande finns ca 40 doktorander anställda vid utbild-
ningarna i Borås/Göteborg, Umeå, Lund och Uppsala. Till detta kan även föras 
de 5 doktorsavhandlingar i Sociologi som skrivits med riktning mot B o 
I/Vetenskapssociologi med utnyttjande av bibliometriska metoder vid 
INFORSK/Umeå universitet samt den, hittills, enda doktorsavhandling som 
framlagts vid avdelningen för Bok- och Bibliotekshistoria vid Institutionen för 
kulturvetenskaper vid Lunds universitet.2

I dagsläget måste därför B o I, som ämne betraktat, anses vara ett etablerat 
forskningsområde i Sverige, även om vi fortfarande ligger långt efter vårt 
grannland Finland där den första doktorsavhandlingen inom ämnet publicera-
des redan 1983. Varför ansvariga myndigheter väntade så lång tid med att ge 
vårt ämne den status det under lång tid haft i många andra länder är en fråga 
väl värd att uppmärksamma, men denna uppsats kommer i stället att försöka 
belysa utvecklingen fram till dess att B o I-forskare i Sverige gavs möjlighet att 
disputera i sitt ämne vid ett svenskt lärosäte. 

Innan detta möjliggjordes så förekom, under 1970-tal och 1980-tal, en de-
batt om hur forskningsutbildningen i Sverige borde vara upplagd samt vilka 
forskningsfält som borde prioriteras inom svensk B o I-forskning, eller annor-
lunda uttryckt; vad skulle svensk B o I-forskning egentligen syssla med? Syftet 
med uppsatsen är alltså att undersöka de officiella undersökningar och debatt-
artiklar i facktidskrifter som författades innan B o I blev ett forskningsämne i 
                                                 
1 Svenska doktorsavhandlingar, i betydelsen framlagda vid ett svenskt lärosäte, som berör ämnesområden 
inom B o I hade dock framlagds tidigare inom ramen för andra vetenskapsområden som litteratursocio-
logi, sociologi, statsvetenskap, etc. 
2 E-brev från Olle Persson, Umeå universitet resp. Birgitta Olander, Lunds universitet till författaren 
031112. 
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Sverige och försöka ge en bild av hur dåtiden uppfattade ämnet och ämnets 
forskningsframtid, vilka ämnesområden som uppfattades som centrala för äm-
nets fortsatta utveckling och vilka farhågor och förhoppningar som fanns inför 
ämnets ”upphöjning”. 

Jag har även som mål med uppsatsen att försöka redovisa vad som hänt 
inom svensk B o I-forskning sedan dess och om utvecklingen överrensstämmer 
med det som ansågs vara väsentligt att koncentrera sig på för ca 15 år sedan. 
Några frågor jag hoppas besvara är bland annat; Stämmer dagens verklighet 
med den som förutspåddes? Har det skett någon gradvis förskjutning av forsk-
ningen från vissa forskningsfält till andra? Har de olika universiteten någon 
särskild inriktning på specifika forskningsfält? 

 

Forskningsöversikt 
Försök till översikter och dokumentation av svensk biblioteksforskning finns 
det fler exempel på, det kanske mest ambitiösa försöket är ett specialnummer 
av tidskriften Svensk Biblioteksforskning (nr. 3, 1990) som så gott som uteslu-
tande upptas av Maj Klasons studie ”Biblioteksforskning i Sverige. En inne-
hållsanalys av svensk biblioteksforskning/biblioteks- och informationsveten-
skap 1900-1988”. Som synes av undertiteln så har B o I en längre forskningshi-
storia i Sverige än vad man kan ledas att tro från det faktum att ämnet som in-
stitutionaliserat forskningsämne endast har ett drygt decennium på nacken. Så 
är alltså icke fallet, biblioteksforskning har bedrivits i Sverige i mer än 100 år. 
Andra svenska verk som, åtminstone delvis, behandlar svensk B o I-forskning 
är bland annat Eva Persson: Biblioteksforskning : förutsättningar och former 
diskuterade mot bakgrunden av material från andra länder (1969), Lars 
Furuland & Bengt Brundin (red.): En bok om biblioteksforskning (1969), Lars 
Höglund & Olle Persson: Några indikationer på forskning inom Biblioteks- 
och Informationsvetenskap (1988), etc. Dock bör det nämnas att inget av de 
ovan nämnda verken huvudsakligen inriktar sig på de frågeställningar som 
framförs i denna uppsats. Som framgår av årtalen så publicerades även vissa av 
dem i en tid när svensk B o I-forskning och debatten om dess 
institutionalisering, ur uppsatsens synvinkel, minst sagt befann sig i sin linda i 
Sverige. Trots detta så ger ovanstående litteratur dock en ovärderlig historisk 
översikt av B o I-ämnet som är av intresse för uppsatsen. 

Bland de verk som mer konkret behandlar utvecklingen av B o I-forsk-
ningen under den tidsperiod som uppsatsen belyser kan bl.a. nämnas Lars Hög-
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lund (red): Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen : aktuell forsk-
ning inom Biblioteks- och Informationsvetenskap (1995). Vidare finns en be-
skrivning av det då rådande läget för nordisk B o I-forskning i Pertti Vakkari et 
al: Forskning inom Biblioteksvetenskap och informatik i Norden (Nordinfo 
publikation 24, 1993). Liknande konferenstryck och annan litteratur om forsk-
ningsrön och ämnets utveckling och eventuella framtida förändringar publice-
ras regelbundet och ger naturligtvis intressanta inblickar i såväl det rådande 
forskningsklimatet för B o I i Sverige som tankar om ämnets framtida status 
och utveckling. Allt detta är naturligtvis av stort intresse för uppsatsen, men 
någon mer heltäckande bild av ämnets framväxt under den tidsperiod som upp-
satsen omfattar existerar, mig veterligen, inte. 

 

Syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter 
Som jag nämnde tidigare i kapitlet (s. 3-4) så har denna uppsats så att säga ett 
tudelat syfte; dels att försöka åstadkomma en form av bokslut över de 10 första 
åren av svensk B o I-forskning sedan denna gick in i ett nytt skede i och med 
publiceringen av den första avhandlingen inom ämnet framlagt vid ett svenskt 
lärosäte.3 Vidare syftar uppsatsen till att ge en historisk bakgrund till dagens 
situation inom den B o I-forskning som utförs på svenska universitet genom att 
redovisa den debatt som fördes och de beslut som fattades under åren (ca) 1977 
till (ca) 1990 som ledde fram till hur dagens forskarutbildning ser ut i Sverige. 
Det är viktigt att på detta tidiga stadium i uppsatsen poängtera att jag inte äm-
nar göra två separata undersökningar, utan att målet är att genom att undersöka 
den historiska aspekten söka bakgrunden till dagens situation och på så sett öka 
förståelsen för denna genom att förankra den i dess ”förhistoria. 

Om frågeställningarna skulle redovisas ”kronologiskt” så är det följande 
frågor som uppsatsen söker finna svar på; vad framfördes som viktigt i 1980-
talets debatt om B o I-ämnets framtida upphöjning till institutionaliserat forsk-
ningsämne, fanns det redan då disparata åsikter om vilka forskningsfält som 
ansågs mer intressanta än andra eller rådde det någon form av konsensus inom 
debatten? Vidare är det intressant att undersöka om detta över huvud taget dis-
kuterades, eller om de berörda parterna, d.v.s. biblioteksforskare, 
bibliotekarier, Bibliotekshögskolans personal, etc., under denna tid enbart såg 

                                                 
3 Denna första doktorsavhandling var Birger Hjørlands Emnerepraesentation og informationssökning, 
Göteborg, 1993. 
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själva möjligheterna till forskarutbildning och, i förlängningen, disputation i 
Sverige som det huvudsakliga målet. Med detta menar jag att de såg ökningen 
av ämnets status som det primära och att diskussionen om vad 
forskarutbildningen och forskningen per se skulle fokusera på var en senare 
fråga. Slutligen kommer uppsatsen att penetrera de förhoppningar, och 
eventuella farhågor som dåtidens debattörer och utredare hade på framtiden. 
Jag har valt att göra undersökningen ”kronologisk”, d.v.s. jag kommer att följa 
händelseutvecklingen år från år, så långt detta är möjligt, allt i en strävan att 
göra dessa kapitel lättöverskådliga och begripliga. 

När dessa frågor är utredda och, förhoppningsvis, besvarade på ett för den 
fortsatta utredningen relevant sätt kommer uppsatsen att koncentrera sig på 
utvecklingen under den senaste 10-årsperioden. De frågor som fortsättningsvis 
kommer att diskuteras är helt enkelt hur utvecklingen i själva verket blev. Är 
dagens forskarutbildning och forskning inom B o I resultatet av 1980-talets de-
batt och utredningar? Om man ser på frågan ur ett strikt linjärt historiskt 
synsätt är svaret naturligtvis ”Ja”, och kräver inga fortsatta undersökningar. 
Det var bevisligen under denna tid som besluten som ledde fram till dagens 
situation fattades. Detta är emellertid inte hur uppsatsen kommer att gå till 
väga för att undersöka saken. Min utgångspunkt är att se hur dagens 
forskarutbildning och forskning ser ut jämfört med hur den var ”tänkt” att se 
ut. Vad fokuserar dagens forskarutbildning på? Vilken forskning görs och inom 
vilka forskningsfält? Har det skett någon gradvis förskjutning av forskningen 
från vissa forskningsområden till andra? Har de olika universiteten någon 
särskild inriktning på specifika forskningsfält? Genom att försöka finna 
tillfredställande svar på dessa frågor och sätta in dem i sitt historiska 
sammanhang, sambandet mellan dagens situation och 1980-talets 
uppbyggnadsfas hoppas jag kunna förklara varför svensk B o I-forskning ser ut 
som den gör i dag. 

 

Källmaterial 
Som jag tidigare nämnde så kommer jag i undersökningen om 1980-talets de-
batt om B o I-forskningens framtid som institutionaliserat forskningsämne att 
analysera såväl officiella undersökningar och rapporter om ämnets framtida 
forskarstatus - hit räknar jag även dokument som riksdagsbeslut, propositioner, 
etc. - som debattartiklar från tidskrifter som Biblioteksbladet, Svensk Biblio-
teksforskning, Tvärsnitt, med flera publikationer, som författades under 1970-

 6



talet till och med tidigt 1990-tal. Anledningen till att jag lutar mig mot både 
”subjektivt material” som debattartiklar och ”objektivt material” som officiella 
rapporter är att gränsdragningen mellan dessa båda former av källmaterial inte 
är självklar, subjektiva eller personliga uppfattningar om vad som är intressant 
respektive olämpligt för framtida svensk B o I-forskning lyser igenom även i 
officiella rapporter.4 Är man bara medveten om detta faktum upplever jag dock 
inte att det kommer att innebära problem för trovärdigheten och relevansen i 
materialet. 

Vad gäller de mer ”officiella” dokumenten är det framför allt tre skrifter 
som är av speciellt intresse, detta på grund av dess betydelse för framväxten av 
B o I som forskningsämne i Sverige. Dessa är: Emin Tengström: Forsknings-
anknytning av bibliotekarielinjen vid högskolan i Borås. Förslag till åtgärder, 
UHÄ-rapport 1986:1 (1986), Förslag till biblioteksforskning (1979) samt Pro-
gram för biblioteksforskning (1980). Den historiska betydelsen av dessa doku-
ment kan inte överskattas och dessutom tjänar de som jämförelsematerial för 
undersökningen om hur forskarutbildningen är upplagd och bedrivs i dagens 
läge. 

När det gäller undersökningen om ämnets framväxt som forskarämne 
sedan 1993 har jag, för att få en bild av läget, valt att koncentrera mig på de 
doktorsavhandlingar som framlagts vid svenska universitet åren 1993-2003. 
Förutom de avhandlingar som publicerats inom B o I-ämnet i Sverige har jag 
även valt att inkludera de sociologiska avhandlingar med riktning mot B o 
I/Vetenskapssociologi med utnyttjande av bibliometriska  metoder som fram-
lagts vid INFORSK/Umeå universitet samt den avhandling som framlagts vid 
avdelningen för Bok- och Bibliotekshistoria vid Institutionen för kulturveten-
skaper vid Lunds universitet. Jag har även valt att, i den mån det har varit möj-
ligt att skaffa fram information, undersöka de avhandlingar som för nuvarande 
författas vid ovanstående institutioner samt landets övriga B o I-institutioner. 
Som undersökningsmaterial har doktorsavhandlingar den fördelen att de har en 
inbördes liknande utformning och är resultatet av en längre tids forskning inom 
ett specifikt ämnesområde även om de kanske inte representerar ”spjutspets-
forskningen” inom ett ämne. Jag har dock valt att avgränsa mig och låter därför 
doktorsavhandlingarna representera svensk B o I-forskning inom den senaste 
tioårsperioden, även om jag är medveten att forskningsresultat publicerade i 
annan form självklart också ger en bild av ett ämnes status. 
                                                 
4 Se t.ex Tengström, Emin, 1986, Forskningsanknytning av bibliotekarielinjen vid högskolan i Borås. 
Förslag till åtgärder, UHÄ-rapport 1986:1, s. 22-23. 
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För att bättre sätta mig in i hur forskarutbildningen bedrivs vid olika läro-
säten kommer jag även att studera läroplaner, kursupplägg och liknande samt 
även jämföra dessa med hur de ursprungligen var formulerade vid starten för B 
o I-ämnets forskaranknytning. 

Metod 
När det gäller undersökningen av de svenska avhandlingarna kommer jag att 
använda mig av en innehållsanalytisk metod som används för att synliggöra ett 
visst materials innehåll och som tidigare använts framgångsrikt inom tidigare 
analyser av biblioteksforskning och Biblioteks- och Informationsvetenskap, 
eller ’forskning om forskning’ inom nordiska förhållanden.5 Det kategorise-
ringsschema jag kommer att utgå från utarbetades av Kalervo Järvelin och 
Pertti Vakkari för en innehållsanalys av finsk biblioteksforskning och har 
sedan även använts av Maj Klasson i en liknande studie av svensk dito (se av-
snittet ”Forskningsöversikt”, s. 4).6 Kortfattat används enligt den 
innehållsanalytiska metoden följande tillvägagångssätt och regler vad gäller 
kategoriseringen: 
 

• Materialet som skall ingå i analysen skall vara väl definierat. 

• Kategorierna inom vilka materialet skall inplaceras skall vara tydliga 
och väl avgränsade. 

• Om avsikten är att bearbeta materialet statistiskt skall samma enhet […] 
inte kunna inplaceras i mer än en kategori samtidigt för varje huvudtitel 
i kategorischemat. Detta innebär t. ex. att inplaceringen på forsknings-
område följer huvudsyftets inplacering – även om arbetet också be-
handlar andra närliggande forskningsområden!7 

 

                                                 
5 Klasson, Maj, 1990, ”Biblioteksforskning i Sverige. En innehållsanalys av svensk biblioteksforsk-
ning/biblioteks- och informationsvetenskap 1900-1988”, s.9. 
6 Järvelin, Kalervo & Vakkari, Pertti, 1991, ”Innehållsanalys av forskning inom biblioteksvetenskap och 
informatik i Finland, s.3-24. Först publicerad på finska 1988. 
7 Klasson, s. 25. Klasson nämner även en fjärde regel som jag dock valt att följa lika strikt som de ovan-
stående då mitt forskningsmaterial dels inte är lika omfattande som i hennes studie och dels p.g.a. att jag 
ej har ambitionen att uppsatsen skall vara en bibliografi över svensk B o I-forskning. 

 8



Jag har valt denna metod för att den bevisligen fungerar på ett undersöknings-
material inom såväl svensk som finsk B o I. Dock kommer jag att modifiera 
Järvelins & Vakkaris kategoriseringsmodell något då mitt undersökningsmate-
rial inte på långa vägar är så omfattande som i de ovan nämnda studierna. Hur 
min avgränsning mer exakt kommer att se ut återkommer jag till i kapitlet ”De 
Svenska doktorsavhandlingarna”. 

När det gäller det ”historiska materialet”, det vill säga materialet från 
1980-tal och tidigt 1990-tal angående debatten om den framtida B o I-
forskarutbildningen, har jag använt mig av en tematisk analys av texterna för 
att få fram författarens åsikter om vad den framtida B o I-forskningen bör, 
respektive inte bör, sysselsätta sig med.8 Detta källmaterial rör sig om ca 35 
olika artiklar och andra skrifter. 

Om jag skulle försöka mig på en vetenskapsteoretisk inplacering av denna 
forskningsöversikt i ett ämnesområde inom B o I skulle jag hävda att det rör 
sig om en form av bibliotekshistoria, även om uppsatsen i första hand 
behandlar vad som, i brist på bättre ord, kan benämnas bibliotekarieutbildning. 

 

                                                 
8 Termen ”tematisk analys” är lånad från Litteraturvetenskapen och används alltså främst inom olika 
genrer och former av skönlitteratur för att närma sig textens inneboende mening. Materialet i denna upp-
sats är uppenbarligen av en annan karaktär, så någon djupare närläsning av texten eller tolkning av för-
fattarens intentioner skulle förmodligen göra mer skada än nytta. Detta till trots anser jag att termen 
”tematisk analys” är plausibel även på min undersökning av dessa texter.    
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Svensk bibliotekarieutbildning – en historisk 
översikt 

I detta kapitel kommer jag att, på ett kortfattat sätt, sammanfatta den svenska 
bibliotekarieutbildningen under 1900-talet. Anledningen till denna historiska 
överblick är främst för att läsaren skall kunna sätta in uppsatsens aktuella tids-
period i ett historiskt perspektiv men även för att underlätta för dem som har 
ytliga kunskaper inom detta ämne. 

Utbildningen av svenska bibliotekarier sågs under första halvan av 1900-
talet som en ren yrkesutbildning där färdighetsträning av bibliotekariens 
arbetsuppgifter i stort sätt var den enda utbildning som bedrevs och denna 
skedde helt i den aktuella arbetsplatsens regi. För de akademiker som var 
intresserade av en karriär som bibliotekarie på ett forsknings- eller 
universitetsbibliotek krävdes dock filosofie licentiatexamen som bakgrund för 
att en tjänst som bibliotekarie eller amanuens kunde komma på fråga.9 Vidare 
krävdes en tre månaders provanställning då den sökande genomgick praktiska 
och teoretiska prov samt en avslutande ”tentamen” då den sökande skulle 
”ådagalägga lämplighet för bibliotekstjänsten”.10 1961 formaliserades denna 
utbildning genom en fastställd litteraturkurs som var gemensam för landets 
universitetsbibliotek. Följande moment inkluderades i kursen: Biblioteks- och 
arkivhistoria, bokhistoria, bokframställning, bokbinderi, bokhandel, 
klassifikation och katalogisering, bibliografier och uppslagsverk, terminologi, 
biblioteksförvaltning och biblioteksteknik samt, något överraskande, 
lärdomshistoria. 11

För de personer som i stället var intresserade av en tjänst inom folkbiblio-
tek - vid denna tidpunkt rådde ännu vattentäta skott mellan de två typerna av 

                                                 
9 Antonsson, Birgit, 1984, Bibliotekarieutbildning för innehavare av doktorsexamen och motsvarande 
kompetens, UHÄ-rapport 1984:2, s. 9. Detta krav avskaffades dock 1974 efter ett beslut av UKÄ. KB 
hade avskaffat detta krav redan 1965. 
10 Citatet hämtat ur Antonson, s. 9, som anger källan som ”Beslut av universitetskanslern 24 maj 1960”. 
Någon närmare information om denna skrift har jag inte lyckats finna. 
11 Utbildning av bibliotek, arkiv och informatik. Betänkande avgivit av utredningen rörande utbildning av 
bibliotekspersonal m.m., SOU 1969:37, s. 43. 
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bibliotek - fanns en utbildning i Stockholm som successivt förlängdes för att 
under 1960-talet omfatta ett läsår. Utöver kursen ingick även en sex månaders 
praktik på ett bibliotek. Utbildningen upphörde slutgiltigt läsåret 1971-72.12

1972 började, vid den då nystartade Bibliotekshögskolan (BHS) i Borås, 
den utbildning som vi i dag känner som Biblioteks- och 
Informationsvetenskap. Vid denna tid bedrevs dock utbildningen under namnet 
”Bibliotekarielinjen”. Till den yttre utformningen liknade denna utbildning 
dagens; utbildningen var 2-årig och inträdeskraven var liksom nu 80 erlagda 
högskolepoäng, dock krävdes ej 60 p i ett och samma ämne.13

Någon biblioteksforskning i syfte att avlägga doktorsexamen bedrevs ej 
vid denna tidpunkt i Borås, faktum är att i direktiven för BHS inrättande 
stadgades det uttryckligen att all forskningsverksamhet var förbjuden.14 Under 
det tidiga 1970-talet började dock röster höjas för en institutionalisering av 
svensk B o I-forskning.15 Det första steget mot en sådan utveckling togs i och 
med Högskolereformen 1977 då den hittills fristående Bibliotekshögskolan 
inlemmades i den då nystartade Borås Högskola. Högskolereformen stadgade 
att all utbildning inom högskolan skulle vila på vetenskaplig grund och på att 
all grundutbildning skulle ha forskningsanknytning.16 Det är anmärkningsvärt 
att vägen mot en institutionalisering av B o I-ämnet alltså främst härrör sig från 
en lagändring som tvingade fram denna process snarare än att utvecklingen 
”gav sig själv”. 

