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This essay is about Vaxjo University Library. It consists of two different parts, an organiza
tion analysis of the library before and after the reorganization and an evaluation of it from a 
user perspective. 

The organisation analysis was carried out through an interview with the manager of the li
brary and through study of original documents. The evaluation was carried out through a 
survey among 418 students. 

We found that the library primarily is an organic organization that exists in a dynamic 
environment. The reorganization resulted in major improvements for the users , both concern
ing localities and service. The students taking part in our survey were mostly positive in their 
opinions about the library though they also had several complaints. According to the students 
the organization only partially fulfills its goals and the goals do not completely correspond to 
the students demands of the library. 
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1 Inledning 

I det bar inledande kapitlet amnar vi redogora for syftet med var uppsats samt forklara 
varfor vi valt detta syfte. Kapitlet avslutas med en disposition som beskriver innehallet i 
de efterfoljande kapitlen. 

1.1 Syfte och fragestallningar 

Syftet med var uppsats ar att beskriva och analysera hogskolebiblioteket i Vaxjo, fore 
och efter den omorganisation som agde rum 199 5 samt att ur ett anvandarperspektiv 
utvardera verksamheten. 

I den forsta delen, analysen, amnar vi besvara foljande fragestallning: 

* Hur ser hogskolebibliotekets organisation ut betraffande 

in tress enter? 

struktur? 

mal? 

resurser? 

Beskrivningen och analysen kommer att genomforas med hjalp av information fran 
bibliotekets chef': studier av maldokument, verksamhetsberattelse och andra dokument 
rorande verksamheten samt anvandandet av olika organisationsteorier och tidigare 
undersokningar av hogskolebibliotek. 

I den andra delen, utvarderingen, amnar vi besvara foljande tva fragestallningar: 

,~ Vad tycker hogskolebibliotekets viktigaste intressenter, studenterna, om 
bibliotekets resurser? 

1
~ Hur val overensstammer-studenternas asikter med bibliotekets uppstallda mal? 

• 

Utvarderingen kommer att ske genom att anvandama, i vart fall studentema, far ge sin 
:;yn pa hur verksamheten fungerar och vad som skulle kunna forbattras. Deras asikter 
kommer att samlas in med hjalp av enkater. Vi kommer sedan att jamfora enkatresultatet 
med tidigare undersokningar om vilka resurser som finns och bor finnas pa ett bibliotek. 
Resultatet av anvandarundersokningen ligger sedan till grund for var bedomning av hur 
val biblioteket uppfyller sina uppstallda mal. 
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1.2 Bakgrund 

Anledningen till att vi valde att geografiskt placera var uppsats i Vaxjo var dels att vi 
bada kommer harifran och ville kunna skriva vart examensarbete pa hemmaplan och dels 
att vi fann ett intressant studieobjekt i hogskolebiblioteket i Vaxjo. Biblioteket vackte 
vart intresse darfor att det ar alldeles nybyggt och har genomgatt en omorganisation. Vi 
ville undersoka hur den nya organisationen ser ut och vilka forandringar som skett i 
forhallande till den gamla och bestamde oss darfor att gora en organisationsanalys. 

Bibliotekspersonalen ville gama ha en anvandarundersokning gjord och vi valde darfor 
att aven gora en utvardering av biblioteket ur ett anvandarperspektiv. Det kandes intres
sant att ta reda pa vad anvandama anser om det nya biblioteket. Utvarderingens resultat 
beror pa ur vems perspektiv utvarderingen gors. Olika anvandargrupper har skilda on
skemal och prioriteringar nar det galler biblioteket. Darfor maste man vid en utvardering 
rikta in sig pa en anvandargrupps perspektiv, sager man i Matt och matningar (1994 s 11 
f) . Goran Wideback, Lunds universitet, betonade under en forelasning pa BHS under 
hostterminen 1996 vikten av att biblioteket skapar ett gott samspel med sina viktigaste 
kunder for att det ska fa mojlighet att utvecklas och i manga fall overhuvudtaget over
leva. 

Det ar alltsa ytterst angelaget att rikta in sig pa en enda anvandargrupp, lampligen den 
storsta och viktigaste. I en utvardering av ett hogskolebibliotek ur ett anvandarperspek
tiv blir det naturliga valet darfor att lata studentema sta i fokus. Yid var forsta kontakt 
med bibliotekschefMargareta Josefsson framholl hon att man i Vaxjo vill se sig som ett 
"studentemas bibliotek" och att det ar framst deras asikter som man ar intresserad av. 

1.3 Disposition 

I kapitel 2, Organisationsteori, gar vi forst igenom vad en organisation ar och vilka delar 
den bestar av. Sedan beskriver vii stora drag den organisationsteoretiska utvecklingen 
fram till det sa kallade situationssynsattet som dominerar idag. Man urskiljer tva huvud
linjer, den mekanistiska och den organiska organisationen. 

Kapitel 3, Hogskolebibliotekens organisation, tar upp de organisatoriska forandringar 
som skett under senare delen av 1900-talet, bade yttre forandringar vad galler huvudman 
och intressenter och inre forandringar sasom ny teknik och en mer medveten syn pa 
anvandamas servicebehov. Vi redogor tor resursema vid Iandets hogskolebibliotek och 
tar aven upp tidigare anvandarundersokningar som vi senare kommer att jamfora med var 
egen. 

I kapitel 4, Metod for organisationsanalysen, beskriver vi bur vi har gatt tillvaga for att 
besvara var forsta fragestallning som ror organisationen vid Hogskolebiblioteket i Vaxjo. 
Metoden innefattar en dokumentanalys av bibliotekets ma.I, verksamhetsberattelse m~d 
mera samt en intervju med bibliotekets chef 
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I kapitel 5, Hur ser hogskolebibliotekets organisation ut betraffande intressenter, struk
tur, ma.I och resurser?, forsoker vi besvara var forsta fragestallning genom att beskriva 
ocb analysera organisationen som den ser ut idag ocb jam.fora med bur den sag ut fore 
omorganisationen. 

l(apitel 6, Metod for utvarderingen, innehaller en redogorelse for bur vi bar gatt tillvaga 
for att besvara var andra ocb tredje fragestallning som ror studentemas asikter om bib
liotekets resurser och hur val deras asikter overensstammer med bibliotekets uppstallda 
ma.I. Metoden innefattar en enkatundersokning bland studenter vid hogskolan i Vaxjo. 

Kap it el 7, Resultat, innehaller en redovisning av svaren pa dels bakgrundsvariablema, 
dels de verksamhetsrelaterade fragoma i enkatundersokningen. Svaren pa de slutna 
fragoma anges i frekvenser ocb ibland aven i diagram De kompletteras med de kommen
tarer vi fatt pa dessa fragor. Svaren pa de oppna fragoma sammanstalls i en lista over de 
vanligaste kommentarema. 

I kapitel 8, Vad tycker hogskolebibliotekets viktigaste intressenter, studentema, om 
bibliotekets resurser?, forsoker vi besvara var andra fragestallning genom att analysera 
resultatet av var enkatundersokning. Vi kommer att jamfora resultatet med tidigare 
anvandarundersokningar och de genomsnittliga resursema vid svenska hogskolebibliotek. 

I kapitel 9, Hur val overensstammer studentemas asikter med bibliotekets uppstallda 
mal?, forsoker vi besvara var tredje fragestallning genom att jamfora studentemas asikter 
i analysen av fragestallning 2 med bibliotekets mal i analysen av fragestallning 1. 

Kapitel 10, Slutdiskussion, ar en avslutande och reflekterande diskussion av uppsatsen i 
s~n belhet dar vi knyter an till titeln, Vern ar till for vem?, ocb ger forslag pa bur man kan 
bygga vidare pa den nya kunskap som vi har genererat. 
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2 Organisationsteori 

I det bar kapitlet kommer vi att definiera vad en organisation ar och vilka delar den 
bestar av. Forst beskrivs organisationen i sig sjalv och sedan den omgivning som den 
paverkar och ar beroende av. Darefter beskriver vi i stora drag den organisations
teoretiska utvecklingen fram till det sa kallade situationssynsattet som dominerar idag. 
Man urskiljer tva huvudlinjer, den mekanistiska respektive den organiska organisationen. 
Service management ar en typ av organisk organisation som pa senare ar vuxit fram i och 
med att service- och kunskapsorganisationer blivit allt vanligare. 

Ordet organisation kommer fran grekiskans organon som betyder redskap eller verktyg. 
En organisation kan definieras som en samling individer med olika behov, forvantningar 
och krav som utfor olika arbetsuppgifter pa ett samordnat satt for att uppna vissa gemen
samma mal. Organisationen kan darmed ses som ett redskap for att under ordnade 
former na ett visst gemensamt mal (Andersson 1994, s 11). 

En viktig skillnad mellan organisationer och andra typer av grupper ar graden av forma
lisering i form av muntliga eller skrivna regler, instruktioner, planer och avtal. Gropper 
betraktas som informella medan organisationer uppfattas som formella. Inom varje orga
nisation uppstar dock sadana informella grupper och dessa kommer att utveckla en infor
mell struktur inom ramen for organisationen (ibid, s 13). 

En organisations verksamhet kan delas upp i huvudaktiviteter och stodfunktioner. Med 
huvudaktiviteter avses de aktiviteter som har direkt samverkan med organisationens 
verksamhetsomrade och som ska uppfylla brukamas behov. Stodfunktionema ar andra 
saker som maste goras for att organisationen ska fungera. Detta kan vara till exempel 
marknadsforing, rekrytering, ekonomisk redovisning och stadning (Viklund & Dahl 
1996, s 8). 

2.1 l\ta1 

En organisation kannetecknas alltsa av arbetsfordelning och specialisering, samordning 
och styming, ledarskap samt mil. Sjalva iden med organisationer ar, menar Bruzelius & 
Skarvad (1995, s 15) att vissa mal kan uppnas effektivare genom samarbete an genom 
individuella anstrangningar. Malen ar or~anisationens verksamhetside och beskriver vad 
organisationen ska erbjuda i form av yaror och tjanster, vem organisationen ska betjana 
(vilka som ar <less brukare ), vilka resultat som ska uppnas och pa vilket satt (Viklund & 
Dahl 1996, s 6 ft). 

Nar en organisation skapas formuleras dess mal av en huvudman, det vill saga den eller 
de aktorer som initierat verksamheten. Niir organisationen har etablerats ar det, enligt 
Bruzelius & Skiirvad (1995, s 88), ledningens uppgift att formulera malen och data han
syn till, inte bara huvudmannens utan aven olika intressenters krav. 

Mal finns for att styra personalens arbete och prioriteringar och for att informera omgiv
ningen om organisationens syfte och varderingar. Verksamheten bor utvarderas regel-
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bundet for att se i vilken grad malen uppfylls. Aven malen behover ibland ses over och 
eventuellt revideras till foljd av till exempel forandrade behov och resurser (Viklund & 
Dahl 1996, s 23). 

Att verksamheten ska fungera effektivt ar alla organisationers mal. Vinstmaximering pa 
lang sikt, ekonomisk lonsamhet, ar ett givet mal i de fiesta privatagda foretag. For offent
lig verksamhet galler inte samma krav pa lonsamhet men aven de maste forvalta sina 
resurser sa effektivt som mojligt. Man skiljer mellan tva typer av effektivitet. Med inre 
effektivitet menas att na givna mal med rninsta mojliga resurser, att gora saker pa "ratt 
sa.tt". Yttre effektivitet innebar att uppfylla de krav som omgivningen staller, att gora de 
"ratta sakerna" (ibid, s 23 fl). 

Mal kan upprattas pa olika nivaer i en malhierarki, dar malen pa de nedersta nivaerna 
utformas utifran mat pa en hogre niva. Overst aterfinns de overgripande malen, organisa
tionens huvudsyfte. Med utgangspunkt fran dessa utarbetas sedan huvudmal och delmal 
for organisationens olika verksamhetsomraden. Nederst i hierarkin finns de operativa 
malen. Dessa ska vara sa konkreta att de kan styra den dagliga verksamheten, def vill 
saga personalens handlingar och beslut, menar Viklund & Dahl (1996, s 29 fl). 

2.2 Intressentmodellen 

Harmonifalt 

Med
arbetare 

Kollegor/ 
Medarbetande 
foretag 
Konkurrenter I 

Leverantorer 

Konfliktfalt 

Figur 2: 1 Intressentmodellen (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 1994, s 19). 
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Sedan mitten av 1960-talet har intressentmodellen, utvecklad av Eric Rhenman (1964), 
anvants for att beskriva organisationers samspel med sin omvarld. Denna modell upp
haver iden om en suveran agare och utgar i stallet ifran att flera olika intressegrupper kau 
vara delaktiga i och paverka en organisation. ''Med intressenter i en organisation avses 
de individer eller grupper som cir direkt b.eroende av organisationen for att forverkliga 
sina egna personliga ma! och av vilka organisationen samtidigt cir beroende" (Rhenman 
1969, s 46). Intressentema kan delas in i extema och intema, dar de extema utgors av till 
exempel offentliga organ, kunder och leverantorer och de intema i sin tur utgors av de 
olika yrkeskategoriema inom organisationen. Modellen innebar inte att organisationens 
intressenter ar lika starka eller av samma vikt for organisationens verksamhet utan vissa 
intressenter dominerar. Det rader aven ett harmonifalt och ett konfliktfalt i organisa
tionen beroende pa vad intressentema vill fa ut av samarbetet och om det harmonierar 
eller star i konflikt med andra intressen (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 1994, s 19 f). 

2.3 Tva huvudlinjer 

I och med industrialismens genombrott under 1800-talet uppstod ett behov av organisa
torisk samverkan av mer genomtankt slag an vad som tidigare hade :funnits. Fran det 
tidigare sjalvhushallningssystemet gick man nu over till forlagssystemet, som innebar att 
en forlaggare forsag hantverkaren med ravaror som sedan foradlades i hemmen. Efter 
hand kom man att samla tillverkningen till en enda fysisk plats, fabriken, for att oka pro
duktion och kontroll. Under 1900-talets forsta decennier uppkom den centrala fragan: 
Hur ska organisationen bast skotas for att bli sa effektiv som mojligt? (Andersson 1994, 
s 21 ft) 

Da trodde man att det gick att finna "en basta organisation" oberoende av vilken situa
tion organisationen befinner sig i Sedan 1960-talet har dock det sa kallade situations
synslittet dominerat, det vill saga att synen pa vad som ar den mest andamalsenliga 
strukturen beror pa de krav organisationen star infor och de forhallanden den omges av. 
Sociologi- respektive psykologiprofessor Tom Burns och GM Stalker urskiljer tva 
huvudlinjer, mekanistiska organisationer respektive organiska organisationer (Bruzelius 
& Skaivad 1995, s 173 f). Beslaktade begrepp ar den rationella modellen och system
modellen som vissa teoretiker, bland andra Bengt Abrahamsson (1989) valjer att anvanda 
for att benamna ungefar samma fenomen. Vi tar forst upp nagra klassiska foregangs
teorier for att sedan ge en summarisk bild av de bada organisationsstrukturemas innehall. 

2.3.1 Mekanistiska organisationer 

Sociologen Max Weber utgick fran den traditionella pyramidformade hierarkin nar han i . 
borjan pa 1900~ talet utvecklade teorier om den byrakratiska organisationen. ''En effektiv 
samordning skulle astadkommas genom att cirendenfordes tjcinstevcigen via ett 
tillrcickligt antal chefsnivaer.1ngen niva fick hoppas over, direkta kontakter me flan 
sidoordnade enheter stred mot principen" (Lennerlof 1985, s 27). Formella regler for 
utforandet av olika arbetsuppgifter och olika arendens handlaggning skulle styra arbetet. 
Dessa regler skulle formuleras och formed.las skriftligt. Byrakratin skulle minska risken 
for maktmissbruk och garantera alla en lika behandling. Manskliga varderingar och 
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kanslor far inte paverka det man gor, dari Jigger effektiviteten, menade Weber (ibid, s 
27). 

Under samma tidsperiod utvecklade ingenjoren Frederick Winslow Taylor principer for 
vad som da kallades scientific management, idag anvands liven begreppet taylorism 
Grundprincipen var funktionell arbetsfordelning. Det innebar att arbetsuppgiftema dela
des upp i minsta bestandsdelar och genom arbetstidsstudier utprovades det basta sattet 
att utfora varje moment. Manniskan sags som ett redskap for arbetsprocessen och kan 
jamstallas med en fysiologisk maskin som inte skulle tanka. Tankearbetet var i stallet 
forlagt till en speciell avdelning for planering och beredning. Chefemas kontrollerande 
roll betonades. Det sa kallade lopande bandet bygger just pa den praktiskt tillampade 
taylorismens principer (Andersson 1994, s 23 f; Aivonen 1989, s 43 f). 

Den mekanistiska organisationen utmarks av en relativt fast arbetsf'ordelning och arbets
upp giftema ar specialiserade och klart definierade. Kontroll-, auktoritets- och kommu
nikationsstrukturema ar hierarkiskt uppbyggda och kontakter mellan anstallda sker i 
huvudsak vertikalt, fran overordnad till underordnad. Arbetet styrs mest genom instruk
tioner och beslut. Den storsta kunskapen och oversikten antas vara koncentrerad till 
hierarkins topp. Nagot som varderas hogt i den mekanistiska organisationen ar lojalitet 
och pliktkansla mot ledningen (Bakka 1994, s 73). Organisationens olika delar ar 
oberoende av varandra i den meningen att forandringar i en del av organisationen kan 
genomforas utan att namnvart paverka andra delar (Abrahamsson 1989, s 81) 

Ett exempel pa den mekanistiska organisationsformen ar linjeorganisationen som fore
kommer inom vissa statliga myndigheter, bland annat forsvaret. Linjeorganisationen ar 
pyramidformad och praglas av en hog grad av centralisering; beslut och ansvar utgar fran 
toppen. Varje anstalld har hara en overordnad som ger instruktioner, principen om 
enhetlig ordergivning tillampas. Nar linjeorganisationen kompletteras med sarskilda 
specialistavdelningar, sa kallade stabsenheter, blir resultatet en linje-stabsorganisation 
(Viklund & Dahl 1996, s 61). 

2.3.2 Organiska organisationer 

Human relations ar en sammaofattning av den kritik som riktades mot bland annat den 
byrakratiska teorin och taylorismen. Utgangspunkten ar den sa kallade Hawthome
undersokningen vid Western Electric i Chicago pa 1920- och 30-talet. Den lade grunden 
till helt nya teorier om vad som bidrar till hogre produktion. Man undersokte forand
ringar i ljus, temperatur och pauser, och fann att produktionen okade oavsett hur 
forskama varierade arbetsforhallandena. Forklaringen var att arbetstagama uppskattade 
att man intresserade sig for dem och deras arbetssituation. Detta intresse stimulerar 
ansvarstagandet och okar trivseln, vilket i sin tur paverkar produktiviteten positivt. I och 
med human relations rorelsen uppmarksammades betydelsen av sociala faktorer som 
berom, trygghet och omsesidig kommunikation och det blev otidsenligt att se manniskan 
enbart som en maskin (Bruzelius & Skarvad 1995, s 44 ff; Viklund & Dahl 1996, s 50 
fl). 
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Dessa klassiska organisationslaror har fart utsta en hel del kritik och lite tillspetsat kan 
man saga art Taylor och Weber beskrev organisationen utan manniskor och human 
relations-teoriema beskriver manniskor utan organisationer. Dear darmed lika ensidiga 
och ger inte heller nagot organisatoriskt helhetsgrepp (Viklund & Dahl 1996, s 50 fl). 

Som ert utskort av human relations-rorelsen kan vi betrakta den sa kallade sociotekniska 
skolan, som kom art betona teknikens anpassning till manniskans behov och fdrutsatt
ningar. Organisationen ar uppbyggd av tva olika men av varandra beroende delar, en 
teknisk och en social. Viklund & Dahl (1996, s 52 f) namner arbetsrotation, arbets
berikelse och delvis sjalvstyrande grupper som viktiga inslag inom den sociotekniska 
skolan. De tidigare organisationsteoretiska skoloma bade hirtills betraktat organisationer 
som slutna system men nu vidgades analysen till art aven omfarta organisationens sam
spel med omgivningen. Darmed intog man ett oppet systemteoretiskt synsatt (Andersson 
1994, s 40). 

Den organiska organisationen kannetecknas av en arbetsfordelning som vaxlar beroende 
pa den anstalldes kompetens i forhallande till de problem som organisationen ska losa. 
De individuella arbetsuppgiftema omdefinieras ocksa kontinuerligt. Organisationen ar 
uppbyggd som ett natverk eller en matris och kommunikationen sker oftare horisontellt 
an vertikalt. Innehallet i kommunikationen bestar mer av information och rad an av beslut 
och instmktioner. Den basta kunskapen och oversikten kan vara lokaliserad var som 
helst i natverket eller matrisen. Delegering och decentralisering av beslutsratt och ansvar 
ar viktiga inslag (Viklund & Dahl 1996, s 86). Det som vardesarts hogst i den organiska 
organisationen ar engagemang gentemot organisationens verksamhetside snarare an 
lojalitet och lydnad (Skoldberg 1990, s 150). De olika delsystemen ar beroende av 
varandra och en forandring inom organisationen far effekter for hela systemet 
(Abrahamsson 1989, s 81). 

* 
Saroroanfattningsvis kan man saga att den mekanistiska organisationen ar hierarkisk, 
centraliserad och specialiserad medan den organiska organisationen ar nlitverksbetonad, 
decentraliserad och flexibel. Bums och Stalkers slutsats ar att bada organisationema ar 
funktionella i var sin omgivning. En mekanistisk organisationsstruktur ar bast lampad for 
organisationer som befinner sig i en stabil miljo, den organiska organisationsstrukturen 
daremot ansag de gora sig bast i organisationer med en foranderlig omgivning (Bruzelius 
1995, s 174). Den mekanistiska formen passar bast for rutinmiissig produktion som 
behover handskas med fa undantagsfall och sarskilda omstandigheter medan den orga
niska formen passar bast for icke rutinmassig produktion dar man stalls infor en mangd 
oforutsagbara problem (Perrow, se Abrahamsson 1989, s 89). 

Bums och Stalker poangterar dock art dessa organisationsstrukturer endast ska ses som 
idealtyper och det forekommer sallan renodlade motsvarigheter till demi verkligheten. 
En organisations uppbyggnad ar sallan helt mekanistisk eller organisk utan befinner sig 
nagonstans mellan dessa bada motpoler pa organisationsstrukturskalan (Bruzelius & 
Skarvad 1995, s 174). 
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2.4 Service management 

Den naringslivssektor som expanderat mest i samhallet under 1990-talet ar olika typer av 
service- och kunskapsorganisationer som darmed iatt kraftigt okad betydelse (Bruzelius 
& Skarvad 1995, s 33). Serviceorganisationema skiljer sig mycket fran de varuprodu
cerande foretagens organisation. Till skillnad fran tillverkningsforetagens produkter ar 
se1viceorganisationens tjanster immateriella och kan inte lagras. Tjansten produceras och 
konsumeras ofta samtidigt och dess kvalitet beror till stor del pa hur samspelet mellan 
kund och personal fungerar. Detta mote ar mycket kort och ofta avgorande for om 
kunden kommer tillbaka, det brukar darfor kallas "sanningens ogonblick". Personalens 
kompetens, motivation och agerande samt kundens forvantningar och beteende avgor 
tjanstens kvalitet (ibid, s 334). 

Organisationsstrukturen i en serviceorganisation ar ofta antihierarkisk med hog grad av 
delegering och betoning pa frontpersonalens betydelse i relationen med kunden. Led
ningen haller sig mer i bakgrunden, de ser till att resursema finns och att arbetsklimatet 
ar bra. Kontrollen sker i form av malstyrning och matning av kvalitativa resultat. Denna 
organisationsstruktur med personalen i fronten och ledningen som "malvakt" brukar 
benamnas "den omvanda pyramiden" (Arvonen 1989, s 67 ff & s 103 fl) och armed 
nodvandighet organisk. 
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3 Hogskolebibliotekens organisation 

3.1 Utvecklingslinjer 

Klasson ( 1984, s 228 f) har sammanfattat den utveckling som har skett inom biblioteks
omradet under senare delen av 1900-talet. En stor yttre organisatorisk forandring ar, 
enligt henne, att biblioteken har gatt fran att vara "autonoma bildningsinstitutioner" till 
att bli "lokala serviceinriittningar", fran centralisering mot decentralisering. I forhand
lingar med hogskoloma om resurser maste biblioteken nu marknadsfora sig och sina 
tjiinster fran att tidigare ha iatt sig tilldelade medel fran centralt hall. Niir det galler inre 
organisatoriska forandringar har utvecklingen liven gatt mot en okad datorisering. Vissa 
rutinarbeten har forsvunnit till forman for nya arbetsuppgifter vid datom. Biblioteken har 
blivit mer beroende av och iatt storre tillgang till information fran omvarlden, till exempel 
databaser producerade av intemationella foretag. 

3.1.1 Yttre forandringar 

Hogskolereformen 1977 innebar tva stora forandringar som har paverkat bibliotekens 
verksamhet. Den forsta var en decentralisering som innebar att de enskilda hogskoloma 
fick riitt att styra sin egen verksamhet. Biblioteken lades in under de lokala hogskole
styrelsema som sjalva beslutade om man ville inratta ett eget bibliotek. Den andra storre 
forandringen var att det tillkom ett flertal nya utbildningar som tidigare legat utanfor 
hogskolan vilket medforde nya mal och uppgifter for biblioteket (ibid, s 12 & 71). 

Sma och medelstora hogskolor behovde saledes inte ha ett eget bibliotek men i och med 
hogskoleforordningen 1988 infordes begreppet hogskolebibliotek som beteckning for 
hogskolans biblioteksenhet och man beslot att det skulle finnas tillgang till bibliotek vid 
alla hogskoleenheter : 

''En hogskoleenhet skall inriitta ett bibliotek eller pa annat siitt sorjafor 
biblioteksservice. Hogskolebiblioteket skall inom de omraden som anknyter till 
utbildning ochforskning vid hogskoleenheten svarafor biblioteksservice inom 
hogskoleenheten och i samverkan med landets biblioteksviisen i ovrigt ge 
biblioteksservice" (Hogskoleforordningen 16 kap 1 §). 

Antalet hogskolebibliotek har sedan hog'skolereformen 1977 kraftigt utokats men skill
naden mellan dem ar stora. De vetenskapliga biblioteken koncentrerar sig pa forskamas 
behov och de mindre hogskolebiblioteken inriktar sig pa att tiicka grundutbildningens 
behov. Trots att alla bibliotek, oavsett storlek ska tillgodose alla anvandares behov, sa iir 
biblioteksstrukturen inom hogskolan, enligt hogskoleutredningen (1991, s 34 ff), mycket 
heterogen. 
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Man kan dela in biblioteken i tre grupper. En grupp ar hogskoleenheter med fasta forsk
ningsresurser, som brukar benamnas forskningsbibliotek, dit universitetsbiblioteken, 
fackhogskolornas bibliotek samt vissa special- och foretagsbibliotek hor. Dessa skall 
forse inte enbart de andra hogskolebiblioteken utan aven ovriga samhallet med veten
skaplig litteratur och andra litteraturtjanster. Ytterligare en grupp utgors av de mindre 
hogskolornas bibliotek som i huvudsak tjanar den egna hogskolans grundutbildning. 
Resurserna varierar mycket inom denna grupp, till exempel kan hogskolebiblioteketi 
Vaxjo liknas vid ett mindre forskningsbibliotek medan vissa andra bibliotek har mycket 
knappa resurser. En tredje grupp ar de kommunala hogskoleutbildningarnas bibliotek. 
(ibid, s 34 fl). 

3.1.2 Inre forandringar 

I hogskoleutredningen (1991, 58 fl) sammanfattar man de viktigaste forandringama i 
hogskolebibliotekens verksamhet under de senaste aren fram till 1991 under fyra 
punkter: 

1. Det oppna biblioteket 

Fran att ha forvarat merparten av sin litteratur i slutna magasin tillampar man nu oppna 
samlingar i mycket storre utstrackning. Biblioteket ar inte langre bara en forvaringsplats 
utan mer av en arbetsplats for studier. 

2. Okat beroende av andra bibliotek 

I och med att problembaserad inlaming (PBI) har blivit vanligare kan det lokala biblio
teket inte tacka studenternas behov till fullo utan fjarrlan och kopiebestallningar, som 
ofta ar tidskravande, har okat markant. 

3. Breddad service 

Biblioteken har blivit en informationscentral som anvands pa ett mer mangsidigt satt. 
Fran bibliotekens sida har man blivit mer inriktade pa att forsoka tillgodose anvandarnas 
skiftande behov. 

4. Ny tekil.ik 

D~n kraftigt utvecklade -datorisefingen ger helt nya mojligheter for studenter och larare 
att soka information. Den far ocksa effekter for personalen i och med att gamla arbets
uppgifter forsvinner och nya kommer till, som Klasson beskrev ovan. 

Biblioteken har alltsa iatt battre lokaler och ny teknisk utrustning. Samtidigt har de 
intagit en mer medveten syn pa anvandamas behov, framst studenterna har iatt en 
breddad service jamfort med tidigare (ibid, s 57). 
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3.2 Hogskolebibliotekens intressenter och mal 

"For en hogskolas ledningsorgan -de som ger ramar ochfordelar medelfor 
verksamheten - framstar ofta biblioteksfragorna som ett specialomrade, nagot 
som behovs men som ligger nagot vid sidan av den vanliga verksamheten. .. 
Biblioteket sjalvt, dess personal och ledning, ser sig ofta som en sarorganisation 
med uppgifter som gar utover den egna hogskolans" (hogskoleutredningen," s 7 
f). 

I denna rapport fran hogskoleutredningen kan man vidare lasa att biblioteket kanner 
storre samhorighet med andra bibliotek an med sina lokala finansiarer som man betraktar 
med skepsis. De som anvander biblioteket, studenter, doktorander och forskare/larare 
reflekterar sallan over hur biblioteket ar organiserat utan vad som bedoms ar dess for
maga att tillgodose anvandamas speciella forvantningar. Nar det galler studentema ar 
forvantningama inte sarskilt hoga. 