 

                                                 
12 Program för biblioteksforskning, 1980, s. 1. 
13 Antonsson, s. 10.  
14 Program för biblioteksforskning, s. 1. 
15 En debatt hade dock förts redan tidigare, för en mer översiktlig bild av 1960-talets debatt rekommende-
ras Persson, Eva, 1969, Biblioteksforskning. Förutsättningar och former diskuterade mot bakgrunden av 
material från andra länder. 
16 Program för biblioteksforskning, s. 1. 
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Initialskedet, 1978-1979 

Den forskning som för bibliotekarieutbildningen är relevant att anknyta till är självklart 
biblioteksforskning. Därmed upphör det självklara.17

 

Ovanstående citat som, taget ur sitt sammanhang, framstår som ytterst lako-
niskt speglar situationen som de ansvariga för den framtida forskarutbildningen 
ställdes inför när de skulle dra upp riktlinjerna för nästa steg av B o I:s inlem-
mande i den akademiska världen.18 Vad var egentligen biblioteksforskning och 
vilka ämnen var egentligen relevanta att utöva forskning på? Som ett första 
steg på vägen till att förklara detta och försöka peka ut riktlinjer för det ”nya” 
forskningsämnets framtid tillsattes hösten 1978 en arbetsgrupp som fick 
namnet ”Arbetsgruppen för utarbetande av program för biblioteksforskning” 
(hädanefter benämnd enbart ”Arbetsgruppen”). Gruppens medlemmar, och de 
som var ytterst ansvariga för forskningsanknytningen av B o I-ämnet i detta 
skede, var vid tillsättandet: lektor Nils Fredén, Borås (ordförande), lektor Bertil 
Quentzer, Borås (sekreterare, 25% tjänst), docent Stig Boberg, Göteborg, 
lektor Lennart Månsson, Borås samt universitetslektor Sven Windahl, Växjö. 
Windahl ersattes i september 1979 av lektor Gunilla Borén, Borås och 
universitetslektor Lennart Weibull, Göteborg.19 Det finns, enligt mig, ingen 
anledning att betvivla Arbetsgruppens formella kompetens, men det är 
anmärkningsvärt att ingen av gruppens medlemmar finns med i den 
referenslista över publicerade svenska B o I-forskningsarbeten som medföljer 
Klassons ”Biblioteksforskning i Sverige”.20

 

                                                 
17 Program för biblioteksforskning, s. 2. 
18 Jag kommer i största möjliga utsträckning, om ej något annat är mer lämpligt, att använda mig av de 
numera vedertagna begreppen ”B o I”, ”B o I-forskning”, etc. i uppsatsen, trots att dessa termer ej var 
standardbegrepp under stor del av den tidsrymd som uppsatsen sträcker sig över.    
19 Gruppen inrättades av rektorsämbetet vid Högskolan i Borås. Program för biblioteksforskning, s. 2-4. 
20 Undantaget är Fredén som har två arbeten omnämnda, båda dock daterade 1988. Klasson, s.70-79. 
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Arbetsgruppens formella målsättningar var att: 

a) se över gällande utbildnings- och studieplaner med avsikten att information om pågå-
ende 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.21

 

Det finns naturligtvis all anledning att återkomma till Arbetsgruppens bety-
delse för utformningen av svensk B o I-forskning och forskarutbildning och 
detta kommer så även att ske längre fram i uppsatsen då jag även återkommer 
till Arbetsgruppens målsättningar. 

Hösten/vintern 1978 pågick även en intressant debatt om biblioteksforsk-
ningens framtid i Biblioteksbladet (BBL). Att detta skedde samtidigt som Ar-
betsgruppen började formeras är med största sannolikhet inte ett slumpmässigt 
skeende utan ett försök att skapa en debatt kring detta ämne. Sammanlagt pub-
licerades 5 debattartiklar om detta ämne i BBL andra halvåret 1978 vilket bör 
jämföras med 0 artiklar i ämnet i samma publikation 1977 och första halvåret 
1978.22 Debatten startades med att Greta Renborg publicerade en allmänt hållen 
artikel om svensk biblioteksforskning i BBL nr. 8. Artikeln är till sin utform-
ning ganska typisk för hur 1970-talets debatt såg ut, och till viss del även gör i 
dag. Renborg hävdar att de stora problemen inom svensk biblioteksforskning är 
att den dels inte existerar och dels att det saknas framtidsvisioner om vilka pro-
blemområden forskningen skall behandla.23 Till viss del framstår Renborgs 
åsikter som sanningsenliga, Eva Persson hade redan 1969 i boken Biblioteks-
forskning presenterat idéer som kunde skapa en mer aktiv och enhetlig biblio-
teksforskning i Sverige i framtiden utan att några åtgärder som kunde driva 
utvecklingen i denna riktning hade vidtagits.24 Dock måste det framhävas att, i 
och med Arbetsgruppens tillkomst, så fanns det ändå vid denna tidpunkt ett 
visst medvetande om att de forskningsprojekt som kanske skulle bli väsentliga 
för framtida utveckling av ämnet måste börja undersökas redan nu. 

                                                 
21 Program för biblioteksforskning, s. 2. 
22 Biblioteksbladet, årg. 1977 och 1978. 
23 Renborg, Greta, 1978a, ”Biblioteksforskning? Vad menas”, s. 163-164. 
24 Persson, passim. 
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Renborgs huvudtes är dock att BHS i framtiden bör satsa på programbun-
den tillämpad forskning. Hennes idé är att en central forskningsnämnd (outtalat 
belägen vid BHS) skall bestämma vilka forskningsprojekt som skall bli 
verklighet.25 Till en början skulle denna nämnd dock inhämta förslag från 
biblioteksfolk ”på fältet” för att sondera vilka forskningsarbeten som kunde 
anses vara relevanta för framtiden. Renborg slår även indirekt fast att BHS 
kommer att vara den naturliga platsen för framtida svensk B o I-forskning och 
forskarutbildning (”Var finns forskarna? I Borås, Göteborg, Jönköping, Växjö, 
Lund, Stockholm, Uppsala eller Umeå? Vilka kan få som uppgift att undervisa 
om forskning på BHS?”).26

Något förvånande var att Renborg, i vissa avseenden, fick stark kritik för 
sin artikel i de följande numren av BBL. Dessa följande debattartiklar speglar 
synen på två aspekter som senare har blivit av stor betydelse för debatten om 
svensk B o I-forskning; lokaliseringsfrågan (till BHS i Borås) och ämnets tvär-
vetenskapliga karaktär. Jag har valt att först återge artikelförfattarnas åsikter i 
tur och ordning för att därefter försöka analysera debatten i sin helhet och reda 
ut dess betydelse. 

Renborgs artikel kommenterades först av överbibliotekarien vid Lunds 
universitetsbibliotek, Björn Tell. Tells artikel hade titeln ”Biblioteksforskning? 
– Ja! Vid BHS? – Ja, kanske på sikt!” och titeln belyser med all tydlig 
önskvärdhet hans åsikter. Tell driver tesen att BHS och dess lärarkår är 
ointresserade av att komma upp med forskningsprojekt och som bevis på detta 
framlägger han följande: ”Jämfört med de stora belopp som utdelats [av 
SINFDOK till forskningsprojekt inom B o I på andra orter], förefaller det 
modest att man vid BHS enbart kommit upp med ett projekt, för vilket 
SINFDOK år 1976 reserverade 15 000 kr.”.27 Tell hävdar därtill att BHS är en 
olämplig institution att driva framtida forskningsprojekt. Han stöder sig på 
följande två passager i Proposition 1977/78: 100 Bil. 12: 

Ett viktigt inslag i förnyelse av innehåll och verksamhetsformer i den grundläggande hög-
skoleutbildningen är kopplingen mellan denna och forskningen.28

[…] länka samman grundläggande utbildning på en eller flera linjer som i dag inte har en 
självklar forskningsfortsättning med forskning inom angränsande områden […].29

                                                 
25 Renborg, 1978a, s. 164. 
26 Renborg, 1978a, s. 164. 
27 Tell, Björn, 1978, ”Biblioteksforskning? – Ja! Vid BHS? – Ja, kanske på sikt!”, s. 202. 
28 Proposition 1977/78: 100 Bil. 12, s. 383. Citerad i Tell, s. 201. 
29 Proposition 1977/78: 100 Bil. 12, s. 383. Citerad i Tell, s. 202. 
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Anledningen till BHS olämplighet som bas för framtida B o I-forskning grun-
dar sig, enligt Tell, på att ämnet (”informationsrymden”) är komplext och tvär-
vetenskapligt och en isolerad institution som BHS saknar både personal och 
resurser för att kunna bedriva en forskning inom ämnet som är relevant. Han 
hävdar vidare att BHS har en alltför snäv syn på ämnet och att man ser biblio-
teksforskning som något som saknar sammanhang med övriga aspekter på in-
formationsbegreppet. Därför, hävdar Tell, bör lärare och handledare inom B o 
I:s forskarutbildning hämtas från etablerade forskningsmiljöer och forskningen 
”[…] måste under en överskådlig tid utföras i dylik miljö, dvs [sic] i universi-
tetsmiljö.”.30 Hur detta skall ske rent praktiskt och vilket eller vilka universitet 
som borde komma på fråga för att administrera forskningen och forskarutbild-
ningen ger dock Tell inget svar på. 

Svante Hallgrens artikel, betitlad ”Biblioteksforskning – någonstans måtte 
den trots allt finnas!”, i BBL nr. 11 ifrågasätter även den BHS lämplighet som 
Sveriges framtida B o I-forskningscentrum även om Hallgren har en betydligt 
mindre raljant ton än Tell. Hallgren, vid tiden för artikelns författande utveck-
lingschef på BTJ, bedyrar att hans avsikt inte är ”[…] att polemisera mot hen-
nes [Renborgs] synsätt (åtminstone inte så mycket) utan snarare försöka föra 
diskussionen ett steg vidare.”.31

Hallgren skapar i sin artikel en bild av B o I-forskning (eller Biblioteks- F 
o U, som är termen han föredrar) som en verksamhetsmodell bestående av tre 
nivåer; Den Lokala Nivån, Den Centrala Tekniker- och utbildarnivån samt Den 
Byråkratiska Nivån.32 Utan att fördjupa sig för mycket i Hallgrens, med förlov 
sagt aningen skissartade, modell så består, kortfattat, Den lokala nivån av de 
enskilda biblioteken vars ”[…] samlade erfarenheter och deras uppfattning om 
hur biblioteksbegreppet skall uppfattas styr de krav som de ställer på den cen-
trala tekniker- och utbildarnivån.”.33 På nästa nivå utförs B o I-forskningen, 
menar Hallgren, och han hävdar att lämplig forskning för BHS att utöva är 
enbart litteraturbevakning av relevant bibliotekslitteratur, övriga ämnen bör 
med fördel överlåtas till universitetsinstitutionerna/avdelningarna för sociologi, 
kulturgeografi, statistik, etc. 

                                                 
30 Tell, s. 202. 
31 Hallgren, Svante, 1978, ”Biblioteksforskning – någonstans måtte den trots allt finnas!”, s. 218. 
32 Modellen finns avbildad i sin helhet i Hallgren, s. 219.  
33 Hallgren, s. 219. 
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Som anledning till detta resonemang - att BHS inte bör tyngas med kvalifi-
cerad forskning - anför Hallgren, till skillnad från Tell, i första hand inte BHS 
isolering från den akademiska världen utan han går steget längre och hävdar att 
biblioteks/B o I-utbildade helt enkelt inte är lämpade för forskning. 

Uppenbart är ju att biblioteksskolorna världen över gärna skulle se en högre forsknings-
status samtidigt som man endast sällan ser relevanta biblioteksforskningsprojekt redovi-
sade med en biblioteksskola som huvudman. Möjligen förhåller det sig så att biblioteks-
skolan med sin encyklopediska ämnesbredd och sin samtidiga distans till det praktiska ar-
betet är mindre väl ägnad som forskningsinstitution.34

Vad Hallgren menar med ”relevanta” biblioteksforskningsprojekt är naturligt-
vis svårt att avgöra då han inte närmare preciserar detta. Han antyder dock att 
han vill se mer av tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Om vi för ett 
ögonblick lämnar Sverige och ser på vad som vid samma tid hände inom Ame-
rikansk B o I-forskning så ser vi att under åren 1971-1975 så författades sam-
manlagt 316 doktorsavhandlingar i ämnet biblioteksvetenskap (B o I, med da-
gens språkbruk) av dessa ägnades nära hälften, 46,8 %, åt ”functional topics”, 
det som Hallgren, lite svepande, kallar tillämpad forskning.35 Om man räknar 
”utvecklingsarbete” som utveckling av bibliotekarierollen/yrket samt bibliote-
ket som institution så faller ca 42 % av avhandlingarna under denna kategori.36 
Jag kan naturligtvis ha missförstått Hallgrens definitioner fullständigt och/eller 
misstolkat Newberrys statistik men jag har svårt att tänka mig att en så stor 
mängd doktorsavhandlingar kan vara irrelevanta. 

Det sista inlägget i denna debatt publicerades i BBL nr 12, 1978 och var 
författat av Nils Palmborg, avdelningsdirektör vid Lunds universitetsbibliotek. 
Palmborgs inlägg är tämligen avslappnat till sin hållning, vilket ytterligare un-
derstryks av hans frekventa citerande av den danske skämttecknaren Robert 
Storm Pedersen (”Storm P”). Trots att Palmborg bedyrar sin vördnad för Ren-
borgs idéer – han kallar hennes artikel för ”förträfflig” – så delar han de andra 
artikelförfattarnas åsikt att BHS inte är det självklara forumet för biblioteks-
forskning eller forskarutbildning i ämnet. Eftersom Palmborg på ett enkelt och 
elegant sätt sammanfattar den kritik mot BHS som Tell och Hallgren tidigare 

                                                 
34 Hallgren, s. 220. 
35 Newberry, William F., 1978, ”Subject perspective of library science dissertations”, s. 203 ff. Det som 
Newberry anger som “functional topics” är bl. a. bibliografi, klassifikation, katalogisering, indexering, 
documentation, etc. 
36 Newberry, s. 203 ff. 
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formulerat ser jag nedanstående citat som belysande för 1978 års debatt om 
lokaliseringsfrågan. 

 

Med de resurser som står till buds i dag och väl också inom överskådlig framtid, torde en 
mera djupgående biblioteksforskning, som oftast måste bli i hög grad tvärvetenskaplig, 
icke kunna framgångsrikt bedrivas annat än vid landets större lärosäten. Blott där det 
finns en väluppbyggd forskningsmiljö, omfattande vitt skilda discipliner och försedd med 
bibliotek, som inte blott inrymmer resultaten av gångna tiders lärdom utan också är för-
trogna med dagens sofistikerade dokumentationsverksamhet. 

 Förvisso finns det ett behov av det ofta efterlysta biblioteksforskningsinstitutet. Att 
låta detta integreras med dagens svenska bibliotekshögskola kan dock inte vara realistiskt. 
Däremot borde givetvis ett till ett större lärosäte knutet forskningsinstitut driva ett mycket 
nära samarbete med den högskola, som har till främsta uppgift att under två korta år ge 
sina elever grundvalarna för den praktiska bibliotekskunskap [ej biblioteksvetenskap, se 
nedan – förf. anm. och kurs.], som behövs i deras kommande verksamhet.37

 

Palmborgs andra stora invändning mot Renborgs artikel är hennes betoning på 
programbunden forskning. ”Det är opportunt att i dag prioritera en program-
bunden forskning, målformulerad och måttbeställd av uppdragsgivare med del-
fiblick i ögonen”, som han uttrycker det.38 I stället vill Palmborg se en fokuse-
ring på grundforskning, kanske även på bekostnad av tillämpad forskning. Han 
gör även en distinktion på biblioteksvetenskap och bibliotekskunskap; biblio-
teksvetenskap är enligt Palmborg ”[…] vetenskaplig forskning, som griper 
över större problemområden [alltså tvärvetenskaplig forskning – förf. anm.] 
och kan resultera i tungt vägande, ny kunskap […]”.39 Den bibliotekspersonal 
”på fältet” som skulle vara rådgivande för Renborgs centrala forskningsnämnd 
är mer behjälpt av praktisk utrednings- och projektverksamhet för att utveckla 
biblioteken och dess rutiner, alltså det Palmborg kallar ”bibliotekskunskap”. 
Det är oundvikligt att tolka detta som ytterligare en orsak till att det är önskvärt 
att Renborgs teorier inte omsätts i praktiken. 

Det sista inlägget i 1978 års lilla debatt om hur, och var, framtida svensk B 
o I-forskning och forskarutbildning bör utformas är Greta Renborgs svar på de 
debattinlägg som kommenterat hennes artikel i BBL nr. 8, 1978. Renborg har 
främst tagit fasta på kritiken om lokaliseringsfrågan och försvarar sin åsikt att 
BHS i framtiden borde vara centrum för svensk B o I-forskning, ”BHS bör bli 

                                                 
37 Palmborg, Nils, 1978, ”Forskning i biblioteksvetenskap”, s. 237-238. 
38 Palmborg, s. 237. 
39 Palmborg, s. 237. 
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hjärta och växelstation i biblioteksforskningens framtida organisation.”.40 Att 
svensk B o I-forskning centraliseras till ett forum och inte som tidigare, vara 
utspritt på ett flertal institutioner runt om i landet, anser Renborg skapar en mer 
sammanhållen och överblickbar situation. Att, som Hallgren förespråkar, låta 
de ”traditionella” beteendevetenskapliga institutionerna syssla med olika 
aspekter av biblioteksvetenskap skapar ingen kontinuitet i biblioteksforsk-
ningen, menar Renborg. Det ligger onekligen en poäng i detta, ”Man har var-
ken råd eller intresse att ordna en biblioteksforskningsavdelning inom varje 
”vetenskap”.”, slår Renborg fast.41 Personligen anser jag att Renborg har rätt i 
detta – biblioteksforskning bör onekligen i första hand utföras av biblioteks-
forskare även om jag absolut inte utesluter att andra discipliner kan ägna sig åt 
B o I-frågor. Att överlåta all B o I-forskning åt andra vetenskaper, vilket Hall-
gren tycks hävda vara det optimala, är nog att överskatta det akademiska kol-
lektivets intresse för biblioteksfrågor. 

Kritikernas huvudargument; att BHS är alltför isolerat från det övriga fors-
karsamfundet och att forskarutbildningen p.g.a. ämnets inneboende tvärveten-
skapliga natur borde bedrivas på ett ”etablerat” lärosäte kommenterar Renborg 
intressant nog inte.42 Hon framlägger i ärlighetens namn inte heller några argu-
ment för varför forskarutbildningen bör förläggas till Borås och ingen annan-
stans. Renborg erkänner dock att BHS måste bygga upp ett kontaktnät med 
institutioner på övriga svenska högskolor, men även kontakter mellan BHS och 
ansvariga myndigheter och mellan BHS och de lokala biblioteken är lika vik-
tiga. Slutsatsen kan endast bli att i framtiden skall BHS vara ”spindeln i nätet” 
inom svensk B o I-forskning och dess forskarutbildning.43

Ytterligare en intressant artikel i debatten om den framtida forskningen 
inom ämnet publicerades i BBL nr. 2, 1979. Egentligen bör man väl anse att 
Renborgs replik på tidigare anförd kritik är att räkna som slutpunkten på 1978 
års debatt, men jag väljer att föra denna artikel till de övriga. Artikeln som hän-
syftas är författad av Arbetsgruppens sekreterare Bertil Quentzer som i artikeln 
informerar om vad Arbetsgruppen hittills åstadkommit och om det arbete som 
ligger framför dem. Föga förvånande pläderar även Quentzel för att forsk-

                                                 
40 Renborg, Greta, 1978b, ”BHS – Biblioteksforskningens växelstation?”, s. 260. 
41 Renborg, 1978b, s. 260. 
42 Om ämnet egentligen är tvär- eller flervetenskapligt kan diskuteras (se s. 45f), uppsatsens hänvisningar 
till ämnet som ”tvärvetenskapligt” skall inte ser som ett ställningstagande i frågan utan snarare för att 
belysa aktuell författares syn på saken. 
43 Renborg, 1978b, s. 260. 
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ningen skall förläggas till BHS, och detta kommer jag att återkomma till se-
nare. 

I Quentzels artikel ingår även en utskrift av den skrivelse som i dec. 1978 
skickades till ca 350 svenska bibliotek av olika slag och storlek.44 I denna skri-
velse, betitlad ”Kartläggning av önskemål avseende biblioteksforskning”, be-
skrivs det aktuella läget för svensk biblioteksforskning och dess framtid, vad 
Högskolereformen 1977 innebär, att Sverige i stort sätt saknar organiserad bib-
lioteksforskning, att Arbetsgruppen håller på att ta fram ett program för biblio-
teksforskning, etc. De bibliotek som mottog skrivelsen uppmanas att svara på 
frågan om vilken forskning på vilka ämnen som det enskilda biblioteket upple-
ver som angelägen. Arbetsgruppen försäkrar att inget ämne är för litet eller 
obetydligt för att komma på förslag, ”Om den [d.v.s. forskningsuppgiften – 
förf. anm.] för det enskilda biblioteket upplevs som angelägen är det ett fullt 
tillräckligt motiv för att någon bör ge sig i kast med den.”.45 Arbetsgruppen 
listar själva 15 olika ämnen som exempel på problemområden, allt från littera-
tursociologiska studier till biblioteksarkitektur. Denna skrivelse är i mångt och 
mycket en realisering av de tankar som Renborg gav uttryck för i sin artikel 
”Biblioteksforskning? Vad menas” i BBL nr. 8, 1978. Renborgs lösning på 
problemet med frågan om vilken forskning som är relevant och som bör bedri-
vas är ju, som tidigare omnämnts, att biblioteksfolk ”på fältet” initierar de 
framtida forskningsprojekten genom att lämna in önskemål på vilka områden 
som är intressanta och/eller eftersatta och att en central forskningsnämnd tar 
ställning till om vilka projekt som är lämpliga att forska på. Detta förfarande 
tog Palmborg avstånd från och kallade ”opportunt” och ”måttbeställt”, men 
tydligen så låg Renborgs idéer närmare Arbetsgruppens, i varje fall gällande 
den första fasen av processen. Vad gäller idén med en central forskningsnämnd 
låg den frågan förmodligen alltför långt fram i tiden för att Arbetsgruppen ens 
behövde motivera en sådan. 

Som tidigare avhandlats var den egentliga stötestenen mellan Renborg och 
hennes kritiska kollegor lokaliseringsfrågan av forskarutbild-
ningen/forskningen; BHS eller ett etablerat lärosäte? Arbetsgruppen, genom 
Quentzel, tar officiellt inte någon ställning för eller emot de resonemang som 
debatterades i BBL året innan, men det står ganska klart efter en genomläsning 

                                                 
44 Dessutom skickades skrivelsen till följande organisationer och myndigheter: Bibliotek i Samhälle, 
Bibliotekstjänst AB, DIK-förbundet, Forskningsbiblioteksrådet, Skolöverstyrelsen, SKTF, Statenskul-
turråd, Sveriges Allmänna Biblioteksförening och Tekniska Litteratursällskapet. Förslag till biblioteks-
forskning, 1979, s. I. 
45 Quentzer, Bertil, 1979, ”Forskning under förberedelse”, s. 25. 
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av artikeln att de anser att BHS kommer att vara centralinstitutionen för forsk-
ning i framtiden. Detta kan skönjas i Quentzels förklaring till syftet bakom ar-
betsgruppen: 

Under flera års tid har vi som arbetat på bibliotekshögskolan känt otillfredsställelse med 
att vi inte haft en levande kontakt med forskning och att inte någon egentlig biblioteks-
forskning kunnat bedrivas i Borås. En av de största svårigheterna har varit att det inte fun-
nits tillräckliga medel. Tack vare de i brevet [ovan nämnda skrivelse – förf. anm.] nämnda 
forskningsanknytningsmedlen har vi nu överkommit denna första svårighet.46

I klartext: Arbetsgruppens syfte är att se till att en forskarutbildning kommer 
till stånd på BHS. Quentzel erkänner att det hade varit en fördel om biblioteks-
högskolan hade varit lokaliserad i någon av universitetsstäderna, men är noga 
med att framhålla Borås närhet till Göteborg, dock främst geografiskt och 
infrastrukturmässigt och inte genom nära samarbete med Göteborgs 
universitet.47 Quentzer har dock faktiskt kanske det bästa argumentet till 
placeringen av forskarutbildningen vid BHS som framkommit i debatten, 
nämligen att om forskarutbildningen skulle placeras någon annanstans än i 
Borås så skulle bibliotekarieutbildningen vara den enda utbildningslinjen inom 
den svenska högskolan där grundutbildningen är geografiskt åtskiljd från 
forskarutbildningen och, indirekt, forskningen. Artikelförfattaren hävdar även 
att detta på sikt kan leda till en degradering av bibliotekarieyrket och att 
informatörer av annat slag kan komma att överta bibliotekariernas uppgifter.48

 

                                                 
46 Quentzer, s. 26. 
47 Quentzer, s. 27-28. 
48 Quentzer, s. 28. 
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Slutsatser kring 1978 års debatt 

Efter denna genomgång av hur läget för, och opinionen kring, B o I-ämnets 
forskningsanknytning såg ut åren 1978-1979 är det kanske dags att begrunda 
vad som egentligen sagts. Jag är den förste att erkänna att det kan framstå som 
aningen vidlyftigt att genom endast 6 artiklar försöka skapa en fullständig bild 
av opinionsklimatet, men eftersom detta är det enda material som finns till-
gängligt i svenska medier från tiden så måste oundvikligen detta material bilda 
underlag för analysen. Det är dock viktigt att påtala att en alltför djup analys 
omöjligen kan låta sig göras. 

Så, vad kan vi sluta oss till efter att ha läst dessa artiklar? Det torde, enligt 
mig, stå tämligen klart att de stora knäckfrågorna inom den planerade forsk-
ningsanknytningen och de områden där det råder mest oenighet är: 

 

• lokaliseringsfrågan och BHS framtida roll 

• vilken typ av forskning som bedöms som relevant 

• vilka som skall avgöra vad som är relevant forskning 
 

I den första frågan ser vi en tydlig skiljelinje mellan de artikelförfattare som är 
knutna till BHS (Renborg, Quentzer) och de som representerar någon annan 
institution (Tell, Hallgren, Palmborg). Vi kan se att ”de fristående” har lågt till 
inget förtroende till BHS som forskningscentrum. Det som genomgående är 
deras främsta källa till tvivel på BHS lämplighet som centrum för framtida 
svensk B o I-forskning är isoleringen från det övriga forskarsamhället, utöver 
detta åberopar de följande brister med Bibliotekshögskolans nuvarande utform-
ning: BHS dokumenterade ointresse för forskningsprojekt (Tell), bibliotekarie-
utbildades olämplighet för forskningsuppgifter (Hallgren) samt att BHS främst 
är en skola för yrkesutbildning (Palmborg). De till BHS knutna debattörerna 
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(hädanefter kallade enbart ”BHS”, även om de naturligtvis inte kan sägas 
representera Bibliotekshögskolan som helhet) avvisar, med vissa förbehåll, 
kritiken mot Borås som en isolerad ö i forskarsamhället, även om de aldrig 
använder sig av argumentet att Borås faktiskt är en högskola och bör likställas 
med andra svenska högskolor och/eller universitet. En tänkbar orsak till detta 
är att man trots allt har någon form av mindervärdeskomplex gentemot de 
ärevördiga stora lärosätena och inte vill framhäva sig i onödan. 

Genom bildandet av Arbetsgruppen har trots allt BHS ryckt åt sig ett för-
språng mot konkurrerande institutioner; de har visat handlingskraft och vilja att 
genomföra forskningsanknytningen medan ”de andra” inte visat lika stort in-
tresse. Genom detta försprång kan de behålla initiativet och hädanefter är frå-
gan om forskningsanknytningen deras ansvar. Att ”lilla” Borås Högskola i 
framtiden får landets enda professur i B o I måste ses som ett framsteg för en 
nystartad högskola. Detta är förvisso ett tungt vägande skäl, men det är nog 
inte hela sanningen. Nej, fullt så konspiratorisk bör man nog inte vara, ett tungt 
vägande skäl till varför Renborg och Quentzer väljer att avvisa tanken på att 
förlägga forskningsanknytningen någon annanstans än vid BHS är deras starka 
tro på en centralisering av biblioteksforskningen, vilket tydligt framkommer i 
deras artiklar.  

Denna förhoppning att bringa ordning inom svensk biblioteksforskning, ett 
forskningsområde som tidigare präglats av sporadiska och till synes osamman-
hängande insatser, lyser igenom även i deras syn på de två andra viktiga frå-
gorna där de två parterna (BHS och icke-BHS) är oense. Det går, såsom jag 
tolkat Renborg och Quentzer, inte att behandla de tre frågorna separat, de är 
alla viktiga delar av samma tankebana. I det längre perspektivet väljer jag att 
inte ta ställning för någon av sidorna, det finns goda argument som talar för de 
båda linjerna av utvecklingen av svensk B o I. Dock skulle man, något förenk-
lat, kunna beskriva situationen som sådan: BHS väljer att starta från grunden, 
de vill etablera ett centrum för svensk B o I-forskning byggt på centralisering, 
till en början kommer den forskning som genomförs att vara ”målformulerad 
och måttbeställd”, för att använda Palmborgs ord, men då har i varje fall en in-
hemsk forskningsprocess inom ett eftersatt ämne kommit i gång.49 Jag kan inte 
tolka det på något annat sätt än att Renborg och Quentzer för tillfället anser 
detta som det viktigaste. Att sedan den centrala institutionen, ”hjärta[t] och 
växelstation[en] i biblioteksforskningens framtida organisation”, som Renborg 

                                                 
49 Palmborg, s. 237. 
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uttrycker sig, kommer att bli BHS ser de med all säkerhet inte alls som något 
nödvändigt ont, snarare tvärtom.50

I jämförelse med BHS målinriktade planer ter sig ”de friståendes” tankar 
som mer komplexa i och med att de i högre grad pekar på ämnets tvärveten-
skaplighet och oroar sig för att framtida svensk B o I-forskning kommer att bli 
alltför endimensionell p.g.a. den befarade avskurenheten från den övriga fors-
karvärlden.51 Detta till trots så framstår, enligt mig, BHS tankar som mer i fas 
med den verkliga situationen inom svensk B o I-forskning åren 1978-1979. 
Den bistra sanningen var att vid denna tid så var svensk B o I, och inte minst 
svensk B o I-forskning, hopplöst eftersatt i förhållande till många andra ämnen. 
BHS presenterar en handlingsplan för förbättring, de andra framför på sin höjd 
tankar om en framtid som inte är plausibel på det sena 1970-talets situation för 
ämnet. 

I frågan om vilken forskning som är relevant för framtiden så driver som 
sagt BHS linjen ”tillgång styr efterfrågan” d.v.s. de vill i första hand satsa på 
den forskning som bibliotekarier efterfrågar eller behovsstyrd forskning. ”De 
fristående” och framför allt Tell vänder sig emot detta. Hallgren efterfrågar, 
som sagt, en satsning på tillämpad forskning (främst attityd- och beteende-
forskning) och utvecklingsarbete medan Tell vill se mer forskning som har 
sammanhang med generell informationsförsörjning, alltså biblioteks- och in-
formationsforskning snarare än enbart forskning som kommer de enskilda bib-
lioteken till nytta.52 Palmborg å sin sida vill ha en ökad inriktning på grund-
forskning. Som synes så råder det ytterst delade meningar om vad som är 
”relevant” forskning inom ämnet, vilket jag dock enbart ser som ett hälso-
tecken. 

                                                 
50 Renborg, 1978b, s. 260. 
51 Se t.ex. Palmborg, s. 237. 
52 Tell, s. 203. 

 23



Programförklaringen, 1980   

Förslag till biblioteksforskning 
Svaren som Arbetsgruppen fick från de tillfrågade biblioteken (se s. 18) publi-
cerades i sin helhet i häftet Förslag till biblioteksforskning (1979). Sammanta-
get måste svaren ha framstått som både inspirerande och nedslående för 
Arbetsgruppen. Inspirerande på så sätt att praktiskt taget alla aspekter på 
bibliotekens verksamhet och biblioteksforskning finns representerade. Om det 
däremot från Arbetsgruppens sida fanns förhoppningar på att rundfrågningen 
skulle skönja ett mönster på vad landets bibliotekarier ansåg vara relevant 
forskning inom ämnet så måste resultatet ha framstått som misslyckat, mycket 
på grund av att svaren inte pekar i någon bestämd riktning utan spretar åt alla 
tänkbara håll. De sammanlagt 304 mottagna svaren tar delats upp i sammanlagt 
108 olika kategorier, allt från bibliometri till behovet av ett nationellt 
duplettbibliotek. Det enskilda ämne som tilldragit sig det största intresset är 
användarstudier (eller ”nyttjarstudier” som det, med dåtidens språkbruk 
kallades) som sammanlagt ådrog sig 24 svar i kategorierna ”Nyttjarbehov” (7 
svar), ”Nyttjarutbildning” (3), ”Nyttjarvanor: Barn” (3) samt ”Nyttjarvanor: 
Vuxna” (11).53 Andra ”större” kategorier är ”ADB i biblioteksarbetet” (17), 
”Förvärv” (14), ”Information” (11) samt ”Skolbibliotek” (11).54

En överraskande stor del av bidragslämnarna verkar inte riktigt ha förstått 
frågeställningen och många av förslagen är snarast mer lämpade att beteckna 
som utredningar eller utvecklingsarbete, vilket Arbetsgruppen även erkänner.55 
Åtskilliga andra bidrag har mycket lite med forskning att göra och är snarare 
att betrakta som utslag av personligt tyckande (”Är bibliotekens mediaförvärv 
en bidragande orsak till det teknikfientliga samhället?”), rena klagomål 
(”Måste vissa inbindningar var så dåliga?”), debattfrågor (”Hur påverkas 

                                                 
53 Förslag till biblioteksforskning, s. 20ff. 
54 Förslag till biblioteksforskning, s. 1f, 12f, 17ff. 
55 Program för biblioteksforskning, s. 3. 
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låntagaren av den allt längre gående centraliseringen och automatiseringen av 
biblioteksarbetet? Håller vi på att skapa det opersonliga biblioteket?”) eller 
konkreta önskemål (”Att biblioteksskolan fortsätter att ge ut register över 
departementsserier.”).56

Detta till trots så innehåller Förslag till biblioteksforskning många intres-
santa förslag på forskningsprojekt av vilka några är relevanta och outredda 
även i dag. 

Program för biblioteksforskning  
Med dessa inkomna svar som grund så började Arbetsgruppen försöka analy-
sera sig fram till vilka forskningsprojekt som kunde antas vara relevanta för 
landets bibliotekarier. Resultatet av detta arbete publicerades i Program för 
biblioteksforskning (1980). I programförklaringens förord slås också slutgiltigt 
fast att forskningsanknytningen av bibliotekarieutbildningen otvivelaktigt bör 
lokaliseras till BHS. 

Programmet riktar sig till var och en som har intresse för att svensk biblioteksforskning 
kommer till stånd och då i första hand i anknytning till institutionen bibliotekshögskolan i 
Borås. Arbetsgruppen vill markera att dess förstahandsintresse för forskning i anknytning 
till bibliotekarieutbildningen på intet vis är ett försök att få något sorts monopol på forsk-
ning inom området för högskolan. Men det är å andra sidan gruppens bestämda uppfatt-
ning att en högskoleutbildning som skall svara för utbildningen av informations-
förmedlare […] inte kan fullgöra sin uppgift utan tillgång till forskning.57

Program för biblioteksforskning är ingen skrift av gigantiskt omfång, i sin hel-
het, exklusive referenslista, omfattar verket enbart 34 A4-sidor. Förutom en 
deskriptiv del som omfattar bl.a. biblioteksvetenskapens framväxt så ligger 
tonvikten på vilka områden som bör omfattas av framtida biblioteksforskning. 
Arbetsgruppen har delat in de 108 kategorier som presenterades i Förslag till 
biblioteksforskning i 5 huvudområden, dessa är: 1) Biblioteket som 
kunskapssystem (med 4 underavdelningar, dessa är: ”Biblioteket och dess 
medier”, ”Kunskapsorganisation”, ”Bibliometri och citeringsanalys” samt 
”Referensarbete”), 2) Biblioteket i samhället, 3) Biblioteket och nyttjarna, 4) 
Bibliotekets administration, 5) Bok- och bibliotekshistoria. 

Eftersom ställningstagandet till vilka områden som är relevanta att bedriva 
forskning på grundar sig på svaren från tillfrågade instanser kan det ibland vara 

                                                 
56 Förslag till biblioteksforskning, s. 10, 18, 25, 26. 
57 Program för biblioteksforskning, s. 3. 
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svårt att se skillnaden på vad biblioteken och övriga organisationer anser vara 
viktigt och vad som Arbetsgruppen anser vara viktigt. Här har jag varit 
tvungen att analysera vad som verkligen sägs, jag har haft urvalskriteriet att det 
som i klartext förordas av Arbetsgruppen är ”relevant” forskning. I det följande 
avsnittet kommer jag att göra en genomgång av vilka forskningsområden som 
Arbetsgruppen anser vara av intresse inom respektive kategori för att därefter 
göra ett försök till analys av deras val. Det är dock, redan på detta tidiga sta-
dium, intressant att notera att motiveringarna till varför Arbetsgruppen valt att 
förorda vissa forskningsprojekt ibland redovisas ingående medan de understun-
dom helt saknas. Detta faktum gör att även min redovisning av forskningspro-
jekten stundtals har en undermålig motivering till varför de förordas.     

Biblioteket som kunskapssystem 

Biblioteket och dess medier  
Denna rubrik kan framstå som något missvisande då den i första hand berör 
frågor om förvärvs- och gallringsrutiner och de problem som finns inom detta 
område. Inom detta område, som även tilldrog sig relativt stort intresse från de 
tillfrågade biblioteken (se s. 24), är följande forskningsprojekt, enligt Arbets-
gruppen, värda att genomföra.  

Det första föreslagna forskningsprojektet är att utsätta de inköp biblioteken 
gör för en granskning av sakkunniga och genom detta skulle man få en värde-
ring av den genomförda förvärvspolitiken.58 Det andra forskningsprojektet 
gäller fjärrlån, här vill Arbetsgruppen se en kartläggning av fjärrlånen både 
inom de inhemska biblioteken och mellan svenska bibliotek och utländska dito. 
Bevekelsegrunderna är att se om det går att dra en gräns mellan när det, av 
kostnadsskäl, blir effektivare att fjärrlåna respektive införliva litteraturen i de 
egna samlingarna. Detta, menar Arbetsgruppen, är en förutsättning för en 
effektiv förvärvs- och gallringspolitik.59 Den sista stora forskningsuppgiften 
inom detta område har den grundläggande frågan: ”Vem får läsa vad?”. Bakom 
denna frågeställning ligger ett väl definierat forskningsprojekt som syftar till 
att undersöka (den svenska) bokproduktionen och bokdistributionen och dess 
styrmekanismer på olika plan. 

                                                 
58 Program för biblioteksforskning, s. 16. 
59 Program för biblioteksforskning, s. 17. 
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Uppgiften blir att följa de olika distributionsvägarna och hur olika gate-keepers styr och 
begränsar flödet. I uppgiften ligger naturligtvis också att se vilken litteratur som når de 
olika biblioteken och slutgiltligen också vilka titlar som lämnar hyllorna och når läsarna. 
En deluppgift i projektet av speciellt samhällsintresse är att se vad som händer med de tit-
lar som ges litteraturstöd.60

Utöver dessa förslag så förordar Arbetsgruppen större inflytande för personal 
och användare i förvärvspolitiken. Om detta är en forskningsuppgift eller inte 
låter jag vara osagt. 

Kunskapsorganisation    
Denna underkategori till huvudkategorin ”Biblioteket som kunskapssystem” 
berör informationsvetenskap. Författarna ger en kortfattad beskrivning av vad 
ämnet innebär och finner att biblioteksvetenskap och informationsvetenskap 
har en (!) gemensam berörningspunkt; ”[…] den informationsmassa som man 
beslutat att biblioteken skall kommunicera.”.61 Visserligen hävdar Arbetsgrup-
pen att aspekter som lagring, överföring och återvinning av information even-
tuellt kan tillämpas inom biblioteksvetenskapen, men det är, för att använda 
deras ord, ”en annan sida av saken”.62 Det är intressant att Arbetsgruppen gör 
denna definitiva uppdelning av de båda ämnen som vi idag läser inom ramarna 
för samma utbildning, och det är även talande för tiden att den enda aspekt på 
informationsvetenskap som Arbetsgruppen väljer att fästa någon vikt vid är när 
den har något direkt samband med biblioteken. Detta är något som det finns all 
anledning att återkomma till längre fram i uppsatsen.  

Oavsett hur författarna har valt att tolka begreppet/ämnet informationskun-
skap så förordar de forskningsprojekt inom följande områden: 1) Värdering av 
olika indexerings- och klassificeringssystems effektivitet, 2) Vilka informella 
sökord som barn i grundskolans lägre årskurser använder, 3) Användbarheten 
av hierarkiska klassifikationssystem kontra ämnesord ur klassifikatörens re-
spektive låntagarens synpunkt. 

Bibliometri och citeringsanalys    
Detta är ett område som författarna uppenbarligen antar att läsarna har begrän-
sad förhandsinformation om då kapitlet till större del upptas av en genomgång 
av ämnenas historik och förgrundsgestalter. Några egentliga förslag på forsk-
ningsprojekt framläggs inte, dock pekar Arbetsgruppen på några områden inom 

                                                 
60 Program för biblioteksforskning, s. 17. 
61 Program för biblioteksforskning, s. 18. 
62 Program för biblioteksforskning, s. 18. 
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bibliotekariearbetet där dessa ämnens idéer kan tillämpas, bland dem kan näm-
nas vilka tidskrifter och årsböcker vars prenumerationer bör hållas respektive 
avslutas samt när en artikel bör översättas till olika språk, något som i första 
hand berör biblioteksforskning och kanske inte det dagliga arbetet på ett biblio-
tek.63 Slutsatsen blir därför att bibliometri och citeringsanalys främst är att be-
trakta som ett hjälpmedel inom biblioteksforskningen, vilket kanske är att un-
derskatta betydelsen av dessa ämnen (se s. 34). Som bekant utförs en stor del 
av dagens B o I-forskning även inom dessa ämnesområden. 

Referensarbete  
Arbetsgruppen konstaterar här, mycket sakligt, att: ”Forskning kring referens-
arbete har veterligen inte bedrivits i Sverige. Vi har inte ens en kartläggning av 
i vilken omfattning och på vilket sätt referensarbete bedrivs.”64 Trots, eller kan-
ske snarare på grund av, detta faktum har de inga förslag på vad framtida 
forskning inom detta ämne i huvudsak bör ägna sig åt. Även referenser till vad 
som sysselsatt utländska forskare inom detta område saknas. 

Biblioteket i samhället  
Enligt Arbetsgruppen så efterlyste de tillfrågade biblioteken i stor utsträckning 
modeller för hur biblioteken skall arbeta för att kunna anpassa sig till föränd-
ringar i samhället. Med detta menas uppenbarligen i första hand inte föränd-
ringar av sociologisk form som förändringar i samhällsekonomin och demogra-
fiska förändringar utan snarare anpassningar till förändringar i lagstiftning rö-
rande bibliotekens ansvarsområden och liknande. Detta gäller, så vitt jag kan 
utröna, främst de kommunala folkbiblioteken då termer som ”kommunen”, 
”kommunala”, etc. är flitigt förekommande.  

Ett exempel på detta tankesätt är att Program för biblioteksforskning före-
slår en forskning på om de (kommunala) folkbiblioteken fyller sin uppgift 
sämre än vad de gamla arbetarbiblioteken gjorde, med att andra ord att kom-
munaliseringen av biblioteken skulle vara av ondo. Ett annat närliggande om-
råde som anses vara av intresse för studier är biblioteket inom den kommunala 
förvaltningsorganisationen. Arbetsgruppen nämner bl.a. undersökningar om i 
vilken grad den enskilda politiska nämnden eller lokalpolitikern påverkar det 
lokala biblioteket och bibliotekets roll i kommunens satsningar på kulturlivet i 

                                                 
63 Program för biblioteksforskning, s. 19f 
64 Program för biblioteksforskning, s. 21. 
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stort.65 Ytterliggare en forskningsuppgift inom denna kategori som anses vara 
angelägen är att kartlägga är bibliotekens ”samhällsinformativa insatser vad 
beträffar såväl form och innehåll som effekter.”.66

Övriga tänkbara forskningsprojekt som placerats inom denna kategori rör 
bibliotekens långtidsplanering (ej specifierat, studier i USA omnämns utan vi-
dare hänvisning) och bibliotek som utvecklingsprojekt i biståndsarbete.67

Biblioteket och nyttjarna 
Jag vill, för att undvika förvirring, som inledning klargöra att jag i detta kapitel 
- förutom i regelrätta citat - genomgående använt mig av den nu etablerade ter-
men ”användare” medan författarna av Program för biblioteksforskning i 
stället använder den nu föga utnyttjade benämningen ”nyttjare” (se s. 24), dock 
menar vi i båda fallen bibliotekets låntagare och/eller besökare. 

Oavsett vad man väljer att benämna dessa individer så har de ändå av na-
turliga skäl tilldragit sig ett betydande intresse från B o I-håll och användarstu-
dier var även det kvantitativt största ämnesområdet i Förslag till biblioteks-
forskning (se s. 24). Detta faktum konstaterar även Arbetsgruppen och sätter 
fingret på att trots att betydande forskning utförts inom ”user studies” så saknas 
fortfarande en sammanhållande vetenskaplig teori för området. Detta måste 
dock mer anses vara en kommentar till att mer djupgående forskning på detta 
ämne är önskvärt än att formuleringen av en övergripande teori skulle vara ett 
framtida forskningsprojekt, i varje fall tolkar jag upphovsmännen på detta sätt. 

De konkreta förslag på forskningsuppgifter som Arbetsgruppen lämnar, 
och som enligt dem kan ge kunskaper att bygga en hållbar teori på, är som föl-
jer: 1) En sociologiskt inriktad studie av människors attityder till folkbibliotek, 
framför allt framhåller man vikten av barns uppfattning, 2) En mätning av 
”människors” (ej ”användares”) förväntningar på biblioteket, kopplat till detta 
önskar man även att ta reda på hur den första kontakten med ett bibliotek sker. 
Detta borde kanske även kunna räknas som en separat studie, men någon sådan 
avgränsning sker alltså inte.68 Motiveringen till att detta uppfattas som relevant 
forskning är, förutom att försöka lägga grunden till en sammanhållen teori 
inom användarstudier, att resultaten i stor utsträckning kunde förbättra förut-

                                                 
65 Program för biblioteksforskning, s. 22. 
66 Program för biblioteksforskning, s. 22. 
67 Program för biblioteksforskning, s. 23. 
68 Program för biblioteksforskning, s. 24. Liknande studier efterlyses även av forskningsbibliotek, dock 
anpassade efter deras användarklientel. Inom detta område verkar Arbetsgruppen dock inte lika intres-
serad av forskning som de är rörande folkbibliotek.  
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sättningarna för bibliotekens kontaktarbete. Outtalat skulle alltså detta kunna 
leda till att fler ”icke-användare” lockas att utnyttja biblioteken. 