"Det stalls i dag manga krav pa biblioteken, framfor allt pa hogskolornas huvud
bibliotek. De skall spela manga roller och ge service at grupper med mycket varierande 
behov" (ibid, s 62). De ska inte bara fungera som spindel i den lokala hogskolans infor
mationsnat utan aven sta till aUmanhetens tjanst och vara forum for forskning, ideutbyte 
och intemationella kontakter. Darfor maste biblioteken, i samarbete med uppdragsgivare 
och anvandare, faststalla vilka roller och funktioner de ska prioritera (ibid, s 62 f). 

Det ar alltsa av yttersta vikt att biblioteken har en tydlig verksamhetside och klart for
mulerade mal att arbeta mot. I malen for hogskoloma namns inte biblioteken explicit men 
de ar en forutsattning for att kunna uppfylla ett av hogskolelagens centrala mal for all 
hogskoleutbildning, namligen att formedla kunskaper och fardigheter i att soka, hantera 
och kritiskt vardera information och litteratur (Hogskolelagen, 1992 : 1434, 1 kap 9 §). 

3.3 Hogskolebibliotekens resurser 

I en UHA..-rapport fran 1990 har man undersokt bibliotekens standard vid de mindre 
hogskoloma. "Resu/tatet visar att de svenska mindre hogskolorna har en klart lagre 
ambitionsnivafor sina bibliotek an andrajamforbara lander och att dessa bibliotek 
skulle behova rustas upp kraftigt for att na en rimlig europeisk standard" 
(Hogskoleutredningen 1991, s 54). Invandningen ar framst att for mycket tid laggs pa 
litteratur- och lanehanteringen och darmed finns ingen tid for mer kvalificerade biblio
tekstjanster. Peter Durey, bibliotekschefpa ett universitet pa Nya Zeeland, konstaterar 
ocksa att de svenska hogskolebiblioteken ar underbemannade intemationellt sett (ibid, s 
54 f). 

Sedan slutet av 1980-talet har antalet studenter okat kraftigt inom hogskolan vilket 
naturligtvis har fatt konsekvenser for bibliotekens verksamhet. Den storsta okningen har 
skett vid de mindre och mellanstora hogskoloma dar antalet helarsstudenter under perio
den 1988/89 - 1993/94 steg med 120 procent. Studentema har inte bara blivit fl.er, de 
laser numera langre och pa hogre nivaer an tidigare, vilket medfor ett storre behov av 
kvalificerad biblioteksservice. Trots den okade belastningen har bibliotekets andel av 
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hogskolans totala kostnader minskat (Hamesk 1995, s 13 fl). For de mindre hogskoloma 
var denna andel 1988/89 3,2 procent av hogskoleenhetens totala kostnader och nu har 
den forsamrats ytterligare. Detta kan jamforas med de 5 procent som intemationellt sett 
brukar betraktas som rninimigrans och for bibliotek under uppbyggnad, vilket galler de 
fiesta mindre hogskolor i Sverige, bor andelen till och med vara hogre (Hogskoleutred
ningen 1991, s 55 f). 

Samtidigt som bibliotekens resurser minskat har prisema pa litteratur okat kraftigt och 
biblioteken har darmed tvingats minska sina inkop av hocker och tidskrifter. Vid de 
mindre och mellanstora hogskoloma har antalet forvarvade volymer per student mellan 
aren 1988/89 och 1993/94 minskat med 35 procent och uppgar nu till 1,2 band. Biblio
tekets oppettider, lasplatser och personal har under den gangna tidsperioden okat, men 
endast marginellt. Antalet lasplatser per student Jigger, vid en intemationelljamforelse, 
mycket lagt (Hamesk 1995, s 5 fl). 

Anvandarundervisningen vid landets hogskolebibliotek har under arens lopp utvecklats 
och forbattrats och ar nu omfattande. Vid samtliga hogskolebiblioteksorganisationer 
forekommer en organiserad upplaggning av anvandarundervisningen (Hansson & Sim
berg 1995, s 20). Olika slags undervisning behovs - grundlaggande i borjan av utbild
ningen och mer avancerad nar studentema borjar skriva uppsatser och examensarbeten. 
Nar det galler den avancerade undervisningen, det vill saga undervisning i elektroniska 
informationstjanster och -resurser, sa ar den pa manga bibliotek otillracklig. Detta beror 
bland annat pa att kornpetent personal saknas, idag rader ett akut behov av IT-utbildad 
1Jibliotekspersonal, och att for andamalet anpassade lokaler saknas. Personalen ar pa 
manga hall aven for fa till antalet for att kunna erbjuda denna service (Lettenstrom 1995, 
s 8 f). 

* 

Sammanfattningsvis har bibliotekens mojligheter att ge sina anvandare god biblioteks
service i viss utstrackning forsamrats under 1990-talet och det har framst drabbat 
studentema som ar den overlagset storsta anvandarkategorin. Siffroma ovan ar dock 
genomsnittliga och forhallandena varierar kraftigt mellan de olika hogskoloma/universi
teten och Hamesk {1995, s 5 & 21) namner bland annat hogskolan i Vaxjo som exempel 
pa ett bibliotek som fatt utokade bibliotekslokaler och dar antalet lasplatser okat mar
kant. 
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3.4 Tidigare anvandarundersokningar 

Anvandarundersokningar har sedan 1960-talet tillampats pa bogskolebibliotek for att 
undersoka bur biblioteket nyttjas ocb bur nojda anvandarna ar med den service som 
erbjuds (Dabrowski, 1993, s 10 f). Vid slutet av 1980-talet blev dessa typer av under
sokningar allt vanligare, bland annat beroende pa datoriseringen ocb de nya sokmojlig
beterna som borjade komma da. 

Den senaste stora anvandarundersokningen ar gjord vid avdelningen for biblioteks- ocb 
informationsvetenskap vid Goteborgs universitet pa uppdrag av Bibsam (samordnings
organ for forskningsbibliotek vid Kungliga biblioteket). Undersokningen beter Tusen 
studenter om biblioteket - vanor, attityder ocb krav ocb gjordes 1995. Den ingar som 
delstudie i Bibsam-rapporten Studenternas bibliotek. Rapportens forfattare refererar till 
tidigare gjorda undersokningar (Line 1963 ; Roos 1989; Pors 1995) som visar att 
studenterna anvander biblioteket forst och framst som studieplats och som social motes
plats. De krav som studenterna staller pa biblioteket ar battre tillgang till lasplatser ocb 
kurslitteratur samt langre oppettider. Daremot anser de sig vara relativt nojda med de 
bibliografiska bjalpmedel som finns ocb som anvands endast i begransad omfattning, 
delvis beroende pa bristande kunskaper (Hoglund 1995, s 6 f). 

En rad undersokningar som utfdrts vid ett antal hogskolebibliotek under de senaste aren 
ger en enhetlig bild av studenternas biblioteksbebov ocb bekraftar vad ovan redovisade 
undersokningar kommit fram till (Hogskoleutredningen 1991, s 19). Hogskolebiblioteket 
ses av grundstudenterna forst och framst som en plats for studier dar man laser och lanar 
kurslitteratur. Pa grundnivan ar aven den sociala aspekten av biblioteket viktig, det vi11 
saga tillgang till grupparbetsrum ocb cafeteria. Nar studenterna borjar skriva uppsatser 
och andra storre sjalvstandiga arbeten blir det allt viktigare for dem att ha kunskaper i 
databassokning och att kunna bearbeta sin information. Doktorander bar de mest avan
cerade behoven pa biblioteksverksamhet och behover stor tillgang till information for sin 
forskning. 

I Bibsams undersokning kom man fram till att halften av studenterna ar missnojda med 
mojligheterna till grupparbete och 37 procent med antalet lasplatser. Precis som i tidigare 
undersokningar betonas bibliotekets roll som studieplats. Studenterna vid de mindre och 
medelstora hogskolorna ar mer nojda med sitt bibliotek an de som studerar vid universi
tet, men nar det galler utbudet av hocker och tidskrifter i det egna amnet ar universitets
studenterna mest nojda. En dryg tredjedel av hogskolestudentema tycker att utbudet av 
hocker och tidskrifter ar. ganska eller mycket daligt. Studentema vid universitetet finner 
biblioteket ooverskadligt ocb rorigt, bogskolestudentema daremot upplever sitt bibliotek 
som overskadligt men alltsa otillrackligt i sitt utbud av litteratur (Hoglund 1995, s 20 f). 

Studenterna bar begransade kunskaper om vad datorer kan anvandas till i informations
sokningen och manga kanner bara till sitt biblioteks egna datorbaserade katalog. Manga 
studenter bar inte nagon asikt om CD-ROM och andra datorbaserade tjanster, en del 
kanner inte ens till om de finns eller inte pa biblioteket. Studenterna tycker dock sjalva 
att de bar daliga kunskaper om elektronisk informationssokning och mer an balften upp
ger att de bar ganska eller mycket stort bebov av utbildning i CD-ROM-databaser och 
Internet (ibid, s 21 ft). 
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Majoriteten av studentema sager att de har fatt nagon slags anvlindarutbildning, var 
femte i form av en kortare biblioteksvisning. De fiesta var nojda med sin anvlindarunder
visning men en relativt stor andel fann den dock ganska eller mycket dalig betrliffande 
tidpunkt, upplliggning och relevans. Nyblivna studenter vill ha grundlliggande informa
tion om hur man hittar i biblioteket och introduktion i biblioteksanvlindning och littera
tursokning. Pa hogre nivaer efterfragar studentema specialdesignad och undervisnings
relaterad anvlindarutbildning (ibid, s 24 ft). 

Tydligt lir att hogskolebiblioteken har en mycket mer uttalad anvlindarorientering liven 
om man inte lever upp till studentemas alla behov, till exempel problemet med bristande 
antal lasplatser och for fa exemplar av kurslitteraturen. Olika losningar har tilllimpats vid 
olika hogskolor for att oka bibliotekets tillganglighet for sina primaranvlindare, studen
tema. De mindre hogskoloma valjer ofta att lagga all verksamhet i ett fysiskt samman
hallet bibliotek medan de storre diiremot ofta decentraliserar resursema till mindre biblio
teksenheter (Hogskoleutredningen 1991, s 23 ft). 
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4 Metod for organisationsanalysen 

I det hiir kapitlet beskrivs hur vi har gatt tillviiga vid den forsta delen av uppsatsen, var 
organisationsanalys av hogskolebiblioteket i Viixjo. Metoden iir en kombination av 
dokumentanalys och kvalitativ intenju diir vi undersoker den gamla respektive nya 
organisationen och urskiljer de foriindringar som skett. Till grund for denna analys . 
kommer kapitel 2, Organisationsteori och kapitel 3, Hogskolebibliotekens organisation 
samt en intenju med bibliotekschefen och erhallna maldokument och andra handlingar 
:fran biblioteket betriiffande organisationens verksamhet att ligga. 

Dessa andra handlingar bestar av Utvecklingsplan for hogskolan i Viixjo 1996, Verk
samhetsberiittelse: Hogskolebiblioteket i Viixjo 1995 07 01 - 1996 12 31, Hogskole
biblioteket : rafakta, EDC pa Hogskolebiblioteket i Viixjo, maldokument samt handlingar 
rorande arbetsorganisation med mera. 

In ten.jun iigde rum pa bibliotekschef Margareta Josefssons tjiinsterum och varade unge
far tva timmar. Den spelades in pa band men vi forde liven lopande anteckningar for att 
gardera oss mot eventuella tekniska fel i samband med inspelningen. Omedelbart efterat 
skrevs intenjun ut, dels ordagrant direkt fran bandet, dels i form av sammanstiillning och 
komplettering av anteckningar medan den fortfarande fanns farskt i minnet. Vi utgick 
:fran en i forviig uppgjord intenjumanual (se bilaga 1) som tiickte de omraden vi ville ha 
okad kunskap om Detta for att vara siikra pa att fa svar pa samtliga :fragor. Vi lat dock 
bibliotekschefen till stor del sjiilv styra samtalet eftersom vi ville fa fram hennes egna 
uppfattningar om vad som iir viktigt. Vi bad att fa aterkomma om det skulle uppkomma 
nagra :fragetecken senare och niir vi borjade analysera intenjun upptiickte vi att vissa 
uppgifter saknades. Diirfor tog vi kontakt pa nytt och fl.ck de resterande uppgiftema som 
var nodviindiga for analysen. 

Enligt Holme & Solvang (1991, s IOI) bor en rapport som bygger pa kvalitativ intenju 
innehalla utpriiglat deskriptiva beskrivningar i den utstriickning som det iir viktigt for 
forstaelsen av de forhallanden man undersokt. Rapporten bor liven innehalla direkta citat 
som visar inclividemas egna uttryckssiitt. Diirfor innehaller var analys bade en utforlig 
beskrivning av organisationen och direkta citat fran bibliotekschefen. 

4.1 Leavitts diamant 

Som utgangspunkt for var intenjumanu~l och senare var analys har vi valt att anviinda 
Harold J. Leavitts organisationsmodell eller sa kallade diamant. Modellen bestar av fyra 
delar och pilama mellan dem visar att de olika delama hanger samman och paverkar 
varandra. "Om det sker en forandring i en de/ av model/en, uppkommer ett forand
ringsbehov i en el/er jlera av de andra delarna" (Viklund & Dahl 1996, s 57). 
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Uppgifter 
(rnal) 

Struktur 

Aktorer 

Figur 4: I Leavitts diamant (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 1994, s 61). 

"Verktyg" 
och teknologi 

Med struktur menas det satt pa vilket arbets- och ansvarsfordelning gors och hur orga
nisationen samordnas och styrs (Bruzelius & Skarvad 1995, s 138). Den har delen av var 
analys kommer att innehalla en beskrivning av hur organisationsstrukturen vid hogskolan 
i Vaxjo ser ut nu och vilka forandringar som skett jamfort med tidigare, fore omorganisa
tionen. Vi kommer att analysera strukturen med hjalp av var organisationsteori och se 
om organisationen huvudsakligen ar mekanistisk eller organisk. 

Med uppgifter menas de huvudfunktioner som organisationen ska utfora, de mal som den 
ska strava mot (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 1994, s 61 ). Vi anvander termen mat for -att 
beskriva denna del som kommer:att ipnehalla en beskrivning och analys av hogskole
bibliotekets uppstallda ma!. En jamforelse mellan hur mat ska se ut enligt organisations
teorin och hur de ser ut i praktiken vid hogskolebiblioteket i Vaxjo kommer att goras. 

Med teknologi avser vi alla de resurser som organisationen har till sitt forfogande for att 
uppna ma.Jen, till exempel i form av ny teknik och personalens kompetens. Resurser ar 
ocksa den term vi anvander i beskrivningen och analysen av denna del dar vi arnnar ga 
igenom de resurser som man har till sitt forfogande i Vaxjo och jamfora dem med andra 
hogskolebibliotek. 
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Aktorema utgors av manniskoma i organisationen och denna del beror arbetsmiljon och 
de anstalldas motivation, intressen och konflikter (Viklund & Dahl 1996, s 5 7 ft). Denna 
sista del behandlar den informella strukturen som vi i var uppsats inte beror i sa hog ut
strackning. Att studera personalen ur ett psykosocialt perspektiv ligger inte inom ramar
na for vart syfte utan vi koncentrerar oss pa den formella organisationen. Eftersom vi inte 
ar ute efter subjektiva varderingar hos enskilda utan vill ha en overgripande bild av . 
organisationen intervjuar vi enbart bibliotekschefen som vi tror besitter for oss relevant 
kunskap. Kunskap om hur den formella organisationen ar uppbyggd ar en forutsattning 
for att kunna forsta den informella organisationen som ofta uppstar som ett svar pa 
brister i den formella (ibid, s 196 f). En fullstandig organisationsanalys tar alltsa sin bor
jan i den formella organisationen och det ar dar vi Jagger tonvikten. 

I stallet for att behandla manniskoma i organisationen i en sarskild del kommer vi att 
analysera organisationens olika intressenter dar aven medarbetama ingar. Var utgangs
punkt ar Rhenmans intressentmodell som beskrivs i kapitel 2. 
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5 Hur ser hogskolebibliotekets organisation ut 
betraffande in tress enter, struktur, mal och 
resurser? 

I kapitel 5 kommer vi att besvara var forsta fragestallning genom att med hjalp av 
Leavitts diamant beskriva och analysera organisation en som den ser ut idag och jamfora 
med bur den sag ut fore omorganisationen. Darigenom hoppas vi kunna urskilja de 
forandringar som skett. Forst kommer vi dock att beskriva sjalva omorganisationen. 

5.1 Tva bibliotek blir ett 

Hogskolebiblioteket i Vaxjo bestod tidigare av tva enheter. De var, liksom hogskolans 
ovriga verksamhet, belagna i var sin stadsdel. Det ena biblioteket var knutet till lararhog
skolan, Vasterled, och var saledes framst inriktat pa pedagogik och barn- och ungdoms
litteratur. Det andra biblioteket lag i den andra, betydligt storre hogskoleenheten pa 
Teleborg och bade som huvudsaklig uppgift att serva ovriga fem institutioner pa skolan; 
ekonomi, humaniora, matematik och statistik och datavetenskap, samhallsvetenskap samt 
teknik och natmvetenskap. Bibliotekets personal pa Teleborg uppgick till I I tjanster och 
fungerade som huvudbibliotek dar de mesta resursema fanns samlade och dar biblioteks
chefen var placerad. Harifran samordnades verksamheten. Vasterleds bibliotek bade en 
platschef och antalet anstallda uppgick dar till 2, 75 tjanster. Biblioteket pa Teleborg var 
placerat i kallaren i hogskolans huvudbyggnad och intog darmed en nagot undanskymd 
plats. Aven pa Vasterled lag biblioteket inrymt i hogskolans lokaler. 

Numera bestar hogskolebiblioteksverksamheten i Vaxjo av en sammanslagen enhet dar 
alla resurser finns samlade. Den tidigare platschefen pa Vasterled ar nu stallforetradande 
bibliotekschef Biblioteket ar belaget i ett separat nybyggt bus bestaende av tre vaningar. 
Biblioteksbyggnaden ligger mittemot hogskolans huvudbyggnad och intar en central roll i 
det campus som haller pa att vaxa fram De nya bibliotekslokalerna ar fyra ganger sa 
stora som de bada gamla enheterna var tillsammans. All undervisning ar annu inte samlad 
pa Teleborg, men under sommaren 1997 kommer den pedagogiska institutionen att flytta 
dit och da bestar aven hogskoleverksamheten, liksom biblioteksverksamheten, av en 
samlad enhet. Bibliotekspersonalen uppgar fortfarande till 13, 75 tjanster. 

Pa de bada tidigare enheterna var man mycket trangbodd och med ett hela tiden okande 
studentantal blev situationen till -slut ohallbar. Den nuvarande bibliotekschefen Margareta 
Josefsson tilltradde 1990 och tillsaminans med davarande rektorn borjade man skissa pa 
planer pa ett belt nytt bibliotek. De uppvaktade Byggnadsstyrelsen och Utbildningsdepar
tementet i Stockholm Dar var man lyhord och bade forstaelse for problemen, men dess
varre saknades pengar. Vaxjogruppen lat sig dock inte nedslas av detta negativa besked 
utan bestamde sig for att trots allt ta fram underlag for en kravspecifikation, vad som be
hovdes for ett nytt bibliotek. Genom ett ALU-projekt satte man igang att rita ett biblio
tek. Tanken var att den dagen man fick sig pengar tilldelade skulle ritningama vara klara. 
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Nar det val fanns riktade pengar for byggandet av nya lokaler i budgetpropositionen lag 
man sa langt framme i sin planering att det bara var att borja bygga. 1994 paborjades 
darfor byggandet av det nya biblioteket och hosten 1995 stod det fardigt for invigning. 
''Nu har det ju blivit kiirvare sa idag vet Jag inte om det hade gatt. Darfor iir Jag glad 
att det var sa pass forberett niir pengarna kom att man kunde siitta spaden i Jorden", 
sager Josefsson. 

Personalen kom tidigt in i utvecklingsarbetet och hade medinflytande i planeringen. 
BibliotekspersonaL arkitekter, VVS-personal med flera akte pa resor for att studera 
andra biblioteksbyggnader och lokaler. Man tittade bade pa helt nya lokaler for att fa 
ideer och se vad modem biblioteksarkitektur kan innebara. Dessutom besokte man 
bibliotek fran 1960-talet for att se vad man inte ville ha. Denna metod att systematiskt 
studera andra organisationer for att se hur de arbetar kallas bench-marking (Viklund & 
Dahl 1996, s 204). Nu har Vaxjos bibliotek i sin tur blivit ett foremal for bench-marking, 
det vill saga andra bibliotek som planerar omorganisation kommer dit pa studiebesok. 

Att "alla" var involverade i planeringen tycker personalen marks i huset, allting fungerar 
och man gjorde inga storre missar, sager Josefsson. Med undantag for personalstyrkan, 
som ar for liten, ar man i stort sett nojd med omorganisationen fran bibliotekets sida. 
Bara detaljer i den ursprungliga verksamhetsplanen har behovt andras. Personalen har 
iatt utforma biblioteket utan storre inblandning fran hogskolans sida. ''De har Jufatt de/ 
av vad vi har gjort men de har inte hunnit engagera sig sa mycket". Personalen har haft 
mycket att saga till om vid planerandet av det nya biblioteket, men daremot har man inte 
fragat efter anvandamas synpunkter. Att gora nagon typ av anvandarundersokning fore 
omorganisationen hade varit lampligt, och inte som nu hara fraga anvandama efterat om 
vad de tycker om resultatet. 

Josefsson ser bara fordelar med att biblioteket nu ar samlat pa ett stalle och tror att alla 
upplever det sa. De pedagogiska utbildningama ar ju fortfarande till viss del forlagda till 
Vasterled men sommaren 1997 kommer hela hogskolans verksamhet att vara samlad pa 
Teleborg. Framfor allt larama pa Vasterled har haft det besvarligt i och med att 
biblioteket flyttat darifran men det har man fran bibliotekets sida forsokt kompensera 
med hjalp av en sarskild kontaktperson for dem 

5.2 Intressenter 

I var analys betraffande hogskolans intressenter kommer vi att utga fran den intressent
modell som redovisas i kapitel 2, Organisationsteori. Vi kommer dock inte att ta upp alla 
de leverantorer som biblioteket samarbetar med vid bok- och periodicainkop samt for
varv av elektroniska medier eftersom vi inte bedomer denna intressegrupp som relevant 
ur analyssynpunkt. Man skiljer mellan extema och intema intressenter dar de extema 
utgors av intressenter som verkar utanfor organisationen medan de intema ar de olika 
yrkeskategoriema inom orgariisationen. 
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5.2.1 Agare eller finansieringskalla 

En av de viktigaste extema intressentema ar organisationens agare eller finansierings
kalla, i detta fall hogskolan i Vaxjo. Den tilldelar resurser genom att avsatta en del av sin 
budget till biblioteksverksamhet. Andelen som biblioteket far ar idag cirka 3 procent av 
den totala budgeten, vilket man fran bibliotekets sida anser vara alldeles for lite. Denna 
siffra ar inte anmarkningsvart lag om man jamfor med motsvarande siffror for andra · 
mindre hogskolor enligt hogskoleutredningen. Jamfdrt med den intemationella miuimi
nivan pa fem procent ar dock tre procent for daligt. For bibliotek under uppbyggnad bor 
dessutom denna summa vara annu hogre, men bogskolebiblioteket i Vaxjo har tvartom 
fatt minskade resurser de senaste aren. Josefsson sager att hon bar talat mycket for en 
niva pa fem procent av budgeten, men att <let har varit svart att fa gehor for de tankama. 
Vid andra mindre och nya hogskolor i Sverige har man dock tagit fasta pa detta, uppger 
hon. 

Aven pa andra omraden rader det delade meningar mellan biblioteket och hogskolan och 
Josefsson anser att kontakten med hogskolan och dess ledning har varit battre. Hon 
hoppas dock pa en forbattring i och med den omstrukturering av hogskolans verkam
heter som rektom har foreslagit. Den gar ut pa att biblioteket ska likstallas med institu
tionema och inte som nu ligga under den administrativa enheten. Egentligen har det varit 
sa aven tidigare men det har inte :fungerat pa det viset i praktiken. Rektom har dock ut
vecklat en tydlig organisationsplan som nu ar ute pa remiss. I mitten av den finns huvud
verksamhetema, det vill saga grundutbildning och forskning, institutionema och biblio
teket. Pa hoger sida har man placerat de administrativa stod:funktionema och pa den 
vanstra den strategiska planeringen. "/ och med att han (rektom) har satt biblioteket i 
mitten niir det gal/er verksamheten sa maste det ocksa betyda att vi far en biittre 
kontakt, till exempel niir det giil/er budgetarbetet". Kontakten mellan hogskolan och 
biblioteket verkar inte fullt sa bra, tycker vi, nar bibliotekschefen sjalv maste dra slut
satser och tolka vad rektom menar. Kommunikationen brister och informationen ar 
otillra cklig. 

Eftersom biblioteket hittills har varit placerad under administrationen ar det den adminis
trative chefen som har fordelat resurser till biblioteket. Budgetarbetet bar darmed legat 
dar och inte kommit upp pa bogskolestyrelsens bord. Hogskolestyrelsen ar ytterligare en 
av de extema intressentema. Den bar inseende over alla hogskolans angelagenheter och 
svarar for att dess uppgifter fullgors (Hogskolelagen 1992 : 1434, 2 kap 2 §). Josefsson 
anser ocksa att inte heller oyriga biblioteksfragor tas upp av hogskolestyrelsen i den 
utstrackning som vore onskvard, aven om den emellanat uttalar sig i aJJmanna ordalag 
om biblioteksverksamheten och ~en av resurser till den. 

De direkta kontakterna med hogskolan fors idag via den sa kallade biblioteksnamnden 
dar rektom sedan tva ar sitter som ordforande. Tidigare satt bibliotekschefen sjalv pa den 
posten. Biblioteksnamnden ar ett radgivande organ, dar varje institution har en represen
tant. Tva studentrepresentanter ingar ocksa, fdrutom rektom som ordfdrande och Josefs
son som fdredragande sekreterare. Anledningen till att rektom gick in som ordforande 
var att han ville fa in syn i och grepp om hur biblioteksverksamheten :fungerar. Josefsson 
uppskattar att rektom visar intresse for biblioteket och att hon i honom fatt en direkt
kontakt med hogskolans ledning men hon har dock inte markt av nagra storre skillnader 
sedan ban blev ordforande. Namnden sammantrader en gang i manaden. Har ar ytter-
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ligare exempel pa omniden inom hogskolan diir det rader intressekontlikter. "Dar marker 
man dilemmat, niir jag presenterar budgetforslag ochforklarar hur vi viii ha det sa kan 
de ju forsta det och tycka det, men sen kommer de hem till sin institution och sa har de 
lika start penningbekymmer diir sa da tror jag inte att de talar for bibliotekets sak. Det 
vet jag inte, men jag har inte mtirkt det i al/a fall." Det finns iiven en tiimligen nyinriittad 
IT-niimnd diir bibliotekschefen sitter med som representant for biblioteket. 

5.2.2 Den externa politiska sfaren 

Till den extema politiska sfaren hor de som faststiiller ramama betriiffande hogskolans 
angeliigenheter, det vill saga riksdag och regering som via utbildningsutskott och utbild
ningsdepartement stiftar lagar och utfardar forordningar. I hogskoleforordningen utfar
dad av riksdagen star att det ska finnas tillgang till bibliotek vid alla hogskolor, men hur 
biblioteksservicen ska utformas iir upp till varje lokal hogskola. Staten iir saledes hog
skolans huvudman och beslut som fattas angaende dess verksamhet, till exempel nya och 
utokade utbildningar tar iiven konsekvenser for biblioteket. I Viixjo har man arbetat for 
att fa inriitta egna professurer och ett sadant beslut skulle paverka biblioteket, till exem
pel genom att stiilla hogre krav pa anskaffande av fordjupningslitteratur. Professorsprog
rammet finansieras i samarbete med kommunala och statliga organ i hogskoleregionen. 

5.2.3 Kolleger och konkurrenter 

Hogskolebibliotekets kolleger och konkurrenter utgors av "ovriga Bibliotekssverige av 
tradition". Man samarbetar friimst genom Libris, de svenska forskningsbibliotekens 
gemensamma katalog, och den sa kallade fjiirrlanekedjan som reglerar i vilken turordning 
fjiirrlanebestiillningama skickas fran bibliotek till bibliotek. Sedan har hogskolebiblioteket 
ett niirmare samarbete i sydostregionen, framfor allt med hogskolan i Kalmar. Samarbetet 
bestar av gemensamma foreliisningar och utbildning for personalen. Tidigare var iiven 
hogskolan i Karlskrona/Ronneby med men dessa bibliotek har valt att alltmer ga sin egen 
viig. Biblioteket haller under varen 1997 pa med en gemensam upphandling av ett nytt 
biblioteksdatasystem tillsammans med hogskoloma i Kalmar, Boras, Orebro och liirar
hogskolan i Stockholm. Alla dessa bibliotek har nu biblioteksdatasystemet Tinlib, Unix
versionen, som har vallat stora tekniska bekymmer och varit personellt resurskriivande. 
Tillsammans har dessa bibliotek utarbetat och liimnat en kravspecifikation. 