Vidare spekuleras i ett projekt som utforskar ”möjligheten att införa infor-
mationssökning som ett vetenskapligt metodinstrument”, med detta menas att 
arbeta fram någon form av pedagogiska metoder för användarutbildning.69

Slutligen behandlas olika undersökningar om läsvanor, vilket hade efterfrå-
gats av biblioteken. Arbetsgruppen framlägger här inga direkta förslag på 
specifika forskningsprojekt utan nämner bara att de efterfrågats. Undantaget är 
att på frågan om hur forskning på olika medier utnyttjas skall genomföras 
framhåller de mediakategorin tidskrifter som särskilt intressant.70 Anledningen 
till detta kan enbart bli spekulationer, eventuellt kanske de anser att denna 
forskning kan underlätta vid förnyelse av prenumerationer och gallring vid 
biblioteken. Denna tankebana ligger i linje med vilka forskningsprojekt 
Arbetsgruppen generellt förespråkar (se kapitlet ”Analys av Program för 
biblioteksforskning”).  

Bibliotekets administration    
Under denna rubrik hamnar allt som har med bibliotekets organisation att göra, 
budget, verksamhetsplaner, etc. Detta är ett område som Arbetsgruppen anser 
vara av central betydelse i forskningshänseende, och de efterlyser vidare forsk-
ning om ”[…] att finna metoder att beskriva och mäta verksamheter inom bibli-
oteksområdet och relatera sådana metoder till beskrivningar och mätningar av 
nyttjarnas behov.”.71  

De forskningsprojekt som kan komma på fråga är olika former av 
nyttokostnadsanalyser hämtade från företagsekonomin, bl.a. undersökningar av 
bibliotekets olika verksamheter, man förordar även jämförelser mellan 
”traditionell” och ”ny” biblioteksverksamhet. Eftersom jag inte är insatt i vad 
dessa begrepp innebar 1980 så avstår jag från att kommentera detta vidare. 
Man efterlyser även nya mätmetoder för bibliotekens - framför allt 
kommunbibliotekens - verksamheter och dess nytta eftersom man menar att 
detta kan ge ansvariga politiker ett beslutsunderlag i frågor om bl.a. 
budgetfrågor.72  

                                                 
69 Program för biblioteksforskning, s. 25. 
70 Program för biblioteksforskning, s. 25. 
71 Program för biblioteksforskning, s. 25. 
72 Program för biblioteksforskning, s. 26. 
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Slutligen vill man se utvärderingar och jämförelser mellan BUMS och 
LIBRIS och även se över vilka konsekvenser datoriseringen av biblioteken får 
för arbetssituationen på desamma. Viktiga frågor att ta upp för forskning här 
bedöms vara de små bibliotekens (bl.a. skolbibliotek) möjligheter att utnyttja 
datorteknik samt att klarlägga om bibliotekens service gentemot användarna 
förändras.73

Bok- och bibliotekshistoria  
Denna kategori blev ett eget ämne i och med att donationsprofessuren i Bok- 
och bibliotekshistoria inrättades vid Lunds Universitet 1991, men vid tidpunk-
ten då Program för biblioteksforskning sammanställdes räknades det som ett 
delområde inom B o I. Eftersom jag dock beslutat att inkludera doktorsavhand-
lingarna inom detta ämne i undersökningen om svenska B o I-doktorsavhand-
lingar är det därför intressant att undersöka vilka förslag på forskning som Ar-
betsgruppen - som naturligtvis inte kunde känna till att ämnet skulle bli en 
egen disciplin - förordade inom detta ämne. Man konstaterar dock att det måste 
finnas någon, låt vara svårdragen, gräns för när bok-, press-, förlags- eller 
bokhandelshistoria inte längre har någon relevans för biblioteksforskningen. 
Med andra ord, bok- och bibliotekshistoriska forskningsprojekt måste ha någon 
anknytning till ämnen som är intressanta för biblioteken.  

Det, enligt Arbetsgruppen, mest relevanta forskningsprojektet är att under-
söka vilken betydelse forskningsbiblioteken haft för utvecklingen av olika äm-
nesområden. De hypotetiska frågeställningar som forskningen bör utgå från är 
dessa: 1) Har forskarna varit de som styrt bibliotekens förvärvspolitik eller har 
det varit tjänstemännen? 2) Har biblioteken med sina förvärv medverkat till 
kunskap om när nya paradigm på ett område varit på väg att bryta fram? 3) Har 
sådana arbeten i den mån de anskaffats nått några företrädare för forskarsam-
hället? Författarna poängterar att dessa frågeställningar även kan formuleras 
om för att gälla likartad forskning inom folkbiblioteken vars historia fortfa-
rande till stor del är outforskad, i synnerhet barnbiblioteken.74

Vad skolbiblioteken anbelangar så borde det, enligt Arbetsgruppen, finnas 
utrymme för en forskning som utreder alla förslag till reformer och förbätt-
ringar som framlagts av olika myndigheter under åren.75

                                                 
73 Program för biblioteksforskning, s. 26. 
74 Program för biblioteksforskning, s. 28. 
75 Program för biblioteksforskning, s. 28. 
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Arbetsgruppens slutsatser 
Innan jag redovisar mina egna slutsatser och analyser av Program för biblio-
teksforskning så kommer jag redovisa Arbetsgruppens egna slutsatser om deras 
undersökning och om gruppens verksamhet under de knappt två år de verkade.  

Arbetsgruppen hade som tidigare sagts (se s. 12) fyra målsättningar med 
sitt arbete varav jag hittills egentligen enbart fokuserat på målsättning ”D”; att 
initiera forskningsprojekt på biblioteksområdet. I det sista kapitlet i Program 
för biblioteksforskning (s. 28-34) redovisar Arbetsgruppen sina resultat vad 
gäller de andra målsättningarna, det rör sig mest om kontaktknytning med 
andra institutioner, bl.a. i Storbritannien, samt en försäkran att delar av lärarkå-
ren vid BHS har påbörjat egen forskarutbildning i discipliner med anknytning 
till deras undervisningsområden (i övrigt ingen information om vad deras 
forskningsprojekt handlar om) och jag ser ingen anledning att i detalj redovisa 
detta, dessutom finns en mer lättöverskådlig genomgång av Arbetsgruppens 
ansträngningar inom dessa fält publicerad i BBL, nr1, 1981.76

För att återgå till Arbetsgruppens sammanfattande slutsatser om vilka 
forskningsområden som bör prioriteras i den närmaste framtiden så är deras 
svar användarstudier. Arbetsgruppen motiverar sitt beslut på följande sätt: 

Eftersom bibliotekshögskolan är den enda institution i landet som bedriver bibliotekarie-
utbildning är det viktigt att man har tillgång till expertis på så många av biblioteksveten-
skapens områden som möjligt. I ett initialskede då forskning skall introduceras måste man 
dock se det som en fördel att kunna koncentrera metodskolning och modellbyggande till 
ett problemområde som kan engagera ett större antal personer och som har tydlig anknyt-
ning till grundutbildningen. Ett sådant område utgör nyttjarstudierna, ”user studies”. Alla 
bibliotekstyper berörs av detta forskningsfält. Arbetsgruppen föreslår att forskning vid 
bibliotekshögskolan i initialskedet inriktas på området nyttjarstudier.77  

                                                 
76 Quentzer, Bertil, 1981, ”Program för biblioteksforskning färdigställt”, s. 5ff. 
77 Program för biblioteksforskning, s. 32. 
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Analys av Program för biblioteksforskning 

Jag vill till en början säga att jag på intet sätt polemiserar med Arbetsgruppens 
resonemang eller val av ämnesområde som det primära forskningsfältet; använ-
darstudier är viktiga, i lika hög grad nu som 1980. Om vi trots allt väljer att 
analysera anledningen till varför Arbetsgruppen väljer att föreslå att användar-
studier skall bli det ledande forskningsfältet så finns det med ledning av citatet 
på föregående sida följande slutsatser att dra.  

Arbetsgruppen följer genom detta val de målsättningar som sattes upp för 
deras arbete. Genom att förorda ett ämnesval som dels ”har tydlig anknytning 
till grundutbildningen” och dels ”kan engagera ett större antal personer”, läs: 
lärare på BHS, så uppfyller de inte bara målsättning ”D” (initiera forsknings-
projekt på biblioteksområdet) utan även målsättningarna ”A” (se över gällande 
utbildnings- och studieplaner med avsikten att information om pågående 
biblioteksforskning så snabbt som möjligt skall komma grundutbildningen till 
godo) respektive ”C” (verka för att bibliotekarielinjens lärare kan skaffa sig 
erforderlig forskarkompetens). Detta bör inte tolkas som att jag anser att 
Arbetsgruppen varit bakbundna vid de uppsatta målsättningarna och bara i 
panik slängt fram ett forskningsområde som stämmer med vad de blivit 
tillsagda att göra, utan snarare som att de anpassat sin motivering till varför de 
förordar just användarstudier efter målsättningarna. 

Innan vi börjar med arbetet att analysera Arbetsgruppens övergripande in-
ställning till vad som kan anses vara relevant svensk biblioteksforskning måste 
man ha i åtanke att Arbetsgruppens beslut grundar sig på en utfrågning där den 
övervägande majoriteten av de tillfrågade institutionerna är bibliotek och i för-
sta hand folkbibliotek, detta ledde av naturliga skäl till att de flesta inkomna 
förslagen behandlar praktiska (folk)biblioteksfrågor. Detta faktum innebär na-
turligtvis inte automatiskt att Arbetsgruppen måste rätta sig efter detta, tvärtom 
har Arbetsgruppen genom sin handlingsplan (biblioteksfolk rådgivande instans, 
Arbetsgruppen beslutande instans) informellt blivit den centrala forsknings-
nämnd som Greta Renborg förordade (se s. 13f). Jag finner ingenting som 
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pekar på att Arbetsgruppen arbetat utifrån populistiska motiv för att vinna 
gehör för sina åsikter från landets folkbibliotek. 

Efter en genomläsning av Program för biblioteksforskning torde det dock 
ändå stå tämligen klart för läsaren att Arbetsgruppen har en inställning till bib-
lioteksforskning som präglas av ett tänkande där det dagliga arbetet på 
biblioteken, och i synnerhet folkbiblioteken, står i fokus. Trots att 
användarstudier i slutändan anses vara det centrala området för 
forskningsprojekt i den närmaste framtiden och att dessa tankebanor borde 
genomsyra synen på forskningsprojekt även inom de andra delområdena av 
ämnet så ligger fokus i hög grad även på bibliotekspersonalen. Något 
provocerande skulle man kunna hävda att ”relevant” biblioteksforskning enligt 
Arbetsgruppen i stort sett innebär forskning som strävar efter att underlätta för 
folkbibliotekarien att sköta sina dagliga rutiner.  

Denna inställning framkommer tydligast i utvärderingen av de ämnesområ-
den som med förlov sagt får sägas ligga längst bort från en bibliotekaries dag-
liga sysslor, som exempel på sådana områden har jag valt att granska Arbets-
gruppens inställning till informationsvetenskap, bibliometri och citeringsana-
lys.78

Att informationsvetenskapen vid denna tid ansågs vara ett ämne separerat 
från biblioteksvetenskapen har jag av inga synpunkter på, det är egentligen 
bara att acceptera att detta inte var en ovanlig uppfattning även en lång bit in 
på 1980-talet (se även kapitlet ”Forskningsanknytningen utreds, 1986”). Av 
större intresse är att Arbetsgruppen aldrig hävdar släktskap med 
informationsvetenskapen, denna disciplin ses som inriktad på utveckling av 
tekniska hjälpmedel för lagring och spridning av information snarare än ett 
ämne som primärt sysslar med ovanstående, vilket kanske heller inte var helt 
osant i detta stadium av informationsvetenskapens utveckling. Den generella 
inställningen är att biblioteksvetenskapen kan dra nytta av informationsveten-
skapliga landvinningar för sina egna behov (indexerings- och klas-
sificeringsfrågor). Det enda området inom informationsvetenskapen som sägs 
vara gemensamt med biblioteksvetenskapen är just bibliotekens informations-
massa (se s. 27). Detta är ett utmärkt exempel på Arbetsgruppens fokusering på 
biblioteksvetenskap som vetenskapen om biblioteket som fysisk enhet. 

Bibliometri och citeringsanalys var vid denna tid inte lika stora forsknings-
ämnen inom B o I som de är i dag, i synnerhet inte i Sverige, och jag erkänner 
                                                 
78 Att ämnesområden som administrations-, förvärvs- och gallringspolitik har en fokusering på personalen 
är mindre förvånande. 
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att det är vanskligt att jämföra dagens förhållanden med de förhållanden som 
rådde för ca 25 år sedan. Trots detta så anser jag att Arbetsgruppen inte riktigt 
tagit fasta på de möjligheter som bibliometri och citeringsanalys kan innebära 
för forskningen inom vitt skilda discipliner och faktiskt är ett exempel på att B 
o I:s tvärvetenskaplighet inte enbart inskränker sig till att ”låna” teorier och 
metoder från andra vetenskaper utan även att vi kan ge någonting tillbaka. Som 
jag tidigare nämnde så ser Arbetsgruppen dock i första hand till den praktiska 
nytta som dessa ämnen kan innebära för biblioteken, t. ex. som underlag för 
vilka tidskrifter och årsböcker som bör sägas upp eller behållas eller för lager-
hållningsprinciper. Att Arbetsgruppen glädjande nog inser att citeringsanalys 
kan användas till gagn för forskning i stort; att den kan fungera som underlag 
för en bedömning om när en artikel bör översättas till andra språk ändrar inte 
min uppfattning i sak. En, måhända alltför spekulativ, orsak till att arbetsgrup-
pen inte ser möjligheterna med dessa områden är att jag tycker mig ana att de, 
mellan raderna, anser att de i alltför hög grad är att betrakta som informations-
vetenskapliga och inte biblioteksvetenskapliga.   

Slutligen skulle jag vilja fästa uppmärksamheten på Arbetsgruppens in-
tresse av folkbiblioteken, ett intresse som understundom leder till en viss styv-
moderlig behandling av andra typer av bibliotek. Det är förvisso en helt riktigt 
analys som Arbetsgruppen gör när de förklarar att: ”Stat och kommun svarar 
för den utan jämförelse största delen av all biblioteksverksamhet som bedrivs i 
landet.”.79 Visst är detta ett faktum som det är svårt att bortse från, men tonvik-
ten läggs, enligt min mening, ändå i alltför hög utsträckning på de (kommu-
nala) folkbiblioteken. Delområdena ”Biblioteket i samhället” och ”Biblioteken 
och nyttjarna” är i stort sätt förbehållna folkbiblioteken trots att forskningspro-
jekt liknande de som nämns med lätthet även skulle kunna appliceras på forsk-
nings- och specialbibliotek. 

Mina invändningar till trots så anser jag ändå att Program för biblioteks-
forskning är ett väl utfört arbete som författarna skall ha all heder av. Som hel-
het är programmet lättöverskådligt och stringent, de flesta av B o I:s delområ-
den är täckta och de förslagna forskningsprojekten är, givetvis med vissa un-
dantag,  faktiskt just ”relevanta”. 

                                                 
79 Program för biblioteksforskning, s. 22. 
 

 35



Mellan två utredningar, 1981-1985  

Jag har valt att kalla detta kapitel ”Mellan två utredningar” därför att det be-
handlar tidsperioden mellan publiceringen av Program för biblioteksforskning 
och publiceringen av Emin Tengströms utredning Forskningsanknytning av 
bibliotekarielinjen. Under dessa år utkom inga större arbeten om den framtida 
institutionaliseringen av B o I och heller inga sammanhållna debatter liknande 
1978 års debatt.80  

Sammanfattningsvis präglades diskussionen om framtiden i hög grad av 
försök att identifiera B o I-ämnets kärna, debattartiklarna under denna tid 
ställde påfallande ofta frågorna ”Vad är biblioteksvetenskap?” samt ”Vad skall 
biblioteksvetenskapen användas till?”81. En anledning till denna utveckling 
torde vara att den allmänna känslan var att forskningsanknytningen var på god 
väg att genomföras och att man därför kände ett behov att definiera ämnet 
bättre. Den gamla stötestenen om lokaliseringen av forskarutbildningen var 
även nu fortfarande föremål för diskussion. Man får alltså inte göra missbe-
dömningen att dessa år skulle vara någon form av ”mellanperiod” präglad av 
stagnation och tystnad i debatten om forskningsanknytningen av B o I-ämnet 
(jfr. uttrycket ”den mörka medeltiden”). 

Tvärtom inleddes 1981 med att BBL gav ut ett temanummer om biblio-
teksforskning där i tur och ordning Karin Karlsson, Trollhättans bibliotek, Vi-
veca Rehbinder, skolbibliotekarie i Sundbyberg samt den redan omnämnde 
Nils Palmborg kommenterar Program för biblioteksforskning.  

Karlsson anser att Förslag till biblioteksforskning (som distribuerades till 
biblioteken tillsammans med Program för biblioteksforskning först 1980) och 
även skrivelsen som skickades till biblioteken där de uppmanades att sända in 
förslag på forskningsuppgifter är dåligt utförda och oplanerade vilket har lett 

                                                 
80 På grund av detta kommer jag inte att redovisa alla debattinlägg som berör uppsatsens ämne utan har 
gjort ett selektivt urval av artiklar som jag funnit intressanta att redovisa. Läsare med specialintresse för 
tidsperioden hänvisas till tidskrifterna Biblioteksbladet, Bibliofack samt Bibliotek i samhället årgångarna 
1981-1985.  
81 Dessa frågor är ofta svåra att få något slutgiltigt svar på, de ”resultat” debattören kommer fram till 
sammanfaller påtagligt ofta med dennes specialintressen eller personliga uppfattning. 
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till att a) biblioteken och övriga institutioner har missuppfattat skrivelsen, b) 
Förslag till biblioteksforskning innehåller en massa oväsentligheter och förslag 
på ämnen som faller utanför ramen för biblioteksforskning.82 Karlsson vänder 
sig även mot hela programmets uppbyggnad som hon anser: ”[…] ger mig 
känslan att biblioteksarbetare på fältet förväntas passivt överlämna sina 
obesvarade frågor och olösta problem till BHS för forskning. Så kan det 
naturligtvis inte gå till.”.83 Programmet bör i sin helhet betraktas som ett 
förslag, anser Karlsson, och föreslår att det skall skickas till remissinstanser 
(bibliotek och forskningsinstitutioner) innan man kan ta ställning till det. 
Visserligen delar jag några av Karlssons invändningar (se s. 24f.) men på det 
stora hela anser jag att Arbetsgruppens skrivelse var välformulerad och tydlig. 
De kan, anser jag, inte hållas ansvariga för att okunnigheten om vad B o I-
forskning egentligen innebär var så pass utbredd även bland bibliotekarier.   

Rehbinder å sin sida anser, liksom mig, att vissa typer av bibliotek miss-
gynnats av Arbetsgruppen, i första hand skolbiblioteken. Hon anser även att 
BHS saknar kvalificerade kunskaper om skolbibliotek och föreslår att forsk-
ning som berör skolbiblioteken i stället bör bedrivas i samarbete med 
Skolöverstyrelsen eller lärarhögskolan i Linköping.84

Den som är mest positiv till programmet är Palmborg, han anser, tvärtemot 
Karlsson att Arbetsgruppen gjort ett utmärkt jobb med att sålla i den, som han 
med sedvanlig elegans uttrycker det, ”ytterst disparata idésamlingen”. Palm-
borgs övergripande åsikt om Program för biblioteksforskning är att den är: 
”[…] en sammanfattande och systematisk analys av materialet och ett konkret 
förslag till en kommande svensk biblioteksforsknings väsentliga inriktningar 
[…].”.85 Givetvis instämmer han inte med allt som sägs, bl.a. anser han att frå-
gor som berör serviceförbättringar har hamnat i skymundan till förmån för 
forskning som strävar efter att ge exakta resultat, exempelvis kunskapsorgani-
sation, bibliometri och citeringsanalys. Min åsikt i den frågan har jag redan 
redovisat. Inte heller Palmborg ser programmet som ett slutgiltigt dokument på 
hur forskningen bör bedrivas i framtiden utan främst som ett incitament till 
fortsatta diskussioner. Huruvida han ändrat ståndpunkt i lokaliseringsfrågan 
framgår inte. 

                                                 
82 Karlsson, Karin, 1981, ”Om program för biblioteksforskning”, s. 8. 
83 Karlsson, s. 8. 
84 Rehbinder, Viveca, 1981, ”Biblioteksforskningen och skolbiblioteken, s. 9f. 
85 Palmborg, Nils, 1981, ”Biblioteksforskning – rannsakan av en undersökning”, 1981, s. 10. 
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Samma år, 1981, publicerade Eric Starfelt en artikel i BBL där han tonar 
ner vikten av en forskningsanknytning av B o I-ämnet. I stället för att BHS äg-
nade så mycket möda med att få till stånd en forskarutbildning borde man i 
stället inse att bibliotekarieutbildningen i första hand är en yrkesutbildning som 
syftar till att utbilda skickliga yrkesutövare. Med en viss ironi konstaterar Star-
felt att: ”Det är nog inte många som går till biblioteket i hopp om att finna en 
vetenskapssystematiker el[.] dylikt bland personalen.”.86 Starfelt går så långt att 
han önskar att ordet ”hög” stryks från bibliotekhögskolan. Med andra ord en 
återgång till den folkbibliotekarieutbildning som bedrevs i Stockholm innan 
denna utbildning slutgiltigt lades ner 1972 (se s. 10-11). Visserligen kan man 
invända att Starfelt debatterar grundutbildningen och inte forskarutbildningen, 
men om man betänker att Arbetsgruppen spenderade två år på att ”se över gäl-
lande utbildnings- och studieplaner med avsikten att information om pågående 
biblioteksforskning så snabbt som möjligt skall komma grundutbildningen till 
godo” så framstår Starfelts åsikter som en form av antites till den utveckling 
som förordas av Arbetsgruppen.87 Det är för mig omöjligt att tolka 
artikelförfattaren på annat sätt än att han tar avstånd från satsningarna på ökad 
forskning inom B o I-området. 

Faktum är att Starfelt inte är ensam om att starkt ifrågasätta behovet av 
ökad forskning inom ämnet. Två år senare, 1983, publicerade BBL en artikel 
författad av Bengt Alexandersson, Göteborgs Universitetsbibliotek, i vilken 
denne, i likhet med många andra under denna tid, frågar sig vad biblioteks-
forskning/biblioteksvetenskap egentligen är. Alexanderssons artikel är intres-
sant av många orsaker och jag har därför valt att exponera den på bekostnad av 
andra artiklar skrivna under den tidsperiod som detta kapitel avhandlar. Ut-
gångspunken i artikeln är att Alexandersson ställer den retoriska frågan: ”Hur 
intressanta är egentligen bibliotek?”.88

Alexandersson presenterar en tankekedja som kortfattat ser ut på följande 
sätt:  

Fråga: Begreppet ”bibliotek” är mångskiftande, vad har de gemensamt? 