Det rader samtidigt en viss konkurrens mellan de olika hogskoloma, och diirmed iiven 
mellan biblioteken, avseende resurser. Hogskoloma konkurrerar om olika utbildningar 
och utbildningsplatser, fasta forskartjiinster och professurer samt att ta kalla sig univer
sitet. Universitetsfragan har varit aktuell under flera ar for hogskolan i Viixjo och nagot 
man hoppats mycket pa. Som ett medel i denna konkurrens kan hogskolans samlade 
biblioteksresurser anviindas, skriver Hamesk (1993, s 5). 
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5.2.4 Andra intressenter 

Andra intressenter ar de bibliotek som ingar i den arbetsgrupp som har en gemensam 
katalog over tidskrifter. Gruppen sammantrader tva ganger om aret med Margareta 
Josefsson som ordforande. Landsbiblioteket i Vaxjo, vardhogskolans bibliotek, gym
nasiebiblioteken, medicinska biblioteket, Emigrantinstitutet samt foretagen Enator och 
ABB Fliikt ingar. Man vill aven fa Smalands museum, som nu har fatt en bibliotekarie
tjanst, knutet till sig. Anledningen till samarbetet ar att man battre ska kunna utnyttja 
varandras resurser och spara in pa dyra tidskriftsprenumerationer. 

5.2.5 Kunder 

Hogskolebibliotekets kunder ar, i och med att <let ar ett allmant forskningsbibliotek, alla 
medborgare i regionen. I samband med omorganisationen och <let nya biblioteket har 
man haft manga externa visningar for bland annat alla politiska foreningar, landsting, 
lansstyrelsen, olika kommunala instanser samt en del foretag och andra organisationer. 
Josefsson menar att man pa detta satt har natt ut till omvarlden pa ett positivt satt och 
har kunnat informera om hogskolan i sin helhet och om biblioteket och att alla har ratt att 
anvanda sig av <less resurser. Tveksamheter om vilka som egentligen far utnyttja hog
skolebiblioteket har tidigare funnits hos allmanheten, uppger Josefsson. Sedan <let nya 
biblioteket kom till har antalet externa kunder okat, men inte i sadan omfattning att <let ar 
betungande. 

Hogskolebibliotekets huvudsakliga kunder ar annars sjalvklart studenter, doktorander 
och forskare/liirare knutna till hogskolan. De ar en forutsattning for bibliotekets ex:istens 
och darmed den viktigaste intressegruppen. Biblioteken vid de mindre och mellanstora 
hogskolorna ska framst tjana den egna hogskolans grundutbildning och pa hogskole
biblioteket i Vaxjo betonas att man iir ett studentemas bibliotek. Josefsson menar att 
forskarna ofta har andra kontakter och kanaler att finna sin information genom medan 
studenterna ar mer beroende av bibliotekets tjanster. Att biblioteket har expanderat rent 
fysiskt har inneburit att fler studenter an tidigare hittar <lit. Fore omorganisationen fick de 
helt enkelt inte plats, sager Josefsson. Hogskolans studentantal har ocksa okat och upp
gar nu till 7 000 personer, enligt hogskolans utvecklingsplan (1996, s 4). Studenterna har 
aven ett allt storre behov av litteratur och vetenskaplig information for uppsatser, rap
porter och examensarbeten. 

Hogskolan i Vaxjo erbjuder de studerande ett stort utbud av dels hela utbildningsprog
ram men aven fristaende kurser inoni alla sex institutioners amnesomraden. Hogskolan 
hade 1996 700 studerande inom <let humanistiska omradet, 1 400 inom liirarutbildning
ama, 3 500 inom samhallsvetenskap och ekonomi, 700 inom matematik och naturveten
skap samt 700 studerande inom <let tekniska omradet. Man erbjuder undervisning i 30 
olika amnen, i tolv av dessa amnen har skolan riitt att ge magisterexamen. De fiesta som 
studerar vid hogskolan laser pa heltid. Konsfordelningen ar ganska jamn men kvinnorna 
ar nagot fler an mannen enligt uppgift fran informationsenheten vid hogskolan i Vaxjo 
(1997). Hogskolan har en stark internationell profil och ett stort studentutbyte med 
hogskolor och universitet i andra lander. Pa alla utbildningsprogram finns mojlighet att 
studera och/eller praktisera utomlands 1-2 terminer. Hogskolan har drygt 450 anstallda 
varav fler an 300 forskare/larare samt 110 doktorander (Hogskolan i Vaxjo 1996). 
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Hur studentema, den storsta och viktigaste intressentgruppen forhaller sig till biblioteket 
kommer vi att aterkomma till i var utvardering. 

5.2.6 Speciella intressen 

Kunder med speciella intressen ar de extema intressenter som bar anvandning av hog
skolebiblioteket som europeiskt dokumentationscentrum. 1992 blev hogskolebiblioteket i 
Vaxjo ett sa kallat specialiserat EDC (European Documentation Centre) med ratt att fa 
EU:s officiella tryck och tillgang till dess databaser gratis inom vissa utvalda amnesom
raden. Hosten 1995 ansokte man, i samband med flytten till nya lokaler, om att fa bli ett 
fullstandigt EDC, som innebar att fa publikationer inom alla amnesomraden som EU:s 
publikationskontor tacker. Ansokan godkandes och fran den forsta januari 1996 galler 
det nya avtalet. Tanken med ett EDC ar att det ska betjana inte bara hogskolan utan aven 
omgivande allmanhet och foretag. For hogskolebiblioteket i Vaxjo galler att man ska 
serva nastan hela sodra Sverige med EU-information, men tjansten utnyttjas framst av 
foretag och myndigheter i regionen. Josefsson namner att bland annat Vaxjo kommuns 
miljokontor regelbundet besoker biblioteket for att fa veta vilka lagar och forordningar 
som galler inom EU. Hon tror ocksa att fl.er intressenter kommer att utnyttja mojligheten 
nar det blir mer kant att biblioteket har allt material som ror EU. 

De olika europeiska dokumentationscentrema har ett utbyte mellan lander, det finns ett 
EDC-natverk som kommissionen ansvarar for. Hogskolebiblioteket har haft besok av en 
bibliotekaiie fran Birmingham och Vaxjos EDC-bibliotekarie har varit i Florens pa 
studiebesok. EDC-forestandama inbjods i mars 1996 till ett seminarium i Bryssel. Josefs
son menar att EDC med.for viktiga intemationella kontakter for hogskolebiblioteket. 

5.2.7 Medarbetare 

Organisationens intema intressenter ar dess medarbetare, det vill saga de olika yrkes
kategoriema inom organisationen. Hogskolebiblioteket har 15 anstallda, fordelade pa 
13,75 tjanster. De yrkeskategorier som forekommer ar bibliotekarier, biblioteksassi
stenter samt en assistent. Dessutom arbetar dar fem studentvakter som overvakar bib
lioteket pa oppettider med reducerad service. De arbetar en at gangen, tva av dem pa 
morgnama och de andra tre delar pa kvallar och helger. En organisations verksamhet kan 
delas in i huvudaktiviteter och stodfunktioner. Hogskolebibliotekets huvudaktiviteter ar 
forvarv och bindning, katalog och bokvard, Ian och fjarrlan, informationstjanst samt an
vandarµndervisning. Stodfunktionem:a ar administration och PR, som personalen sjalva 
skoter. Stadning och servering ar andra stodfunktioner som skots av utomstaende perso
nal. Det rider numera till storsta delen harmoni mellan medarbetama, fore och i samband 
med omorganis.ationen var situationen mer konfliktfylld, uppger Josefsson. Detta kom
mer vi att ga djupare in pa i nasta avsnitt. 
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* 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att hogskolebibliotekets viktigaste intressenter ar 
hogskolan, dess huvudman och studentema, dess primaranvandare. Forutom dessa har 
biblioteket manga andra intressenter eftersom det ser sig som ett allmant forsknings
bibliotek som ska serva myndigheter, foretag och allmanbet i hela hogskoleregionen. Ett 
speciellt intresse utgor de som har anvandning av biblioteket som europeiskt dokunienta
tionscentrum. En annan stor intressegrupp ar bibliotekets medarbetare. 

5.3 Struktur 

I den har delen av analysen kommer vi att beskriva hur arbets- och ansvarsfordelning 
gors samt hur organisationen samordnas och styrs. Vi kommer att jamfora organisa
tionen som den ser ut nu med hur den sag ut tidigare, fore omorganisationen. Strukturen 
kommer att analyseras med hjalp av organisationsteorin i kapitel 2 och vi kommer bland 
annat att titta pa om organisationen ar mest mekanistisk eller mest organisk. 

5.3.1 Arbetsfordelning och samordning 

Hogskolebiblioteket ar en relativt liten organisation med sina 15 anstallda. Sadana sma 
organisationer ar ofta relativt enkla och okomplicerade i sin uppbyggnad och blir danned 
mer organiska till sin natur, menar Viklund & Dahl (1996, 83 f). Vi tycker att detta stam
mer val in pa den av oss undersokta verksamheten. Visserligen ar arbetsfordelningen 
relativt fast som i den mekanistiska organisationen men hierarkin ar inte sa uttalad. De 
olika avdelningama arbetar tillsammans i ett natverk dar ingen star over eller under 
nagon annan och alla ar beroende av varandra. Man samarbetar mycket avdelningar 
emellan. Forvarv och petiodica har mycket gemensamt och EDC-bibliotekarien och 
dokumentalisten arbetar ihop vad galler databaser och informationssokning. Josefsson 
anser aven att det ar en mycket liten skillnad mellan bibliotekariema och biblioteksassi
stenterna. 

Nagot som ocksa ar utmarkande for den organiska organisationen ar delegering och de
centralisering av beslutsratt och ansvar. Detta vallar en del problem for bibliotekschefen 
som har ett starkt behov av oversikt. Josefsson vill ha insyn i allt som hander i organisa
tionen och inte behova mota·nagon ute Ra hogskolan som kommenterar bibliotekets 
verksamhet och inte sjalv vara informerad om det. "Som chef forsoker Jag delegera och 
ge ansvar men samtidigt viii jag ha information, veta vad som hander och det kan man 
ju uppleva pa o/ika stiff som medarbetare da ... man kanske tycker att jag ltigger mig i". 
Hon ar medveten om att hennes arbetssatt kan upplevas negativt ibland men hon tror 
anda att personalen kan se det som positivt att de har ett bollplank i henne och kan fa 
respons pa forslag och ideer. Josefsson uppger aven att hon nu haller sig mer i bak
grunden och fungerar som ett stod for hela personalgruppen an hon kunde gora tidigare 
nar biblioteket var uppdelat pa tva enheter. Pa Vasterled fanns en platschef men det var 
Josefsson som hade det overgripande ansvaret for hela verksamheten. Hon upplevde de 
tva olika biblioteken som tva helt skilda varldar nar hon tilltradde som chef 1990 och for 
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att skapa "nagon sorts gemensam kultur" inforde hon gemensamma moten tva ganger i 
manaden. 

Nu nar hela verksamheten och darmed hela personalen finns i samma lokaler har man ett 
inplanerat mote en gang i veckan dar man gar igenom veckans schema och varje avdel
ning meddelar eventuella forandringar. Det finns nu aven utrymme och mojligheter for 
mer informella moten dar de olika avdelningama kan "checka av" med chefen hur de har 
tankt. Ett krav som personalen hade infor omorganisationen var att var och en skulle :fa 
sitt eget rum eftersom man tidigare varit sa trangbodd. Ett oppet kontorslandskap fore
kom over huvudtaget inte i diskussionema men de sociala behoven tillgodoses genom ett 
allmant kontor, eller multirum, dar personalen traffas dagligen. Kommunikationen sker 
saval horisontellt som vertikalt och bestar alltsa mer av information och rad som i den 
organiska organisationen an de beslut och instruktioner som praglar den mekanistiska 
organisationen. 

5.3.2 Den omvanda pyramiden 

Fran bibliotekets sida beskriver man sig som ett servicelag i form av en omvand pyramid. 
Man har dock inte sa medvetet organiserat verksamheten efter denna modell utan mest 
funnit att den passade in pa hur verksamheten redan fungerade i praktiken. I samband 
med omorganisationen kande man ett behov att formulera sin verksamhet i en modell och 
fastnade da for denna frontmodell som anvands inom service management (som vi be
skriver i kapitel 2) och ar vanlig for service- och kunskapsorganisationer. "Det var en ny 
strukturering av en redan val fungerande ide ". 

Var organisation/servicelag: 

Kunder/lantagare 

Cirkulation Referens & lnformationstjanst Anvandarutbildning Kontaktoibliotekarie 

Fjarrlan Forvarv Katalog/bokvard 
Periodica 

Systemansvarig Doktimentalist EDC 

lnfo/PR ADM 

Ledning 

Figur 5:1 Den omvanda pyramiden (Hogskolebiblioteket i Vaxjo 1995, s 8). 
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Langst fram, i fronten, aterfinner vi dem som har direkt kontakt med kundema, det vill 
saga framst studenter, doktorander och forskare/larare. Frontpersonalen utgors av de 
som star i expeditionen, det vill saga avdelningama for cirkulation, referens- och infor
mationstjanst. Aven de som har hand om anvandarutbildningen och kontaktbiblio
tekariema for respektive institution hittar vi i fronten av servicelaget. Narmast dar bakom 
finns avdelningama for fjarrlan, forvarv, katalog och bokvard samt periodica. I mitten av 
den omvanda pyramiden finns systemansvarig personai dokumentalisten samt den EDC
ansvarige. Nast Hingst bak har informations- och PR-avdelningen samt den administrativa 
avdelningen sitt sate. Ledningen, i detta fall bibliotekschefen, finner vi allra langst bak i 
"laguppstallningen" som "malvakt" dar hon ska fungera som stod for hela verksamheten. 

Iden med den omvanda pyramiden ligger helt i linje med de utvecklingstendenser som 
hogskoleutredningen har kunnat skonja hos biblioteken under de senaste aren. Man har 
fatt en mer medveten syn pa anvandamas behov, bland annat i form av utokad anvandar
undervisning och breddad service for kundema. Frontpersonalen, de som har direktkon
takt med kundema, intar darmed en viktig stallning. "Manga anser att dessa kontakt
personer ar de viktigaste personalgrupperna i en organisation och att organisationerna 
maste utformas sa att dessa anstiillda har en viss makt och hogt anseende" (Viklund & 
Dahl 1996, s 76). 

Hogskolebiblioteket i Vaxjo har tagit fasta pa detta i sin modell av organisationen men i 
praktiken fungerar det inte sa att hara vissa medarbetare pa biblioteket befinner sig i 
fronten medan andra haller till i bakgrunden. I stallet ar det sa att man tillampar en viss 
arbetsrotation som medfor att alla medarbetare, undantaget bibliotekschefen och en 
assistent, forutom arbetet med sina ovriga ansvarsomraden liven tjanstgor i den kombi
nerade informations- och laneexpeditionen. Pa sa vis tillhor i princip alla anstlillda front
personalen samtidigt som de kan ha arbetsuppgifter langre bak i den tillampade organisa
tionsmodellen. Bibliotekschefen befinner sig inte heller hara i bakgrunden tilldelandes 
resurser utan hon bar liven hand om forvarv, tillsammans med den tidigare platschefen pa 
Vasterled som numera ar stallforetradande chef pa Teleborg, samt hela ansvaret for 
personal och schemalaggning. Aven om hennes viktigaste uppgift ar att stodja och en
tusiasmera sa vill hon, som vi tidigare namnt aven ha kontroll. Forslag arbetas fram inom 
respektive avdelning, om de ar osakra sitter chefen med och lyssnar och det ar ocksa hon 
som ska godkanna forslagen och fatta beslut. 

5.3.3 Arbetsmiljo 

Inom Service management ar det ledningens uppgift att se till att arbetsklimatet ar bra 
och det efterlevs pa hogskolebiblioteket, organisationen verkar praglas av en stark lag
anda och Josefsson ar man om att alla ska kanna sig delaktiga i verksamheten. Hela 
personalstyrkan var delaktig i planeringen av det nya biblioteket och det tror Josefsson 
har resulterat i ett bra arbetsklimat. Enligt Viklund & Dahl ( 1996, s 46 fl) kan uppdel
ningen i olika avdelningar inom en organisation leda till konkurrens dem emellan, de ser 
inte till helheten utan fattar beslut som passar dem sjalva bast. Dessa konflikter kan leda 
till att organisationen utvecklar en "svag kultur", man forstar inte varandra och delar inte 
normer och varderingar. Pa hogskolebiblioteket i Vaxjo rader det dock ingen konkurrens 
mellan avdelningama, enligt Josefsson, de knappa resursema till trots. Detta verkar ha 
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varit ett ston-e problem fore omorganisationen, mellan de tva huvudavdelningarna Vas
terled och Teleborg som var valdigt olika. 

I samband med planeringen av det nya biblioteket och sammanslagningen av de tva 
enheterna analyserade man verksamheten vad galler personal, arbetsmiljo och psyko
sociala fragor. Tillsammans med en konsult gick man igenom arbetsbelastning och per
sonalbehov for verksamhetens basbehov. Josefsson tror att dessa ordentliga genom
gangar, som var mycket tidskravande, har gagnat organisationen pa sa satt att konflik
terna togs nar man gick igenom och fordelade resurserna och nu :finns det inga storre 
motsattningar. ''Da var det diiremot en diskussion, katalogfolket tyckte att de fick 
alldeles for lite och sa diir". Nu vet man forutsattningarna och ar overens om att gora 
det basta av situationen, uppger Josefsson. Personalen ar delaktig och engagerad i orga
nisationens verksamhetside, vilket ar utmarkande for organiska organisationer och sakert 
ocksa har att gora med att man ar en liten organisation med relativt fa anstallda. 

* 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Hogskolebiblioteket ar en i huvudsak organisk 
organisation. Omorganisationen innebar visserligen en centralisering av resurserna i och 
med att de tva tidigare enheterna slogs ihop till ett gemensamt bibliotek men ansvars
och beslutsdelegeringen har samtidigt okat. Inforandet av kontaktbibliotekarier som 
samarbetar med foretradarna for de olika institutionerna i bland annat forvarvsfragor ar 
ett exempel pa decentralisering av ansvar. 

Den organiska organisationsformen anser vi ocksa vara den mest andamalsenliga for 
denna typ av verksamhet eftersom den befinner sig i en foranderlig omgivning. Biblio
teket har iatt flera nya intressenter, i och med att det blev ett fullstandigt EDC-bibliotek 
sa ska nastan hela sodra Sveriges myndigheter och foretag servas med EU-information 
och det tillkommer standigt nya utbildningar i hogskolans utbud. Nya intressenter och en 
snabb teknisk utveckling har medfort att arbetsuppgifter och mal maste omdefinieras 
kontinuerligt. Biblioteket sjalvt uppger i sin verksamhetsberattelse att dess mojlighet att 
anpassa sig till forandringar i omgivningen har utvecklats. 

Den organiska formen passar ocksa bast for icke rutinmassig produktion dar man stalls 
infor manga oforutsagbara problem Verksamheten innehaller forvisso en hel del rutin
uppgifter men det finns inga standardiserade losningar pa anvandarnas problem som kan 
divergera mycket och vara av valdigt komplex natur. Den omvanda pyramiden som ofta 
anvands for att beskriva service- och kunskapsorganisationer anser vi overensstammer 
med hogskolebibliotekets organisation pa sa vis att anvandarnas behov och medarbetar
nas betydelse starkt betonas och det ar aven de som tillsammans avgor verksamhetens 
kvalitet. 
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5.4 Mal 

I denna del kommer vi att beskriva och analysera hogskolebibliotekets uppstallda ma.I 
och aven titta pa hogskolans mal for biblioteket. En jamforelse gors mellan hur mal ska 
se ut enligt definitionerna i kapitel 2 och hur de ser ut i praktiken vid hogskolebiblioteket 
i Vaxjo. 

5.4.1 Hogskolans mal for biblioteket 

Hogskolebiblioteken namns overhuvudtaget inte, som vi tidigare tagit upp, i hogskole
lagen men ar en forutsattning for att kunna uppfylla dess centrala ma! och finns darmed 
med implicit. I hogskoleforordningen finns de dock namnda, dar star det att varje hog
skoleenhet ska erbjuda biblioteksservice. For hogskolans ledning framstar ofta biblioteks
fragorna som nagot som Jigger utanfor den vanliga verksamheten, enligt hogskoleutred
ningen. Detta stammer ratt sa val overens med hur det sag ut tidigare nar hogskolebiblio
teket i Vaxjo hamnade under administrationsenheten. Nu har det skett en forandring i 
och med den nya organisationsplanen for hogskolan dar biblioteket hor till huvudverk
samheten. 

Hogskolan i Vaxjo har gett ut en utvecklingsplan som antogs av hogskolestyrelsen den 
26 januari 1996. Planen gar ut till alla hogskolans anstallda och skickas aven till en Jang 
rad extema kontakter. I vart teoriavsnitt om ma! skriver vi att ma! finns for att styra per
sonalens arbete och prioriteringar och informera omgivningen om organisationens syfte 
och varderingar. Hogskolan uppfyller detta genom att malen nar ut till bade extema och 
intema intressenter. Det som ska prioriteras ar hogskolans huvudverksamhet och all 
annan verksamhet ar underordnad och understoder den. Man framhaller att utvecklings
planen inte ar nagot statiskt dokument utan innehallet ska upp till diskussion varje ar. 
Vart tredje ar ska verksamheten utvarderas mot de angivna malen och listan revideras. I 
borjan av utvecklingsplanen finns hogskolans verksamhetside och i den utgor biblioteket 
en av tio punkter om an den minsta: 

''Modernt bibliotek 
Hogskolans bibliotek- nybyggt och utokat 1995 - ar en grundlaggande resurs 
for utbildning ochforskning. Utbyggnaden av biblioteket genomfler backer och 
tidskrifter, liksom god litteratursokningsservice och tillganglighet till svenska 
och utlandska databaser, har fortsatt hog prioritet" (Hogskolan i Vaxjo 
1996, s 10). . 

Detta later fint men man ska betanka att hogskolan samtidigt har dragit ner pa resursema 
till biblioteket under senare ar, bibliotekets andel Jigger pa cirka 3 procent av hogskolans 
budget mot rekommenderade 5 procent eller mer for bibliotek under uppbyggnad. Det 
sags heller inget om att personalen, som enligt J osefsson redan ar underbemannad, ska fa 
resurser att sorja for den okade servicen och tillgangligheten. Hon havdar att det ar bruk
ligt att 70-75 procent av budgeten gar till personalkostnader men att bara 40 procent av 
Hogskolebibliotekets pengar gar dit. Hogskolebiblioteket namns ocksa i utvecklings
planens avsnitt om kvalitet. Utvecklingen delas in i etapper om 1-3, 3-5 och 5-15 ar da 
vissa foresatser ska vara uppfyllda. 
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Josefsson menar att det handlar mer om kvantitet an kvalitet och det stammer att det ar 
nastan enbart kvantitativt matbara resultat; antal volymer, tidskrifter och hur stor andel 
av dem som ska vara utlandska, som efterstravas i utvecklingsplanen vad galler biblio
teket. 

5.4.2 Bibliotekets egna mal 

Hogskolebiblioteket har annu inte upprattat nagot maldokument for den nya organisatio
nen men det finns ett gammalt som antogs nar biblioteket var uppdelat pa tva enheter: 

"Mal for hogskolans i Viixjo bibliotek 

Hogskolebiblioteket ar ett gemensamt b;bliotekfor hogskolan i Vaxj6 och dess 
samlingar ska!! betraktas som en gemensam resurs och som en enhet for studenter och 

forskare. 

Biblioteket ska!! ge service till saviil grundlaggande utbildning som till forskning och 
utvecklingsarbete. 

Bibliotekets forviirv av litteratur bar ske pa ett sadant satt att utbildningens och 
forskningens savcil kortsiktiga som langsiktiga behov i gorligaste man tillgodoses. 

Saledes bar biblioteket strava efter att bygga upp ett tillfredsstiillande bestand av 
fordjupnings- och forskningslitteratur inom for hogskolans verksamhet relevanta 

iimnesomraden, samt att tillhandahalla ett representativt urval av tidskrifter. 

Biblioteket bar aven tillhandahalla den aktuella obligatoriska kurslitteraturen, men bor 
vid resursf 6rdelning prioritera f ordjupnings- och f orskningslitteratur. 

Biblioteket ska!! aven medverka i det nationella systemet for litteraturforsorjning genom 
att dess samlingar gors tillgangliga for gemensamt nyttjande. 

Biblioteket ska!! formed/a datorbaserad informationssokning. 

Biblioteket bor vara integrerat i undervisningen och de studerande bor stimuleras till 
ett maximalt utnyttjande sa att biblioteket blir en kunskapsbank och inspirationskiilla. 

Speciellt for biblioteket for undervisningsyrken galler att de studerande bar bibringas 
formagan att senare i sin yrkesui6vning anviinda sina bibliotekskunskaper till att 
vagleda sina elever i informationss6kning och stimulera dem till litteraturliisning. 

Biblioteket ska!! aktivt folja utvecklingen inom biblioteks- och informationsservicen och 
striiva efter att anpassa ~in verksamhet tillforiindringarna inom detta omrade" 

(Hogskolebiblioteket i Vaxjo). 
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Detta maldokument ar nu till viss del inaktuellt och tacker inte alla bibliotekets tjanster. 
Malen behover darmed ses over och revideras till foljd av forandrade behov och resurser 
som vi tar upp i kapitel 2. Revideringen kommer att ske tidigast till hosten eftersom man 
nu under varen ar upptagen med upphandlingen av ett nytt biblioteksdatasystem. "Det 
kommer att ta all kraft. Man far inte blanda ihop for mycket heller, da blir det for 
pressat", sager Josefsson. Men som Viklund & Dahl med flera framhaller (se kapitel 2) 
ar det viktigt att en organisation har ma! som klargor vem organisationen ska betjana, 
vilka resultat som ska uppnas och hur de ska uppnas. De behovs for att styra personalens 
arbete och prioriteringar. Enligt hogskoleutredningen ar det ocksa extra viktigt for hog
skolornas huvudbibliotek som ska serva sa manga olika grupper med mycket varierande 
behov att faststalla vad som ska prioriteras. Darfor tycker vi att utarbetande av mal borde 
ha skett i samband med tillkomsten av den nya organisationen. Innan man borjar planera 
och rita pa ett nytt bibliotek maste man klargora vad som ar viktigt. 

Aven om biblioteket inte hade nagot fullstandigt maldokument hade man i alla fall en 
vision att arbeta emot om hur man ville att den nya organisationen skulle se ut och vilka 
varderingar den skulle genomsyras av: 

"Verksamhetside 

Hogskolebiblioteket kiinnetecknas av a/la medarbetares hoga kompetens och stora 
engagemang for verksamheten och har en nyckelroll ntir det gall er grundutbildningen 
och forskning. 

Genom hog tillganglighet, stor kunskap, tillriickliga resurser samt var medvetna 
striivan att alltid utveckla verksamheten, blir vi en kreativ och kulturell motes- och 
samlingsplats som iir ett aktivt centrum for miinniskorna omkring oss. 

Vi iir en positiv resurs for den vetenskapliga informationsjorsorjningen och iiven for 
hogskolans internationalisering. 

Trivsel, initiativkraft och eget ansvarstagande siikerstii/ls genom oppenhet och iirlighet 
samt al/a medarbetares delaktighet i verksamheten. 

A/It detta gor det mojligtfor oss att alltid ha hog kvalitet pa vara tjiinster samt vara den 
sjalvklara samarbetspartnem for hogskolans olika institutioner och miinniskor samt 
inom regionen" (Hogskolebiblioteket i Vaxjo 1995). 

Denna vision ar alltsa annu inte uppriadd men ar ett onskvart framtida tillstand. Man be
tonar har vikten av en bra arbetsmiljo och att personalen trivs i organisationen. Detta 
ligger helt i linje med varderingarna inom service management (som vi redogor for i kapi
tel 2), dar man sager att det ar ledningens uppgift att svara for ett gott arbetsklimat. 
Overhuvudtaget ar motivation och engagemang gentemot organisationens verksamhets
ide nagot som vardesatts hogt inom organiska organisationer. Aven personalens kom
petens ar av stor betydelse i serviceorganisationer och avgor tillsammans med kundens 
forvantningar och beteende tjanstens kvalitet. Kompetensutveckling ar foljaktligen nagot 
som ocksa betonas i hogskolebibliotekets verksamhetside. 
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Vid formulering av mal bor man ta hansyn till olika intressenters krav och medarbetarna i 
organisationen ar en viktig intressentgrupp. Organisationen ar dock i forsta hand till for 
att tillgodose sina externa intressenters behov, inte de interna. Eftersom biblioteket ar ett 
hogskolebibliotek ar det framfor allt de intressenter som ar knutna till hogskolan som ska 
framjas aven om biblioteket, liksom manga andra hogskolebibliotek enligt hogskoleutred
ningen, ser sig som en sarorganisation med uppgifter som gar utanfor den egna hogsko
lans. 

En stor skillnad mellan det gamla maldokumentet och verksamhetsiden ar att den forra, 
nar det galler vem organisationen ska betjana, bara namner studenter och forskare vid 
hogskolan i Vaxjo medan den senare talar mer obestamt om "mdnniskorna omkring ass" 
och att organisationens kunder ar alla inom regionen. De gamla malen behandlar heller 
inte personalen och dess arbetsmiljo. 

F orutom bibliotekets verksamhetside har be slut tagits om nagra mal som ska ges prioritet 
tills man har hunnit skapa ett nytt fullstandigt maldokument : 

"Nagra mal 

Sakerstdlla hog effektivitet och servicetillganglighetsgrad genom utvecklade rutiner, 
kortare genomloppstider, utvecklat datorstod 

Pro.ft/era hogskolebibliotekets tjanster och resurser inat och externt. 

Upprdtthalla hog servicegrad men med beaktande av balanserad arbetsbelastning och 
arbetsm;/jo. 

Sakerstdlla hogskolebibliotekets och medarbetarnas fortlopande kompetensutveckling" 
(Hogskolebiblioteket i Vaxjo 1995). 

Enbart det forsta av de fyra malen beskriver bade vad man vill uppna och hur detta ska 
ske. De ovriga tre malen tar upp vilka resultat som ska uppnas men inte pa vilket satt och 
ar darmed inga fullstandiga malformuleringar, enligt Viklunds och Dahls definition i kapi
tel 2. Overhuvudtaget sa marks det att malen ar utarbetade under tidspress. Vad innebar 
till exempel servicetillganglighetsgrad i mal 1 respektive servicegrad i mal 3? Det gar inte 
att direkt harleda malen ur bibliotekets verksamhetside vilket annars vore logiskt. Inte 
heller i dessa prioriterade mal namns tydligt vilka det framst ar som ska servas. En annan 
skillnad jamfort med de gam1a malen ar att de gamla ar betydligt mer konkreta. 

Biblioteket har stallt upp en lista med olika punkter som maste atgardas for att malen ska 
kunna uppnas: 

"Atgiirder 

Kund/lantagarundersokning 
F ordjupad anvandarundervisning 
Upprdkning och f orstarkning pa mediasidan. 
Utveckla snabbare flodelgenomloppstider. 
Service/tillganglighet. 
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Projilera biblioteket. 
Undersoka mojligheter for andraformer av tidskriftsprenumerationer. 
Utse kvalitetsansvarig for biblioteket som aktivt medverkar i hogskolans kvalitetsarbete. 
Forbattra arbetsmiljonfor medarbetarna samt hoja servicenivan genom ett annat lokalt 
bi blioteksdatasystem. 
Faststalla krav pa biblioteksutveckling med hansyn till professorsprogrammet" 
(Hogskolebiblioteket i Vaxj6 1995). 

Josefsson uppger att hara ett fatal av dessa punkter redan ar atgardade i viss man. An
vandarundervisningen har i och med omorganisationen och de nya lokaler for andamalet 
som den forde med sig blivit fordjupad, men man ar annu inte riktigt nojd och den ska 
byggas utan mer. Upprakning och forstarkning pa mediasidan ar till viss de! genomforda 
men inte i tillracklig utstrackning. Arbetet med att utveckla snabbare flode och genom
loppstider pa.gar och man hoppas att det ska ske en stor forbattring i och med inforandet 
av det nya biblioteksdatasystemet. Man hoppas ocksa att arbetsmiljon for personalen och 
servicenivan da ska forbattras . Oppettidema har ju forbattrats men aven pa den punkten 
ar man annu inte nojd. Na.got arbete med att profilera biblioteket har man inte hunnit med 
och inte heller att undersoka mojligheter for andra former av tidskriftsprenumerationer. 
Att utse en kvalitetsansvarig for biblioteket som aktivt medverkar i hogskolans kvalitets
arbete och att faststalla krav pa biblioteksutveckling med hansyn till professorsprogram
met har inte heller det hunnits med. Josefsson uppger att kvalitetsarbetet overhuvudtaget 
har lag profil pa hogskolan. Den forsta punkten, att gora en kund/lantagarundersokning 
haller vi pa att atgarda i och med utvarderingsdelen i var uppsats. 

Det brister en de! i kongruensen mellan ma.I och atgarder, en de! av det som namns bland 
atgarderna finns inte med bland ma.Jen och vice versa. Det mest logiska hade varit att la.ta 
atgarderna ta sin utgangspunkt i ma.Jen, att de hade gatt att harledas ur dem som det ska 
ga att gora i en malhierarki, enligt Viklund och Dahl (se kapitel 2). I atgardspunkterna 
gar arbetsrniljo och serviceniva hand i hand medan de i ma.Jen verkar vara motsatser till 
varandra. Man far dar uppfattningen att det inte gar att uppratthalla en hog servicegrad 
samtidigt som man har en god arbetsrniljo. 

Nu bar biblioteket och dess medarbetare i liten skala paborjat arbetet med utformande av 
nya ma.I genom att tillsamrnans ga igenom de 33 punkter (se bilaga 2) som finns i 
Bibsam-rapporten Studenternas bibliotek (1996, s 46 fl). Punkterna ar forslag och 
rekomrnendationer till hogskolebibliotekens utveckling som bygger pa enkater och inter
vjuer med berorda intressenter inom hogskolan i allmanhet och studenterna i synnerhet. 
Dessa punkter ar tankta att, tills~ans' med de gamla malen, fungera som underlag i 
diskussionen om nya ma.I. Josefsson papekar ocksa att ma.Jen maste kopplas till hogsko
lans mal som finns med i utvecklingsplanens verksamhetside for hogskolan, hansyn maste 
tas till bland annat internationalisering, tvarvetenskaplighet och distansutbildning. Fran 
bibliotekets sida bar man redan infort speciella atgarder just betraffande de distansstu
derande, en speciell kontaktperson for dem har inrattats som har hand om dokument
leveranser och anvandarundervisning i samband med helger. Denna service ar under 
fortsatt utbyggnad. Malen ar upprattade i en malhierarki i den bemarkelsen att bibliote
kets mer konkreta ma.I till viss del tar sin utgangspunkt i hogskolans overgripande syften. 
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Precis som man job bade infor flytten till den nya byggnaden, med moten dar personalen 
sjalva fick vara med och paverka, har Josefsson tankt utforma arbetet infor antagandet av 
de nya malen. Hela personalgruppen ska .fa vara med och lagga forslag. ''Niir vi har dis
kuterat de olika. punkterna i Studenternas bib/iotek och iir eniga om vad vi har kommit 
fram till sa tanker jag dra dem for biblioteksniimnden sa far man nagon sorts foran
kring och sen ka.n man ga vidare med ma/en". Josefsson poangterar att forslagen ska 
komma fran personalen och inte uppifran. Biblioteksnamnden kan .fa gora tillagg eller 
strykningar men de ska sedan tillbaka till personalen for ett nytt stallningstagande. Detta 
medfor givetvis att malen ar val forankrade och medvetandegjorda hos organisationens 
medarbetare men det behover darfor inte betyda att de motsvarar hogskolans krav pa och 
behov av biblioteket. 

Att forslag till mal inte ska komma uppifran ar en lite marklig formulering, tycker vi, det 
ar anda hogskolan som har initierat verksamheten och fordelar pengar till den. Hogskole
biblioteket har, som vi tidigare gatt igenom, en stor mangd intressenter och det ar en 
omojlig uppgift att helt tillgodose deras skiftande behov. Enligt hogskoleutredningen ar 
det darfor nodvandigt att biblioteken faststaller vilka roller och funktioner de ska prio
ritera och detta ska ske i samarbete med uppdragsgivare och anvandare och inte intemt 
inom personalgruppen. Men som vi tidigare skrivit sa ar man fran bibliotekets sida anda 
medvetna om att deras mal maste kopplas till huvudmannens, i det har fallet hogskolans, 
mat 

Eftersom biblioteket anser sig verka under knappa forhallanden ar man mycket man om 
den inre effektiviteten, att na givna mal med minsta mojliga resurser genom att gora pa 
"ratt satt". Om de ocksa gor de "ratta sakema", det vill saga har en hog yttre effektivitet 
genom att uppfylla omgivningens krav aterstar att se langre fram i var utvardering dar vi 
kommer att undersoka den storsta anvandargruppens asikter om biblioteket, namligen 
studentema. Klart ar i alla fall att man alltmer ser till anvandamas behov inom hogskole
biblioteken och i Vaxjo har man i och med omorganisationen, bland annat med hjalp av 
extema visningar, marknadsfort sig som ett allmant forskningsbibliotek dit alla .far vanda 
sig och forvanta sig service. 

* 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att biblioteket for narvarande tyvarr saknar ett 
fullstandigt maldokument som galler for den nya organisationen. Det maldokument som 
£inns ar ett delvis inaktuellt sadant som ~pprattades for den gamla organisationen samt 
fyra mal som skulle prioriteras efter omorganisationen. Vi finner att malen brister i kon
gruens betraffande vilken niva de befinner sig pa samt hur tydliga och fullstandiga de ar. 
Malen gar ocksa bara delvis att harleda ur organisationens overgripande syfte, dess verk
samhetside. Biblioteket har stallt upp nagra atgardspunkter som inte heller de gar att till 
fullo harleda ur malen. 
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5.5 Resurser 

I denna del kommer vi att beskriva och analysera resurserna vid hogskolebiblioteket i 
Vaxjo. Med resurser avser vi allting som organisationen har till sitt forfogande for att 
uppna sina ma~ dels den andel som biblioteket .far av hogskolans budget och dels de 
tjanster som biblioteket omvandlar denna andel tiR exempelvis i form av ny teknik, 
liisplatser och litteratur. En jamforelse gors mellan de resurser som finns pa biblioteket i 
Vaxjo och de genomsnittliga resurserna vid svenska hogskolebibliotek som vi redogor 
for i kapitel 3. 

5.5.1 Av hogskolan tilldelade resurser 

Som hogskoleutredningen niimner varierar resurserna mycket mellan de mindre hogsko
lornas bibliotek och hogskolebiblioteket i Vaxjo tillhor de mer gynnade och kan liknas 
vid ett mindre forskningsbibliotek. Men under senare ar har laget for landets hogskole
bibliotek forsamrats och sa aven i Vaxjo. Biblioteket ligger pa en avsevart lagre niva vad 
galler andel av hogskolans medel an vad hogskoleutredningen anser vara nodvandigt for 
att halla jamforbar internationell standard. Av hogskolans budget gar nu ungefar 3,2 pro
cent till biblioteket vilket ar en forsamring jamfort med tidigare ar. Tidigare, nar bibliote
ket var uppdelat pa tva enheter lades en viss procentsats pa Viisterled som platschefen 
diir hade <let ekonomiska ansvaret for. 

Det som framst skulle behova en resursforstiirkning iir personalsidan, menar Josefsson. 
Hon har riiknat ut att grundbehovet for basfunktioner for ett hogskolebibliotek av Vaxjos 
storlek ar mellan 17, 75 - 22,5 heltidstjanster, raknat pa antal studenter per anstalld. ldag 
finns det 13,75 helarsverken vilket ar samma antal som fore omorganisationen, trots att 
man nu ska serva fler. ''Det var en liten chock faktiskt, det hade jag inte kunnat dr6mma 
om utan att vi sku/le fa forstarkning. Men samtidigt arbetar vi rationellare i och med att 
vi ar a/la pa ett stalle. " Sedan senare halften av 1996 har biblioteket haft personalfor
starkning genom arbetsmarknadspolitiska atgiirder. 

Peter Durey har konstaterat att de svenska hogskolebiblioteken internationellt sett ar 
underbemannade och att litteratur- och lanehanteringen gar ut over informationsservicen. 
Pa grund av bristande personalresurser har Hogskolebiblioteket i Vaxjo inte mojlighet att 
ge den informationsservice man skulle onska. Heist hade man velat ha en informations
disk som var skild fran in- och utlaningsdisken men for att utnyttja de knappa resurserna 
pa biista satt beslot man om en kombinerad informations- och laneexpedition. Enligt 
grundschemat ska alltid tre personer tjanstgora i expeditionen, vilket pa intet siitt iir 
tillrackligt skriver biblioteket i sin verksamhetsberattelse ( 1996, s 7). En formiddag i 
veckan erbjuds en speciell informationstjanst dar langre fragor tas emot. Enbart biblio
tekarierna ar schemalagda pa detta pass. Lanen har mer an fordubblats i och med om
organisationen och iiven informationstjansten utnyttjas i avseviirt storre utstrackning. 
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5.5.2 Av biblioteket fordelade resurser 

Bibliotekets andel av budgeten far man fordela som man viii men en stor del av pengama 
ar bundna, bland annat i loner, arsbocker samt abonnemang pa tidskrifter och CD-ROM
databaser. For budgetaret 95/96 har biblioteket ett underskott pa cirka 500 000 kronor. 
Detta beror bland annat pa att forsta halvaret 1996 innebar okade personalkostnader pa 
grund av en inkorningsperiod i och med flytten till det nya biblioteket. Biblioteksverk
samheten drabbades ocksa av att en stor summa pengar gick till inforskaffandet av inred
ning och inventarier. 

Man har heller inte haft full tackning for abonnemangskostnaden for CD-ROM-databa
sema, dar man har haft ambitionen att erbjuda sa manga som mojligt. I och med det nya 
hogskolebiblioteket har mojlighetema till informationssokning okat drastiskt. Pa biblio
teket finns numera tillgang till 3 7 publika terminaler dar man kan na Libris, hogskolebib
liotekets lokala katalog TinlibNimsy, CD-ROM-databaser och Internet. Den storsta 
delen av terminalerna finns samlade i form av ett sa kallat informationstorg som ar be
laget pa plan 2. For narvarande har man ungefar 35 CD-ROM-databaser, som mest hade 
man tio i den gamla organisationen. En nyhet ar att Internet nu finns tillgangligt aven 
publikt, for anvandama att sjalva soka i. Vill man soka online i kommersiella databaser 
far man kontakta dokumentalisten och betala for den tjansten. Josefsson uppger att stu
dentema utnyttjar de nya sokmojlighetema i stor utstrackning, larama inte i lika stor, 
kanske beroende pa att de inte vet vad man kan forvanta sig av ett modemt hogskole
bibliotek. Biblioteket sager sig ligga langt framme vad galler kompetens att utnyttja ny 
informationsteknologi. 

Nu planerar man att kopa in ett nytt biblioteksdatasystem i stallet for det gamla (Tinlib, 
Unixversionen) som Josefsson tycker ar daligt och inte skulle ha kopt om hon varit chef 
for biblioteket vid tiden for inkopet. Det nya systemet ska innehalla en forvarvsmodul 
som kan visa statistik och hur fordelningen ser ut mellan olika amnen som hor till hog
skolans institutioner. "Nu cir det lite mellan tummen och pekfingret, vi har ett manuel/t 
system sa vi ser att det blir en ungeftirlig vettig fordelning". Josefsson uppger att det ar 
svart att jamfora medieanslaget mellan olika amnen beroende pa att viss amneslitteratur 
ar betydligt dyrare an annan och institutionema har varit oroliga for att fordelningen 
skulle vara orattvis. Resursema till den overgripande litteraturen som inte kan harroras 
till nagot sarskilt amne laggs i en allman bibliotekspott. 

Sedan Josefsson blev chefhar hon tryckt mycket pa att de amnessakkunniga ute pa 
institutionerna ska lamna inkopsforslag till biblioteket. I och med omorganisationen 
infordes systemet med kontaktbibliotekarier som samarbetar med foretradarna for 
institutionerna i bland annat forvarvsfragor. Det ar ett bra kontaktorgan som fungerar 
val, enligt Josefsson. Bibliotekariema forsoker halla sig a jour och folja med i olika 
kataloger men de har inte samma amneskunskaper aven om man vid tilldelandet av 
amnen bibliotekarierna emellan forsokt ta hansyn till deras tidigare utbildning. Inkops
forslag fran institutionema ar nagot som kommer mer och mer och som Josefsson tror 
beror pa att de har fatt respons pa sina tidigare inkopsforslag. 

Vid de mindre och mellanstora hogskolebiblioteken har antalet forvarvade volymer per 
student minskat och ligger i genomsnitt pa 1,2 band enligt Bibsams utredning. Pa hog
skolebiblioteket i Vaxjo kopte man in ungefar dubbelt sa mycket backer och tidskrifter 
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under budgetaret 95/96 som under 94/95 och forvarvet ligger for narvarande pa 1, 7 band 
per student. Men eftersom budgetaret 95/96 stracker sig fran 1/7 1995 - 31/12 1996 och 
darmed ar ett och ett halvt ar i overgangen till kalenderar sa ar siffiorna tyvarr inte helt 
jamforbara. Antalet volymer uppgar nu till cirka 140 000 varav 7 000 ar kursbocker och 
12 000 referensbocker. Det blir 20 hocker per student vilket ar samre an den genom
snittliga siffran pa 26 (Harnesk 1995, s 18 f). Biblioteket prenumererar pa 800 tidskrifter 
och ungefar 25 dagstidningar. Under varen 1995 gjordes en punktinsats med ett extra 
anslag for bokinkop infor det nya bibliotekets oppnande pa hosten samma ar. Det var ett 
valbehovligt tillskott till sarnlingarna men stallde samtidigt storre press pa katalogavdel
ningens personal att hinna med iordningstallandet av den litteraturen vid sidan av det 
lopande arbetet. Fortfarande finns en he! de! av bibliotekets litteratur inte katalogiserad i 
Libris utan bara i den lokala katalogen. 

Biblioteket bestar av tre vaningsplan och uppstaHningen av Jitteratur skiljer sig at mellan 
planen. Pa plan 1 hittar man kurslitteraturen, den utlandska skonlitteraturen och tidskrif
terna. Speciellt for kurslitteraturen galler en alfabetisk uppstallning efter huvuduppslag 
oavsett amne. Uppstallningen var sadan pa det garnla biblioteket och man flyttade bara 
over det utan att narmare reflektera over det. Om det har det funnits synpunkter, menar 
Josefsson. Diskussioner har forts om det sarskilda kursbibliotekets vara eller icke vara. 
En de! institutioner viii att det ska tas bort och i utvecklingsplanen for hogskolan star att 
inom en 3-5-arsperiod ska det utredas om kursbiblioteket ska avskaffas. Men fran bib
liotekets sida menar man att det ska fa vara kvar. Vissa larare har ansett att bockerna i 
stallet horde vara uppstallda efter amne for att det lattare ska ga att hitta andra likvardiga 
bocker om den eftersokta boken inte finns pa hyllan. Nar undervisningen bygger pa pro
blembaserad inlarning sa fungerar det sakert sa men sa lange det finns givna kurslistor sa 
gar studenterna strikt efter dem, sager Josefsson. Det ar heller inte aktuellt att andra pa 
uppstallningen eftersom det skulle vara ett ''jiittearbete". Detar ocksa sa att viss kurs
litteratur anvands inom flera olika amnen. En malsattning som finns ar att det ska finnas 
en kursbok per tionde student men det efterlevs inte. I stallet koper man in tre exemplar 
av varje kursbok varav ett blir referensexemplar. 

Pa plan 2 finns referenslitteraturen, den allmanna sarnlingen, arets tidningar och tidskrif
ter samt EDC-biblioteket. Den allmanna sarnlingen ar uppstalld amnesmassigt enligt 
SAB:s klassifikationssystem. Pa plan 3 ryms det offentliga trycket och statistiken samt 
tva specialsarnlingar. Statistiken ar uppstalld amnesmassigt enligt Statistiska central
byrans rekommendationer. Representanter fran SCB har varit nere och hjalpt biblioteket 
att stalla upp bockerna efter.deras normer. I borjan var skyltningen otillracklig men den 
har forbattrats och blivit tydligare. ' . . 

Tillgangligheten och oppettiderna med kvalificerad service har trots otillrackliga perso
nalresurser okat efter omorganisationen. Oppethallandet ar dock inte sa stort som vore 
onskvart fran bibliotekets sida. Pa Teleborg erbjods tidigare full service vardagar mellan 
klockan 10 och 16 och reducerad service med studentvakter 8-10 och 16-20. Pa Vaster
led har man haft rnindre resurser, med bara 2, 75 tjanster har biblioteket bara kunnat halla 
oppet under kontorstid. Nu har den kvalificerade servicen utokats med tre timmar pa 
vardagar och fyra timmar pa lordagar. Den reducerade servicen har utokats till klockan 
22 pa vardagar och finns numera bade pa lordagar och sondagar. Da gar det varken att fa 
nagon informationsservice eller att Jana hem hocker pa grund av de tekniska problemen 
med biblioteksdatasystemet. Till hosten, nar upphandlingen av ett nytt system ar klar, 
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hoppas biblioteket att man ska kunna erbjuda laneservice aven under dessa tider. Delvis 
till foljd av de forbattrade oppettidema har antalet besokare per dag mer an fordubblats. 
Nu uppgar de till 1 600 - 2 000 mot tidigare 950. 

I och med det nya biblioteket har antalet lasplatser utokats kraftigt, de uppgar nu till 450 
stycken vilket ar 4 ganger fler an tidigare. Antalet lasplatser iir beraknat efter det student
underlag som man tick direktiv att arbeta efter, det vill saga 5 000 studenter. Med de 
variablema blir det en la.splats per elfte student vilket man fran bibliotekets sida iir relativt 
nojda med. Men tendensen med kraftigt okad tillstromning av studenter, friimst till de 
mindre och mellanstora hogskoloma, under senare ar inkluderar aven hogskolan i Viixjo. 
I nulaget har studentantalet stigit till cirka 7 000 och da blir antalet studenter per la.splats 
narmare 16 stycken vilket ar for mycket enligt Bibsams rapport Studentemas bibliotek 
(1996, s 17 & 44). Jamfort med de svenska hogskolebiblioteken ar denna siffra normal, 
de har ett genomsnitt pa 16,4 studenter per lasplats. Vid en intemationelljamforelse ar 
dock siffran viildigt hog. 

I Bibsam-rapporten (ibid, s 17) framhalls det att det fortfarande rader brist pa arbets
platser i biblioteket, framst grupparbetsplatser. I den gamla biblioteksorganisationen i 
Vaxjo hade studenterna endast tillgang till ett grupprum, i den nya organisationen finns 
det 15 stycken. Fran borjan hade de inte tankt att nagot av dem skulle vara bokningsbart 
men efter onskemal fran studenterna sjalva kan nu ett visst antal av grupprummen bokas. 
Man har varit man om att tillgodose studenternas krav och att satta upp ett boknings
schema for grupprum var en relativt enkel atgard. Pa biblioteket finns nu aven tillgang till 
ordbehandling i fyra bas varav ett kan bokas. Hogskoleutredningen (1991 , s 21 & 26) 
behandlar fragan om att biblioteket maste ha mojligheter till bearbetning av material, 
sasom ordbehandling, utskrifts- och kopieringsmojligheter. Biblioteket i Vaxjo tillhanda
haller tva stycken kopieringsmaskiner. 

Anvandarundervisningen pa de svenska hogskolebiblioteken har forbiittrats och utokats 
under de senaste aren. Pa Hogskolebiblioteket i Vaxjo har man i och med omorganisa
tionen fatt utokade mojligheter till forbiittrad anvandarundervisning och den kommer att 
byggas ut an mer. Redan nu har den mer an fordubblats i samband med den nya orga
nisationen bade vad galler grupper och antal personer. Nytt ar att man nu har en val
utrustad lokal till forfogande som ar avsedd endast for detta iindamal, vilket ar en forut
sattning for att kunna bedriva avancerad undervisning i informationssokning men som 
saknas pa manga bibliotek. Enligt Lettenstrom (se kapitel 3) ska anvandarundervisningen 
vara grundliiggande for nyb_orjarstudentema for att sedan bli mer avancerad niir studen
ten borjar skriva rapporter och uppsatser. Pa biblioteket i Viixjo ges anvandarundervis
ning pa tre olika nivaer som ar anpas:sade efter vilket stadium i sin utbildning studenten 
befinner sig pa. 

Pa grundniva, niva 1, erbjuds alla nya studenter en biblioteksintroduktion. Den ager rum 
under en av de forsta veckoma pa terminen och ger information om bibliotekets organi
sation, service och rutiner samt introduktion till informationshantering. Undervisningen 
pa denna niva sker i en storre grupp. Institutionema iir sjiilva aktiva i schemaliiggningen 
av denna undervisning och biblioteket tar i god tid kontakt med liirarna for att paminna 
dem om att liigga in anviindarundervisningen i sina kurser. Niva 2 i anviindarundervis
ningen genomfors niir studenten har borjat med rapport- och uppsatsskrivning och de 
darmed har fatt okade informationsbehov. Har f'ar de da en fordjupad utbildning i infer-
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mationssokning och information om vilka databaser som ar relevanta for just dem Un
dervisningsgruppen pa den har Divan ar mindre an den pa forsta Divan. Anvandarunder
visningen pa niva 3 riktar sig till larare och forskarstuderande och sker ofta enskilt eller i 
mycket sma grupper. I den tidigare organisationen forekom hara niva 1 och i viss man 
niva 2. Anvandarundervisningen forsvarades dar eftersom man inte bade tillgang till 
nagon speciell lokal avsedd for andamilet. 

Ett av de mal som skulle prioriteras vid omorganisationen var att sakerstalla hog clfek:. 
tiYit.et genom utvecklade rutiner och kortade genomloppstider. Josefsson menar att be
stallningsrutinema vid reservationer fungerar bra nu, men i borjan hade man svart att 
hinna med dem och det var kaosartat. Aven fjarrlanedelen bar hunnit ifatt nu, men det 
kan anda ta tid pa grund av hinder i fjarrlanekedjan men dessa problem beror ju inte i 
forsta hand pa biblioteket. Vad galler kopiebestallningar tas olika kostnader ut beroende 
pa varifran de bestalls. Josefsson menar att det i princip inte ska tas nagon hansyn till 
vilken niva studenten befinner sig pa nar det galler att fa fjarrlana, men att man uppmanar 
larama att pa lagsta nivaema hara ge uppgifter som kan utforas med det egna bibliotekets 
bestiind. Hon uppger ocksa att det fattas en person i organisationen som tar hand om 
kravrutiner, men det kommer man i nulaget tillratta med med hjalp av ALU-anstallda. 
Biblioteksdatasystemet omojliggor forseningsavgifter pa grund av svarigheter med 
utlaningsuppgifter. For att bockema anda ska cirkulera utgar en faktura efter ett visst 
antal paminnelsebrev och da brukar bockema aterlamnas. 

Nar det galler hur biblioteket informerar om sig sjalv och sin verksamhet har man under 
1996 gjort en satsning pa infonnationsmaterial. Man har till exempel en broschyr som tar 
upp och presenterar tillgangliga CD-ROM-databaser och en som ger vagledning till bib
liotekets EDC. For varje institution och for vissa amnen inom institutionema finns en 
broschyr som delas ut och anvands vid anvandarundervisningen. I dessa, som ska vidare
utvecklas, forklaras vad, var och hur man hittar litteratur och data baser som ar relevanta 
for limnet eller institutionen. Vad som idag saknas, menar Josefsson, ar en mer allman 
broschyr om biblioteket, men en multimediaguide som ger information om verksamheten 
finns dock i bibliotekslokalen. 4-5 ganger per ar utkommer en nyforvarvslista som fran 
och med 1997 enbart kommer att finnas tillglinglig elektroniskt. Sedan ett ar tillbaka bar 
biblioteket en egen hemsida med information om det egna biblioteket samt llinkar till 
olika databaser. I marknadsforingen ingar aven en staende rubrik, Aktuellt fran bibliote
ket, i hogskolans personaltidning Hogtalaren. Sedan har man ocksa haft manga extema 
visningar av biblioteket som vi tidigare namnt. 

* 

Samroanfattningsvis kan vi konstatera att det pa de fiesta omraden bar skett en avsevard 
forbattring vad galler bibliotekets resurser i den nya organisationen. Frlimst galler detta 
lokalema som bar utokats kraftigt ocb som bar mojliggjort andra resursforblittringar 
sasom lasplatser, informationstorg och sarskild anvlindarundervisningslokal. Biblioteket 
brottas dock med en del ekonomiska problem i ocb med en minskad andel av bogskolans 
budget ocb man bar ett underskott i budgeten beroende pa prishojningar pa litteratur, 
abonnemangskostnader for CD-ROM-databaser ocb kostnader for inventarier till det nya 
biblioteket. Personalresurser saknas ocksa, man ligger under det beraknade grundbebo
vet for basfunktioner for ett bogskolebibliotek av Vlixjos storlek. 
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6 Metod for utvarderingen 

I det bar kapitlet kommer vi att redogora for bur vi bar gatt till vaga vid den andra delen 
av uppsatsen, var utvardering av organisationen vid Hogskolebiblioteket i Vaxjo. Vi bar 
valt att gora en kvantitativ undersokning eftersom vi ville fa ett sa stort urval som mojligt 
under de tidsramar vi bade. Nackdelen ar att man inte far den insikt och forstaelse som 
den kvalitativa metoden erbjuder men att man i gengald kan uttala sig om bur en bestamd 
egenskap fordelar sig hos ett stort antal manniskor (Holme & Solvang 1991, s 84 ft). 
Med en kvantitativ metod kan det ocksa vara mojligt att generalisera sina resultat aven 
till personer som inte deltagit i undersokningen. I den bar uppsatsen uttalar vi oss dock 
enbart om de personer som medverkade i var undersokning. 

6.1 Urval 

Som tidigare namnts i var bakgrund ar det vid en utvardering viktigt att rikta in sig pa en 
enda anvandargrupp och vi bar darfor avgransat vart urval till studerande vid hogskolan i 
Vaxjo. Cirka 7 000 studenter laser vid hogskolan och heist bade vi velat gora ett obundet 
slumpmassigt urval bland dem for att fa fram ett representativt urval som bade gatt att 
generalisera till samtliga studenter. Inom ramama for denna uppsats bade det dock inne
burit ett alltfor omfattande arbete och vi valde darfor att genomfora var undersokning pa 
ett annat satt. I stallet for att ta fram namnen pa alla 7 000 studenter, tilldela dem var sitt 
nummer, gora urvalet med hjalp av slumpmetod och sedan skicka ut enkater per post 
gjorde vi en form av tillfallighetsurval pa plats i biblioteket. Detta ar den metod som re
kommenderas i Matt och matningar (1994). 

Nackdelen med detta forfarande ar att vi inte kan veta om urvalet ar representativt for 
populationen men det finns anda flera fordelar. For att kunna besvara vara fragor om 
bibliotekets olika tjanster maste man kanna till dem nagorlunda, vi ar darfor bara intres
serade av de som faktiskt anvander biblioteket. Darfor valde vi att gora undersokningen 
dar vi sakert vet att anvandama finns. Yid en postenkat ar risken stor att manga inte gor 
sig besvaret att besvara och skicka tillbaka den och eftersom vissa av de utvalda troligen 
inte ens bade kunnat besvara den bade bortfallet blivit annu storre. Nar man traffar res
pondentema personligen finns mojlighet att overtala dem om vikten av att de fyller i en
katen och man kan ocksa svara pa eventuella fragor som ror sjalva ifyllandet. Tidsaspek
ten ar ocksa viktig, efterso~ vi i stort sett fick tillbaka enka.tema samma dag som vi 
delade ut dem bade vi mer tid till bearbetningen ocb kunde da.rmed ta med fler personer i 
undersokningen. Pa detta sa.tt sparade vi samtidigt in dryga kuvert- och portokostnader. 