Svar: De är informationsförmedlare. 

Följdfråga: Förestår det stora förändringar inom informationsförmedlingen? 

                                                 
86 Starfelt, Erik, 1981, ”Utbildning av bibliotekarier”, s. 80. 
87 Program för biblioteksforskning, s.2. 
88 Alexandersson, Bengt, 1983, ”Biblioteksforskning – finns det?”, s. 97.  
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Svar: Ja, ingen tvivlar på det. 

Slutsats: Bibliotek är högst olika varandra och befinner sig i förändring, alltså 
är biblioteken i sin roll som informationsförmedlare inte särskilt intres-
santa.89

Alexandersson hävdar i stället att det intressanta med bibliotek är informations-
kedjan givare – mottagare och konstaterar samtidigt att kommunikation mellan 
människor till stor del sker utanför biblioteken. I framtiden kommer denna 
”utom-bibliotekala” kommunikation att öka på bibliotekens bekostnad, spår 
Alexandersson, och då ”är det ute med biblioteken som informationsförmed-
lare, så säkert som att det är ute med luftskeppen.”.90 Om jag förstått Alexan-
dersson rätt så är detta inte någon form av dystopi, utan en exemplifiering av 
det faktum att det som kan anses vara intressanta forskningsområden i dag, 
1983, kan vara fullständigt obsoleta i framtiden. 

 Artikeln hävdar vidare att ett bibliotek kan studeras utifrån ett flertal olika 
aspekter, som en egen fungerande enhet, som en länk i informationskedjan, 
som en del av samhället, etc.91 Finns det då en sammanhållen forskning eller är 
detta att betrakta som olika forskningsområden, frågar sig Alexandersson. Han 
har samma syn på biblioteksforskningen i stort, de olika ämnesområdena är 
sinsemellan för disparata för att man skall kunna tala om ett forskningsområde. 
Som exempel på detta hänvisar han till Program för biblioteksforskning, kap. 5 
och redovisar fyra olika exempel på forskningsuppgifter som omnämns och 
som, enligt Alexandersson, omöjligt kan sättas in i ett sammanhang.92 Genom 
att dessa ämnen saknar gemensamma inriktningar och metoder och inte stöder 
varandra inbördes drar Alexandersson slutsatsen att begreppet biblioteksforsk-
ning är ett irrelevant falsarium. 

Finns det något som kan kallas biblioteksforskning? Finns det inte i stället ett antal områ-
den, som vart och ett har en stark anknytning till andra forskningsområden där biblioteken 
bara är en bland många faktorer (områden som information, samhälle, ekonomi, historia) 

                                                 
89 Alexandersson, s. 97. Uppställningen enligt modellen fråga - svar är min egen 
90 Alexandersson, s. 97. Orden ”som informationsförmedlare” står i fet stil även i originalartikeln. 
91 Alexandersson, s. 97. 
92 Dessa forskningsuppgifter är: ”- Citeringsanalys, utnyttjad för att undersöka spridningen av av svenska 
forskningsresultat i internationella vetenskapliga tidskrifter (”information”, inte ”bibliotek”) – Vilka 
faktorer påverkar en kommunpolitiker när det gäller att satsa på bibliotek (”samhälle”, i ringa mån 
”bibliotek”) – Cost benefit analysis (ett centralt ”biblioteksämne”) – Gustaf III och tryckfriheten (dok-
torsavhandling i historia, som knappast ens nämner bibliotek).”. (Alexandersson, s. 97.)  Ämnesbedöm-
ningen är Alexanderssons egen, han har heller inte gjort skillnad på forskningsförslag som förordas av 
Arbetsgruppen eller förslag som enbart omnämns i Program för biblioteksforskning. 
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och med svag anknytning sinsemellan (de har mycket eller litet eller nästan ingenting alls 
att göra med bibliotek.93

Till skillnad från Starfelt så är Alexandersson inte negativt inställd till biblio-
teksforskning, däremot vänder han sig emot tanken på att institutionalisera ett 
ämne som, enligt honom, inte existerar. Han fruktar att biblioteksforskningen 
genom sin ”upphöjning” till enskilt forskningsämne vid en institution kommer 
att bli alltför spretig till sin natur och att fokus på väsentligheter (bibliotekens 
plats i informationskedjan) kommer att försvinna till förmån för forskningspro-
jekt som inte har med bibliotek att göra.94 Det som skiljer Alexandersson från 
de andra som är tveksamma till BHS som centrum för biblioteksforskning är att 
han inte i första hand förordar någon annan placering utan att han helst inte ser 
någon forskningsanknytning av ett ämne som så uppenbart saknar ett bestämt 
område. 

Denna artikel, som till stora delar dock är tänkvärd, ger ett utmärkt exem-
pel på hur svårt det kan vara att definiera vad B o I-ämnet ”egentligen” handlar 
om när man, som Alexandersson, har en bestämd uppfattning om ämnet och 
kanske även saknar förståelse för ämnets inneboende tvär- eller flervetenskap-
liga karaktär (beroende på vilken inställning man har i frågan tvär- eller flerve-
tenskapligt ämne). Med detta menar jag att de som har en inställning liknande 
den som Arbetsgruppen ger uttryck för i citatet: ”Den forskning som för bibli-
otekarieutbildningen är relevant att anknyta till är självklart biblioteksforsk-
ning. Därmed upphör det självklara.”, och som kan acceptera att B o I är ett 
ämne som är svårdefinierat paradoxalt nog har lättare att definiera ämnet. Om 
man hävdar en bestämd ståndpunkt, ”Detta och Detta är biblioteksvetenskap, 
ingenting annat”, kan det lätt bli så att man, likt Alexandersson, hävdar att äm-
net egentligen inte existerar när man upptäcker att en stor del av den forskning 
som utförs ”inte tillhör ämnet” och lika gärna kunde ha utförts av en helt annan 
institution.  

Starfelts och Alexanderssons åsikter är dock i minoritet under dessa år, de 
flesta artiklar jag läst välkomnar forskningsanknytningen, även om man, som 
sagt, ofta är oense om vad B o I ”egentligen” innebär.  

 
  

                                                 
93 Alexandersson, s. 97. 
94 Alexandersson, s. 97. 
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Forskningsanknytningen utreds, 1986  

Direktiven 
I juni 1985 publicerade Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) direktiven 
för forskningsanknytningen i en skrivelse kallad Utredning om bibliotekarie-
linjens forskningsanknytning där de stipulerar riktlinjerna inför den kommande 
utredningen om just detta.95 Här fastslås slutgiltigt att forskningsutbildningen 
skall förläggas i Borås. UHÄ stöder sig på Proposition 1975: 9 där det i en bi-
sats fastslås att: ”[…] ett system för forskningsanknytning av grundläggande 
högskoleutbildning på regional bas […]” bör förverkligas.96 Tilläggas bör dock 
att UHÄ verkar ha tagit intryck av BHS målmedvetna yrkande på att forskarut-
bildningen skall placeras i Borås.97  

Huvuduppgiften för utredningen är att ”klargöra förutsättningarna för 
bibliotekarielinjens forskningsanknytning”.98 De övriga direktiven för 
utredningen, förutom de rent formella som deadline och finansiering, är att 
ämnet måste få en klarare definiering i den bemärkelsen att det skall avgöras 
huruvida ämnet bör benämnas ”biblioteksforskning” eller ”biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning”. Ämnets avgränsningar skall ske ”med 
utgångspunkt i bibliotekarielinjens behov av forskningskontakt”.99  

De huvudfrågor som UHÄ vill se utredda, och som jag antar att de ser som 
centrala för framtida svensk B o I-forskning, är forskningsanknytningens bety-
delse för: 1) Tillvaratagandet av ”det vetande som är av betydelse för bibliote-
kens kulturfrämjande och kulturpedagogiska uppgift” samt 2) Informationstek-
nologins tillämpningsmöjligheter på informationsförsörjningsområdet.100  

                                                 
95 Utredningsdirektiven finns även tryckta i faksimil i Tengström, s. 67-72 under benämningen ”Bilaga 
1”. Det är denna faksimilkopia jag har begagnat mig av och i fortsättningen kommer att hänvisa till. 
96 Proposition 1975: 9, s. 426f. 
97 Tengström, 1986, s. 68. 
98 Tengström, 1986, s. 71. 
99 Tengström, 1986, s. 69f. 
100 Tengström, 1986, s. 70. 
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Slutligen finns det även organisatoriska frågor som måste lösas, UHÄ stö-
der sig även här på en proposition (1983/84: 107, bilaga 5). Denna fastslår att 
forskning vid högskolor utanför universitetsorterna måste använda sig av de 
lärarresurser de själva disponerar eller söka samverkan med ett universitet eller 
annan högskola.101 Utredningen måste alltså innehålla förslag på en sådan sam-
verkan samt beskrivningar av hur planering, ledning och drift av verksamheten 
bör vara uppbyggda. 

Förutom detta skall utredningen även belysa hur forskning och ”relevant 
specialiserat vetande” vid andra institutioner kan berika forskningsanknyt-
ningen av bibliotekarielinjen, som exempel på sådana ”utomstående” institu-
tioner nämner UHÄ LIBLAB i Linköping och INFORSK i Umeå.  

Utredningen 

Definition och avgränsning av ämnet 
Uppdraget att utreda forskningsanknytningen gick till professor Emin Teng-
ström, vilket resulterade i UHÄ-rapporten 1986: 1 under namnet 
Forskningsanknytning av bibliotekarielinjen vid Högskolan i Borås. Förslag 
till åtgärder (hädanefter benämnd enbart Forskningsanknytning av 
bibliotekarielinjen). Tengström har i utredningen bemödat sig att definiera det 
omstridda begreppet ”biblioteksforskning” och dess innebörd. Hans 
tillvägagångssätt, och i förlängningen definition av innebörden är denna: 

Vad avser innebörden av begreppet ’biblioteksforskning föreslår jag sålunda:  

att som grundval för avgränsningen välja biblioteket som (administrativ) institution;  

att vid avgränsningen undvika såväl mycket vida som mycket smala innebörder av be-
greppet; 

att definiera begreppet genom identifiering av ett antal delområden av biblioteksforsk-
ning; 

att välja en kombination av innehållsliga och vetenskapsteoretiska kriterier vid identifie-
ringen av dessa delområden; 

                                                 
101 Tengström, 1986, s. 71. 
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att vid identifieringen urskilja (åtminstone) tre delområden, nämligen: 

1. biblioteken som informationsomsättande enheter 

2. biblioteken som tjänsteproducerande enheter 

3. biblioteken som kulturfrämjande enheter; 

att betrakta det så avgränsade och definierade området som flervetenskapligt snarare än 
tvärvetenskapligt; 

att betrakta frågan om (den svenska) biblioteksforskningens kvalitet och karaktär av ve-
tenskap som en angelägenhet i första hand för den inom området redan initierade kritiska 
diskussionen; samt 

att benämna det avgränsade området ”biblioteksforskning” snarare än ”biblioteksveten-
skap”.102

 

Huruvida man anser att detta är en riktig bedömning eller inte beror nog i 
första hand på vika områden inom B o I som man själv bedömer som viktiga, 
men det är av underordnad karaktär för nuvarande. Genom att studera 
Tengströms modell får vi en ganska klar bild över hur han personligen 
uppfattar ämnet, vilket onekligen är till hjälp för att förstå hans val av åtgärder 
för forskningsanknytningen. Tengström motiverar själv utförligt varför han 
gjort de definitioner av begreppen som han gjort och att redovisa och 
kommentera hans motiveringar i detalj låter sig inte göras inom ramen för 
denna uppsats. Jag har därför gjort valet att enbart kommentera vissa aspekter 
på hans slutsatser.103

Anledningen till att Tengström gjort ”biblioteket som institution” till 
grundval för avgränsningen är, enligt honom själv, att andra begrepp är an-
tingen för omfattande, för vaga eller för snäva. Som exempel på begrepp som, 
enligt Tengström, kan sorteras in under dessa kategorier nämner han informa-
tionsförmedling (för omfattande), informationshantering (för vagt) samt infor-
mationsförsörjning (för snävt). Ett inte heller oviktigt skäl till att Tengström 
förordar just ”biblioteket som institution” i stället för något som har prefixet 

                                                 
102 Tengström, 1986, s. 6f. Alla understrykningar i citatet är Tengströms. 
103 För de läsare som känner ett behov av att i detalj studera Tengströms motiveringar rekommenderas en 
läsning av kapitel 2 i Forskningsanknytning av bibliotekarielinjen. 
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”informations-” som avgränsning av begreppet är förmodligen hans motvilja 
mot informationsvetenskapens inlemmande i biblioteksvetenskapen.104  

Arbetsgruppen identifierade i Program för biblioteksforskning 5 aktuella 
delområden inom B o I (varav ett av dem är uppdelat i 4 undergrupper) och i 
kapitlet ”De Svenska doktorsavhandlingarna” kommer vi att finna att Maj 
Klasson i Biblioteksforskning i Sverige gör bedömningen att det finns 11 del-
områden inom ämnet. Tengström finner å sin sida enbart 3 delområden inom 
svensk biblioteksforskning; biblioteken som informationsomsättande enheter, 
biblioteken som tjänsteproducerande enheter samt biblioteken som kulturfräm-
jande enheter. Tengström reserverar sig dock för att det eventuellt kan finnas 
andra delområden beroende på hur man räknar, som exempel nämner han ”bib-
lioteken som administrativa enheter”.105  

Med begreppet ”biblioteken som informationsomsättande enheter” menar 
Tengström, enkelt uttryckt, frågor som rör lagring, återvinning och bearbetning 
av information, t.ex. klassificering, katalogisering och liknande. Bibliotekets 
bestånd och förmåga att överblicka och utveckla beståndet, med andra ord. 
Tengströms andra delområde, ”biblioteken som tjänsteproducerande enheter”, 
kunde lika gärna ha blivit benämnd ”bibliotekens användare”, eftersom de är 
dessa som utnyttjar de tjänster som biblioteken så att säga producerar. ”Biblio-
teken som kulturfrämjande enheter” slutligen, fokuserar främst på folkbiblio-
tek. Här ligger tonvikten inte på information utan på kulturförmedling i vid 
mening. Allt detta framstår vid första ögonkastet som en grov förenkling alter-
nativt som självklart; bibliotek består av en samling böcker (och andra media), 
människor lånar böcker, (folk)biblioteken är förmedlare av kultur. Är detta 
verkligen en vetenskap? 

Rent spontant måste jag säga att det, enligt mig, egentligen inte spelar nå-
gon roll hur många delområden man ansett sig finna inom B o I-ämnet, det vik-
tigaste måste ändå vara att man är medveten om på vilket sätt de förhåller sig 
till varandra och vilka utgångspunkter man bör ha för att bäst studera dem. Min 
hypotes är att Tengström gjort denna uppdelning i tre ”enheter” just därför att 
det på ett översiktligt sätt går att konstatera vilka forskningsmetoder som är 
bäst lämpade att applicera på dem. Forskning på fenomen som omfattas av det 
första delområdet knyter an till formella vetenskaper som statistik och system-
vetenskap, men även till datavetenskap och informationsvetenskap, hävdar 

                                                 
104 Tengström, 1986, s. 21f. 
105 Tengström, 1986, s. 24. 
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Tengström.106 Inom det andra delområdet är forskning som anknyter till sam-
hällsvetenskapliga ämnen att föredra, som exempel nämner han bl.a. företags-
ekonomi, beteendevetenskap och kunskapssociologi.107 Tengströms tredje del-
område omfattar forskning där humanistiska vetenskapstraditioner kan använ-
das, exempel på sådana är t.ex. lärdomshistoria, etnologi och litteratursocio-
logi. Tengström hävdar även att detta delområde ligger nära masskommunika-
tionsforskningen.108 Om man anlägger denna syn på biblioteksforskningen 
bleknar bilden av biblioteksvetenskap som ”läran om ett hus där det finns 
böcker”. I stället framträder bilden av ett komplext ämne som kan sägas vara 
både naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanvetenskapligt. 
Tvärvetenskapligt i ordets rätta bemärkelse med andra ord, precis som så 
många andra, i denna uppsats nämnda personer, redan hävdat,  

Huruvida min hypotes skulle bekräftas av Tengström eller inte vill jag inte 
spekulera i, däremot skulle han förmodligen vända sig mot termen ”tvärveten-
skaplig”, eftersom han är av den uppfattningen att B o I i första hand är att be-
trakta som ett flervetenskapligt ämne (se s. 42). Hårklyverier? Inte enligt Teng-
ström: 

Det faktum att biblioteksforskningens forskningsfält är uppdelat i flera delområden är för 
det första inte på något sätt unikt och för det andra knappast en anledning att tala om tvär-
vetenskaplighet, snarare då om flervetenskaplighet. Däremot kan man föreställa sig att det 
inom de olika delområdena kan ske en tvärvetenskaplig korsbefruktning av olika veten-
skapstraditioner i fråga om begrepps-, metod- och teoriutveckling. […] Man kan även fö-
reställa sig att det med tiden blir möjligt att slå bryggor av tvärvetenskapligt slag också 
mellan de olika delområdena.109

Enligt en professor i tvärvetenskapliga studier så är alltså B o I, i varje fall i 
mitten av 1980-talet, att betrakta som ett flervetenskapligt ämne snarare än ett 
tvärvetenskapligt ämne, huruvida denna insikt har slagit rot i medvetandet hos 
aktiva forskare och utbildare inom området och om detta har påverkat forsk-
ning och eller utbildning kan jag inte ta ställning till. Att forskningsområdet 
teoretiseras på detta sätt för att, som jag också antar är Tengströms avsikt, öka 
förståelsen för inplaceringen av ämnet inom den vetenskapliga traditionen är i 
alla avseenden intressant. 

                                                 
106 Tengström, 1986, s. 25. 
107 Tengström, 1986, s. 25. 
108 Tengström, 1986, s. 26. 
109 Tengström, s.29. Alla understrykningar i citatet är Tengströms. För de läsare som vill fördjupa sig i 
skillnaderna mellan tvärvetenskaplighet och flervetenskaplighet rekommenderar jag starkt Tengström, 
Emin, 1993, ”Biblioteks- och informationsvetenskap – ett fler- eller tvärvetenskapligt område?”, s. 9-19. 
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Som jag tidigare nämnde (s. 43) så är Tengström avogt inställd till att be-
nämna forskningsområdet ”biblioteks- och informationsvetenskap”, de argu-
ment han använder sig av är i första hand att innebörden av 
”informationsvetenskap” ännu inte är klarlagd. Informationsvetenskap är en, 
ännu icke etablerad, samhällsvetenskap med utgångspunkter i 
informationsteori och systemvetenskap enligt Tengström. Termen i sig används 
i hög utsträckning för att beteckna studier av vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning.110 Enligt utredningens indelning av 
biblioteksvetenskapens 3 delområden skulle informationsvetenskap som är av 
nytta för biblioteken med lätthet kunna inplaceras i det första delområdet, detta 
är dock inget som Tengström nämner i klartext utan min egen tolkning av hans 
tankebanor. Om vi skulle driva saken till sin spets, och anta att Tengströms tes 
att det enbart finns tre definierade delområden inom ämnet stämmer, så borde 
ämnet, i konsekvensens namn, få namnet ”Biblioteks-, informations-, 
användar- och kulturförmedlarkunskap”. 

För övrigt, anser Tengström, har det engelska språkets inflytande på den 
akademiska världen bidragit till att termen B o I har blivit populär. Detta är en 
rak översättning från engelskans ”Library and Information Science” medan det 
tyska namnet enbart är ”Bibliothekswissenschaft” (”biblioteksvetenskap”), en 
term som enligt Tengström bättre beskriver ämnet.111 Tengström är, i nuläget, 
även tveksam till denna term för att, utifrån svenska förhållanden, beskriva äm-
net. I en övergångsfas borde ”bibliotekskunskap” vara den gällande termen för 
att när ämnet blivit ”helt etablerat” ersättas med ”biblioteksvetenskap”.112 Vad 
exakt som menas med att ett ämne är helt etablerat framgår inte av diskussio-
nen, Tengström menar dock, senare i utredningen, att en framtida institution 
kunde benämnas ”Institutionen för Biblioteksvetenskap” för att markera 
ämnets ”mognad”.113

Forskningsanknytningen 
Så långt utredningens definitioner av ämnets beståndsdelar, utredningens 

huvuduppgift är dock enligt de stipulerade direktiven att klargöra förutsättning-
arna för bibliotekarielinjens forskningsanknytning. Innan vi går in på Teng-
ströms förslag till åtgärder så finner jag det nödvändigt att, för att öka förståel-

                                                 
110 Tengström, 1986, s. 21. 
111 Tengström, 1986, s. 18. 
112 Tengström, 1986, s. 31. 
113 Tengström, 1986, s. 55. 
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sen för Tengströms tankar, klargöra vad hans definition av termen ”forsknings-
anknytning” innebär: 

Den i dag gängse innebörden av begreppet ’forskningsanknytning’ torde kunna återges så 
här: Det handlar dels om att göra grundutbildningen ”högskolemässig” (både med tanke 
på framtida yrkesutövning och med tanke på möjligheterna att bedriva fortsatta studier på 
doktorandnivå), dels om att undanröja hinder av olika slag, som kan drabba dem som efter 
avlagd grundexamen önskar fortsätta sina studier på forskarutbildningsnivå. De förslag 
som läggs fram måste således inrymma dessa båda aspekter av begreppet ’forskningsan-
knytning’.114  

 Gällande åtgärdsförslagen så presenterar Tengström, i enlighet med 
direktiven, två separata förslag, benämnda ”Alternativ ETT” [sic] och 
”Alternativ TVÅ” [sic]. Här finner man ett exempel på att Tengström varit 
bakbunden av direktiven eftersom det stipuleras att ett av alternativen till 
åtgärdsplan skall baseras på förutsättningen att inga budgetförstärkningar kan 
tillskjutas. Tengströms Alternativ ETT är det alternativet och verkar inte 
uppskattas vare sig av Tengström själv, av UHÄ eller av remissinstanserna 
(mer om detta senare i uppsatsen), faktum är att Tengström själv erkänner att 
detta alternativ egentligen inte skulle få några positiva effekter eller stora 
förändringar alls till stånd.115 Jag har därför valt att inte fästa så stor vikt vid 
detta förslag och koncentrerar mig i stället på Alternativ TVÅ, som krävde 
vissa resursförstärkningar. 

Tengström föreslår att som ett första steg inrätta en organisation som skall 
fungera som ett centrum för biblioteksforskning i Sverige, han tänker sig att 
detta centrum skall fungera som en mötesplats där informella kontakter kan 
knytas, både av/med teoretiker och praktiker för att bygga upp ett nationellt 
nätverk. Tengström har hämtat inspiration till sin idé från Centrum för mass-
kommunikationsforskning i Stockholm som han anser var en bra startpunkt för 
ett nytt tvär- eller mångvetenskapligt ämne. I Göteborg inrättades en institution 
för ämnet direkt och i Lund är, vid tiden för utredningen, ämnet 
underavdelning till sociologi och litteraturvetenskap, ”Stockholmsmodellen” 
får väl anses vara en form av medelväg.116 Detta centrum, som Tengström även 
konsekvent benämner ”Centrum för biblioteksforskning”, måste tvivelsutan 
lokaliseras till Göteborgs Universitet, självfallet på grund av den geografiska 
närheten till Borås.  