For att fa sa stor spridning som mojligt bland bibliotekets anva.ndare delade vi ut enkaten 
vid olika tidpunkter, dagar och veckor. Sammanlagt tick vi in enkatsvar fran 418 biblio
teksanva.ndare och de utgor sex procent av samtliga studenter. Enligt Bibsam-rapporten 
Studentemas bibliotek (1996; s 13) besoker i genomsnitt 40 procent av studentema vid 
landets hogskolor biblioteket hogst nagra ganger om aret. Om detta ga.ller aven hogsko
lan i Vaxjo innebar det att vi bar fatt med tio procent av de som mer regelbundet besoker 
biblioteket i var undersokning, men det a.r hara ett antagande fran var sida. Vi vet alltsa 
inte med sakerhet om vart urval ar representativt for populationen och undviker darfor 
att generalisera vara resultat. 
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6.2 Material 

Vi har anvant oss av en egenhandigt konstruerad enkat (se bilaga 3). Vid utarbetandet av 
den har vi tittat pa och tagit intryck av tva tidigare enkater (Dabrowski 1993 ; Hoglund 
1995) samt ett forslag till biblioteksenkat ur projektrapport nummer 12 fran Bibsams 
ledarutvecklingsprogram (1995, s 25 ft). Vi har dock utformat egna fragor med utgangs
punkt i de lokala forutsattningama som galler for just hogskolebiblioteket i Vaxjo. 

Enkaten bestar av atta delar. Den forsta inledande delen beror bakgrundsvariabler sasom 
kon, studieniva, studietakt och institutionstillhorighet. Dessa fragor ar framst till for att 
kunna kontrollera hur val vart urval stammer overens med den ovriga populationen och 
inte sa mycket for att jamfora de olika bakgrundsvariablema med varandra. Pa fragan om 
studieniva finns tre olika svarsaltemativ, studenter, doktorander och forskare/larare. Vi 
valde att gora en avgransning vid studerande knutna till hogskolan i Vaxjo och utesluter . 
diirmed administrativ personal och ovrig allmaohet. Med svarsaltemativet studenter avses 
studerande pa grundniva medan de ovriga tva altemativen avser studerande pa olika for
skarnivaer. Samtliga ar saledes studenter (som nagra respondenter mycket riktigt pape
kade ), men pa olika nivaer. Darefter foljer sju delar med fragoma om sjalva verksam
heten. De forsta verksamhetsrelaterade fragoma, det vi11 saga den andra delen, beror 
bibliotekets utbud och lanetider vad galler kurs- respektive ovrig litteratur samt bibliote
kets effektivitet vid reservationer, fjarrlan och forsenad aterlamning. I den tredje delen 
fragar vi efter de elektroniska mediema och deras instruktioner/manualer och anvandar
vanlighet. Den fjarde delen handlar om hur det ar att hitta i biblioteket och om samlingar
nas uppstallning. Personalens service och kompetens behandlas i den femte delen, foljt av 
oppettider, kopierings- och studiemojligheter i den sjatte. Den sjunde delen innefattar 
fragor om anvandarundervisning och behov av sadan. Den attonde och avslutande delen 
tar upp det allroanna intrycket av biblioteket samt vad som saknas och skulle kunna 
forbattras. 

Enkaten ar en kombination av oppna och slutna fragor. Svarsaltemativen utgors av en 
femgradig fallande skala fran mycket positiv till mycket negativ samt "vet ej". Vi har valt 
att ha ett udda antal svarsaltemativ och mittenaltemativet uttrycker da ett slags mellan
lage. Allting kan inte beskrivas i termer av antingen eller och det kan darfor ge ett miss
visande resultat om forsokspersonen tvingas ta stallning om ban eller hon inte vi11 det 
(Andersson 1990, s 15). Vi har medvetet forsokt att formulera fragoma varken positivt 
eller negativt for att inte paverka svaren i nagon riktning. De utfragade ges liven mojlig
het att kommentera sina svat med egna ord och kan da motivera varfor de bar svarat pa 
ett visst satt. 

6.3 Procedur 

Utdelningen agde rum vid fyra tillfallen: mandag kl.11.00-13.00, onsdag 13.00-15.30, 
fredag 15.30-18.00 vecka 12 samt tisdag kl. 9.00-11 .00 vecka 13 i mars 1997. Lampliga 
tidpunkter och dagar arbetade vi fram tillsammans med bibliotekets personal da vi 
traffade demi saroband med ett personalmote for att presentera var undersokning. Var 
intention var att tacka sa stor del av dagen som mojligt, och att sprida utdelningen under 
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flera av veckans dagar. Till viss del har vi anvant oss av de rad och anvisningar som finns 
for undersokningar av det har slaget i Matt och matningar ( 1994, s 29 fl). 

Sjalva utdelningen gick till pa sa satt att vi var placerade vid bibliotekets entre dar det 
ocksa fanns en skylt med presentation av oss och var undersokning samt instruktioner till 
ifyllandet (se bilaga 4). Vart mal var att tillfraga alla som gick in genom bibliotekets entre 
under den uppsatta tiden om de ville besvara var enkat, men vissa personer kunde imda 
passera utan att bli tillfragade om vi bada samtidigt var upptagna med att tala med andra 
anvandare. Vi vande oss dock till nasta person som kom in sa snart vi blev lediga. Om de 
inte hamnade innanfor var avgransning, det vill saga var studerande vid hogskolan i 
Vaxjo, var de inte aktuella for ifyllandet. Detta intraffade endast ett fatal ganger. For att 
motivera vissa tveksamma respondenter betonade vi hur viktigt det var att de verkligen 
besvarade enkaten och att de kunde fa nytta av informationen de lamnade i form av ett 
battre bibliotek. Vissa av biblioteksbesokama fick vi overtyga mer an andra for att fa 
dem att besvara enkaten, men en del ville anda inte svara. De allra fiesta av dem uppgav 
att de inte hade tid. Det ar visserligen beklagligt att inte alla ville delta i undersokningen, 
men fordelen med frivilligt deltagande ar att man vet att de som svarar ar intresserade av 
och engagerade i uppgiften eftersom de sjalva har valt att delta. Forutom de som inte 
ville besvara enkaten bortgar ett antal personer som blev tillfragade och svarade ja, men 
som aldrig tidigare bade besokt biblioteket. 

Tillsammans med enkaten :fick respondentema en penna, som hogskolebiblioteket stod 
for och som de fick behalla om de ville. Ifyllandet blev lattare for anvandama i och med 
att de fick en penna i handen samtidigt med enkaten. Pa ett bord vid entren hade vi en 
svarslada utplacerad under hela undersokningsperioden. Ladan var tillsluten, hade en 
springa overst for att skydda de svarandes anonymitet och var tydligt markt "enkatsvar". 
Forutom de som inte ville besvara enkaten hade vi ett visst svinn, det vill saga enkater 
som delades ut men aldrig kom in. Var utgangspunkt var att fa in 375 enkater och pa det 
sattet fanga in 5 procent av studentema. For att vara sakra pa att verkligen fa in det 
antalet enkater fann vi det bast att dela ut 100 stycken extra, och totalt :fick vi in 418 
enkatsvar. 

6.4 Bearbetning 

Svaren pa de slutna enkatfragoma bearbetades i statistikprogrammet SPSS och frek
venser for varje svarsaltemativ pa varje fraga togs fram och alla fragoma rorande verk
samheten korstabulerades med bakgrundsvariabeln kon. De andra bakgrundsvariablema, 
studieniva, studietakt och institutionstillhorighet var av olika skal inte mojliga att vidare 
bearbeta. De forsta tva beroende pa att det var alldeles for fa av deltagama som var 
annat an studenter som studerade pa helfart. Bakgrundsvariabeln institutionstillhorighet 
vallade oss en del problem vid instansningen eftersom flera svarsaltemativ var mojliga 
och vi darmed fick ut tre tabeller pa den fragan. 
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Bearbetningen av svaren pa de oppna enkatfragoma och kommentarema skedde manuellt 
genom att vi noterade vad de hade skrivit ordagrannt. Sedan sammanstallde vi citaten 
och raknade vilka amnen som var vanligast forekommande i dem I var resultatdel kom
mer vi att i samband med den statistiska redovisningen av varje fraga aven forsoka belysa 
den med hjalp av respondentemas egna kommentarer. 

* 
Resultatet av enkatundersokningen kommer sedan att i kapitel 8 analyseras for att vi ska 
kunna besvara var andra fragestallning, Vad tycker bibliotekets viktigaste intressenter, 
studentema, om bibliotekets resurser?. Studentemas asikter kommer att jamforas med 
tidigare anvandarundersokningar och med de genomsnittliga resursema som finns vid 
svenska hogskolebibliotek. "Utvardering bestar i att jiimfora 'det som iir' med 'det som 
horde vara' ... Avgorande ar att matresultatenjamfors med bibliotekets ma!" (Matt och 
matningar 1994, s 3 f). Asiktema kommer darfor sedan i kapitel 9 attjamforas med 
bibliotekets mal for att vi ska kunna besvara var tredje fragestallning, Hur val overens
stammer studentemas asikter med bibliotekets uppstallda mal?. Vi kommer da att utga 
fran det senast upprattade fullstandiga maldokumentet som det till viss del ar inaktuellt 
samt fran de fyra mal som skulle prioriteras efter omorganisationen. 
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7 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av den enklitundersokmng som genom
fordes bland 418 studenter, doktorander och forskare/llirare pa Hogskolebiblioteket i 
Vaxjo under fyra dagar i Mars 1997. Vi har valt att lligga ihop altemativen ganska och 
mycket bra ( 4 och 5) respektive ganska och mycket dalig ( 1 och 2) vilket resulterar.i att 
de fem betygen reducerats till tre, ett positivt, ett negativt och ett neutralt (3). Vi redo
visar liven hur manga som svarat att de inte vet (0) pa varje fraga samt hur stort det 
intema bortfallet ar. 

P:rocentsi:ffroma har avrundats till nlirmaste heltal varfor snmman av svarsfrekvensema 
inte alltid blir 100 procent. Om frekvensen pa nagot altemativ understiger 1 procent 
anges den i antal personer i stlillet. Vi redovisar ocksa en del av de kommentarer vi fatt 
pa de olika fi:agoma, antingen med citat fran respondentema sjlilva eller genom en sam
manfattning av deras asikter. Observera att kommentarema inte alltid lir representativa 
for vad majoriteten tycker, de negativa kommentarema lir betydligt vanligare an de posi
tiva. Ar man missnojd har man nog ett storre behov av att tala om vad som lir daligt for 
att kunna fa till stand en forblittring. 

7.1 Bakgrundsvariabler 

Vi inledde enkliten med fyra fragor om de svarandes bakgrund och svaren pa dem redo
visar vi forst. Av de 418 deltagama i undersokmngen ar 49 procent kvinnor och 51 pro
cent man. Pa hogskolan i Vlixjo ar konsfordelningen ganska jamn men med nagot fler 
kvinnor sa urvalet overensstammer ratt sa val med verkligheten vad galler kon. 98 pro
cent lir studenter, 1 procent vardera ar doktorander respektive forskare/larare. Detta 
stammer ocksa relativt val med hur situationen ser ut i verkligheten, vi har undersokt 
nagot fler studenter och nagot farre forskare/larare an vi skulle for att fordelningen ska 
vara helt proportionerlig. Men det var grundstudentemas asikter som vi frlimst ville at 
och utifran det syftet lir fordelningen bra. Studietakten lir till 95 procent helfart, 2 pro
cent laser eller undervisar pa distans och bara 1 procent pa halvfart. De allra fiesta som 
studerar vid hogskolan laser pa heltid. 
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ekonomi humaniora ma, sta, datav. pedagogik samhallsv. teknik, naturv. saknas 

Figur 7: 1 Institutionstillhorighet uttryckt i antal personer dar n=418. 

Pa fragan om institutionstillhorighet var det vanligast att respondentema tillhorde endast 
en institution, 92 procent gjorde det. 6 procent svarade att de horde till tva institutioner 
och 2 procent att de horde till tre. 57 procent svarar att de laser ekonomi eller samhalls
vetenskap vilket kan jamforas med cirka 50 procent i hela populationen. Vi har ratt sla 
ihop dessa bada institutioner for att gora kunna gora denna jamforelse eftersom hog
skolan gor det i sin presentation av institutionsfordelningen. 63 procent av de responden
ter som hor till nagon av dessa institutioner laser ekonomi och 3 7 procent samhallsveten
skap. Aven institutionema for matematik, statistik, datavetenskap och teknik, natur
vetenskap har vi lagt ihop for att sifrrorna ska kunna jamforas med hogskolans. 28 
procent (67 respektive 33 procent) svarar att de laser nagot av dessa amnen mot 20 
procent i hela populationen. 18 procent tillhor den humanistiska institutionenjamfort 
med den reella andelen pa 10 procent. For den pedagogiska institutionen har vi i stallet 
for liten andel studenter i proportion till hur manga de egentligen ar, 6 procent i urvalet 
mot 20 procent i populationen. 

De bada forsta institutionsgrupperna ar ratt val representerade medan de andra ar over
respektive underrepresenterade i vart uryal med tanke pa bur fordelningen ser ut pa hog
skolan. Daremot kanner vi inte till bur institutionstillhorigheten ser ut bland bibliotekets 
anvandare men vi tror att vissa amnen har storre behov av biblioteket medan andra i 
storre utstrackning har egna resurser att tillga. Detta bekraftas av Josefsson som sager att 
inom till exempel historia utnyttjas bibliotekets kallor rikligt eftersom man dar arbetar 
mycket med aldre material och inte ar sa beroende av att fa det allra senaste. Vi tror 
darmed att vart urval med en relativt hog andel studenter inom humaniora kan stamma 
ganska bra med hur fordelningen bland biblioteksanvandarna ser ut. Att det inte ar sa 
manga pedagogikstuderande i urvalet har sin naturliga forklaring i att de fortfarande har 
sin institution forlagd pa Vasterled och darfor inte befinner sig pa Teleborg sa ofta. 
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Som vi tidigare namnt ar bakgrundsvariablerna framst till for att se vilken spridning var 
enkatundersokning har fatt bland biblioteksanvandarna och for att kunna jamfora med 
den reella fordelningen. Vi tycker att spridningen ar bra och tror att den till stora delar 
6verensstammer med den verkliga anvandarpopulationen. Dock kan vi inte med sakerhet 
veta om vart urval ar helt representativt och avstar darmed fran att gora nagra generali
seringar. Bakgrundsvariablerna ar aven till for att se om det finns nagra skillnader mellan 
olika kategorier anvandare. Som vi tidigare redogjort for blev detta tillampbart enbart pa 
variabeln kon dar vi pa tre fragor kunde urskilja tydliga konsskillnader. 

7.2 Utbud av och lanetider pa litteratur 
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D 1<urs11tt. IIIIID Ovrig litt. 

Figur 7:2 Omdome om utbudet av kurslitteratur respektive ovrig litteratur uttyckt i antal 
personer dar n=418. 

Pa fragan om vad de svarande anser om bibliotekets utbud av kurslitteratur i sitt amne, 
svarar nastan halften, 4 7 procent, att utbudet ar ganska ell er mycket bra. Halften sa 
manga, 27 procent, anser att det varken ar bra eller daligt medan 16 procent svarar 
ganska eller mycket daligt. Trots att endast en rninoritet ar overvagande negativa till 
utbudet av kurslitteratur aterfinns bara negativa asikter om det bland kommentarerna. 
"Detfinnsfor fa exemplar av kurslitteraturen" ar en vanlig asikt. 11 procent vet inte om 
kurslitteraturutbudet ar bra eller daligt och en person har inte besvarat fragan. 

Angaende utbu.det av ovrig litteratur svarar en tredjedel, 34 procent, att det ar ganska 
eller mycket bra. Ytterligare en tredjedel, 32 procent, anser att utbudet varken ar bra 
eller daligt medan en femtedel, 19 procent, svarar ganska eller mycket daligt. ''For fa 
titlar inom vissa omraden" anser en del. Man tycker att det finns for mycket aldre 
litteratur som skulle bytas ut mot mer aktuell sadan. Aven har ar det 11 procent som inte 
vet vad de tycker om utbudet av ovrig litteratur och 1 procent har inte svarat alls. 
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Majoriteten av respondenterna, 52 procent, anser att lanetiden pa 2 veckor for kurs
litteratur ar for kort. En tredjedel, 35 procent, tycker att Janetiden ar lagom och bara 13 
procent tycker att den ar for Jang. ''Lanetiden for kursbocker iir for kort, oftast behaver 
man bockerna liingre in/or till exempel uppsatser och tentor" sager en ur majoriteten. 
Men for att fler ska fa tillgang till kursbockerna tycker andra att lanetiden inte ska vara 
langre: "Da blir vantetiden alldeles for fang och oftast iir en kurs bara pa fem veckor". 
Tva personer har inte besvarat fragan. 

Nar det galler lanetiden pa ovrig litteratur, 4 veckor, svarar majoriteten, 54 procent, att 
dear nojda med Janetiden som den ar. 39 procent tycker att den ar for lang, bara 7 
procent tycker att lanetiden pa ovrig litteratur ar for kort och vill att den ska vara langre. 
"Lanetiden iir bra som den iir nu" ar en kornmentar som speglar svarsfordelningen val. 
Ett fatal vill dock ha betydligt langre lanetid: ''Nar man skriver B- och C-uppsats beha
ver man bockerna i cirka 10 veckor". Tre personer svarade inte pa fragan. 

7.3 Effektivitet vad galler lane- och 
bestallningsrutiner 
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Figur 7:3 Omdome om bibliotekets effektivitet vid reservationer, fjarrlan respektive 
forsenad aterlarrming uttryckt i ~ntal per'soner dar n=4 l 8. 

-
En tredjedel, 34 procent, anser att bibliotekets effektivitet vid reservationer av litteratur 
ar ganska eller rnycket bra. Varken bra eller dalig tycker en femtedel, 21 procent, och 14 
procent tycker att den ar ganska eller mycket dfilig. Hela 29 procent har inte nagon asikt 
om effektiviteten, troligen beroende pa att de aldrig har reserverat nagra backer eller 
tidskrifter. Tva personer har undvikit att svara pa fragan. 
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Effektiviteten vid fjarrlan anser en femtedel, 21 procent, vara ganska eller mycket bra. 
Nastan lika manga, 19 procent, tycker att effektiviteten varken ar bra eller dalig medan 
14 procent tycker att den ar ganska eller mycket dalig. De som kommenterat fjarrlane
rutinerna ar alla negativa till bibliotekets effektivitet pa denna punkt: ''Bade niir det gal
/er fjiirrlan och nybestiillningar far man vara glad om boken kommer innan kursen iir 
slut el/er till och med innan man iir k/ar med uppsatser etc". Nastan halften av respon
denterna, 45 procent, har troligen aldrig utnyttjat mojligheten att fjarrlana och har darfor 
ingen uppfattning. 1 procent har inte besvarat fragan. 

Nar det galler forsenad aterlamning, det vill saga hur effektivt biblioteket ar pa att skicka 
ut paminnelser och krava tillbaka bockema anser en fjardedel, 25 procent, att effektivi
teten ar ganska eller mycket bra. Nastan lika manga, 22 procent, tycker daremot att den 
ar ganska eller mycket dalig och samma procentsats ar neutral i fragan. En del irriteras 
over att hocker som skulle varit aterlamnade inte finns pa biblioteket: "Ofta star det i 
datorn att boken star i hyl/an, men efler nagon vecka far man Stal/a sig jragan: var ar 
den? stulen? felplacerad? Inte bra!". 30 procent har ingen asikt i fragan och tre perso
ner har inte svarat alls. 

Dessa tre fragor engagerade respondenterna mycket av antalet kommentarer att doma. 
Speciellt galler detta rutinerna vid forsent aterlamnad litteratur. Manga tycker att det be
hovs hardare tag vid forseningar: ''For fang tid innan paminnelsen kommer, krafttag 
direkt kriivs", "Trist att behova vanta /angre an utlovat da man vantar pa en bok", 
"Sanktionema mot dem som overskridit lanetiden iir obefintliga, det lonar sig att 
behalla bockerna". Nagra tycker att biblioteket ska infora forseningsavgifter och tva 
personer foreslar forbud mot nylan om man redan har forfallna Ian. Fyra personer, kanske 
av den slarvigare sorten, ar dock glada over att inga avgifter tas ut: ''Det ar ju mycket 
tacks amt att man inte behover bota ... " sager en av dem Ett citat som sammaofattar 
mangas asikter om reservationer och forsenad aterlamning val ar detta: "Skulle man sjalv 
vara sen sa blir man glad niir ingen avgift tas ut. Star man diiremot och vantar pa en 
bok, blir man upprord niir den aldrig kommer". 
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7.4 Elektroniska medier 
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Figur 7:4 Omdome om tillgangen till terminaler avseende Vimsy, CD-ROM respektive 
Internet uttryckt i antal personer dar n=418. 

Vi har stallt tre delfragor angaende bibliotekets datorbaserade katalog Vimsy. Den forsta 
beror dess instruktioner och manualer. Ungefar en tredjedel, 36 procent, finner dem 
ganska eller mycket bra. Alternativet varken bra eller daliga valjs av en fjardedel, 24 
procent, medan en femtedel, 19 procent, svarar ganska eller mycket daliga. Lika manga, 
20 procent, saknar asikt och I procent har overhuvudtaget inte besvarat fragan. I den 
andra delfragan fragar vi efter anvandarnas asikter om Vimsys anvandarvanlighet. Det 
visar sig att 43 procent ar ganska eller mycket nojda med den och en fjardedel, 24 pro
cent, tycker att den varken ar bra eller dalig. 1 7 procent tycker att den ar ganska eller 
mycket dalig. Detar 16 procent som svarar "vet ej" och 1 procent har lamnat fragan 
obesvarad. Den sista delfragan handlar om tillgangen till Vimsy-terminaler och bar svarar 
nastan halften, 46 procent, att de ar ganska eller mycket nojda. 24 procent ar neutrala 
och bara 12 procent tycker att tillgangen ar ganska eller mycket dalig. 16 procent svarar 
att de inte vet och I procenr svarar inte alls. 

Trots att anvandarvanligheten fatt ett relativt hogt betyg ger de kommentarer som vi bar 
fatt pa denna fraga sken av att Vimsy har stora brister och ar otidsenlig: "Vimsy tir totalt 
vtirdelost vad gtiller anvtindarvtinligheten. Ett program med grafiskt anvtindargrtins
snitt hade varit attforedra", "Vimsy tir en kvarlevafran stenaldem", ''Anvtindarvtin
lighet och Vimsy tir tva heft olika saker. En kombinationssokning kan ta hela dagen. Ett 
bdttre sokverktyg vore onskvdrt". En person papekar att Vimsy-terminalerna ofta ar 
trasiga. 
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Nasta fraga bercir samma aspekter fast nu pa bibliotekets CD-ROM-databaser. Har finns 
dock ytterligare en fraga som galler utbudet som vi redovisar forst. En fjardedel, 26 pro
cent, tycker att utbudet ar ganska eller mycket bra och siffran for varken bra eller dalig 
uppgar till 21 procent, en femtedel. Endast 6 procent finner utbudet ganska eller mycket 
daligt. 2 procent besvarade inte denna fraga. 22 procent tycker att instruktionerna/ ma
nualerna till CD-ROM-databasema varken ar bra eller daliga. 16 procent finner dell). 
ganska eller mycket bra och nastan lika manga, 15 procent, svarar att de ar ganska eller 
mycket daliga. De som inte besvarat fragan uppgar till 2 procent. Pa fragan om anvan
darvanligheten svarar en femtedel, 22 procent, att den varken ar bra eller dalig och 
nastan lika manga, 21 procent, anser att den ar ganska eller mycket bra. Bara halften sa 
manga, 1 O pro cent, tycker att den ar ganska eller mycket dalig. 2 pro cent har missat eller 
hoppat over fragan. Tillgangen till terminaler tycker 22 procent ar lagom medan 19 pro
cent tycker den ar ganska eller mycket bra och 14 procent ganska eller mycket dalig. Har 
saknas svar fran 2 procent. 

Pa samtliga fyra delfragor ar det ett mycket stort antal som har svarat "vet ej". Nastan 
halften, det varierar mellan 44-46 procent pa de olika delfragoma, iir inte sa bekanta med 
biblioteks CD-ROM-databaser och vissa uppger i sina kommentarer att de aldrig har hort 
talas om CD-ROM eller vet vad det ar, iinnu mindre att det finns tillgangligt pa biblio
teket. Trots att utbudet av databaser ar relativt stort efterfragas anda fler i respondenter
nas kommentarer. Vidare tycker de att det ar "dalig information om datorerna och dess 
anvandning" och att "instruktionerna cir al/de/es for langa och krangliga". 

Resultatet av de tva fragorna om Internet redovisar vi nu. Den ena fragan handlade om 
bibliotekets hemsida ocb det ar en fjardedel, 23 procent, som tycker att den ar ganska 
eller mycket bra. En femtedel, 19 procent, svarar varken bra eller dalig och bara 7 
procent tycker att den ar ganska eller mycket dalig. Nastan balften, 4 7 procent, kiinner 
inte till bemsidan eller visste inte vad vi fragade efter. 4 procent har inte besvarat fragan. 
Vi fragade ocksa om tillgangen till Internet-anslutna terminaler och en tredjedel, 35 
procent, tycker att den ar ganska eller mycket dalig. 18 procent tycker att den ar sadar 
ocb nastan lika manga, 17 procent, tycker att den ar ganska eller mycket bra. 28 procent 
bar ingen asikt i fragan ocb 3 procent bar inte svarat. Kvinnorna dominerar i dessa bada 
kategorier medan miinnen ar flest bland dem som ger tillgangen ett samre betyg. 

Bland de kommentarer som vi bar fatt dominerar asikten att det finns for Ii.ten tillgang till 
Internet-anslutna terminaler. En irriterande sak, tycker respondentema, ar att man maste 
sta upp nar man anvander dessa datorer, man onskar sittplatser. Flera respondenter ut
trycker aven sin irritation over att de .inte bar tillgang till den datasal som finns pa plan 1 
och som anvands till anvandarundervisning. Manga klagar aven over att systemet ofta 
hanger sig: ''De laser sigfor ofta. Ta bort koden el/er ha en allmiin behorighet vid 
omstart" och att Netscape-versionen borde uppdateras. Vidare ar det ocksa, av kom
mentarerna att doma, problem med att spara information fran Internet och utskriftsmoj
ligheterna ar daliga. Ett annat problem som tre stycken beror iir att Internet-terminalerna 
ockuperas av hogstadieelever; men det problemet verkar vara lost nu: ''Blivit biittre 
sedan hogstadieeleverna nekades tilltriide". 
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7.5 Information och uppstallning av litteratur 

saknas mycket bra 

Figur 7:5 Omdome om hur biblioteket informerar om sina tjanster uttryckt i procentuell 
and el dar n=4 l 8. 

Det vanligaste svaret pa fragan om hur biblioteket informerar om sina tjanster ar ganska 
eller mycket daligt, 38 procent har svarat <let. Nastan Iika vanlig ar asikten att informa
tionen varken ar bra ell er dalig, 3 5 procent tycker sa. En femtedel, 18 procent, tycker att 
informationen ar ganska eller mycket bra. 9 procent svarade "vet ej" och svar saknas fran 
1 procent. Pa fragan "Hur tycker du det ar att hitta i biblioteket?" svarar en tredjedel, 36 
procent, att det ar ganska eller mycket Iatt men nastan lika manga, 34 procent, svarar 
tvartom att det ar ganska eller mycket svart. Den resterande tredjedelen, 29 procent, 
tycker varken eller. Bara tre personer vet inte och 4 procent har avstatt fran att svara. 
Angaende bibliotekets skyltning ar fordelningen ungefii.r densamma som pa forra fragan, 
34 procent anser att den ar ganska eller mycket dalig respektive varken bra eller dalig. 
Har ar det dock fii.rre som svarar ganska eller mycket bra, 27 procent. 5 procent har 
uppgett att de inte vet och 1 procent har hoppat over eller rnissat fragan. 

Kommentarerna till dessa fragor visar att manga anvandare tycker att <let ar svart att 
hitta i biblioteket, men de skrive.r ocksa att nar man val har "kommit pa systemets 
funktion" blir det lattare. Battre och tydligare skyltning efterfragas, aven om en deli sina 
kommentarer noterar en viss forbattring. Forslag pa vad som skulle kunna goras ges: 
"Nagon form av orienteringstavla vid informationsdisken over var olika iimnesomraden 

Jinns placerade kunde varit bra", "Det kunde vara ett tips om det fanns en mer 
lattillgiinglig lista". Sambandet mellan klassifikation och hyllnummer vallar problem, 
man forstar inte meningen med system et: "Ta hart numren pa hyllorna for ovrig 
litteratur och satt i stiillet upp klassifikationskod". 

51 



160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
mycket bra ganska bra varken eller ganska d.\lig mycket d.\lig vetej saknas 

mm kurslitt. s ovrigtitt. 111111 statistik 

Figur 7:6 Omdome om uppstallningen av kurslitteratur, ovrig litteratur respektive 
statistik uttryckt i antal personer dar n=418. 

Nastan halften av de undersokta, 48 procent, anser att uppstallningen av kurslitteratur 
(alfabetisk uppstallning) ar ganska eller mycket bra. En fjardedel, 27 procent, finner 
uppstallningen varken bra eller dalig medan bara 16 procent bar sagt ganska eller mycket 
dalig. 9 procent bar ingen asikt om uppstallningen och svar fran 1 procent saknas. En 
stor del, 42 procent, tycker aven att uppstallningen av den ovriga litteraturen ar ganska 
eller mycket bra (amnesindelning enligt SAB:s klassifikationssystem). 31 procent tycker 
att den varken ar bra eller dalig och bara 9 procent tycker att den ar ganska eller mycket 
dalig. 16 procent bade ingen kannedom och 2 procent svarade inte. Bibliotekets statis
tiska samling star uppstalld efter SCB:s (Statistiska centralbyran) egen indelning och lika 
stora delar, 31 respektive 29 procent, tycker att den ar varken bra eller dalig som ganska 
eller mycket bra. Lika manga som i foregaende fraga tycker att uppstallningen ar ganska 
eller mycket dalig, namligen 9 procent. Hela 28 procent svarade "vet ej", antagligen dar
for att de inte bar kommit i kontakt med statistiken. 2 procent hoppade over eller missa
de fragan belt. 

Trots att man overlag ar nojd med uppstallningen ar det anda negativa asikter som domi
nerar bland kommentarema. Manga fragar sig varfor det finns tre olika uppstallningar 
och efterfragar i stallet en enhetlig s!dan. Flera personer uppger sig ha svart att forsta 
SAB-indelningen och orkar inte satta sig in i bur det ar uppbyggt. Aven SCB:s indelning 
ar svarbegriplig enligt vissa: "Svart att hitta den statistik man vill at". Ett problem som 
sarskilt galler kursbiblioteket ar att man inte forstar systemet med huvuduppslag: ''Kurs
litteraturens alfabetiska uppstallning grundas ibland pa titel, ibland paforfattare. Man 
kunde kanske onska mer konsekvens", "!bland titel, iblandforfattare gor det svart att 
hitta". En del efterfragar amnesindelning aven av kurslitteraturen: ''Kan vara svart att 
hitta bland kurslitteraturen om man endast vill ha en al/man bok for eget intresses skull 
om man inte har nagotforfattarnamn" och nagra foreslar att den ska delas in efter kurs
tillhorighet. 
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7.6 Personalens service och kompetens 

Vi fragade vad biblioteksanvandarna anser om personalens bemotande. Vid besok pa 
biblioteket tycker en sa stor del som 59 procent att de blir bemotta ganska eller rnycket 
bra. En fjardedel, 25 procent, tycker att bemotandet varken ar bra eller daligt, hara 11 
procent tycker att det ar ganska eller mycket daligt. 3 procent har svarat att de inte vet 
och 2 procent har inte svarat nagonting. Bemotandet pa telefon kanner inte sa manga till, 
en majoritet pa 57 procent har aldrig ringt till biblioteket eller har ingen uppfattning. En 
femtedel, 20 procent, har ringt och blivit ganska eller rnycket val bernotta, 15 procent 
tycker att bemotandet varken ar bra eller daligt och har ar det endast 5 procent som 
tycker att det ar ganska eller mycket daligt. 4 procent har hoppat over eller rnissat denna 
fraga. 

Nastan halften av respondenterna, 49 procent, tycker att personalen ar ganska eller 
mycket bra pa att ta sig tid att hjalpa dem. En fjardedel, 26 procent, tycker att de varken 
ar bra eller daliga pa det eller anser, enligt kommentarerna, att det varierar och har darror 
valt rnittenalternativet. 18 procent tycker att personalen ar ganska eller mycket daliga pa 
att ta sig tid. 5 procent vet inte och 3 procent saknas det svar ifran. 

mycket dtllig 
ganska dtllig 

saknas 

Figur 7: 7 Omdorne om personal.ens ~ompetens uttryckt i procentuell and el dar n=418. 

Pa fragan om vad de anser om personalens kompetens svarar majoriteten, 54 procent, att 
den ar ganska eller rnycket bra. 22 procent tycker att den varken ar bra eller dalig och 
hara 4 procent tycker att kompetensen hos personalen ar ganska eller mycket dalig. "Vet 
ej" har 17 procent svarat och 3 procent saknas det ocksa har svar ifran. 
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Sa gott som halften av de svarande, 49 procent, anser att de far ganska eller mycket bra 
svar pa sina fragor. Halften sa manga, 27 procent, tycker att svaren varken ar bra eller 
daliga eller att deras kvalitet varierar fran gang till gang. 11 procent har svarat att de far 
ganska eller mycket daliga svar pa sina fragor och lika manga att de inte vet. 3 procent 
har hoppat over eller missat fragan. 

Valdigt manga tycker alltsa att personalen ar kunnig och trevlig och flera har ocksa'kom
menterat deras hjalpsamhet: "Persona/en iir bra och hjiilper alltid till om man har nagra 
fragor", ''All personal pa bibblan iir mycket kompetent och ska ha en eloge for det". 
Manga skriver dock att bemotandet varierar beroende pa vem som star i expeditionen: 
"Viss personal uppfor sig som om kunderna kommer och star, dvs blir niistan sura vid 
forfragan. Andra iir oerhort hjiilpsamma", ''Nagra; persona/en iir serviceminded men 
deras forsok att var a trevliga drunknar i andras of ormaga att hjdlpa till. En attityd-
f orandring dr pa sin plats". Nagra anser att de nastan aldrig blir trevligt bemotta av bib
liotekets personal: "De dr nonchalanta, antagligen for att man cir student. Men de ar val 
diir for var skull? Ej tillmotesgaende - varit narmast otrevliga vid varje kontakt", "Trots 
allt handlar biblioteksyrket om service, men det tycks persona/en ha missal". Att 
personalen ar for fa till antalet och att det darmed kan uppsta langa vantetider har en del 
papekat, men de sager samtidigt att "de gar bra ifran sig utifran deras tidsmojligheter" 
och "de vi!! nag giirna men tiden saknas!". 

7. 7 Oppettider 
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Figur 7:8 Omdome om bibliotekets oppettider med full respektive reducerad service 
uttryckt i antal person er dar n=4 l 8. 
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Nar det galler oppettiderna med full service, da bibliotekets alla tjanster ar tillgangliga, 
tycker majoriteten, 54 procent, att de ar ganska eller mycket bra. Mindre an halften sa 
manga, 22 procent, tycker tvartom att oppettiderna ar ganska eller mycket daliga och 
nastan lika manga, 21 procent, tycker att de varken ar bra eller daliga. Bara I procent har 
svarat "vet ej", 3 procent har lamnat fragan obesvarad. Annu nojdare ar man med oppet
tiderna med reducerad service, da enbart studentvakter finns tillhands och det till exem
pel inte gar att lana hem litteratur. Majoriteten, 58 procent, anser att oppettiderna ar 
ganska eller mycket bra, varken eller tycker 18 procent och de som tycker att oppet
tiderna ar ganska eller mycket daliga uppgar till 15 procent. 3 procent har ingen asikt och 
har har 5 procent inte besvarat fragan. 

Dessa svar visar alltsa att de flesta ar positiva till bibliotekets oppettider. Kommentarerna 
till fragorna ger dock en annan bild. Manga ar irriterade over att biblioteket oppnar sena
re pa fredagar an ovriga vardagar. En de! tycker aven att biblioteket alltid skulle ha full 
service fran klockan atta pa vardagar och inte som nu oppna forst klockan tio: "Full 
service krdvs fran 8 pa morgonen, att studenter inte jobbar innan 10 dr en myt", 
"Oppettiderna dr lojliga, det jinns faktiskt morgonpigga studenter som vii! ha service. 
Att oppna vid Io ar alldeles for sent". Oppethallandet pa helgerna kritiseras ocksa: 
"Katastrofalt att ej ha oppet mer pa sondagar", ''Ldngre oppettider lordagar och 
sondagar tack" ar nagra exempel pa asikter som vi ratt. Nagra tycker aven att lilla entren 
alltid ska vara oppen nar resten av biblioteket ar det: ''Ett djavulskap alt ga runt he/a 
biblioteketfor att komma till grupprummen". 

7.8 Kopierings- och studiemojligheter 

Bibliotekets kopieringsmojligheter far inte lika hogt betyg som dess oppettider. 38 pro
cent tycker visserligen att dear ganska eller mycket bra men 30 procent ar missnojda och 
tycker tvartom att de ar ganska eller mycket daliga. Varken bra eller daliga anser 26 pro
cent medan 3 procent inte vet och lika manga har hoppat over fragan. Anvandarna pa
pekar att det ofta ar lang ko vid kopieringsmaskinerna och att det darfor horde finnas 
fler. Man retar sig ocksa pa att de tva som finns ofta ar trasiga och anser dem vara omo
derna jamfort med de kopieringsmaskiner som studentkaren erbjuder. Det nya systemet 
med plastkort som fylls pa efter hand har man annu inte lart sig att uppskatta, startkost
naden anses ocksa vara hog. 
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Figur 7:9 Omdome om tillgangen pa tysta lasplatser, grupprum respektive ovriga 
sittplatser uttryckt i antal personer dar n=418. 

F oljande tre fragor ror biblioteket som studieplats. Tillgangen pa tysta lasplatser tycker 
halften, 50 procent, ar ganska eller mycket bra. Halften sa manga, 22 procent, anser den 
daremot vara ganska eller mycket dalig och 19 procent lagger sig mittemellan. 6 procent 
har in gen asikt, 3 procent har inte svarat. Av de som kommenterat till gang en tycker nas
tan samtliga att de tysta lasplatsema ar for fa, speciellt i tentamensperioder. Manga oroar 
sig for hur det ska bli nar den pedagogiska institutionen flyttar till Teleborg: "Tysta lase
salen har for fa platser vissa perioder, hur ska det ga da lararhogskolan flyttar ut till 
campus?". 

Nar det galler tillgangen pa grupprum ar det i stallet halften, 50 procent, som tycker att 
den ar ganska eller mycket dalig. 30 procent tycker att den ar ganska eller mycket bra 
medan 14 procent tycker att tillgangen varken ar bra eller dalig. 3 procent har missat 
eller hoppat over fragan. Att sa manga ar missnojda speglas ocksa i kommentarema, man 
tycker att det £inns alldeles for fa grupprum. Det ar bra att vissa grupprum gar att boka 
men en del forstar inte vilka_som kan respektive inte kan bokas. Andra tycker att det ska 
ga att boka mer an en vecka i forvag och nagon tycker att det ska vara fasta titler sa att 
det inte ska ga att boka en hel dag. : 

Svaren pa fragan om tillgangen pa ovriga sittplatser fordelar sig relativt jamnt men med 
en viss overvikt for de som tycker att tillgangen ar ganska eller mycket bra, 36 procent 
tycker sa. 3 1 pro cent tycker att den varken ar bra ell er dalig och 3 0 pro cent att den ar 
ganska eller mycket dalig. Respondentema kommenterar att biblioteket redan ar for litet 
och att det behovs fler sittplatser overhuvudtaget. 1 procent vet inte vad de tycker i 
fragan och 3 procent har inte besvarat den. 
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Gemensamt for de tysta lasplatsema, grupprummen och de ovriga sittplatserna ar att 
manga klagar pa den daliga luften: ''Hur kan ett bibliotek som iir sapass nybyggt ha sa 
dalig ventilation, speciellt i tysta rummet ochforskarrummet. Niir det iir tentaperiod 
iiven bottenvaningen", "Lujten ojta dalig,jor varmt". Dessa tva citat far representera en 
mycket vanligt forekommande asikt. Nagra anser ocksa att belysningen ar undermalig, 
speciellt i tysta lasesalen. 

De resterande fragoma fanns alla med pa sista sidan i var enkat. Eftersom en stor del av 
respondentema, cirka 9 procent, missade denna sida ar bortfallet storre pa dessa fragor. 

7.9 Anvandarundervisning 

saknas 

introduktion 

ingen alls 

fordjupad underv. 

Figur 7: 10 Procentuell and el som har deltagit i introduktion pa grundniva, fordjupad 
undervisning i informationssokning respektive ingen anvandarundervisning alls. n=418. 

Majoriteten, 57 procent, av deltagama i undersokningen har fatt nagon form av anvan
darundervisning medan en tredjedel, 34 procent, sager sig inte ha fatt nagon alls. 9 
procent har inte besvarat fragan. Av de som har deltagit i nagon anvandarundervisning 
har en stor majoritet, 81 procent, enbart fatt en introduktion pa grundniva medan 19 
procent har fatt fordjupad undervisning i informationssokning. 

Majoriteten, 52 procent, tyckte att den anvandarundervisning som de fatt varken var bra 
eller dalig och 3 3 procent tyckte att den var ganska ell er mycket bra. Bara 15 procent 
fann den ganska eller mycket dalig. Alla som uppgav att de bade tagit del av nagon slags 
anvandarundervisning besvarade aven fragan om vad de tyckte om den. Kommentarema 
till dessa fragor ar blandade: "Bra med rundvandring pa biblioteket niir man borjade hiir 
och informationen om allt", ''Kort introduktionjorsta veckan. Ej siirskilt givande", 
"Undervisningen var bra, men det gloms fort bort'', ''Kunde gatt igenom lite svarare 
saker". 
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Vi ville aven fa reda pa bur stort bebovet av utbildning i informationssokning var. Det 
visade sig att nar det galler CD-ROM-databaser bar 38 procent stort eller ganska stort 
behov av undervisning om dem. I gruppen stort behov utgor kvinnorna nastan tre fjarde
delar. 32 procent sager sig ha litet eller inget behov av sadan undervisning ocb av de som 
svarar "inget behov" utgor mannen tre fjardedelar. 20 procent barnnar i mitten ocb bar 
saledes ett mattligt bebov. Pa denna fraga saknas svar fran 10 procent. Betraffande 
undervisning om informationssokning avseende Internet ar det nastan lika manga som bar 
ett stort eller ganska stort behov, 36 procent, som de som bar litet eller inget bebov, 38 
procent. Den allra storsta gruppen ar de som inte bar nagot bebov, av dem ar tre 
fjardedelar man. Mannen utgor daremot bara en fjardedel i gruppen "stort bebov". 14 
procent bar lagt sig i mitten. Bortfallet pa fragan ar 12 procent. 

Resultaten speglas i kommentarerna dar flera sager att Internet lar man sig sjalv bast men 
betraffande sokning i CD-ROM-databaser bar manga bristande kunskaper och efterfragar 
undervisning: "Kan ;ngenting om detta och kan diirfor ej utnyttja mojligheterna som 
Jinns", "Har forsokt anvanda CD-ROM nagra ganger, men det har inte givit nagot 
resultat". 

7.10 Allmant intryck 

varken eller 

Figur 7: 11 Omdome om biblioteket totalt sett uttryckt i procentuell andel dar n=418. 
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Den sista slutna fragan i var enkat handlar om bur nojda anvandama ar med biblioteket 
totalt sett. Majoriteten svarar att de ar ganska nojda och tillsammans med gruppen 
mycket nojda utgor de 62 procent. En fjardedel, 25 procent, har valt altemativet varken 
nojd eller missnojd. Endast 4 procent sager sig vara ganska eller mycket missnojda. 9 
procent har inte besvarat fragan. 

De sista fragoma var helt oppna och i dem fragade vi efter vad som saknades respektive 
kunde forbiittras i biblioteket. Vid resultatbearbetningen valde vi att sla samman de bada 
fragoma da de ofta blandats ihop av de utfragade och samma kommentarer dok upp som 
svar pa bada fragoma. Vi har stallt samman och rangordnat en lista over de vanligaste 
asiktema. 

1. De helt klart vanligaste onskemalet ar ett okat utbud av litteratur. En fjiirdedel, 25 
procent, av respondentema har i sina kommentarer uttryckt onskemal om detta. Till 
litteratur riiknas kurslitteratur, ovrig litteratur, referenslitteratur, tidskrifter samt tid
ningar. Friimst ar det dock utbudet av ovrig litteratur som man ar missnojd med, 
bockema ar for fa och for gamla. Anda ar det vanligaste svaret pa de bada fragoma om 
litteraturutbudet att det ar bra. 

2. Det niist vanligaste ar att man vill ha fler tysta lasplatser, grupprum och sittplatser, 19 
procent slaiver det. ''For fa platser genomgaende (och sa ska hogskolan utoka .. .). 
Biblioteket var lagom stortforsta aret, nu ar det definitivtfor litet" ar en kommentar 
bland manga. Siirskilt grupprummen tycker man ar for fa vilket overensstammer med 
resultatet pa var fraga om tillgangen pa grupprum som halften av respondentema ar 
missnojda med. 

3. Ytterligare en vanlig kommentar, som 12 procent tar upp, ar att oppettidema ar for 
daliga och skulle behova forlangas. Framst galler detta fredagsmorgnar och helger: 
"Oppna som vanligt pa fredagar", ''Liingre oppettider pa helger". Majoriteten av de 
som har besvarat enkaten ar dock nojda med oppettidema, bade de med full respektive 
reducerad service. 

4. Manga, 10 procent, har aven kommenterat den daliga luften och efterfragar starkt 
battre ventilation. Pa fragan om vad som saknas pa biblioteket svarar en hel del ungefar 
sahar ''Luft i tysta rummet el/er syre om man sa viii", "Adekvat ventilation, syre, 
svalka", ''Battre inomhusk/imat". 

5. Utbudet av elektroniska medier, framst Intemet-anslutna datorer, bor utokas enligt 9 
procent av de utfragade. Artikelsok behover forbattras och man vill aven ha fler data
baser pa CD-ROM. Storre ordbehandlings- och utskriftsmojligheter efterfragas ocksa 
bland dem. 

6. Servicen och personalens kompetens skulle kunna forbattras anser 6 procent. Perso
nalen horde vara mer tillmotesgaende, enligt ett flertal kommentarer: ''Man kan fa vanta 
/tinge vid disken innan man far hjalp, det kan sta bibliotekarier dii.r i niirheten utan att 
de kommer fram och hjalper en, det cir inte bra!", "Trevligare och mer kompetent 
personal behovs omedelbart". Personalen far ett mycket bra betyg overlag pa fragoma 
som giiller deras service och kompetens men tydligen £inns det en del som ar mycket 
missnojda med personalens bemotande. 
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7. Vi har fatt aven fatt in asikter fran 5 procent om bibliotekets skyltning och uppstall
ning av litteratur. Flera tycker att tidningama skulle sta som ticligare, i alfabetisk ordning, 
och inte som nu amnesindelade. Vissa skriver att det ar svart att hitta bockerna pa 
hyllorna och vill ha en annan uppstallning. Dessutom vill de ha en oversiktskarta for att 
lattare kunna orientera sig i biblioteket. Dessa fragor om hur det ar att hitta i biblioteket, 
skyltningen och hur biblioteket informerar om sina tjanster tillhor de saker som far lagst 
betyg av respondenterna medan man armer nojd med uppstallningen. 

8. Pa kopieringen aterkommer klagomal fran 3 procent, man vill ha fler och battre ma
skiner. Om man jamfor med svaren pa fragan om bibliotekets kopieringsmojligheter sa 
svarar sa manga som 8 procent svarar att de ar mycket daliga. 

Sedan foljer onskemal som mindre an 2 procent har tagit upp. Nagra vill ha fler, tydligare 
och mer lattbegripliga manualer: ''En enkel fork/aring till hur databaserna fungerar for 
att ltitt kunna hitta utan att behova ga kurs el/er fraga nagon". En del sager sig ha gatt 
kurser i Internet som var bra och vill att sadana kurser ska hallas da och da aven i CD
ROM: "Var pa undervisning om Internet. Mycket bra! Liknande om CD-ROM hade 
varit bra". Ljudnivan tycker vissa ar for hog pa biblioteket: "Samtalsnivan i stora hallen, 
iiven bland en de/ personal, kanforbtittras". Aven ljuset kan forbattras tycker man. 
Nagra vill att biblioteket ska bli mer gemytligt med mer konst, vaxter och en myshoma. 
En del skulle vilja ha tillgang till lasesalama dygnet runt genom ett slags kortkod som 
finns pa andra universitets- och hogskolebibliotek. Sjalvbetjaning for att lana och lana om 
samt reseivera hocker ar ocksa ett onskemal liksom ett lunchrum dar man kan varma och 
ata medhavd mat. Uppsatser fran andra hogskolor onskar ett fatal tillgang till pa biblio
teket. Gladjande for biblioteket ar att nagra personer uppger sig vara helt nojda med det 
och inte saknar nagonting: ''A/It cir bra. Ett mycketfint & bra bibliotek!". Men det finns 
ocksa de som tycker att ingenting ar riktigt bra och att allt skulle kunna forbattras. 
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7.11 Medelbetyg pa bibliotekets tjanster 

Vi har raknat ut medelbetyget for var och en av fragoma genom att summera frekven
sema for svarsaltemativen 1-5 och delat dem med antalet som har ringat in nagot av 
dessa altemativ. Med hjalp av detta medelvarde har vi sedan rangordnat bibliotekets 
tjanster fran hogst till lagst betyg. 

1. Personalens kompetens 3, 81 
2. Biblioteket totalt sett 3, 79 
3. Personalens bemotande vid besok 3, 67 

Bibliotekets oppettider med studentvakter 3, 67 
5. Personalens svar pa anvandamas fragor 3, 55 
6. Tillgangen till Vimsy-terminaler 3, 52 
7. Uppstallningen av ovrig litteratur 3, 48 

Bibliotekets oppettider med full service 3, 48 
9. Personalens bemotande per telefon 3, 45 
10. Om personalen tar sig tid att hjalpa 3, 44 
11. Utbudet av CD-ROM-databaser 3, 43 

Uppstallningen av kurslitteratur 3, 43 
13. Bibliotekets utbud av kurslitteratur 3, 42 
14. Tillgangen till tysta lasplatser 3, 41 
15. Bibliotekets hemsida pa Internet 3, 38 
16. Bibliotekets effektivitet vid reservationer 3, 36 
17. Vim.sys anvandarvanlighet 3, 35 
18. Uppstallningen av statistik 3, 34 
19. Vim.sys instruktioner/manualer 3, 25 
20. Anvandarundervisningen 3, 21 
21. Bibliotekets utbud av ovrig litteratur 3, 18 

CD-ROM-databasemas anvandarvanlighet 3, 18 
23. Bibliotekets effektivitet vid fjarrlan 3, 16 
24. Bibliotekets kopieringsmojligheter 3, 13 
25. Tillgangen till CD-ROM-terminaler 3, 11 
26. Tillgangen till ovriga sittplatser 3, 08 
27. Bibliotekets effektivitet vid forsenad aterlamning 3, 04 
28. Hur det ar att hitta i biblioteket 2, 99 
29. CD-ROM-databasemas instruktioner/manualer 2, 95 
30. Bibliotekets skyltning 2, 87 
31. Hur biblioteket informerar om sina tjanster 2, 71 
32. Tillgangen till grupprum 2, 67 
33. Tillgangen till Intemet-terminaler 2, 60 
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Av den bar listan framgar att personalens kompetens far bogst betyg av de svarande ocb 
liven ovriga fragor som ror personalens service bamnar bland de tio oversta placering
ama. Anvlindamas allmlinna intryck, bur nojda de lir med biblioteket totalt sett, far ocksa 
det ett mycket gott betyg, det bamnar pa andra plats. Av undersokningen framgar att 
manga av anvlindama finner oppettidema generosa, slirskilt de med studentvakter. Till
gangen till Vimsy-terminaler lir till belatenhet, medan man ar mindre nojd med <less an
vlindarvlinlighet ocb instruktioner/manualer. Langt ner pa listan ligger bibliotekets effek
tivitet vid forsenad aterlamning, manga kraver hardare tag for att fa cirkulation pa 
bockema. Tillgangen till framst grupprum men liven ovriga sittplatser f'ar lagt betyg. Nar 
det gliller de tysta lasplatsema verkar situationen vara battre, dar ar det framforallt i ten
tamensperioder som brist rader, enligt anvandama. Listans bottenskikt domineras av 
fragoma om bur biblioteket informerar om sina tjanster, hur det ar att hitta dar samt <less 
skyltning. De far alla ett medelbetyg under 3, vilket betyder att de negativa asiktema 
dominerar. Den absoluta jumboplatsen innehas av tillgangen till Intemet-terminaler. 
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8 Vad tycker hogskolebibliotekets viktigaste 
intressenter, studenterna, om bibliotekets 
resurser? 

I det har kapitlet kornrner vi att analysera resultatet av enkatundersokningen och koppla 
det till tidigare anvandarundersokningar och de genomsnittliga resursema vid svenska 
hogskolebibliotek som redovisas i kapitel 3. 

I Bibsams anvandarundersokning (se kapitel 3) kom man fram till att studenter vid de 
mindre och mellanstora hogskoloma ar mer nojda med sitt bibliotek an de som studerar 
vid universitet. Vi har inte gjort nagon jamforande studie men kan konstatera att de stu
denter som vi undersokte vid hogskolan i Vaxjo ar relativt nojda med biblioteket som 
helhet. Majoriteten av dem svarar att de ar ganska eller mycket nojda med biblioteket 
totalt sett och medelbetyget pa fragan ar det nast hogsta och ligger nara en fyra. 

8.1 Manga hocker men svart att hitta 

Daremot stammer vart resultat inte overens med Bisamrapportens vad galler studenter
nas belatenhet med utbudet av litteratur. Bibsams undersokning kom fram till att hogsko
lestudentema finner sitt bibliotek overskadligt men otillrackligt i sitt utbud av litteratur 
medan studentema vid universitet ar nojda med utbudet av bocker och tidskrifter men 
tycker att biblioteket ar ooverskadligt och rorigt. Bara 19 respektive 16 procent av vara 
respondenter anser att utbudet av ovrig respektive kurslitteratur ar ganska eller mycket 
daligt mot en dryg tredjedel av hogskolestudentema i Bibsam-rapporten. Pa de oppna 
fragoma om vad som saknas eller kunde forbattras pa biblioteket ar dock det vanligaste 
svaret att det behovs ett storre utbud av litteratur, en fjardedel tar upp det som ett starkt 
onskemal. Framst ar det utbudet av ovrig litteratur som man ar missnojd med men aven 
kurs- och referenslitteratur samt tidningar och tidskrifter viii man ha mer av. 

Studentema i var undersokning tycker inte heller att biblioteket ar sarskilt lattoverskad
ligt, en dryg tredjedel finner det tvartom ganska eller mycket svart att hitta i biblioteket 
och att skyltningen ar ganska eller mycket dalig. Medelbetyget hamnar under 3 och ar 
darmed negativt. Sarnrna daliga betyg tick biblioteket betraffande hur det informerar om 
sina tjanster, 3 8 procent tycker att informationen ar overvagande dalig medan bara 
halften sa manga tycker att den ar till storsta delen bra. Vi tick manga kornrnentarer om 
skyltningen, bade i anslutning till de slutna fragorna och pa de tva helt oppna. Man tycker 
att den kunde vara tydligare, sarskilt pa hylloma, och att uppstallningen ar inkonsekvent 
och rorig med sina tre olika system. Tidskriftema tycker flera skulle sta i alfabetisk 
ordning som de gjorde tidigare och inte som nu amnesindelade. Nar det galler fragoma 
om hylluppstallningen var annars en stor del positiva till uppstallningen av bade kurs- och 
ovrig litteratur medan man var lite rnindre nojd med uppstallningen av statistiken. Just 
vad galler statistiken ar det manga som inte har nagon uppfattning om uppstallningen av 
den, troligen beroende pa att de inte har letat efter statistiskt material och darror inte ar 
bekanta med hur uppstallningen ser ut. 
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Vara undersokningsresultat visar alltsa att studentema tycker att litteraturutbudet ar 
relativt bra men att biblioteket ar svart att overskada och detta stammer battre overens 
med de universitetsstuderandes asikter i Bibsams undersokning. En forklaring kan vara 
att Hogskolebiblioteket i Vaxjo, enligt hogskoleutredningen, har forhallandevis stora 
resurser och kan liknas vid ett mindre forskningsbibliotek. Att manga anda klagar pa 
framfor allt utbudet av ovrig litteratur samtidigt som de tycker att biblioteket ar rorigt 
kan hero pa att biblioteket har manga hocker men att en hel del ar foraldrad litteratur, 
enligt anvandama. Manga skriver inte hara att de vil1 ha nya hocker utan ocksa att de 
gamla ska rensas ut. Men jamfor man med de ovriga hogskolebiblioteken sa ligger Vaxjo, 
med sina 20 volymer per student, under genomsnittets 26, och har saledes inte sarskilt 
mycket hocker. Daremot prenumererar biblioteket pa 800 tidskrifter vilket iar betraktas 
som en relativt hog siffra. 

Asiktema om lanetidema skiljer sig kraftigt at for kurs- respektive ovrig litteratur. En 
majoritet av de svarande ar missnojd med lanetiden for kurslitteraturen och tycker att 
man behover bockema langre tid an tva veckor. Lanetiden pa fyra veckor for ovrig 
litteratur tycker daremot majoriteten ar bra som den ar men hela 39 procent tycker att 
den ar for lang. 

8.2 Krafttag kravs vid forsenad aterlamning 

Studentemas asikter om bibliotekets effektivitet skiljer sig ocksa at en del beroende pa 
vilka rutiner det galler. En tredjedel tycker att effek:tiviteten vid reservationer ar ganska 
eller mycket bra, vid forsenad aterlamning ar det en fjardedel som gor det och vid fjarrlan 
hara en femtedel. Nastan lika manga som tycker att effek:tiviteten vid forsenad aterlam
ning ar bra tycker att den i stallet ar ganska eller mycket dalig och kommentarema pa 
denna fraga visar att manga ar irriterade over forseningama och vil1 ha hardare tag. Bib
lioteket horde vara battre pa att skicka ut paminnelser och krava tillbaka bockema och en 
del tycker att det horde inforas forseningsavgifter for att ia buk:t med hocker som inte 
kommer in i tid. Speciellt betraffande fjarrlan men aven vad galler de andra tva fragoma 
ar andelen som inte har nagon uppfattning mycket hog. Bibliotekschefen uppger att man 
visserligen inte har nagra restriktioner pa fjarrlan men att man inte heller uppmanar till 
det pa grundniva och detta kan forklara varfor narmare halften inte kanner till bibliote
kets effektivitet pa denna punk:t. 