                                                 
114 Tengström, 1986, s. 33. Alla understrykningar i citatet är Tengströms. 
115 Tengström, 1986, s. 58-61. 
116 Tengström, 1986, s. 42ff. 
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När Centrum för biblioteksforskning (hädanefter benämnt enbart ”Cent-
rum”) sedan upprättats bör det knytas till fakultetsorganisationen, hävdar Teng-
ström, frågan är väl till vilken fakultet? För Tengström finns det enbart två fa-
kulteter som kan komma på fråga; den humanistiska eller den samhällsveten-
skapliga, beroende på vilka aspekter av biblioteksforskningen man vill betona. 
Ett alternativ som han även nämner är att anknytningen skulle ske till båda två. 
Att Tengström aldrig överväger att Centrum kunde knytas till den tekniska fa-
kulteten får väl ses som ytterligare ett utslag av hans tveksamhet mot att in-
lemma informationsvetenskapen med dess, enligt Tengströms mening alltför 
tekniska inriktning, i biblioteksvetenskapen. 

Den huvudsakliga verksamheten för Centrum anser han, som sagt, vara att 
skapa en plattform för biblioteksforskning/vetenskap. Detta bör ske i tre steg: 
1) Anordnandet av seminarier vars syfte är att ”skapa en kritisk forsknings-
miljö, där olika vetenskapliga traditioner är representerade”, 2) Forma ett nät-
verk av kontakter mellan svenska institutioner som sysslar med biblioteks-
forskning, 3) Formulera ett program för forskarutbildning i biblioteksforsk-
ning.117  

Det sista och, vad jag kan tyda mig till, viktigaste steget i Centrums 
utveckling tycks Tengström själv många idéer kring. I praktiken presenterar 
han en fullständig handlingsplan för hur formuleringen av ett sådant program 
skall genomföras. I vissa fall framstår hans handlingsplan som på gränsen till 
onödigt detaljerat framställd (”Föreståndaren för programmet deltar som före-
dragande i nämndens sammanträden men saknar rösträtt”) och jag kommer inte 
att gå in på detaljer i beskrivningen av handlingsplanen.118

Tengströms tänkta program ser kortfattat ut på följande sätt: En nämnd 
(”Nämnden för biblioteksforskning”) tillsätts och förväntas ha ansvaret för alla 
frågor som rör forskarutbildningen. Nämnden består tills en professur i ämnet 
är tillsatt vid Göteborgs Universitet. De ska utarbeta en studieplan för forskar-
utbildningen (jag återkommer till detta), ansvara för information och 
studievägledning samt utforma antagningsregler för forskarutbildningen. På 
grund av ämnets påstått flervetenskapliga karaktär anser Tengström att en stor 
flexibilitet vad gäller ämnesinriktning på avhandlingarna och icke-
obligatoriska kurser är nödvändig och han förordar en individuell studieplan 
för de enskilda forskarstudenterna, kurserna och handledningen bör i så stor 

                                                 
117 Tengström, 1986, s. 46. 
118 Tengström, 1986, s. 48. 
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utsträckning det är möjligt förläggas till Göteborg.119 Det är glädjande och med 
förlov sagt nästan uppfriskande att Tengström inte lägger några personliga 
värderingar på vilka ämnen som forskningen bör inriktas på, men det ingick ju 
heller inte hans uppdrag.  

Vad gäller de gemensamma kurserna så kräver de, på grund av ämnets av-
saknad av tradition i Sverige, ”åtskilligt utvecklingsarbete” och man får vara 
beredd på att omfattande revisioner av kursuppläggningarna kommer att be-
höva göras regelbundet. Tengström förordar att de gemensamma kurserna, i 
den mån det är möjligt, förläggs till BHS. Även framtida disputationer bör för-
läggas i Borås, dock bör avhandlingarna spikas i Göteborg som även utfärdar 
examensbeviset.120

Tengström har även tänkt ut en, som han kallar det, ”realistisk” tidsplan för 
forskningsanknytningen. Denna ser ut som följer:   

  
Hösten 1986: Centrum för biblioteksforskning bildas vid Göteborgs Universi-
tet, Seminarieverksamhet inleds i Borås och Göteborg  
Januari 1987: Ett enkelt informationsblad börjar utges av Centrum 
Mars 1987: En forskningsnämnd bildas och en föreståndare anställs 
Våren - Hösten 1987: Ett program för forskarutbildningen utarbetas och kurs-
planering äger rum 
Våren 1988: Information om den nya utbildningen går ut 
Maj 1988: Antagning till forskarutbildning börjar 
Hösten 1988: De första gemensamma kurserna ges 
Våren 1989: Den första handledaren (handledargruppen) utses 
Ca 1993: Den första disputationen äger rum121

Nu visade det sig dessvärre att tidsplanen inte var riktigt så realistisk som 
Tengström hoppades, Centrum bildades officiellt ett år senare än planerat, 
hösten 1987, och gav ut sitt första nummer av Svensk biblioteksforskning i 
slutet av samma år. Antagningarna till forskarutbildningen startade heller inte 
förrän sommaren 1991, alltså tre år senare än planerat.122 Den första 
doktorsavhandlingen kom dock som planerat 1993. 

                                                 
119 Tengström, 1986, s. 47ff. 
120 Tengström, 1986, s.50f. 
121 Tidsplanen är citerad från Tengström, 1986, s. 51, men viss layout är omgjord. 
122 Enmark, Romulo, 1990, ”Centrum för biblioteksforskning”, s. 262f. 
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Slutligen tänker jag nämna något om vilka förväntade effekter Tengström 
spådde att hans föreslagna åtgärder till forskningsanknytning skulle få på 
”biblioteksvärlden”, samt göra vissa jämförelser mellan Alternativ ETT och 
Alternativ TVÅ, om inget annat nämns så gäller de effekter jag talar om Alter-
nativ TVÅ.  

Effekterna på BHS skulle i båda alternativen leda till en ökad ”högskole-
mässighet” i grundutbildningen med starkare betoning på teori- och metodmo-
menten, ökat stöd till lärarnas egna planer på forskarutbildning samt en sats-
ning på att inordna elevernas specialarbeten i mer forskningsinriktade projekt. 
Åtgärder enligt Alternativ TVÅ skulle även ge BHS en högre status som 
institution eftersom man skulle bedriva viss forskarutbildning samt ha formella 
kontakter, via Centrum och Nämnden, med Göteborgs Universitet. En sådan 
utveckling skulle, enligt Tengström, med största sannolikhet även permanenta 
BHS lokalisering till Borås, vilket somliga förmodligen inte skulle se som en-
bart positiv.123

Effekterna på forskarutbildningen skulle enligt Alternativ TVÅ innebära 
att de forskarstuderande skulle ha möjlighet att doktorera i sitt eget ämne och 
inte som tidigare vara tvungna att ta examen i ett annat ämne. Detta skulle leda 
till både mer kvalificerad undervisning och handledning. Dessutom skulle, i en 
egen institution, deras ämnesval bli mindre marginaliserade och identiteten 
som B o I- doktorer skulle bli klarare, både för de forskarstuderande och för 
omvärlden.124 Alla dessa effekter försvinner i Alternativ ETT där inga planer 
finns på att låta de forskarstuderande disputera i sitt eget ämne utan behålla den 
gamla ordningen där biblioteksforskningsintresserade får försöka intressera 
existerande institutioner för sina forskningsprojekt. När det gäller biblioteks-
forskningen så är det endast Alternativ TVÅ som kommer att skapa en social 
institutionalisering av ämnet, vilket i sig är ett skäl att förkasta Alternativ ETT. 

Vilka effekter forskningsanknytningen får på biblioteken anser Tengström 
att det är svårt att sia om, men i ärlighetens namn beror det ju lite på vilken in-
riktning svensk B o I-forskning kommer att få. Tengström antar dock att de 
som utför det praktiska biblioteksarbetet i ett initialskede kommer att bli be-
svikna på tillämpbarheten i forskningsresultaten och efterlysa en mer praxisori-
enterad forskning.125 Jag vet inte vad han grundar detta på, om det bara är ett 

                                                 
123 Tengström, 1986, s. 58f. 
124 Tengström, 1986, s. 59. 
125 Tengström, 1986, s. 60f. 
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antagande eller om man sett en sådan utveckling i andra ämnen som nyligen 
blivit institutionaliserade, men om önskemålen på forskning som publicerades i 
Förslag till biblioteksforskning är representativa för bibliotekens syn på forsk-
ning så kommer nog många att bli förvånade och/eller besvikna på att forsk-
ning i allmänhet, och doktorsavhandlingar i synnerhet, är betydligt mer teoreti-
serande än de handgripliga förslag på förbättringar som i många fall var bibli-
otekens önskemål. 

Remissvaren och UHÄ:s utlåtande 
Utredningen sändes efter sitt färdigställande på remiss till ca 30 bibliotek och 
institutioner/myndigheter. I mars 1986 gick remissvaren ut och de presentera-
des i den av Centrum nystartade tidskriften (eller häftet) Svensk biblioteks-
forsknings första nummer (nr. 1, 1987). I artikeln som har namnet 
”Huvudfrågor kring forskningsanknytningen av bibliotekarielinjen av Emin 
Tängström, UHÄ-rapport 1986: 1” och är sammanställd av Ulf Lindgren ingår 
förutom remissvaren även Programberedningens (PbK) bedömning samt 
UHÄ:s ståndpunkter.126 Jag kommer att redovisa dessa parallellt med innehållet 
i Greta Renborgs artiklar ”Forskning om bibliotek” och ”Remissvaren” som 
båda publicerades i BBL nr 6-7, 1986 och som även de innehåller synpunkter 
från remissanstalterna. 

Remissanstalterna riktade åtskillig kritik mot att direktiven lämnade lite 
handlingsutrymme för Tengström, främst gällde det, föga förvånande, att han 
inte gavs en chans att utreda om Borås (BHS) verkligen var den lämpliga loka-
liseringen. PbK ansåg att å sin sida att direktiven ”går tillbaka på av statsmak-
terna fattade beslut”.127 Detta hindrade inte Historisk-filosofiska sektionsstyrel-
sen vid Uppsala Universitet från att kraftfullt ta avstånd från lokaliseringen i 
Borås: ”Placeringen i Borås är - det visar femton års erfarenheter - utan tvekan 
en felaktig lokalisering som utgör ett svårt hinder för utvecklingen på områ-
det.”.128  

Tengströms definitioner och terminologi rönte däremot större uppskattning 
bland remissanstalterna, även om Delegationen för vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning (DFI) ansåg att alla studier av informationsanvändning 

                                                 
126 Det bör tilläggas att i samtliga fall så överrensstämmer UHÄ:s synpunkter exakt med PbK:s bedöm-
ning. 
127 Lindgren, Ulf, 1987, ”Huvudfrågor kring forskningsanknytningen av bibliotekarielinjen av Emin 
Tängström, UHÄ-rapport 1986: 1”, s. 10. 
128 Ovan nämnd institution, citerad i Renborg, Greta, 1986, ”Forskning om bibliotek”, s. 167. Samma 
formulering förekommer även i Lars Furulands artikel ”Biblioteksforskningens elände” i samma nummer.  
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som inte är biblioteksbaserade bortfaller. Alla som förstått Tengströms avsikter 
torde dock inse att detta knappast var något överseende från hans sida utan 
fullständigt avsiktligt. PbK var hur som helst mycket nöjda med utredningens 
definitioner och terminologi.129

Alternativ ETT hade många anhängare, kanske främst bland BHS:s mot-
ståndare som nog dock såg spridda samarbetsarrangemang med etablerade uni-
versitet (med andra ord en försvagning av BHS:s roll) som huvudargument 
snarare än vad som egentligen skulle gynna ämnet.130 Renborg dömde i varje 
fall ut förslaget som ”värdelöst”.131

PbK finner i stället att Alternativ TVÅ har större chanser att lyckas skapa 
önskvärda effekter på forskningsanknytningen och man stöder så väl bildandet 
av Centrum som Nämnden, dock är man i likhet med de flesta remissinstanser 
negativt inställd till Tengströms förslag att knyta Centrum till enbart de huma-
nistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna och förordar en anknytning 
även till de tekniska och naturvetenskapliga fakulteterna. Flertalet remissin-
stanser är även kritiska mot den ensidiga anknytningen till Göteborgs Univer-
sitet, vilket även PbK noterar.132 Regionstyrelsen vid Umeå högskoleregion 
finner hela idén med Centrum ”överflödig” och hävdar att man i stället bör ta 
vara på kompetensen vid INFORSK, Umeå och LIBLAB, Linköping.133

Tengström beräknar resurstillskottet för en utbyggnad av 
forskningsanknytningen till ca 300 000 kr, vilket en rad instanser bedömer som 
alltför lite. PbK gör samma bedömning och vill i stället skjuta till 800 000 kr.134

  
 

 
 

  
   

                                                 
129 Lindgren, 1987,s. 10f. 
130 Lindgren, 1987, s. 11. 
131 Renborg, 1986, s. 167. 
132 Lindgren, 1987, s. 11ff. 
133 Renborg, Greta, 1986, ”Remissvaren”, Biblioteksbladet, s. 169. 
134 Lindgren, 1987, s. 13 
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På väg mot institutionaliseringen, 1987-1990 

I och med bildandet av Centrum 1987 och dess utgivande av tidskriften (eller 
häftet) Svensk biblioteksforskning fanns det ett naturligt forum för publicering 
av artiklar som rörde forskningsanknytningen och svensk B o I-forskning.135 
Det sammanlagda antalet publicerade artiklar som rör ämnen som är av intresse 
för uppsatsen är alltså av naturliga skäl högre än under de andra tidsperioderna 
jag studerat, detta betyder dock inte automatiskt att antalet artiklar som för 
uppsatsen är intressanta att referera till har ökat i lika stor mängd. Snarare är 
det så att efter Tengströms utredning och inrättandet av Centrum så började 
debatten om forskningsanknytningen ta en annan riktning och de flesta 
artiklarna i Svensk biblioteksforskning handlar om just (existerande) 
biblioteksforskning, vilket väl även var meningen, och mindre om vad 
biblioteksforskning är och hur, och var, den bör bedrivas. Perioden kan kanske 
sammanfattas av titeln på en artikel skriven av Jan Hagerlid i Svensk 
biblioteksforskning, nr. 2, 1990: ”Library and Information Science Research in 
Sweden – Attaining maturity?”.136

1987 hölls två konferenser om svensk biblioteksforsknings framtid, dels i 
april i Borås och Göteborg i samregi av Högskolan i Borås, Göteborgs Univer-
sitet och Chalmers tekniska högskola och dels i november i Linköping där 
LIBLAB var arrangör. Göteborg/Borås-konferensen bevakades av Barbro 
Blomberg och Greta Renborg som i en något krystad ”samtalston” (”Men vad 
tyckte du Barbro om dagen?”) rapporterade om den i BBL, nr 5-6, 1987.137 
Sammanfattningsvis kan man summera Blomberg och Renborgs rapport med 
att de är nöjda med arrangemanget, att de är positiva till utvecklingen med ett 
bildande av Centrum i Göteborg och att de är övertygade om att ett framtida 

                                                 
135 Till en början var dock upplagan av Svensk biblioteksforskning relativt blygsam, det första numret  
utkom 1987 och trycktes i 600 ex. Det andra numret, nr. 1, 1988, trycktes i 1000 ex. Blomberg, Barbro, 
1988, ”Bro mellan utbildning och forskning”, s. 73f. 
136 Hagerlid, Jan, 1990, ”Library and Information Science Research in Sweden – Attaining maturity?”, s. 
3.  
137 Blomberg, Barbro & Renborg, Greta, 1987, ”Har svensk biblioteksforskning en framtid?”, s. 156. 
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svenskt bibliotekscenter bör vara lokaliserat vid BHS.138 Det är ändå intressant 
att Renborg, vid denna tid pensionerad från BHS, som varit en av de ledande 
förespråkarna för lokaliseringen till Borås öppnar för förslaget att flytta hela 
BHS till Göteborg. Renborg tror att Centrum, som ännu inte formellt existe-
rade, skulle ha större möjligheter att utvecklas till ett nationellt center om BHS 
omlokaliserades till Göteborg.139 Varför just Göteborg är Renborgs (och även 
Blombergs) förstahandsval för en omlokalisering är något av en gåta då hon 
påtalar att biblioteksforskning förekommer i såväl Uppsala, Lund, Linköping 
som Umeå.140 Denna forskning hade ju pågått en längre tid, i vissa fall sedan 
1960-talet, medan Centrum i Göteborg inte ens startat. 

Konferensen i Linköping diskuterades av Romulo Enmark i Svensk biblio-
teksforskning, nr. 1, 1988. Enmark har som utgångspunkt i sin artikel Teng-
ströms och Organisationskommittén för informationsförsörjnings (OFIN) olika 
sätt att definiera ämnet.141 Konferensen kom enligt Enmark att inriktas på frå-
gor: ”[…] rörande biblioteksforskningssamhällets val av framtida strategier i 
avseende att en gång för alla säkerställa en institutionalisering av biblioteks-
forskningen.”.142

 Enmark beskriver de två definitionerna av ämnet som kontrasterande mot 
varandra, vi har redan diskuterat Tengströms uppdelning av B o I-ämnet som 
bestående av tre olika forskningsutgångspunkter (biblioteken som informa-
tionsomsättande enheter, biblioteken som tjänsteproducerande enheter samt 
biblioteken som kulturfrämjande enheter, se s. 42). OFIN:s definition är, enligt 
Enmark, följande: ”OFIN definierar fältet utifrån ett processperspektiv där do-
kumentförmedlingen står i fokus. De argumenterar för en biblioteksforskning 
som även innefattar informationsvetenskap i vidare mening.”.143 OFIN:s vikti-
gaste invändningar mot Tengströms utredning är alltså att den inte ger tillräck-
ligt utrymme för informations- (och/eller data/systemvetenskap), något jag 
själv tidigare kommenterat. De som stöder Tengström hävdar i stället att OFIN 

                                                 
138 Blomberg & Renborg, s.156f. 
139 Blomberg & Renborg, s. 156f. När Renborg talar om en utlokalisering till Göteborg förmodar jag att 
hon även talar om ett inlemmande av BHS i Göteborgs Universitet och inte enbart en geografisk omlo-
kalisering. 
140 Blomberg & Renborg, s. 156f. 
141 OFIN hade precis publicerat en provisorisk upplaga av vad som senare fick titeln Informationsförsörj-
ning för vetenskap och teknik: betänkande från Organisationskommittén för informationsförsörjning, 
Organisationskommittén för informationsförsörjning, Umeå, 1987. 
142 Enmark, Romulo, 1988, ”Två definitioner av biblioteksforskning och Linköpingsmötet i november 
1987”, s. 36. 
143 Enmark, 1988, s. 36. 
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har låg eller ingen prioritering av det som Tengström kallar ”biblioteken som 
kulturfrämjande enheter”.144

Att det har rått delade meningar om vad som är ”relevant” forskning tidi-
gare är ingen nyhet och egentligen är väl detta bara ännu ett utslag av att skilda 
meningsuppfattningar står mot varandra. Skillnaden är däremot att forsknings-
anknytningen vid denna tid, november 1987, var närmare en real verklighet än 
den varit tidigare, så de olika förslagen sågs förmodligen som de enda alterna-
tiva inriktningarna som forskarutbildningen skulle komma att få. Att nyheten 
om att OFIN:s förslag hade ignorerats i budgetpropositionen 1987 släpptes 
strax möre mötet ledde förmodligen till att dess anhängare på konferensen 
kände sig överkörda av Centrum.145

Enmark, som var föreståndare för Centrum, beklagar denna utveckling: 

Trots utredningarnas [Tengströms utredning och OFIN:s rapport] olikartade förutsätt-
ningar har de ändå ställts mot varandra. Utbildningsdepartementet valde att inte beakta 
Tengströms utredning före OFIN:S betänkande var klart. Detta förfarande gav förmodli-
gen upphov till att utredningarna var konkurrerande. Sanningen är snarare att de täckte 
olika fält. Det hade förmodligen varit klokare med en enda utredning som samtidigt beak-
tade biblioteksforskningensproblemens alla aspekter. Kanske hade man då hade [sic] upp-
nått en samförståndssituation på ett tidigare stadium.146

En sådan samförståndssituation uppnåddes slutgiltigt på Linköpingsmötet där 
representanter från de olika inriktningarna och de olika institutionerna av B o I 
kunde enas om att skiljelinjerna i deras tankesätt inte var oöverstigliga. Enmark 
avslutar sin artikel i mycket hoppfull ton: ”Något är på gång och det kommer 
att bli bra.”.147

Tengström, Centrums styrelseordförande, och, förmodligen delvis mot sin 
vilja, ledargestalt för de som förordade en mindre data/systemvetenskaplig in-
riktning på definitionen av ämnet författade 1988 en artikel för Svensk biblio-
teksforskning där han diskuterar läget angående den sociala respektive kogni-
tiva institutionaliseringen av svensk B o I-forskning. 

Vad gäller den kognitiva institutionaliseringen så är det viktigaste för 
Tengström återigen att man gör en avgränsning av ämnesområdet, jfr. Teng-
ströms tre delområden, Tengström har dock förlikat sig med tanken att även 
områden som ligger utanför den avgränsning han gjorde i Forskningsanknyt-

                                                 
144 Enmark, 1988, s. 36f. 
145 Enmark, 1988, s. 36.  
146 Enmark, 1988, s. 39. 
147 Enmark, 1988, s. 40. 
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ningen av bibliotekarielinjen kan vara av intresse för forskningsstudier. Han 
kallar sådan forskning ”biblioteksrelevant” forskning även om det, enligt de 
avgränsningar han satt upp, inte rör sig om strikt biblioteksforskning. Teng-
ström tror även att det börjar råda en viss konsensus kring tanken på att ämnet 
inte bör definieras varken alltför vitt eller smalt.148 För övrigt anser Tengström 
även att det börjar råda konsensus om att biblioteksforskningen består av tre 
delområden; det teknikinriktade data- och systemvetenskapliga, det samhälls-
vetenskapliga samt det humanistiska, biblioteksvetenskap är således ett flerve-
tenskapligt område, hävdar han ånyo.149

I frågan om ifall biblioteksvetenskap och informationsvetenskap råder det 
uppenbarligen fortfarande inte någon konsensus, men Tengström hävdar fortfa-
rande sin gamla ståndpunkt att det rör sig om två ämnen, dock kan han erkänna 
att det rör sig om: ”[…] två delvis överlappande områden, som i hög grad kan 
stimulera varandra genom att utvecklas parallellt.”. Att denna fråga, d.v.s. bib-
lioteksvetenskapens och informationsvetenskapens innehåll, blir löst och åt-
minstone en viss samstämmighet om hur ämnena ser ut uppnås ser Tengström 
även som en viktig del av biblioteksforskningens framtida sociala institutiona-
lisering.150  

Just detta, den sociala institutionaliseringen av ämnet, ser Tengström inte 
lika positivt på, man kan även ana en viss frustration hos honom när han 
konstaterar att det egentligen enbart är professuren i Bok- och 
bibliotekshistoria som kan sägas vara riktigt etablerad. Statsmakternas ovilja 
att besluta om permanenta lösningar för Centrum, INFORSK, LIBLAB, etc. 
beror också delvis på att ämnesnamnet (Biblioteksvetenskap eller B o I) och 
avgränsningarna mellan dessa två ämnen ännu inte är entydigt definierade, 
menar han, och han hoppas att denna fråga ska få sin lösning så snart som 
möjligt.151 Jag vet inte om Tengström tänker på ”rivaliteten” mellan hans 
utredning och OFIN:s, som ju delvis blev utspelade mot varandra, när han gör 
uttalar denna sista önskan, men Tengström själv har ju inte gjort några 
betydande förändringar i sitt tankesätt gällande detta ämne så man kan ju fråga 
sig varför ”den andra sidan” skulle göra det.  

Två år senare, 1990, publicerade Centrum ett specialnummer av Svensk 
biblioteksforskning på engelska där olika aspekter av svensk biblioteksforsk-

                                                 
148 Tengström, Emin, 1988, ”Det aktuella läget för svensk biblioteksforskning: några synpunkter”, s. 3. 
149 Tengström, 1988, s. 3. 
150 Tengström, 1988, s. 3. 
151 Tengström, 1988, s. 3f. 
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ning, och då även forskningsanknytningen och/eller institutionaliseringen av 
svensk B o I, presenterades i artikelform för en internationell läsekrets. Det 
mesta som sägs i de olika artiklarna är välkänt för läsarna av denna uppsats, 
men jag vill ändå uppmärksamma Jan Hagerlids artikel, betitlad ”Library and 
Information Science Research in Sweden – Attaining maturity?”.  

Jag har ju tidigare, inte utan orsak, valt att låta titeln på Hagerlids artikel 
representera tidsperioden 1987-1990 (se s. 53) och hans artikel är i sig en bra 
sammanfattning av vad som hände under åren 1988-1990 med forskningsan-
knytningen. Eftersom Hagerlid arbetar på Forskningsrådsnämnden (FRN) är 
artikeln skriven ur deras synvinkel, men jag tycker ändå att Hagerlid är relativt 
objektiv. Jag har dock kraftigt sammanfattat hans artikel. 

FRN fick ”ärva” 7 millioner kr av Delegationen för vetenskaplig och tek-
nisk informationsförsörjning (DFI) när denna lades ner 1988 och de fick även 
ta över rollen som finansiär av B o I-forskning. Detta ledde till att de samma år 
fick i uppdrag att lösa problemet med ett permanent centrum för svensk biblio-
teksforskning, vilket de också gjorde, hävdar Hagerlid, genom att föreslå en 
professur i B o I vid Göteborgs Universitet.152 I själva verket så följde FRN i 
stort de riktlinjer som Tengström lagt ut i sin utredning och deras stora insats 
var väl i själva verket att de finansierade dem.  
 

                                                 
152 Hagerlid, s. 4f. 
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De svenska doktorsavhandlingarna 

I kapitlet ”Metod” aviserade jag att jag skulle använda mig av en innehållsana-
lytisk metod som utarbetades av Kalervo Järvelin och Pertti Vakkari för en in-
nehållsanalys av finsk biblioteksforskning. Metoden har senare använts, och 
vissa fall modifierats för att passa svenska förhållanden, av Maj Klasson i en 
studie över svensk biblioteksforskning. I kapitlet stipulerades att materialet inte 
ska kunna inplaceras i mer än en kategori samtidigt för varje huvudtitel i kate-
gorischemat. Detta ser jag inga anledningar att avvika från. Vad jag däremot 
har gjort är att jag förutom att placera in avhandlingarna i B o I samt i Bok- 
och bibliotekshistoria enligt Klassons modell även gjort valet att placera in 
dem i de olika delområden av B o I som å ena sidan Arbetsgruppen och å andra 
sidan Emin Tengström har identifierat.153 Varje avhandling kommer med andra 
ord att inplaceras i tre olika modeller med olika avgränsningar för vilket 
material som skall härledas till respektive kategori. Jag kommer att använda 
mig av enbart siffermarkeringar för identifikation av vilken kategori jag anser 
avhandlingarna tillhöra. I fallet med Arbetsgruppens kategorisering kommer 
jag även att använda mig av bokstäverna a - d för att särskilja deras 
underavdelningar. 

Arbetsgruppens 5 kategorier är, med undergrupper, som följer: 1) Bibliote-
ket som kunskapssystem, med underavdelningarna, a) Biblioteket och dess me-
dier, b) Kunskapsorganisation, c) Bibliometri och citeringsanalys samt d) Refe-
rensarbete, 2) Biblioteket i samhället, 3) Biblioteket och nyttjarna, 4) Bibliote-
kets administration, 5) Bok- och bibliotekshistoria. 

Tengströms 3 kategorier är: 1) biblioteken som informationsomsättande 
enheter, 2) biblioteken som tjänsteproducerande enheter, 3) biblioteken som 
kulturfrämjande enheter. 

Klassons 11 kategorier är: 1) Biblioteksforskning, program, policy och de-
batt, 2) Bok- och bibliotekshistoria, 3) Folkbildning och folkrörelser, 4) 

                                                 
153 Observera att Klassons kategorisering är gjord på grundval av vilken litteratur som publicerats i Sve-
rige 1900-1988, medan de andra kategoriserar de delområden de funnit inom B o I. 
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Litteraturvetenskapligt orienterad biblioteksforskning, 5) 
Bibliotekarieprofessionen, bibliotekarieutbildningen, 6) Användarstudier, 
användningsstudier, 7) Informationsförsörjning, databasuppbyggnad, 8) 
Bibliotek, 9) Referensverksamhet, utåtriktad verksamhet, 10) Biblioteksrutiner, 
11) Organisation, administration, verksamhetsutveckling, etc. 

Anledningen till att jag gör denna kategorisering finns beskriven i kapitlet 
”Syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter”, jag vill dock betona att 
jag inte kommer att försöka mig på någon analys eller innehållsbedömning av 
avhandlingarna annat än i kategoriseringssyfte. Detta gäller i högsta grad av-
handlingarna framlagda vid Umeå Universitet då mina förhandskunskaper i 
vissa av ämnena är näst intill obefintliga. Jag nämner detta då det utan denna 
förklaring föreligger risk att mina beskrivningar av avhandlingarnas innehåll 
kan uppfattas som alltför kortfattade. Tilläggas bör även att avhandlingar i äm-
nen som kan sägas tillhöra B o I redan tidigare hade framlagts vid svenska uni-
versitet (se fotnot 1), dessa berörs inte av min undersökning.  

När det gäller de ännu icke utgivna avhandlingarna så har jag i förekom-
mande fall, på grund av alltför knapphändig information om avhandlingens 
ämne, avstått från en kategorisering.  

Avhandlingar i Biblioteks- och informationsvetenskap 
Avhandlingar i detta ämne har för närvarande enbart publicerats vid utbild-
ningen i Borås/Göteborg. Doktorander som förbereder avhandlingar finns dock 
på utbildningarna i så väl Lund, Umeå som Uppsala.  

Birger Hjørland: Emnerepresentation og informationssökning, 1993 
Den första avhandlingen i ämnet framlagd vid ett svenskt universitet var iro-
niskt nog skriven på danska. Hjørlands avhandling handlar, liksom en stor del 
av hans övriga produktion, om problemen med informationssökning. De två 
stora underavdelningarna inom informationsvetenskapen är, enligt författaren, 
användarstudier och information retrieval. Hjørland försöker i sin avhandling 
att presentera en metod som dels kan lösa de brister som finns inom ämnena, 
dels vara ett sätt att få dessa båda ämnen att närma sig varandra.154

Kategorisering enligt Arbetsgruppen: 1b. Enligt Tengström: 1. Klasson: 7.  

                                                 
154 Hjørland, Birger, 1993, Emnerepresentation og informationssökning: bidrag til en teori på 
kunskabsteoritisk grundlag, s. 216f. 
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Rune Pettersson: Verbo-visual communication, 1997 
Petterssons avhandling handlar i allra högsta grad om information. När andra 
röster i denna uppsats talat om information har det mer eller mindre underför-
stått varit tal om skriven information, men denna avhandling handlar, som ti-
teln med all önskvärd tydlighet vittnar om, om den verbala och visuella infor-
mationsprocessen. Pettersson lägger bl.a. i sin avhandling fram modeller och 
riktlinjer för hur en god kommunikation skapas med hjälp av verbal och visuell 
information.155 På grund av ämnets karaktär uppfattade jag samtliga kategorise-
ringsschemata som bristfälliga inom detta område. Vissa svårigheter fanns att 
göra en korrekt kategorisering.  

Arbetsgruppen: 1b. Tengström: 1. Klasson: 7.156  

Geir Vestheim: Fornoft, kultur og velferd, 1997 
Denna avhandling, författad på norska, är en historisk-sociologisk studie över 
norska folkbibliotek från 1930-talet och framåt. Genom att studera de policy-
frågor som har debatterats flitigast analyserar Geirheim vilken inverkan 
utvecklingen i det norska samhället har haft på de norska folkbiblioteken.157

Arbetsgruppen: 2. Tengström: 3. Klasson: 2. 

Louise Limberg: Att söka information för att lära, 1998 
Den första svenska avhandlingen inom ämnet som författades på svenska hand-
lar om informationssökning. Limberg studerar samspelet mellan informations-
sökning och lärande genom att följa en avgångsklass på den naturvetenskapliga 
linjen när de ska finna information om fördelar och nackdelar kring det, som 
det skulle visa sig, kommande svenska EU-medlemskapet i en viss fråga.158

Arbetsgruppen: 3. Tengström: 2. Klasson: 6. 

Joacim Hansson: Klassifikation, bibliotek och samhälle, 1999 
Hanssons avhandling handlar om SAB-systemet med utgångspunkt i dess 
historik. Hansson beskriver skapandet av SAB och sätter in det i en historisk-
politisk kontext där hans mål är att undersöka om SAB-systemets 
klassificeringstermer och dess uppställning bär spår av politiskt, ideologiskt, 
                                                 
155 Pettersson, Rune, 1997, Verbo-visual communication – Presentation of clear messages, s. 140-146. 
156 Denna kategori omfattar enligt Klasson även ”användande av nya mediatekniker”, vilket eventuellt 
kunde vara en lämplig kategorisering av Pettersson avhandling. Klasson, s. 27. 
157 Vestheim, Geir, 1997, Fornoft, kultur og velferd. Ein historisk-sosiologisk studie av norsk folkebiblio-
tekpolitikk, abstract. 
158 Limberg, Louise, 1998, Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, s. 242-257. 
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eller etiskt tänkande som var utmärkande för tiden för SAB:s skapande (1917-
1920).159

Arbetsgruppen: 5. Tengström: 3. Klasson: 1. 
 

Lars Seldén: Kapital och karriär, 1999 
Denna avhandling är en användarstudie som fokuserar på informationssökning 
hos doktorander i företagsekonomi. Seldén har genom intervjuer försökt skaffa 
sig en uppfattning om hur dessa utvecklas i sin informationssökning i ett speci-
ellt kontext, deras doktorsavhandlingar. Därav undertiteln 
”Informationssökning i forskningens vardagspraktik”. 160

Arbetsgruppen: 3. Tengström: 2. Klasson: 6. 

Olof Sundin: Informationsstrategier och yrkesidentiteter, 2003 
Även denna avhandling är en användarstudie, till skillnad från Limberg och 
Seldén så har Sundin dock undersökt en användargrupp som är klara med sina 
studier och befinner sig i arbetslivet. Sundin har intervjuat 20 sjuksköterskor 
för att ta reda på i hur hög utsträckning de använder sig av 
informationssökning av fackinformation på arbetsplatsen och vad de i så fall 
använder informationen till.161

Arbetsgruppen: 3. Tengström: 2. Klasson: 6. 

Gunnel Hessler: Identitet och förändring, 2003 
Hessler har i sin avhandling undersökt hur ett universitetsbibliotek, i detta fall 
Lunds universitetsbibliotek, och dess närmaste omvärld förhåller sig till biblio-
tekets uppgift som informationsförsörjare i samband med en omfattande för-
ändring av organisationen.162

Arbetsgruppen: 4. Tengström: -. Klasson: 8.163

                                                 
159 Hansson, Joacim, Klassifikation, bibliotek och samhälle. En kritisk hermeneutisk studie av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, http://www.hb.se/bhs/personal/joacim/summary.htm 
160 Seldén, Lars, 1999, Kapital och karriär. Informationssökning i forskningens vardagspraktik, s. 279-
295. 
161 Sundin, Olof, 1999, Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation 
till fackinformation vid arbetsplatsen, information, www.hb.se/bhs/personal/osu-diss.pdf, s.1. 
162 Hessler, Gunnel, 2003, Identitet och förändring – en studie av ett unversitetsbibliotek och dess 
självproduktion, s. 223-230. 
163 Jag kan inte föra in Hesslers avhandling under någon av Tengströms kategorier. Detta är, enligt min 
mening, ett forskningsarbete som bör ligga under Tengströms eventuella fjärde kategori, ”biblioteken 
som administrativa enheter” (se s. 44). 
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Ännu ej publicerade doktorsavhandlingar i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap 

Ulla Arvidsson, Borås 
En undersökning genomförd på folkbibliotek i Kalifornien med syfte att under-
söka internets betydelse för biblioteken och bibliotekariernas arbetsrutiner.164

Arbetsgruppen: 1b. Tengström: 2. Klasson: 7. 

Cecilia Berglund, Borås 
Om informationsbeteende hos vuxenstuderande, särskilt hur detta beteende för-
ändras under informationssökningsprocessen. 

Arbetsgruppen: 3. Tengström: 2. Klasson: 6. 

Mats Dahlström, Borås 
Dahlström skriver om ”critical editions” av litterära verk och hur detta 
påverkar vår syn på verket. Han diskuterar även hur ”critical editions” i 
framtiden bör hanteras av biblioteken. 

Arbetsgruppen: 1a. Tengström: 1. Klasson: 4. 

Helena Francke, Borås 
Ett arbete som: ”[…] fokuserar på frågor kring hur information organiseras i 
dokumentarkitekturer/strukturer samt hur […] dessa utnyttjar mediespecifika 
egenskaper i övergången från tryckta till digitala medier.”165

Arbetsgruppen: 1a. Tengström: 1. Klasson: 10. 

Carin G. Hansson, Borås 
Om digitala gymnasiebibliotek, utveckling, utmaningar och möjligheter. 

Arbetsgruppen: 2. Tengström: 1. Klasson: 7. 

Bo Jarneving, Borås 
En komparativ undersökning av två bibliometriska likhetsmått prövade över 
två forskningsfält. 

Arbetsgruppen: 1c. Tengström: 1. Klasson: 7. 

                                                 
164 All information om pågående avhandlingar vid BHS i Borås är hämtat från webbsidan ”Pågående 
doktorsavhandlingar”, www.hb.se/bhs/forskning/Doktorsavhandlingar2004.pdf, s. 1-7.  
165 Pågående doktorsavhandlingar, www.hb.se/bhs/forskning/Doktorsavhandlingar2004.pdf, s. 2. 
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Krister Johannesson, Borås 
Johannessons uppsats handlar om svensk biblioteksarkitektur och design 
(forskningsbibliotek).  

Arbetsgruppen: 4. Tengström: -. Klasson: 11.166

Jenny Johannisson, Borås 
En fallstudie över Göteborgs stads kulturpolitiska förändringsarbete mot bak-
grund av globaliseringsprocesser. 

Arbetsgruppen: 2. Tengström: 3. Klasson: -.167

Claes Lennartsson, Borås 
Även denna avhandling handlar om globaliseringsfrågor och kulturpolitik, 
Lennartsson undersöker vilka demokratiaspekter som kan anläggas på den 
svenska litteratur- och filmpolitiken. 

Arbetsgruppen: 2. Tengström: 3. Klasson: -.168

Arja Mäntykangas, Borås 
Om övergången från ett pappersbaserat bibliotek till ett digitalt och ”mer meta-
foriskt” dito. 

Arbetsgruppen: 1. Tengström: 1. Klasson: 8. 

Karen Nowé, Borås 
Avhandlingen studerar vilka informationsaktiviteter som utgår från styrelsen i 
ideella fredsorganisationer för att attrahera och socialisera medlemmar kontra 
vilka informationsaktiviteter som behövs för att i själva verket nå dessa mål. 

Arbetsgruppen: 1b. Tengström: 2. Klasson: 9.169

Nasrine Olson, Borås 
En studie i hur automatiseringsprocessen, och besluten bakom denna process, 
på biblioteken påverkar personalen. 

Arbetsgruppen: 4. Tengström: -. Klasson: 11.170

 

                                                 
166 Se fotnot 144. 
167 Egentligen faller Johannisson uppsats utanför ramarna även för såväl Arbetsgruppens som Tengströms 
kategorisering då den inte specifikt handlar om biblioteksfrågor. 
168 Se föregående fotnot. 
169 Se fotnot 144 med tillägget att samma sak även gäller för Klassons kategorisering. 
170 Se fotnot 144. 
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Kerstin Rydsjö, Borås 
Rydsjös avhandling är en användarstudie av hur barn i 10-11 årsåldern använ-
der medier på sin fritid. Avhandlingen undersöker även samspelet mellan barn, 
medier och bibliotek. 

Arbetsgruppen: 3. Tengström: 2. Klasson: 6. 

Catharina Stenberg, Borås 
En analys av fransk litteratur- och kulturpolitik från 1980 till idag med 
ingångar mot franska bibliotek. 

Arbetsgruppen: 2. Tengström: 3. Klasson: 2. 

Anneli Sundqvist, Borås 
Sundqvist genomför en studie av informationssökningsprocessen med fokus 
lagt på användandet av register i relation till representationssystem. 

Arbetsgruppen: 3. Tengström: 2. Klasson: 6. 

Gudrún Thórsteinsdóttir, Borås 
Avhandlingen syftar till att undersöka distansstudenters informationsbeteende. 

Arbetsgruppen: 3. Tengström: 2. Klasson: 6. 

Magnus Torstensson, Borås 
Svensk folkbiblioteksutveckling under perioden (ca) 1880-1930 i ett internatio-
nellt jämförande perspektiv. 

Arbetsgruppen: 2. Tengström: 3. Klasson: 2. 

Veronica Trépagny, Borås 
Trépagnys avhandling som har den preliminära titeln Kulturpolitikens rörelser 
är en delstudie i projektet ”Gränser och begränsningar”. Delstudien jämför kul-
turpolitiska dokument från bl.a. Sverige och Frankrike. 

Arbetsgruppen: 2. Tengström: 3. Klasson: -.171

Angela Zetterlund, Borås 
Avhandlingen behandlar frågan om hur utvärderingar utformas inom, och bi-
drar till, folkbibliotekens lokala utvecklingsarbete. Studien bygger på informa-

                                                 
171 Se föregående fotnot. 
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tion om den utvärdering som ägt rum i anslutning till olika utvecklingsprojekt i 
tre autentiska fall. 

Arbetsgruppen: 4. Tengström: -. Klasson: 11.172

Anna Brümmer, Lund 
Brümmer forskar på hur bibliotekarier på forskningsbibliotek bör gå till väga 
för att på bästa sätt lära ut söktekniker till studenter (användare) som är vana 
att använda webben som sökplats men kanske mer ovana att söka information 
på andra sätt och från andra källor.173

Arbetsgruppen: 3. Tengström: 2. Klasson: 5. 

Gunilla Wiklund, Lund 
Ingen information 

Ulrika Kjellman, Uppsala 
Den kommande avhandlingen syftar till att: ”[…] undersöka hur svenska  
forskningsbibliotek hanterar bildmaterial och vilka förutsättningarna är  
att förbättra tillgängligheten till detta material. Fokus kommer att ligga  
på den verksamhet som bedrivs inom kart- och bildavdelningarna på Uppsala  
universitetsbibliotek och Kungl. biblioteket i Stockholm.”.174

Arbetsgruppen: 1a. Tengström: 1. Klasson: 10. 

Per Nyström, Uppsala 
Det exakta ämnet för Nyströms avhandling är i skrivande stund ännu inte be-
stämt, men enligt Nyström själv så kommer avhandlingen att handla om 
ämnesrepresentation utifrån ett domänanalytiskt perspektiv. Eventuellt kommer 
ämnet att bli: ”[…] hur mening bärs av olika slag av dokumentet inom olika 
slags vetandedomäner.”.175

Jesper Ducander, Uppsala 
Ducander arbetar på en avhandling om ”boken som bildningsmedel”.176

                                                 
172 Se fotnot 144. 
173 The networked learner support center: a virtual space for integrated learning support and information 
service, http://opera.kult.lu.se/~anna_br/projektet.htm, 040517. 
174 Kjellman, Ulrika, Re: Din kommande doktorsavhandling, e-brev till författaren, 040517. 
175 Nyström, Per, Re: Din kommande doktorsavhandling, e-brev till författaren, 040517. 
176 Institutionen för ABM, http://www.abm.uu.se/index.php?sida=5&id=96, 040517. 
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Avhandlingar i Bok- och bibliotekshistoria 
Bok- och bibliotekshistoria blev ett eget ämne i och med att donationsprofessu-
ren i Bok- och bibliotekshistoria inrättades vid Lunds Universitet 1991, för nu-
varande är det den enda utbildningen inom ämnet i Norden. 
  
 Björn Dal: Med kolorerade figurer, 2001 
Denna avhandling är en studie av den svenska handkoloreringens historia. 
Tonvikten ligger på sex fallstudier från åren 1759 till 1863.177

Arbetsgruppen: 5. Tengström: 3. Klasson: 2. 

Ännu ej publicerade doktorsavhandlingar i Bok- och bibli-
otekshistoria 

Helena Strömquist Dal, Svenska pappersband 1787-1846 
Avhandlingen behandlar som sagt det svenska pappersbandets historia 1787-
1846. Strömquist Dal lägger tonvikten på empiriska och kvalitativa analyser av 
pappersbandens inbindningsteknik, material och form. Vidare studeras mark-
nadsföring och spridning av pappersband genom förlagskataloger, annonser 
och bokauktionskataloger.178

Arbetsgruppen: 5. Tengström: 3. Klasson: 2. 

Avhandlingar i Sociologi 
Detta är, om någon befarade det, ingen förteckning över samtliga doktorsav-
handlingar i Sociologi som är publicerade i Sverige utan en genomgång av de 
avhandlingar som framlagts inom ämnet Sociologi skrivna med riktning mot B 
o I/Vetenskapssociologi med utnyttjande av bibliometriska metoder vid 
INFORSK/Umeå universitet.  