8.3 Dalig kunskap om elektroniska medier 

Precis som Bibsam noterar i sin undersokning (Hoglund 1996, s 21) har flertalet an
vandare asikter om traditionell biblioteksservice men manga av dem har svart att bedoma 
specialtjanster som dem ovan dar man maste be om en tjanst for att ia den utford. Sam
ma sak galler de elek:troniska mediema och i var undersokning speciellt databasema pa 
CD-ROM som nara halften av studentema inte kanner till eller har nagon uppfattning 
om Siffran ar anda mindre an de som redovisas i Bibsam-rapporten. Liksom i Dabrow
skis (1993, s 47 ft) undersokning av anvandare pa Stockholms universitetsbibliotek ar 
det vissa studenter som i sina kommentarer uppger att de inte vet vad CD-ROM ar for 
nagot och annu mindre att det finns pa biblioteket. 
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Bibliotekschefens pastaende att studenterna utnyttjar de nya sokmojligheterna i stor ut
strackning bekraftas inte av vara resultat. Kanske ar det sa att datorerna ofta ar upptagna 
men i sa fall ar det nog i huvudsak en liten klick som regelbundet aterkommer. I under
sokningen pa Stockholms universitet var det en ansenlig del av respondenterna som efter 
undersokningen provade de "nyupptiickta" resurserna (ibid, s 48). Forhoppningsvis blev 
aven nagra av de respondenter som fore ifyllandet av var en.kat var ovetande om bibliote
kets CD-ROM-databaser intresserade av att borja soka idem efter att de fatt vetskap om 
att de fanns. 

Av de som anvander sig av CD-ROM-databaserna pa biblioteket ar det vanligaste svaret 
pa fragan om utbudet att det ar ganska eller mycket bra. Bibliotekets ambition att ha sa 
manga databaser som mojligt har hittills resulterat i 35 stycken och det verkar en stor del 
av respondenterna vara nojda med. Men det :finns dock nagra missnojda som pa de oppna 
fragorna onskar ett storre utbud. Aven pa de ovriga tre fragorna som galler anvandar
vanlighet, instruktioner och manualer samt tillgangen pa terminaler ar det minst andel 
som tycker att den eller de ar ganska eller mycket daliga men det ar heller inte sa manga 
som uttrycker sig positivt. 

Internet har studenterna en storre kannedom om, aven om bortfallet ocksa har ar stort, 
men man ar daremot inte sa bekant med just bibliotekets hemsida. Bara sen Bibsam 
gjorde sin undersokning 1995 har det hant mycket och under 1996 kan man saga att 
Internet fick sitt stora genombrott hos den breda allmiinheten. Det ar darfor inte konstigt 
att studentema armer bekanta med Internet an CD-ROM. Internet verkar ocksa vara 
betydligt mer populart att anvanda pa biblioteket, tillgangen till Internet-anslutna termi
naler ar den fraga som far allra Iagst medelbetyg och en tredjedel anser tillgangen vara 
ganska eller mycket dalig. Manga tycker ocksa att det finns daligt med sittplatser vid 
terminalema. 

Kunskapema om hur man kan anvanda datorer vid informationssokning ar alltsa begran
sade precis som Hoglund (1996, s 27) kommit fram till: "Over huvud taget iir kiinne
domen om litteraturdatabaser utover bibliotekskatalogen ofta svag". Anvandama i var 
undersokning kande till Internet battre an CD-ROM men Vimsy, den lokala biblioteks
katalogen, ar den databas som de allra fiesta har kannedom och asikter om. Nastan 
halften ar nojda med tillgangen pa terminaler och nastan lika manga tycker att anvandar
vanligheten ar bra medan instruktioner och manualer far samre betyg. Att sa manga 
finner katalogen bra att soka i trots personalens starka missnoje med den, bade tekniskt 
( att systemet ofta hanger sig) och sett till de begransade mojlighetema att gora mer avan
cerade operationer, ar lite forvanande. Det kan hero pa att manga studenter framst an
vander katalogen for att belagga hocker och se om de finns inne eller ej. Kommentarema 
pa fragan visar namligen att det finns vissa som helt domer ut Vimsy vad galler anvandar
vanlighet. Dessa har forsokt att anvanda katalogen till att utfora till exempel kombina
tionssokningar men inte lyckats eller blivit sittande vid terminalen under lang tid och 
vantat pa svar. 

Som vi tidigare skrivit ar det manga som inte kanner till CD-ROM-databasema och vad 
de kan erbjuda och foljaktligen ar det manga av respondenterna som uppger att de bar 
behov av undervisning i denna typ av informationssokning. Enligt Bibsam-rapporten har 
sa manga som 90 procent nagot behov av utbildning nar det galler CD-ROM-databaser 
och Internet. I var undersokning uppger 80 procent att de har nagot behov av utbildning 
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i CD-ROM-databaser, siffran for Internet ar nagot lagre, 72 procent. I Bibsam-rapporten 
upp ger over halften att de har ganska ell er stort behov av utbildning i elektroniska me
dier, sa stort antal svarar dock inte sa i var undersokning. Kanske har detta att gora med 
tidpunkterna for de bada undersokningarna, var gjordes 1997 da det har gatt tva ar sedan 
Bibsam gjorde sin och utvecklingen pa det har omradet gar som bekant rasande fort och 
kannedomen och kunskapen om elektroniska medier hos allmanheten okar hela tiden. 
Liksom i Bibsams undersokning (ibid, s 26) ar konsskillnaderna pa de fiesta punkterna 
sma och saknar betydelse for analysen, men nar det galler fragorna om behovet av anvan
darutbildning framgar det tydligare noterbara skillnader. Bade gallande CD-ROM och 
Internet ar forhallandet sa att av de som sager sig ha stort behov av anvandarundervis
ning i namnda medier ar tre fjardedelar kvinnor. Nar det galler den grupp som inte har 
nagot behov av anvandarundervisning ar forhallandet det omvanda, tre fjardedelar av 
demarman. 

8.4 Anvandarundervisningen engagerar fa 

I och med det nya biblioteket har man satsat mycket pa anvandarundervisnmg och 
bibliotekschefen uppger att alla nya studenter pa skolan erbjuds grundlaggande under
visning om biblioteket. Bibsam-rapporten sager ocksa att en majoritet av de studerande 
vid svenska hogskolor har fatt nagon form av biblioteksvisning eller anvandarutbildning 
och samma resultat framgar av var undersokning. Dar sager dock en sa stor del som 37 
procent av de som har besvarat fragan att de inte har deltagit i nagon form av anvandar
undervisning overbuvudtaget. Detta bebover inte betyda att de inte bar erbjudits nagon 
undervisning utan kan ocksa bero pa att de uteblev fran den for att de inte ansag sig 
behova nagon undervisning eller inte trodde att den skulle ge dem nagonting. Av de som 
trots allt bar tagit del av bibliotekets anvandarundervisning har 81 procent enbart fatten 
introduktion pa grundniva, motsvarande den pa nivi 1. De resterande 19 procenten har 
fatt fordjupad undervisning i informationssokning, motsvarande niva 2 och/eller niva 3. 

Majoriteten av de som bar deltagit i nagon anvandarundervisning har ingen uttalad posi
tiv eller negativ asikt om den. Detta kan jamforas med Bibsam-undersokningen dar en 
majoritet tyckte att anvandarundervisningen var bra betraffande upplaggning, tidpunkt 
ocb relevans. Detta var den del i enkaten som engagerade respondenterna minst, kom
mentarerna var ytterst fa. De kommentarer som vi anda fick visar att den undervisnmg 
som man trots allt bar fatt fort gloms bort. Studenterna kanske helt enkelt inte kommer 
ihag sin anvandarundervisnmg tillrackligt bra for att kunna bedoma den. For att anvan
darundervisningen ska bli meningsfull maste den intraffa pi en for studenterna relevant 
tidpunkt ocb pa ett tydligare satt integreras i den ovriga utbildningen, skriver Hansson 
och Simberg (1995, s 20 f). Vid Hogskolebiblioteket i Vaxjo har man valt att forlagga 
den grundlaggande biblioteksvisningen till borjan av forsta terminen medan de hogre 
nivaerna ligger langre fram i utbildningen. Biblioteket forsoker fa anvandarundervis
ningen att intraffa vid en for studenterna lamplig tidpunkt genom att samarbeta med 
lararna och darmed integrera den i utbildningen. 
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8.5 Missnojet med grupprum stort 

Tidigare har vi skrivit om betoningen av biblioteket som studieplats och det kan utlasas 
aven av var undersoknmg. Fragoma om de studiemojligheter som biblioteket erbjuder 
var de som kommenterades mest och pa de oppna fragoma var kommentarer om detta 
det nast vanligaste amnet. Respondentema visar tydligt missnoje pa denna punkt, sarskilt 
vad galler tillgangen till grupprum. Halften av anvandama ar missnojda med den, det ar 
lika manga som iir missnojda med mojlighetema till grupparbete i Bibsams rapport. Man 
ska betiinka att Hogskolebiblioteket i Vaxjo anda har utokat antalet grupprum drastiskt i 
och med den nya organisationen, tidigare hade man ett enda och nu har man 15 stycken. 
Att studentema trots det inte ar nojda med antalet grupprum, att de standigt ar upptagna 
som nagon skriver, kan hero pa att tillgang foder efterfragan. Tillgangen till grupprum 
var den fraga som fick nast liigst medelbetyg. Betra:ffande tillgangen pa tysta liisplatser ar 
det diiremot halften som tycker att den iir ganska eller mycket bra, men enligt kommen
tarema rader det anda brist pa dem, speciellt da i tentamensperioder. Pa den fragan 
svarar ocksa en fjardedel att de ar ganska eller mycket missnojda med tillgangen pa just 
tysta lasplatser. Ovriga sittplatser ar det i stort sett lika manga som ar missnojda som 
nojda med och lika stor andel tycker varken eller. 

Hogskolebiblioteket i Vaxjo har nu 450 sittplatser allt som allt vilket iir en markant 
okning sedan tidigare. Anda gar det nu 16 studenter per lasplats, vilket iir en genom
snittlig siffra for svenska hogskolebibliotek men en mycket dalig siffra intemationellt sett. 
Om man hara ser till de mindre och medelstora hogskoloma Jigger Vaxjos siffra relativt 
hogt, bland dem iir namligen den genomsnittliga siffran pa 22 studenter per liisplats 
(Hamesk 1995, s 20 f). 

Pa attonde plats nar det galler vad som skulle kunna bli biittre hamnar kopieringsmoj
lighetema. Biblioteket har for narvarande tva kopieringsmaskiner och det tycker nara en 
tredjedel av de tillfragade studentema ir helt otillriickligt. I kommentarema sager de att 
det ofta iir ko till kopieringen och att maskinema inte iir sarskilt modema. Men det van
liga ste svaret pa fragan om vad studentema tycker om bibliotekets kopieringsmojligheter 
ar anda att de ar ganska eller mycket bra, en dryg tredjedel svarar sa. 

8.6 Mer full service 

Hogskolebiblioteket i Vaxjo utokade sina oppettider markant i och med omorganisa
tionen, bade de med full och de med reducerad service. Det ar alltsa en stor forbattring, 
ocksa jamfort med genomsnittet for de svenska hogskolebiblioteken diir det visserligen 
har skett en utokning av oppettidema men hara marginellt. Majoriteten av studentema i 
var undersokning tycker att oppettidema ar ganska eller mycket bra. Men det iir anda 
niistan en fjardedel som ar missnojda med bibliotekets oppettider med full service nar alla 
tjanster erbjuds, manga tycker till exempel att biblioteket horde oppna tidigare pa var
dagar och ha ett storre oppethallande pa helgema med bibliotekspersonal tillganglig. 
Daremot ar inte lika manga missnojda med oppettidema med reducerad service da hara 
studentvakter finns att tillga. Dock fragar sig manga vad anledningen ar till att biblioteket 
oppnar senare pa fredagar och man da inte kan komma in dar forran klockan 10.00. Pa 
fragoma om vad som saknas eller skulle kunna forbiittras ar generosare oppettider det 
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tredje vanligaste onskem.alet. De fiesta ar alltsa nojda med oppettidema men manga 
skulle heist se att nagra av studentvaktstidema omvandlades till oppettider med full 
service och kvalificerad personal. 

8.7 Personalen kompetent och trevlig 

Medan oppettidema och lasplatsema har okat, och det mycket mer an genomsnittligt for 
svenska hogskolebibliotek, har biblioteket inte fatt nagra okade resurser i form av per
sonal. Trots ett hela tiden okande studentantal och darmed ett okat tryck pa biblioteket, 
antalet Ian och besokare har efter omorganisationen mer an fordubblats, sa har personal
styrkan inte forstarkts overhuvudtaget. Vi finner det anmarkningsvart att hogskolan byg
ger ett helt nytt bibliotek som ar fyra ganger storre an tidigare men inte satsar pa perso
nalen som ska arbeta dar. Inte bara informationsservicen utan alla bibliotekets tjanster 
blir lidande av att personalen inte racker till. I och med att studentema nu inte hara blivit 
fler utan ocksa laser langre och pa hogre nivaer medfor det ocksa ett allt storre behov av 
kvalificerad biblioteksservice, i vilken personalen ar en mycket viktig del. Biblioteks
chefen kunde inte heller tro att inte pengar skulle skjutas till aven pa detta omrade sar
skilt med tanke pa att personalen redan fore omorganisationen ansag sig vara for fa till 
antalet. 

De svenska hogskolebiblioteken ar underbemannade intemationellt sett och enligt Har
nesk (1995, s 23 f) hor personalstyrkan till det som har forandrats minst under senare ar 
trots kraftig studentexpansion. Okningen har dock varit storst vid de mindre och medel
stora hogskolebiblioteken. 1993/94 gick <let 331 helarsstudenter pa varje anstalld ut
tryckt i helarsverken. Han namner Gavle/Sandviken och Kristianstad som tva extremfall 
dar <let da gick mer an 500 studenter pa varje anstalld. Vi vet inte hur den a1Jmanna 
situationen ser ut idag vid de svenska hogskolebiblioteken men troligen har den inte for
battrats eftersom antalet studenter hara fortsatter att oka. Annars ar aven Hogskolebib
lioteket i Vaxjo nu ett extremfall med sina 509 studenter per helarsverke. Hamesk tar 
upp personalfragan som ett stort och allvarligt problem: ''Detfinns all anledning att 
fraga sig om inte bristen pa personal iir ett av de a/Ira storsta problemen for de svenska 
hogskolebiblioteken. I langden gar det inte att uppriitthii/la en kvalitativt hogtstaende 
biblioteksservice utan rimliga personalresurser" (ibid, s 24). 

Trots bristande personalresurser ar det anda personalen som studentema i var under
sokning ar mest nojda med. Alla delfragor som ror personalens service och kompetens 
far ett hogt medelbetyg, nastan eller mer an halften svarar ganska eller mycket bra och 
speciellt ar det kompetensen som anses vara bra. Vid utformandet av biblioteket fick 
personalen gora en kompromiss och ha bade informations- och laneservice i en gemen
sam expedition i stallet for att de skulle utgora tva atskilda diskar som man heist bade 
velat. Detta for att personalstyrkan skulle kunna anvandas pa effektivast mojliga satt. En 
risk med denna losning bade kunnat vara att personalen f'ar lagga alltfor mycket tid pa 
litteratur- och lanehanteringen och att det gar ut over mer kvali.ficerade biblioteks
tjanster. Peter Durey havdar att detta ar en vanlig foreteelse vid svenska hogskolebiblio
tek (se kapitel 3). Anvandama verkar dock vara ganska nojda med denna losning men 
manga kommenterar att personalen ofta ar stressade och nar det galler fragan om de tar 
sig tid att hjalpa studentema sa far den hogst andel missnojda av fragoma om personalen, 
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nastan en femtedel tycker att personalen ar ganska eller mycket daliga pa att ta sig tid. 
Trevligare och mer kompetent personal kommer, trots det goda betyget, som nummer 
sex pa listan over vad som skulle kunna bli battre pa biblioteket. Det finns alltsa stu
denter som ar mycket missnojda med personalens bemotande iiven om de iir i minoritet. 
Fler ar de som anser att personalens bemotande skiftar fran gang till gang eller fran per
son till person. 

8.8 Dalig luft 

Pa fjarde plats over de vanligaste onskemalen om biblioteket kommer nagot som inte hor 
till biblioteksverksamheten och som vi inte beror i var enkat, namligen Ju.ft.en. Manga 
klagar over den daliga ventilationen, att det ar kvavt och rader brist pa syre. Fram.st 
galler detta de stiingda utrymmena, det vill saga den tysta liisesalen och grupprummen. 
Aven om detta inte direkt beror hogskolebibliotekets resurser sa far det indirekt en effekt 
pa bur biblioteket upplevs som studieplats. Eftersom bibliotekets studiemojligheter iir av 
central betydelse for studentema iir det ocksa viktigt att sadana praktiska aspekter som 
Ju.ft och ljus ar tillfredsstallande. Att sa manga pa eget initiativ tagit upp Ju.ft.en som ett 
problem maste innebiira att det iir finns ett utbrett missnoje med ventilationen som den 
fungerar idag. 

* 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Hogskolebiblioteket i Vaxjo i och med om
organisationen och det nybyggda biblioteket fatt relativt nojda anvandare aven om man 
inte lever upp till studentemas alla behov. Det verkar som om biblioteket har lyckats 
relativt val med sin anvandarorientering eftersom studentema ar sa nojda med personalen 
och biblioteket totalt sett. Det ar en allman tendens for de svenska hogskolebiblioteken 
att man mer och mer framst ser till sina primaranvandare, studentema. Liksom de fiesta 
ovriga mindre och medelstora hogskoloma har man valt att liigga alla resurser i ett 
fysiskt sammanballet bibliotek for att man tror att det skapar den storsta tillgangligheten 
och den biista servicen i relation till det studentantal som finns. 
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9 Hur val overensstammer studenternas asikter med 
bibliotekets uppstallda ma)? 

Vi amnar i detta kapitel besvara var tredje fragestallning genom att i mojligaste man jam
fora studentemas asikter med bibliotekets uppstallda mal for att se hur val dessa stammer 
overens. Eftersom biblioteket for narvarande inte har nagot fullstandigt maldokument for 
den nya organisationen sa har vi fatt utga fran dels det senast upprattade maldokumentet 
som till viss del ar inaktuellt och behaver revideras, dels de fyra prioriterade malen som 
antogs efter omorganisationen och galler tills vidare. Vi kommer att ga igenom malen var 
for sig i den ordning de kommer i malformuleringama. 

9.1 Maldokumentet 

Hogskolebiblioteket iir ett gemensamt bibliotekfor Hogskolan i Viixj6 och dess sam
lingar skall betraktas som en gemensam resurs och som en enhet for studenter och 
forskare. 

Detta mal ser vi som ett overgripande och inte sarskilt konkret utformat mal som inte gar 
att omvandla till en fraga for studentema att ta stallning till. De foljande fyra malen ut
vecklas och inbegrips av det bar forsta malet. Vi behandlar det darfor inte separat. 

Biblioteket skall ge service till saviil grundliiggande utbi/dning som tillforskning och 
utvecklingsarbete. 

Studentema i var undersokning ar overlag nojda med den service de far i form av 
personalens bemotande. De anser ocksa att de far ganska bra svar pa sina fragor. 
Eftersom de studerande pa nagon slags forskamiva var sa fa i vart urval har vi inte 
kunnat urskilja nagra skillnader mellan dem och studenter pa grundniva i deras syn pa 
den service de far. 

Betraffande anvandarundervisningen tar man dar hansyn till de olika nivaer som studen
tema kan befinna sig pa och utformar undervisningen efter dem. Saledes erbjuder man 
anvandarundervisning i tre nivaer fran enklare introduktion till fordjupad undervisning i 
informationssokning. I var undersokning har de fiesta deltagit i nagon sadan aktivitet, i 
huvudsak pa den lagsta nivan. Mer an halften tycker att anvandarundervisningen varken 
ar bra eller dalig och man ar alltsa inte sa nojd med servicen i detta avseende. 

Oppettidema med studentvakter ar en service som framst riktar sig till studenter pa 
grundniva, for att de ska fa tillgang att utnyttja biblioteket som studieplats. Bibliotekets 
service i form av tysta lasplatser, grupprum och ovriga lasplatser ar aven de framst av
sedda for att tillgodose dessa studenters behov. Oppettidema som sadana ar studentema 
i stort sett nojd med, men de skulle onska att samtliga bibliotekets tjanster erbjods under 
storre del av dem. Daremot ar man inte sa nojd med antalet lasplatser, som studentema 
skulle onska var betydligt fler. 
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Det kan alltsa faststallas att biblioteket erbjuder service till studenter pa saval grund
laggande som forskarutbildning. I och med omorganisationen har en tydligare fokusering 
pa grundstudentema skett, eftersom man vid utformandet av det nya biblioteket har 
forsokt att i sa stor utstrackning som mojligt tanka pa studentemas behov och skapa en 
god studiemiljo for dem. 

Biblioteketsforvarv av litteratur bor ske pa ett sadant satt att utbildningens och 
forskningens saval kortsiktiga som !angsiktiga behov i gorligaste man til!godoses. 

Detta mal uppfattar vi som inledningen till de tva foljande malen som fortsatter nedan 
och som vi dar analyserar. Att malet nedan inleds med ordet "saledes" tycker vi tyder pa 
att det inte kan placeras fiistaende och att det ar en fortsattning pa meningen ovan. 

Sa!edes bor biblioteket strava efter att bygga upp ett tillfredsstallande bestand av 
fordjupnings- ochforskningslitteratur inomfor hogskolans verksamhet re!evanta 
amnesomraden, samt att tillhandahalla ett representativt urval av tidskrifter. 

En tredjedel av de studenter vi tillfragade anser att utbudet av ovrig litteratur, det vill 
saga f6rdjupnings- och forskningslitteraturen, ar bra medan en femtedel tycker att det ar 
daligt. Aven om det vanligaste svaret alltsa var att utbudet ar bra finns det manga miss
nojda. Det visar sig ocksa i de tva sista oppna fragoma i enkaten dar ett okat litteratur
utbud ar det helt klart vanligaste svaret. Manga skriver att en stor del av bockema som 
finns ar gamla och inte langre aktuella. Nar det giller tidskrifter sa visar det sig att trots 
att biblioteket erbjuder 800 tidskrifter vilket far betraktas som en relativt hog siffra jam
fort med andra hogskolebibliotek av Vaxjos storlek sa ar det manga studenter som ger 
forslag pa titlar som de tycker att biblioteket horde kopa in. Det kanske ar sa att vissa 
amnen ar mer representerade an andra, bide vad giller hocker och tidskrifter. Biblioteks
chefen har tagit upp problemet med att de arum inte har nigon forvarvsmodul i sitt bib
lioteksdatasystem och att fordelningen av medieanslaget mellan olika amnen nu sker 
manuellt och darmed inte sakert blir helt rattvist. Vi har inte kunnat jamfora studentemas 
asikter om utbudet av ovrig litteratur med vilken institution de tillhor, dessutom skiljer 
sig amnena mycket at inom de olika institutionema, och vet darf6r inte om sa ar fallet. 
Eftersom vissa amnen ar mer beroende av att fa sa aktuell information som mojligt an 
andra ar det rimligt att anta att studentema ar olika nojda beroende pa vilket amne de for 
narvarande laser. Enligt studentemas svar kan vi inte saga att biblioteket helt lyckats med 
att bygga upp ett till.fredsstallande bestand av fordjupnings- och forskningslitteratur. Vi 
vet inte om de tillhandahaller ett representativt urval av tidskrifter, daremot vet vi att det 
inte ar helt till.fredsstallande. 

Biblioteket bor aven tillhandahalla den aktue!la obligatoriska kurslitteraturen, men bor 
vid resursfordelning prioritera fordjupnings- och forskningslitteratur. 

Det har malet ar svart att bedoma, det armer en slags riktlinje for de inkopsansvariga att 
ga efter vid f6rvarv av litteratur. Bibliotekets policy ar att kopa in tre exemplar av varje 
kursbok varav en blir referensexemplar. Det tillhandahaller alltsa den aktuella obligato
riska kurslitteraturen genom att alla kursbocker finns representerade och dessutom alltid 
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tillgangliga eftersom ett av exemplaren inte gar att lana hem Nara halften av studentema 
i var undersokning svarar ocksa att utbudet av kurslitteratur ar overvagande bra medan 
bara 16 procent ar mest negativa. Biblioteket skulle vilja kopa in mer kurslitteratur men 
anser sig inte ha rad med det och darfor kan man saga att de prioriterar fordjupnings- och 
forskningslitteratur. 

Nu star dock inte valet langre enbart mellan kurs- och fordjupningslitteratur utan det har 
kommit andra medier som man vid prioriteringssituationer maste ta stallning till. I de 
gamla malen framgar ingen sadan policy for hur man ska forhalla sig om man maste valja 
mellan tryckta och elektroniska medier. I vissa fall kan elektroniska medier helt ersatta 
och vara ett battre altemativ an tryckta sadana, medan de i andra fall bor komplettera 
varandra. 

Biblioteket skall iiven medverka i det nationella systemetfor litteraturf6rs6rjning genom 
alt dess samlingar gors tillgiingligafor gemensamt nyttjande. 

Det har malet ar inte nagot som vi kan utvardera eftersom det inte beror studentema vid 
Hogskolan i Vaxjo. Men eftersom hogskolebiblioteket ingar i den nationella fjarrlane
kedjan sa finns samlingama naturligtvis tillgangliga for anvandare vid andra universitets
och hogskolebibliotek i Sverige. Detta gagnar liven Vaxjo-studentema som i sin tur far 
mojlighet att ta del av andra biblioteks samlingar genom fjarrlan. Av de studenter som 
har utnyttjat mojligheten att fjarrlana tycker 39 procent att bibliotekets effektivitet fun
gerar tillfredsstallande medan en fjardedel ar missnojda. Fortfarande ar dock en hel del av 
bibliotekets litteratur inte katalogiserad i Libris utan enbart i den lokala katalogen. Detta 
medfor att tillgangligheten for gemensamt nyttjande ar mindre an den skulle kunna vara. 

Biblioteket skall formedla datorbaserad informationssokning. 

Eftersom man anvander ordet formedla i stallet for erbjuda sa antar vi att malet kommit 
till nar studentema var tvungna att be bibliotekariema om hjalp for att kunna fa en sok
ning utford. Nu finns bade Internet och databaser pa CD-ROM tillgangligt publikt och 
studentema kan darmed sjalva soka efter information. Bara om de vill ha de allra senaste 
uppgiftema om nagot behaver de be en bibliotekarie gora en sokning online. Biblioteket 
har som ambition att erbjuda sa manga CD-ROM-databaser som mojligt och markerar 
darmed att man satsar pa IT och vill halla sig val framme nar det galler det. Var under
sokning visar dock att kunskapema om IT och dess mojligheter nar det giller informa
tionssokning inte ar sa stora. Nara halften av de utfragade ar inte bekanta med biblio
tekets CD-ROM-databaser, och det star emot bibliotekschefens utsaga om att de ut
nyttjas oerhort mycket av studentema. En mycket stor del av studentema sager sig ocksa 
ha nagot behov av undervisning i sokning ijust CD-ROM-databaser. For biblioteket 
galler det nu att inte hara sla sig till ro och konstatera att man har si och sa manga 
databaser, utan de maste ocksa forsakra sig att om att studentema verkligen vet att de 
existerar och vad de kan anvandas till. De elektroniska mediema far inte bli nagot som 
bara en liten del beharskar och kan anvanda sig av. Biblioteket maste darfor forbattra sin 
information om sina tjanster, som ges ett daligt betyg i var undersokning, och instruktio
nema och manualema, som inte heller de far ett sarskilt gott betyg, maste forenklas. 
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Nar det galler Internet ar det ocksa manga som har behov av utbildning i det aven om 
kunskapen om att det finns pa biblioteket ar storre har an vad galler CD-ROM. Detta ar 
naturligt i och med den allmanna kannedom som rader om Internet i samhallet idag. Att 
sa manga trots allt sager sig behova undervisning i det ar kanske for att de pa egen hand 
har problem med att hitta for undervisningen relevant information och bedoma kallorna. 
Att surf a pa Internet ar inte sa svart men att soka och finna nagot av varde nar man be
haver det ar kanske svarare. Bristen pa Internet-terminaler ar nagot som patalas av 
manga och <let kanske for med sig att manga overhuvudtaget aldrig far chansen att 
prova. 

I malet star att biblioteket ska formedla datorbaserad informationssokning och det gor de 
ju i och for sig i och med att de erbjuder olika elektroniska medier. I ordet formedla lig
ger dock nagot mer, att man pa ett mer aktivt satt delger kunskaper om hur man ocksa 
anvander sig av dessa medier eller atminstone informerar om att de finns tillgangliga for 
studenterna. Biblioteket kunde till exempel aterkomma med regelbundna frivilliga kurser 
bade i Internet och CD-ROM, som flera studenter efterfragar i sina enkatsvar. 

Biblioteket b6r vara integrerat i undervisningen och de studerande bar stimuleras till 
ett maximalt utnyttjande sa att biblioteket blir en kunskapsbank och inspirationskalla. 

Detta mal innefattas inte i var undersokning och vi vet darmed inte om studenterna upp
lever att de stimuleras till att maximalt utnyttja biblioteket som kunskapsbank och inspi
rationskalla. I stallet har detta att gora med den pedagogiska inriktning som lararna valjer 
att ha pa sin undervisning, vid PBI-undervisning integreras till exempel biblioteket pa ett 
naturligt satt. 

Speciellt for biblioteket for undervisningsyrken giiller att de studerande bor bibringas 
formagan att senare i sin yrkesutovning anviinda sina bibliotekskunskaper till att 
vagleda sina elever i informationss6kning och stimulera dem till litteraturliisning. 

Har marks det att maldokumentet ar gammalt och upprattat for den tidigare organisa
tionen. Innan omorganisationen, nar lararhogskolan hade ett eget bibliotek, var detta mfil 
mer aktuellt. Nu servas ju aven den pedagogiska institutionen av det nya samlade bib
Iioteket och vi vet inte om det aven fortsattningsvis kommer att finnas ett mfil som galler 
for dessa specifika utbildningar. Vi finner det dock av vikt att nya generationers Iarare 
sjalva lar sig att anvanda biblioteket som kunskapsbank och inspirationskalla for att 
sedan kunna bibringa sina elever det. Pa sa satt kan aven foregaende mal Iattare uppnas i 
framtiden. Eftersom biblioteket pa Vasterled enbart var till for lararhogskolan kunde man 
utforma hela biblioteket efter den och lattare leva upp till detta ma.I. Den pedagogiska 
institutionen far inte samma framtradande roll i det nya biblioteket eftersom det dar ska 
samsas med de ovriga fem institutionerna. 
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Biblioteket skall aktivtfolja utvecklingen inom biblioteks- och informationsservicen och 
strdva efter att anpassa sin verksamhet till forandringarna inom delta omrade. 