Trine Schreiber: Forhåbninger og skuffelser i kvindeerhvervene, 
1994 
Schreiber har intervjuat 37 personer (huvudsakligen kvinnor) som arbetar inom 
olika former av kvinnodominerade kontorsjobb. 10 av de tillfrågade är bibliote-
                                                 
177 Dal, Björn, 2001, Med handkolorerade figurer. Handkoloreringen i Sverige under 1700- och 1800-
talen. 
178 Bok- och bibliotekshistoria. Pågående forskning vid avdelningen, 
http://www.kult.lu.se/index.php?page=90, 040517. 
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karier. Avhandlingen syftar till att undersöka hur datorisering och omorganisa-
tion inom dessa yrken påverkar de anställdas sociala situation såväl som deras 
arbetssituation samt även hur detta påverkar deras inställning till sitt arbete.179

Arbetsgruppen: 4. Tengström: -. Klasson: 11.180

Peter Stern: Prisoners of the crystal palace, 1996 
Avhandlingen är en bibliometrisk analys av olika forskargrupperingars stånd-
punker inom sociologisk vetenskapsforskning, syftet är att undersöka om upp-
fattningarna skiljer sig så pass mycket åt att man talar om fler vetenskapsfält i 
stället för ett gemensamt.181

Arbetsgruppen: 1c. Tengström: 1. Klasson: 7. 

Göran Melin: Co-production of scientific knowledge, 1997 
Melins avhandling är ytterligare en bibliometrisk studie. Avhandlingen 

bygger på fem av Melin (och i tre av fallen; Melin och Olle Persson) tidigare 
författade artiklar vilka varit publicerade i internationella forskningstidskrifter 
1996-1997. Melin har studerat forskningsartiklar med fler upphovsmän och 
kommit fram till slutsatsen att allt mer forskning sker i grupp och att viktigaste 
forskningsupptäckterna är resultatet av att forskare från olika länder och/eller 
universitet samarbetat för att nå sina slutsatser.182

Arbetsgruppen: 1c. Tengström: 1. Klasson: 7. 

Rickard Danell: Internationalization and homogenisation, 2001 
Avhandlingen, som även den är en bibliometrisk studie, bygger på fem av Da-
nell tidigare författade artiklar vilka varit publicerade i internationella forsk-
ningstidskrifter 1997-2001 (i två av fallen har upphovsmännen, förutom Da-
nell, varit Lars Engwall och Olle Persson och i ett fall är upphovsmännen en-
bart Danell och Engwall). Danell har studerat artiklar publicerade inom  ämnet 
”manegement research” i internationella tidskrifter med syftet att avgöra om 
ämnet tenderar att bli alltmer amerikaniserat.183

                                                 
179 Schrieber, Trine, 1994, Forhåbninger og skuffelser i kvindeerhvervene. Kvinders möte med ny tekno-
logi og organisatorisk forandring, s. 173-180. 
180 Man bör dock ha i baktanke att enbart ca 25% av de tillfrågade är bibliotekarier, i övrigt se fotnot nr. 
144. 
181 Stern, Peter, 1996, Prisoners of the crystal palace. Mapping & Understanding the social and cognitive 
organization of scientific research fields, s. 11-19. 
182 Melin, Göran, 1997, Co-production of scientific knowledge. Research collaboration between coun-
tries, universities and individuals, s. 11-47 
183 Danell, Rickard, 1997, Internationalization and homogenization. A bibliometric study of international 
manegement research, s. 1f. 
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Arbetsgruppen: 1c. Tengström: 1. Klasson: 7. 

Paula Mählck: Mapping gender in academic workplaces, 2003 
Mählcks studie syftar till att, genom användandet av bibliometriska metoder, ta 
reda på varför kvinnor är underrepresenterade på högre tjänster i den akade-
miska världen.184

Arbetsgruppen: 1c. Tengström: 1. Klasson: 7. 

Ännu ej publicerade doktorsavhandlingar i Sociologi/B o I 

Fredrik Åström, Umeå 
Denna avhandling kommer att handla om hur B o I utvecklats socialt och intel-
lektuellt som akademiskt forskningsämne.185

Arbetsgruppen: 5. Tengström: -. Klasson: 1. 

Jenny Samuelsson, Umeå 
Avhandlingen handlar om feministisk kunskapsutveckling och  
kunskapsåtervinning inom den svenska genusvetenskapen. Samuelsson gör en 
textanalys och en bibliometrisk analys av feministiska temata i genusveten-
skapliga avhandlingar och analyserar också möjligheterna för dem att ämnesre-
presenteras/indexeras i bibliografiska kataloger/databaser, inte  
minst genusforskningens egna, t.ex. KVINNSAM och GENA.186

Arbetsgruppen: 1c. Tengström: 1. Klasson: 7.187

 

                                                 
184 Mählck, Paula, 2003, Mapping gender in academic workplaces: ways of reproducing gender inequal-
ity within the discourse of equality, s. 1-14. 
185 Åström, Fredrik Re: Din kommande doktorsavhandling, e-brev till författaren, 040517. 
186 Samuelsson, Jenny : Re: Din kommande doktorsavhandling, e-brev till författaren, 040518. 
187 Kategoriseringen kan ifrågasättas beroende på hur stor del av avhandlingen som upptas av bibliomet-
riska analyser och hur stor del som upptas av andra studier.  
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Slutsatser av de svenska doktorsavhandlingarna 

I detta kapitel kommer jag att redovisa vilken inriktning de olika 
institutionerna själva officiellt anser sig ha på sin forskningsutbildning och hur 
de själva valt att definiera ämnet B o I. Jag kommer även att, i den mån det är 
möjligt, försöka sätta in de enskilda institutionernas inställning till vilka 
forskningsområden de valt att prioritera i ett ”historiskt”, tillbakablickande 
sammanhang. Eftersom undersökningsmaterialet vid B o I-institutionerna 
utanför BHS är förhållandevis litet är det vanskligt att dra alltför stora växlar 
på huruvida det skett någon förskjutning från vissa forskningsfält till andra (se 
kapitlet ”Syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter”) såväl 
nationellt som inom institutionerna. 

Borås 
I studieplanen för forskarutbildningen definierar institutionen ämnet på föl-
jande sätt:  

Biblioteks- och informationsvetenskapen tar utgångspunkt i problem kring förmedling av 
information eller kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras 
den process, som beroende på syfte och innehåll, kan benämnas informationsförsörjning 
eller kulturförmedling samt bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion som 
medverkar i denna process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom 
såväl samhällsvetenskap, humaniora som teknik.188

Denna beskrivning ligger ganska långt från Tengströms tre delområden och är 
vid första anblicken väl närmast att betrakta vad han 1986 kallade att definiera 
ämnet alltför vidsträckt. Termen ”informationsförsörjning” som är ett av nam-
nen på den process som institutionen säger sig studera är dock en definition 
som Tengström avvisade som alltför snäv (se s. 43). Om man däremot tittar på 
de doktorsavhandlingar som publicerats vid institutionen, eller är under pro-

                                                 
188 Allmän studieplan för forskarutbildning i biblioteks och informationsvetenskap vid 
Göteborgs universitet, http://www.hb.se/bhs/bibvet/DOKTOR/STUDOK.HTM, 040518. 
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duktion, så märker man att det är en imponerande mångfald av ämnen som bli-
vit utsatta för undersökningar och studier i avhandlingarna, till skillnad från 
Umeå som har en ganska väl utformad forskningsprofil. Om man studerar de 
avhandlingar som publicerats och de som är under produktion så märker man 
även att någon speciell inriktning egentligen inte prioriteras. Borås har heller 
ingen officiell specifik inriktning på något forskningsområde, i motsats till 
Lund.  

De områden som Borås bedriver forskning på är, enligt institutionens hem-
sida, dessa: 1) Bibliotek och kulturpolitik, 2) Informationssökning, 3) Kun-
skapsorganisation, 4) Information management.189  

Lund 
Detta är Lunds definition av B o I som forskningsämne: 

Biblioteks- och informationsvetenskap utgör ett flerdisciplinärt forskningsfält. Inom 
detta fält studeras processer och sammanhang där information organiseras, förmedlas och 
används. Ämnet har tre centrala forskningsområden. Kunskapsorganisation går ut på att 
ordna kunskap genom att t.ex. klassificera, indexera och katalogisera dokument med syfte 
att sökt kunskap enkelt och effektivt skall kunna återfinnas. Inom bibliometrin används 
matematiska och statistiska metoder för att analysera kvantitativa förhållanden mellan 
upphovsman (författare) och dokument. Bibliometri används också som grund för studier 
av vetenskaplig kommunikation, olika forskningsområdens utveckling samt forskningspo-
litik. Informationsanvändning och informationssökning är ett brett forskningsområde 
som fokuserar dels hur informationsbehov uppstår och tillgodoses, dels hur och i vilka 
sammanhang informationen används.  
Informationsanvändning och informationssökning är huvudinriktningen för forskningen i 
Lund där vi ägnar särskild uppmärksamhet åt informationsbeteende.190

Som synes så har Lund uppfattningen att ämnet har tre forskningsområden och 
de har inriktat sig på ”Informationsanvändning och informationssökning”, 
denna inställning ligger i linje med vad Arbetsgruppen förordade i Program för 
biblioteksforskning när de föreslog att den primära forskningsinriktningen för 
en ny institution, vilket Lund måste anses vara, borde vara användarstudier. 
Den enda pågående doktorsavhandling från Lund jag kunnat kategorisera så 
här långt är också att betrakta som en studie i informationsanvändning och 

                                                 
189 Ursprungligen var min målsättning att, enligt de definitioner av områdena som institutionen har på sin 
hemsida, göra en ”transkribering” av de fyra delområdena till den kategorisering jag gjorde i det förra 
kapitlet. Jag genomförde aldrig idén eftersom jag aldrig haft som syfte att kontrollera om institutionerna 
forskar på de ämnen de säger sig vara inriktade på att forska om. 
190 Biblioteks- och informationsvetenskap. Forskning och forskarutbildning, 
http://www.kult.lu.se/index.php?page=19, 040519. 
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informationssökning, även om det inte är en ren användarstudie. För övrigt kan 
tilläggas att i Lund tillhör B o I-institutionen, och Avdelningen för Bok- och 
bibliotekshistoria, kulturvetenskapen. 

Umeå 
I Umeå bedrivs Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning av forskar-
gruppen INFORSK på Sociologiska institutionen, det är alltså inte formellt in-
stitutionen för B o I som bedriver forskarutbildningen. Eftersom INFORSK 
bildades så tidigt som 1975 innebär det att forskningsgruppen alltså är 
betydligt äldre än B o I-programmet i Umeå där grundutbildningen startade HT 
1987.191 Redan 1985 började INFORSK använda sig av bibliometriska metoder 
i sin forskning, vilket har satt sina spår på B o I-utbildningen i Umeå.192 
INFORSK:s ålder gör även att de står lite utanför den diskussion som förts i 
uppsatsen. Institutionen för B o I definierar sin syn på ämnet på detta sätt: 

[…] innefattar att beakta hur information produceras och distribueras, att organisera och 
strukturera information så att den enkelt kan sökas och återvinnas, samt att förmedla in-
formation till de individer och verksamheter som har behov av den. IT-utvecklingen inne-
bär nya utmaningar i en mängd avseenden för samtliga aktörer som är involverade i denna 
process.193   

Som synes så har Umeå en syn på forskningsämnet som är starkt fokuserad på 
den informationsåtervinnande delen av B o I. Lund nämner bibliometri som en 
av de tre delområdena av forskningen inom B o I medan Umeå aldrig nämner 
termen. Trots detta har en överväldigande majoritet av ”INFORSK-avhandling-
arna”, 80%, haft en bibliometrisk inriktning. Eventuellt finns det tecken på att 
vi ser en förändring av detta i framtiden då en av de kommande avhandlingarna 
inte har en bibliometrisk inriktning. Man får dock förmoda att B o I i Umeå un-
der en överskådlig framtid kommer att ha om inte en bibliometrisk inriktning 
så i varje fall en sociologisk inriktning. 

Uppsala 
Uppsala definierar B o I-ämnet på följande sätt: 

                                                 
191 Björkman, Georg, 1987, ”Rekordmånga sökande till Umeå”, 1987, s. 210. 
192 Inforsk, http://www.umu.se/inforsk/, 040519. 
193 Avdelningen för informationsvetenskap. Forskning/forskarutbildning, 
http://www.umu.se/soc/biv/forskning/index.html, 040518. 
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B & I är ett tvärvetenskapligt ämne med framför allt två huvudområden. Det ena området 
rör studiet av effektiv samling, lagring och återvinning av information (information med 
semantiskt innehåll av något slag). Det andra området omfattar studiet av informationens 
samhälleliga betydelse, olika institutioner för informationshantering och inte minst olika 
typer av bibliotek.194

Uppsala anser att ämnet är tvärvetenskapligt till skillnad från Borås och Lund 
som definierar ämnet som flervetenskapligt (enligt de definitioner som Teng-
ström har på flervetenskaplighet), huruvida detta har haft någon inverkan på 
forskningsutbildningen kan jag inte svara på, men det är onekligen intressant.  

Lund identifierar som sagt tre forskningsområden inom ämnet medan Upp-
sala bara identifierar två och ligger i sin definition av ämnet närmare Borås än 
Lund. Vad gäller de avhandlingar som är på gång att produceras i Uppsala så är 
undersökningsmaterialet visserligen litet, men ingen särskild inriktning kan 
skönjas. 

Bok- och bibliotekshistoria 
Detta är institutionens definitioner av ämnet och vilken forskningsinriktning de 
anser sig ha: 

I ämnet bok- och bibliotekshistoria studeras skriftkulturens dokument och de processer 
genom vilka de framställs, sprids och utnyttjas, i ett historiskt perspektiv. Forskningen be-
arbetar såväl materiella som symboliska aspekter på den grafiska kommunikationens 
historia och inriktas bl a [sic] på boken som föremål och dess form och funktion i olika 
miljöer.  
Profilområden för forskningen i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet är:  
- användning av tryckprodukter som förändringskraft i samhället, t.ex. uppkomsten av 
den lokala tryckkulturen. - den grafiska formen och varumarknaden. - interaktion mellan 
privat och offentligt boksamlande.195

De forskningsprojekt som Arbetsgruppen ansåg vara relevanta för Bok- och 
bibliotekshistoria (se s. 31) ligger ganska långt från både institutionens defini-
tioner av ämnet och från de avhandlingar som presenterades i förra kapitlet. Av 
de avhandlingar som publicerats inom B o I är det enbart Hanssons som even-
tuellt kan anses vara Bok- och bibliotekshistoria enligt Arbetsgruppens defini-
tioner. Även Åströms (Umeå) kan kanske räknas till denna kategori. 

 

                                                 
194 Plan för forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, 
www.abm.uu.se/forskningsplan_BoI_mars-03.pdf, s.1, 040518. All text i fet stil är institutionens egen. 
195 Bok- och bibliotekshistoria. Introduktion, http://www.kult.lu.se/index.php?page=86, 040518. 
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Sammanfattning 

Forskningsanknytningen av B o I-ämnet 
Om man skulle vara tvungen att sätta ett startdatum för svensk, institutionalise-
rad, forskning inom B o I så startade denna 1991 då professuren i B o I 
tillsattes i Göteborg/Borås. Väljer man i stället att se startdatumet från ett annat 
perspektiv så inleddes processen mot en forskningsanknytning av B o I-ämnet 
1977 i och med Högskolereformen som stadgade att all utbildning inom hög-
skolan skulle vila på vetenskaplig grund och på att all grundutbildning skulle 
ha forskningsanknytning. Tidsperioden mellan dessa båda datum präglades till 
en början av oenighet kring viktiga organisatoriska frågor, bland dessa var de 
som väckt mest debatt följande: lokaliseringsfrågan och BHS framtida roll, 
vilken typ av forskning som bedöms som relevant samt vilka som skall avgöra 
vad som är relevant forskning. Dessa frågor kom även till viss del att stå i cent-
rum under hela tidsperioden även om utgångspunkten för dem till viss del för-
ändrades över tiden. 

Hösten 1978 tillsattes en arbetsgrupp vid BHS som fick namnet ”Arbets-
gruppen för utarbetande av program för biblioteksforskning”, denna Arbets-
grupp utarbetade en skrivelse som i dec. 1978 skickades till ca 350 svenska 
bibliotek av olika slag och storlek. De bibliotek som mottog skrivelsen uppma-
nas att svara på frågan om vilken forskning på vilka ämnen som det enskilda 
biblioteket upplever som angelägen. Bibliotekens svar låg sedan till grund för 
Arbetsgruppens Program för biblioteksforskning som publicerades 1980. I 
denna skrift delar Arbetsgruppen i B o I-ämnet i 5 huvudområden, dessa är: 1) 
Biblioteket som kunskapssystem (med 4 underavdelningar, dessa är: ”Bibliote-
ket och dess medier”, ”Kunskapsorganisation”, ”Bibliometri och citeringsana-
lys” samt ”Referensarbete”), 2) Biblioteket i samhället, 3) Biblioteket och nytt-
jarna, 4) Bibliotekets administration, 5) Bok- och bibliotekshistoria. Under var 
och en av dessa huvudrubriker analyserar Arbetsgruppen vilka forskningspro-
jekt som kunde antas vara relevanta att engagera sig i för framtida biblioteks-
forskare. 
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Program för biblioteksforskning fokuserar i första hand på forskningspro-
jekt som rör användarstudier, folkbibliotek och det dagliga arbetet på bibliote-
ken, medan de är mindre intresserade av frågor som rör bibliometri, citerings-
analys och informationsvetenskap, detta eventuellt på grund av sammansätt-
ningen av de svar som inkom på deras skrivelse. Arbetsgruppen kom till slut-
satsen att den viktigaste frågan för kommande forskning var användarstudier. 
Denna slutsats stämde även bra in på målsättningarna för deras arbete, nämli-
gen att finna forskningsprojekt som ”har tydlig anknytning till grundutbild-
ningen” och ”kan engagera ett större antal personer”. 

Nästa utredning av forskningsanknytningen kom 1986, det var en enmans-
utredning av Emin Tengström som publicerades under namnet Forskningsan-
knytning av bibliotekarielinjen. Utredningen hade vissa direktiv som Teng-
ström var tvungen att följa, vilket var naturligt men kanske inte i alla lägen 
önskvärt. Utredaren var noga med att försöka göra en avgränsning av forsk-
ningsfältet och den avgränsning han valde var ”biblioteket som institution”, 
enligt honom själv på grund av att andra begrepp är antingen för omfattande, 
för vaga eller för snäva. Tengström finner inom denna avgränsning 3 delområ-
den av intresse för svensk biblioteksforskning; biblioteken som informations-
omsättande enheter, biblioteken som tjänsteproducerande enheter samt biblio-
teken som kulturfrämjande enheter. Tengström är av uppfattningen att biblio-
teksvetenskap är att uppfatta som ett flervetenskapligt ämne och det är, enligt 
mig, en av anledningarna till att han valt denna uppdelning i tre ämnesområden 
då de på ett belysande sätt redogör för biblioteksvetenskapens anknytning till 
både teknik, samhällsvetenskap och humaniora.  

Det första delområdet knyter an till formella vetenskaper som statistik och 
systemvetenskap, men även till datavetenskap och informationsvetenskap. Det 
andra delområdet omfattar samhällsvetenskapliga ämnen som bl.a. före-
tagsekonomi, beteendevetenskap och kunskapssociologi. Tengströms tredje 
delområde omfattar forskning där humanistiska vetenskapstraditioner kan an-
vändas, exempel på sådana är t.ex. lärdomshistoria, etnologi och litteratursoci-
ologi.  

För övrigt är Tengström motståndare till att kalla ämnet ”Biblioteks- och 
informationsvetenskap” eftersom han anser att det är två skilda ämnen utan di-
rekta gemensamma kopplingar, de aspekter på informationsvetenskapen som 
kan användas inom biblioteksvetenskapen kan sorteras inom kategorin ”biblio-
teken som informationsomsättande enheter”, anser han. 

I samband med den kommande forskningsanknytningen presenterar Teng-
ström, i enlighet med direktiven, två förslag, betitlade Alternativ ETT (forsk-
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ningsanknytningen kan genomföras inom ramen för nuvarande budget) och Al-
ternativ TVÅ (vissa resursförstärkningar krävs). Alternativ TVÅ var det mest 
ambitiösa förslaget och det som Tengström själv verkar förorda, i förslaget in-
går bildandet av ett Centrum för biblioteksforskning (1986, enligt Tengströms 
tidsplan), knutet till Göteborgs Universitet, likaså bildandet en nämnd för bibli-
oteksforskning (mars 1987) som förväntas ha ansvaret för alla frågor som rör 
forskarutbildningen. De ska utarbeta en studieplan för forskarutbildningen 
(vår-höst 1987) ansvara för information och studievägledning samt utforma 
antagningsregler för forskarutbildningen. Nämnden består tills en professur i 
ämnet är tillsatt vid Göteborgs Universitet, vilket Tengström anser kan bli 
verklighet ca 1989-90.  

Nu visade det sig att Tengströms tidsplan inte fungerade riktigt i verklighe-
ten och vissa av ”hållpunkterna” i hans plan realiserades inte förrän 1-3 år se-
nare än beräknat. Den första doktorsavhandlingen publicerades dock 1993, så 
på den punkten höll faktiskt tidsschemat.   

De svenska doktorsavhandlingarna 
Den första svenska doktorsavhandlingen i B o I publicerades som sagt var 

1993, och i min undersökning har jag kategoriserat den och sammanlagt 13 
svenska doktorsavhandlingar till, inalles 14 st, enligt tre olika scheman; de som 
ställdes upp av Arbetsgruppen respektive Tengström samt ett annat som har 
använts av Maj Klasson vid en innehållsanalys av svensk biblioteksforskning. I 
denna undersökning har jag även räknat med de doktorsavhandlingar i B o I 
samt Bok och bibliotekshistoria som är under produktion på BHS samt på uni-
versiteten i Lund, Uppsala och Umeå. Sammanlagt har jag kategoriserat 23 så-
dana pågående doktorsavhandlingar.  

Jag har även studerat vilken inriktning de olika institutionerna själva offici-
ellt anser sig ha på sin forskningsutbildning och hur de själva valt att definiera 
ämnet B o I. Slutsatserna var att institutionerna använder sig av olika definie-
ringar av ämnet sinsemellan och de har även, till viss del, inriktat sig på olika 
ämnesområden. Dessa definieringar och inriktningar skiljer sig i ganska stor 
utsträckning från vad som rekommenderades i utredningarna 1980 respektive 
1986. De sammanlagt 37 undersökta doktorsavhandlingar har en ganska stor 
spännvidd över ämnesområdena inom B o I och den enda slutsats jag kan dra 
av karaktären på dem är att den enskilda institutionens inriktning spelar en 
större roll för valet av ämne än de riktlinjer om inriktning på ”relevant” forsk-
ning som förespråkades på 1980-talet.  
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