Detta ma! har inte studentema tagit stallning till men vi anser att biblioteket lever upp till 
det i och med att man har gjort biblioteksservicen mer anvandarinriktad och att informa
tionsservicen kraftigt moderniserats. Bibliotekets i huvudsak organiska struktur gor 
organisationen flexibel och den kan relativt Hitt anpassa sig till nya forhallanden i 
omg1vrungen. 

9.2 De prioriterade malen 

Sakerstalla hog effektivitet och servicetillganglighetsgrad genom utvecklade rutiner, 
kortare genomloppstider, utvecklat datorstod 

Nar det galler bibliotekets effektivitet vid reservationer tycker en tredjedel av studentema 
i var undersokning att den ar overvagande bra medan mindre an halften sa manga tycker 
att den ar till storsta delen dalig. Det verkar alltsa som om rutinema kraftigt har forbatt
rats sedan tiden strax efter omorganisationen da situationen enligt bibliotekschefen var 
kaosartad. Effektiviteten har handlar om hur Jang tid det tar fran att en bok kommer till
baka till biblioteket till att den lantagare som star pa ko far besked om att boken finns 
tillganglig. Detta ar nagot som ar svart for studentema att bedoma eftersom de inte vet 
vilka rutiner biblioteket har for reservationer. Det de i stallet bedomer ar hur Jang tid det 
tar fran att de har larnnat in sin reservation till att de far besked om att den finns tillgang
lig pa biblioteket. Den har fragan hor alltsa delvis samman med lanetidens Iangd och bib
liotekets effektivitet vid forsenad aterlamning. Majoriteten av de tillfragade studentema 
tycker att lanetiden pa tva veckor ar for kort medan de ar nojda med lanetiden pa fyra 
veckor for ovrig litteratur. Om biblioteket gick efter studentemas asikter och forlangde 
lanetiden pa kurslitteraturen skulle det rent logiskt innebara att vantetiden blir langre for 
reservationer. Trots detta skulle biblioteket anda kunna forkorta vantetiden generellt sett 
genom att forbattra sina rutiner vid forsenad aterlamning. Betyget pa denna effektivitet ar 
lagt fran studentemas sida och manga av dem vill att biblioteket ska vara hardare nar det 
galler att krava tillbaka hocker som inte kommit in i tid. Detar har det utvecklade 
datorstodet kommer in. Enligt bibliotekschefen omojliggor det nuvarande biblioteksdata
systemet forseningsavgifter och darfor har man hittills inte kunnat ta ut nagra sadana utan 
till stor del fatt lita till studentemas goda vilja att aterlarnna hocker i tid. Men i och med 
upphandlingen av ett nytt system som just nu pagar och ska vara klart till hosten 1997 
kommer detta att bli mojligt. Genom att installera ett nytt och forhoppningsvis betydligt 
battre biblioteksdatasystem kommer aven bibliotekets rutiner att utvecklas och genom
loppstidema kortas och darigenom okar bibliotekets effektivitet. 
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Prq.filera hogskolebibliotekets tjiinster och resurser iruit och externt. 

Med det har malet menar bibliotekschefen att man ska gora biblioteket mer synligt och 
tala om bade for anvandare inom och utanfor hogskolan vilka resurser och tjanster som 
:finns tillgangliga pa biblioteket. Enligt Josefsson har biblioteket hittills inte arbetat sa 
mycket efter detta mal eftersom de inte har haft tid till det. Det stammer val overens med 
studentemas asikter om hur biblioteket informerar om sina tjanster. 38 procent av de som 
deltog i var undersokning tycker att bibliotekets marknadsforing av sig sjalv ar dalig och 
9 procent har svarat att de inte vet, troligen beroende pa att de inte har markt av nagon 
information och darfor inte kunnat bedoma den. Den information de har, i form av 
broschyrer, multimediaguide och hemsida, racker uppenbarligen inte till. Biblioteket 
maste bli mer offensivt for att kunna na upp till det har malet och na ut bade till sina 
verkliga och potentiella anvandare. 

Uppratthalla hog servicegrad men med beaktande av balanserad arbetsbelastning och 
arbetsmi{io. 

Det har malet beror sadant som tidigare mal tagit upp och darmed har aven vi behandlat 
det. Skillnaden ar att man har betonar personalens arbetsbelastning och arbetsmiljo. Det 
behaver inte finnas nagon motsattning mellan hog servicegrad och god arbetsmiljo, till 
exempel i och med det nya bibliotekssystemet far studentema en hogre servicegrad 
samtidigt som aven personalen far en forbattrad arbetssituation. 

Siikerstiilla hogskolebibliotekets och medarbetarnas fortlopande kompetensutveckling. 

Vi vet inte exakt hur bibliotekets kompetensutvecklingsplan ser ut. For tillfallet bedrivs i 
alla fall ett samarbete med Hogskolebiblioteket i Kalmar med gemensamma forelasningar 
for personalen. Personalens kompetens ar det som far hogst medelbetyg av deltagama i 
var undersokning, men att satsa pa fortlopande kompetens utveckling ar av yttersta vikt 
for bibliotekspersonal i dessa tider av ~abb teknisk utveckling. I ett serviceyrke som 
bibliotekariens ar kompetensen en mycket viktig del i motet med kunden och darmed 
avgorande for hur kvaliteten pa tjansten bedoms, enligt service management. Bedom
ningen av tjanstens kvalitet har i sin tur stor betydelse for hur biblioteket som helhet 
upplevs. 

* 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studentemas asikter ibland overensstammer val 
med bibliotekets ma~ till exempel vad galler personalens kompetens, medan de i andra 
avseenden, exempelvis betraffande bibliotekets profilering, inte alls stammer overens med 
malen. I vissa fall har vi inte kunnat bedoma i vilken utstrackning malen har uppfyllts 
utifran anvandamas perspektiv. 

75 



9.3 Forslag till mal utifran studenternas asikter. 

Var genomgang av malen ovan visar att biblioteket, med utgangspunkt i studentemas 
asikter, inte helt lever upp till sina mal. Den visar ocksa att malen hara delvis motsvarar 
de onskemal som studentema har om biblioteket. Eftersom biblioteket inte helt uppfyller 
omgivningens krav och darmed inte gor alla de "ratta sakema" ar den yttre effektiviteten 
lagre an den skulle kunna vara om man i storre utstrackning sag till anvandamas behov. 
Vi har stallt samman nagra punkter over vad studentema skulle onska var prioriterade 
mal eller stod med i det blivande maldokumentet. De ar sammanstallda utifran enkatre
sultatet. 

* Biblioteket skall erbjuda en god studie- och arbetsmiljo genom tillrackligt antal 
lasplatser och grupprum och en val fungerande ventilation. 

* Biblioteket skall tillhandahalla ett tillfredsstallande utbud av litteratur genom att 
regelbundet gallra och i motsvarande grad fomya bestandet. En god cirkulation pa 
litteraturen sakerstalls genom utvecklade rutiner vid reservationer och forsenad 
aterlamning. 

* Biblioteket skall erbjuda en hog tillganglighet genom generosa oppettider och 
information som pa ett tydligt satt beskriver dess resurser och tjanster. 

* Biblioteket skall folja utvecklingen pa IT-fronten genom att tillhandahalla ett tillrackligt 
utbud av elektroniska medier och god tillgang till dem 
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10 Slutdiskussion 

I det har avslutande kapitlet kommer vi att knyta an till uppsatsens titel, Vern ar till for 
vem?, samt ge forslag pa hur man kan bygga vidare pa var undersokning. 

Titeln ar ursprungligen ett citat fran en kvinnlig student som deltog i var undersokning. 
Hennes fraga ar en kommentar till personalens service och kompetens och den fullstan
diga kommentaren lyder: "Har galler det att inte dra all personal over en kam. En def 
ar valdigt hjalpsamma - en def ar direkt besvarade av att hjalpa studenterna. Vem iir 
till for vem? ". Personal en tick overlag ett mycket bra betyg av studenterna men denna 
kommentar som sager att bemotandet varierar fran person till person ar dock vanlig. 
K vinnan tycker att bibliotekspersonalen ibland missuppfattar sin uppgift att forst och 
framst finnas till for anvandarna. Biblioteket ar mycket man om sin personal, att den trivs 
och inte ar for hart belastad arbetsmassigt, vilket framgar bade av deras ma! och 
verksamhetside. Organisationen ar dock inte framst till for sina medarbetare utan for att 
tillgodose omgivningens krav. I sin organisationsbeskrivning formulerar personalen sig 
som ett servicelag dar kunderna eller anvandarna star i fokus och klargor darmed att det 
ar dem dear till for. Detta verkar ocksa fungera ganska val i praktiken eftersom atmin
stone flertalet av de studenter som deltog i var undersokning var relativt nojda med 
personal en. 

Men vid omorganisationen och planeringen av det nya biblioteket fanns inga anvandare 
med i diskussionerna. Nar bibliotekschefen sager att alla var involverade i det nya 
biblioteket menar hon enbart de som skulle arbeta i huset och de som skulle bygga det. 
Daremot inte alla de som biblioteket egentligen ar till for, det vill saga framst studen
terna. Att gora nagon form av anvandarundersokning innan omorganisationen hade varit 
att rekommendera for att se vad som enligt studenterna horde prioriteras. Pa det viset 
hade aven de fatt kanna sig delaktiga och det kunde ocksa ha givit upphov till nya ideer 
for utformningen, relativt enkla saker som de som inte ska anvanda biblioteket kanske 
inte tankt pa. Att som nu hara fraga studenterna efterat om vad de tycker om resultatet 
ar inte tillradligt eftersom det da kan var forsent att ratta till eventuella misstag, i det har 
fallet till exempel antalet grupprum som majoriteten av studenterna tycker ar helt otill
rackligt. Vid utdelandet av enkaterna pa biblioteket fick vi ocksa flera kommentarer om 
detta av studenterna, de hade velat fa tycka till om de gamla biblioteken och vad som 
skulle kunna forbattras i och med omorganisationen. 

Personalen tycker att det marks att 11alla11 var delaktiga och anser att man inte gjorde 
nagra storre missar. Men detta handlar aterigen om biblioteket ur personalens synvinkel 
och inte ur ett anvandarperspektiv. Inte heller hogskolans ledning har haft nagot stort 
inflytande pa utformningen av det nya biblioteket, enligt Margareta Josefsson, utan mest 
fatt information om hur arbetet har fortskridit. Vern ar till for vem anser vi harmed vara 
en berattigad fraga vad galler pa vilket satt omorganisationen genomfordes. Enligt hog
skoleutredningen ar det i samarbete med uppdragsgivare och anvandare som biblioteket 
ska faststalla vilka roller och funktioner som ska prioriteras. Det hade ocksa varit intres
sant for oss att kunna jamfora en tidigare anvandarundersokning med var for att se vilka 
skillnaderna ar mellan studenternas asikter da och nu. 
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Citatet iir applicerbart aven pa andra omraden som ror bibliotekets organisation och <less 
relation till hogskolan. Hogskolan iir bibliotekets huvudman och den kiilla som :finansi
erar verksamheten. Biblioteket har kommit till for att ge biblioteksservice at den lokala 
hogskolan och iir alltsa framst till for den och beroende av <less existens och vidare
utveckling. Dess uppgift ar alltsa ur hogskolans synvinkel att uppfylla hogskolans mal for 
verksamheten och tillgodose <less anvandare, det vill saga studenter pa grund- och for
skarniva. Biblioteket bar en lite annan och vidare syn pa sin verksamhet och anser sig 
vara till ocksa for andra an hogskolans intressenter. Det ser sig som ett allmant forsk
ningsbibliotek som alla i regionen ska kunna dra nytta av, inte hara hogskolans intema 
anvandare. I samband med omorganisationen bar biblioteket gatt ut mer aktivt till 
allmanheten och informerat om vilka resurser och tjanster som :finns tillgangliga for dem 
dar. 

Malen har tidigare och ska aven i fortsattningen enligt bibliotekschefen arbetas fram inom 
personalen. Malen efterlevs liittare om det ar de som ska verkstalla dem som har utfor
mat dem, men samtidigt ar det viktigt att malen overensstammer med omgivningens 
behov. Darfor maste malen ta sin utgangspunkt i de krav som de som initierat verksam
heten staller eftersom biblioteket i forsta hand iir till for dem. Men som framgar av var 
teoridel om mal ar det efter att organisationen bar etablerats ledningens uppgift att for
mulera malen och di ta hiinsyn till aven andra intressenters an huvudmannens krav. 
Fragan om vem som iir till for vem ar darfor inte belt enkel utan beroende av ur vems 
synvinkel man ser det. Inte desto mindre ar den av central betydelse speciellt med tanke 
pa att det hela tiden tillkommer nya intressenter och funktioner for biblioteken samtidigt 
som resurserna alltid ar begransade. 

* 

I och med att vi har genomfort en anvandarundersokning pa det nya hogskolebiblioteket 
ar den forsta punkten pa bibliotekets atgardslista utford. Den vore intressant att studera 
hur biblioteket tar till sig den nya kunskapen som utvarderingen har genererat, om det 
leder till nagra forandringar i den praktiska verksamheten och far nagon betydelse for 
maldokumentets utformande. Som vi tidigare har betonat bar vi i organisationsanalysen 
riktat in oss pa att kartlagga den formella strukturen, ett intressant studieobjekt att ga 
vidare med vore att aven undersoka organisationens informella struktur. 
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11 Sammanfattning 

Den har uppsatsen bandlar om ocb ar gjord vid bogskolebiblioteket i Vaxjo. Syftet ar 
dels att beskriva ocb analysera biblioteket fore ocb efter den omorganisation som agde 
rum 1995, dels att utvardera verksamheten ur ett anvandarperspektiv. Utifran detta syfte 
bar vi stallt upp tre fragestallningar. 

Hur ser bogskolebibliotekets organisation ut betraffande intressenter, struktur, mal ocb 
resurser? 

Vad tycker bogskolebibliotekets viktigaste intressenter, studentema, om bibliotekets 
resurser? 

Hur val overensstammer studentemas asikter med bibliotekets uppstallda mal? 

En organisation kannetecknas av arbetsfordelning ocb specialisering, samordning ocb 
styrning, ledarskap samt mal. En organisation verkar bela tiden i samspel med sin om
varld ocb detta samspel kan beskrivas i en intressentmodell. Intressentema kan vara 
extema, som verkar utanfor organisationen, eller intema, de olika yrkeskategoriema 
inom organisationen. Inom organisationsteorin idag dominerar situationssynsattet, det 
finns inte langre "en basta organisation" utan den ar beroende av i vilken situation orga
nisationen befinner sig i. Ur situationssynsattet kan man urskilja tva buvudlinjer, den 
mekanistiska och den organiska organisationen. Den mekanistiska organisationen ar 
hierarkisk, centraliserad ocb specialiserad, medan den organiska ar natverksbetonad, 
decentraliserad och flexibel. En mekanistisk struktur ar mest lam.pad for organisationer 
som befinner sig i en stabil miljo, den organiska daremot passar bast i organisationer med 
en foranderlig omgivning. En typ av organisk organisation som sarskilt galler for service
och kunskapsorganisationer ar service management. 

Om man ser till bogskolebiblioteken i Sverige bar det dar skett stora organisatoriska 
forandringar under de senaste tjugo aren. De bar gatt fran att vara autonoma bildnings
institutioner till att bli lokala serviceinrattningar, som de enskilda bogskoloma beslutar 
over. Biblioteken bar fatt forbattrade lokaler och ny teknisk utrustning, i ocb med den 
kraftigt okade datoriseringen. Biblioteket har ocksa medvetet intagit en mer medveten 
syn pa anvandarnas behov, framst da sina prlmiiranvandare studentema. Intemationellt 
sett ligger de svenska hogskolebiblioteken pa en relativt lag niva. Trots att studentema 
bade har blivit fler och laser langre sa bar bibliotekets andel av hogskolans budget sedan 
slutet av 1980-talet minskat. Pa grund av att prisema pa litteratur har okat har bibliote
ken tvingat minska sina inkop. Det som anda har okat ar oppettider, lasplatser ocb per
sonal. Anvandarundervisningen bar ocksa utvecklats kraftigt. 

For att uppna vart syfte bar vi anvant oss av bade kvalitativ och kvantitativ metod. Vi har 
dels gjort en intervju med chefen for hogskolebiblioteket i Vaxjo och studerat olika hand
lingar som ror bibliotekets verksamhet, dels har vi gjort en enkatundersokning med 418 
studenter vid bogskolan i Vaxjo. 
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Vi fann att hogskolebiblioteket ar en i huwdsak organisk organisation och anser att 
denna struktur ocksa ar den mest andamalsenliga for den bar typen av verksamhet som 
befinner sig i en foranderlig omgivning och dar det inte finns nagra standardiserade 
losningar. 

Aven om bibliotekets viktigaste intressenter ar hogskolan, dess huwdman, och studen
tema, dess primliranvandare, sa ser sig biblioteket som ett allmiint forskningsbibliotek 
som ska serva ocksa myndigheter, foretag och allmanhet inom hogskoleregionen. Enligt 
biblioteket ar medarbetama inom organisationen en mycket viktig intressent som man 
manar mycket om 

For narvarande bar biblioteket inget fullstandigt maldokument som galler for den nya 
organisationen utan vad som finns ar ett delvis inaktuellt sadant som upprattades for den 
gamla organisationen samt fyra mal som skulle prioriteras nar det nya biblioteket oppna
des. Vi finner att malen bar vissa brister vad galler tydlighet och fullstandighet samt att 
de bara till viss del gar att harleda ur bibliotekets overgripande syfte, dess verksamhets
ide. 

I och med omorganisationen bar det skett en avsevard forbattring vad galler bibliotekets 
resurser. Tack vare de kraftigt utokade lokalema bar aven andra resursforbattringar moj
liggjorts sasom lasplatser, informationstorg och sarskild anvandarundervisningslokal. 
Bibliotekets andel av hogskolans budget bar dock minskat under senare ar och perso
nalen bar inte fatt okade resurser trots en kraftig studentexpansion, storre tillganglighet 
samt utokad service. 

1 utvarderingen av biblioteket kom vi fram till att studentema i var undersokning ar rela
tivt nojda med litteraturutbudet men uppger att de bar svart att orientera sig i biblioteket 
och att sk:yltning och information kunde forbattras. Bibliotekets effektivitet vid forsenad 
aterlamning ar dalig och studentema vill ha sanktioner for att bockema ska aterlamnas i 
tid. Studentema har dalig kunskap om bibliotekets elektroniska medier, framst CD
ROM-databasema, och darmed svart att bedoma dem Majoriteten av studentema i 
undersokningen har deltagit i nagon form av anvandarundervisning men de fiesta har 
ingen uttalad positiv eller negativ asikt om den. Lasplatsema ar for fa enligt en stor del 
av studentema, speciellt antalet grupprum ar otillrackligt anser de. Oppettidema ar ma
joriteten nojda med men manga onskar mer full service, framst pa morgnar och helger. 
Studentema ger personalen ett hogt betyg, sarskilt deras kompetens anses bra. 

Nar vi sedan stallde studentemas asikter mot bibliotekets uppstallda mal fann vi att de 
ibland overensstammer val med malen, till exempel vad galler personalens kompetens, 
medan de i andra avseenden, exempelvis betraffande bibliotekets profilering, inte alls 
stammer overens med malen. I vissa fall bar vi inte kunnat bedoma i vilken utstrackning 
malen bar uppfyllts utifran anvandamas perspektiv. Enligt resultatet av var undersokning 
lever biblioteket alltsa bara delvis upp till sina mal och de uppstallda malen motsvarar 
heller inte helt studentemas krav pa biblioteket. 
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12 Kallforteckning 

12.1 Otryckta kallor 

Vaxjo 
Hogskolebiblioteket 

Intervju med bibliotekschefMargareta Josefsson, mandagen den 10 februari 1997 

Vaxjo 
Hogskolebiblioteket 

Enkater med 418 studenter, mandagen den 17 mars klockan 11.00-13.00, onsdagen den 
19 mars klockan 13.00-15.30, fredagen den 21 mars klockan 15.30-18.00 och tisdagen 
den 25 mars klockan 9. 00-11. 00 

Vaxjo 
Hogskolan 

Muntliga uppgifter fran informationsenheten, april 1997 

Boras 
Hogskolan 
Forelasning av Goran Wideback inom kursen Verksamhetens organisation, hosttenninen 
1996 

12.2 Tryckta kallor 

12.2.1 Lokala dokument 

Verksamhetsberattelse: Hogskolebiblioteket i Vaxjo 1995 07 01 - 1996 12 31 

Utvecklingsplan : Hogskolan i Vaxjo, 1996 

Hogskolebiblioteket, Vaxjo : Rafakta 

EDC pa Hogskolebiblioteket i Vaxjo : vagledning till hogskolebibliotekets europeiska 
dokumentationscentrum, 1997 

Maldokument och andra handlingar rorande arbetsorganisation med mera 
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Intervjumanual 

* 

* 

Omorganisationen 
Den gamla respektive nya organisationen? 
F orandringsprocessen? 

Intressenter 
Agare eller finansieringskalla? 
Den extema politiska sfaren? 
Kolleger och konkurrenter? 
Andra intressenter? 
Kunder? 
Speciella intressen? 
Medarbetare? 

Storlek och betydelse? 
Harmoni- respektive konflikt? 

* Struktur 
Hierarki eller natverk? 
Den omvanda pyramiden? 
Arbetsfordelning? 
Arb et supp gift er? 
Kommunikation? 
Kunskap och oversikt? 
Lojalitet och engagemang? 
Ansvar och beslutsratt? 

* Mal 
Hogskolans mal for biblioteket? 
Bibliotekets egna mal? 
Upprattande? 
Malhierarki? 
Utvardering och revidering? 

* ltesurser 
Andel av hogskolans budget? 
Antal anstallda? 
Tryckta medier? 
Elektroniska medier? 
Oppettider? 
Studiemojligheter? 
Anvandarundervisning? 
Uppstallning och skyltning? 
Marknadsforing? 

Bilaga 1 



Bibsams 33 punkter Bilaga 2 

Biblioteksresurserna och deras fordelning 

1. Det ankom.mer pa den enskilda hogskolan att pa basta satt disponera sina 
medel mellan olika andamal. Detta ar en hornsten i dagens hogskolesystem 

som ingen ifragasatter. Vi maste and! varna for att bibliotekskostnademas stadigt 
minskade andel av hogskolans kostnader ar ett problem. Det framstar som orimligt 
att det sker en reell urholkning av bibliotekens standard nar informationskompe
tens och battre resurser for sja.lvstyrt larande f'ar en erka.nt vaxande betydelse for 
utbildningens kvalitet. Det ar angelaget att hogskoloma ser over sina prioriteringar 
i ljuset av detta. En tankbar forklaring till urholkningen av biblioteksanslagen kan 
vara att biblioteken inte far en rimlig andel av de extema medel som tillfors hog
skolorna fran forskningsrad, stiftelser, myndigheter, foretag etc. Denna friga bor 
utredas narmare bade lokalt och centralt. 

2. Det behovs sarskilda bibliotekssatsningar vid de nya hogskoloma for att 
kompensera det svaga utgangslaget och reducera de va.xande skillnaderna 
i biblioteksstandard inom landet. 

3. Idag ar behovet av utokad personal och kompetensutveckling overlag 
det mest akuta vid biblioteken. Det ar angelaget att detta prioriteras av 
hogskolorna. 

4. Bibliotekslokalerna behover fortfarande byggas ut for att mota den okade 
studenttillstromningen och de forandrade behoven. I synnerhet kravs nu fler 
grupparbetsplatser, datorarbetsplatser och undervisningslokaler. 

Studenternas villkor 

· .--5 Alla bibliotek bor ha en uttalad pc:,licyfor sin kurslitteraturservice som for-
. . ..... . . .. 

ankrats hos studenter och.larare. Ny~.former for elektronisk kurslitteratur-
service bor utveclclas. · · -

6. Studenter bor ha samma reella tillgang till fjarrla.n som forskare. Inla.n av 
hocker bor vara avgiftsfritt aven frin utomnordiska bibliotek. Priset pa 

artikelkopior bestallda fran andra -bibliotek, oavsett ursprungsland, bor inte 
overstiga priset pa kopior fran egna bibliotekets samlingar. Biblioteken kan dock 
ge rad om billigare alternativ och kan qC?kS:i. behova satta restriktioner for tillgang 
till artikelkopior fran kommersiella artikeldatabaser. 

7. Biblioteken bor ge student~ma en_ vas~ntligt bredare tillgang till olika typer 
av elektroniska infonnationsresui-s~t 9ch -tjanster, bade i form av databaser, 
Intemettjanster och datorstod fo(igbetet (ordbehandling, kalkyl etc.), 
i samarbete med institutionerna .. · · ; ' 



8. Ttllgang till elektroniska informationsresurser, i form av databaser, Inter-
net-resurser och olika slags elektroniska publikationer, bor som regel vara 

avgiftsfri for den enskilde studenten. Hogskoloma bor inte godkanna licensavtal 
som stipulerar betalning per ~nskild anvandning av sadana informationsresurser. 
Biblioteken bor dock ha ratt att hindra uppenbart ofomuftig anvandning av 
kostsanuna elektroniska tjanster. 

9. Oppettiderna pa biblioteken behover utvidgas vasentligt, sarskilt vid de 
mindre hogskoloma, specialhogskolorna och institutionsbiblioteken. 
Hogskoloma bor avdela ekonomiska resurser for detta. 

1 0. Studenter som gar i distansutbildning ska ha samma ratt till god biblioteks
service som andra studenter. BIBSAM bor ta initiativ till forsok med nya 
former for biblioteksservice till distansutbildning, gama i samarbete mellan 
hogskolor, hogskolebibliotek och folkbibliote_k. 

11 . Tillgangen till andra bibliotek an den egna hogskolans ar mycket viktig 
for studentema, bade inom distansutbildning och vid hogskoleorterna. Den 

grundlaggande principen bor vara att alla offentliga bibliotek ska lamna biblioteks
service till envar som onskar sadan. BIBSAM bor ta initiativ, pa grundval av denna 
princip, till en diskussion med berorda parter for att utforma praktiska sarnarbets
modeller mellan olika typer av bibliotek. 

! 

Bibliotekets,i_ntegration [ utbildningen 
·- ;- ~-..: .. ': . ,'. ·.~ 

. . : < .. ~ . 

12. Bibli~t"ekei bor finnas med, dar det faller sig ~turligt, i alla typ~r av 
"dolcwnent som styr eller informerar om"hogskoloriias verksamhei. 

' :- ! : • • I ' .:,'\ : ; • ' : : ,' :,:,- • • ' 

13. Hogskoloma bor se till att biblioteken infonneras i god tid och involveras 
i planeringen av nya kurser och utbildningar: Detta galler i synnerhet vid 
pedagogiska forsok. 

14. Samarbetet mellan larare och bibliotekarier bor aktivt understodjas av 
hogskoloma och vid behov ges mer organiserade foiriler. 

. . :,':' ; !;,' • .. 

15. Detar angelaget att biblioteksfragor integreras starkare i hOgskoleutveck
Iing~ aven pa central niva. Det behovs nya_f<;>rpi~r'for_ett _mer kontinuerligt 
samrad laing hogskolebiblioteksfragor mella11_ r:~~~~dare for myndigheter 
och organisationer pa hogskoleomradet och foretradare for hogskole
biblioteken och BIBSAM. 

16. Det behover utvecklas· modemare och utforligare kriterier for en god 
biblioteksservice i Kanslersambetets utvarderingar av hogskoleutbildningar . 

17. 
. . 

Man bor uppmuntra till ett bredare biblioteksdeltagande i Grundutbildnings-
~adets projekt, t.ex. kring nya samarbetsformer mellan la.rare och biblio
tekarier eller utveckling av elektroniska laromedel formedlade av biblioteken. 



Inf ormationskompetens och kompetensutveckling 

18. Inf onnationskompetens - formaga att soka, kritiskt vardera och kreativt 
utnyttja information - bor vata ett mat for hogskolans utbildning och tas 
upp i alla hogskolors maldokument. · 

19. Lararnas infonnationskompetens behaver hojas vasentligt och uppdateras 
till dagens verklighet. Hogskolorna bor understodja utokad fortbildning for 
larare i informationssokning och bibliotekskunskap. Biblioteken bor erbjuda 
ett bredare och battre anpassat utbud av anvandarutbildning for Iarare. 

20. Anvandarutbildningen for studenterna bor integreras battre i amnesunder
visningen. Biblioteken bor vasentligt utoka sitt utbud av utbildning i bur 
man anvander elektroniska infonnationstjanster och -resurser for 
studenterna. 

· 2·1. . Utbildning i informationssolcnkglbibliotekskunskap maste ges en fastare 
stallning inom grundutbµqn4tg~~f ~?C· g~n,om pQ_~gsatta kurser vid flera 
tillfiillen und-er utbildningen. Ett. amne/moment Informatik relaterat till det 
specifika arnnet bor inforas· vici"alla utbildningsprogram dar detta ar 
meningsfullt. 

22. Bibliotekens utbildningsuppgifter behaver markeras tydligare, t.ex. genom att 
sarskilda utbildningsavdelningar och sarskilda tjanster inriktade pa utbildning 
inrattas. 

23. Bibliotekens personal maste fa va.sentligt mer omfattande utbildning/fortbild
ning i pedagogik. Det firuis ocksa ett akut behov av IT-utbildning av biblio
tekspersonalen som ar svart att tillgodose lokalt. BIBSAM bor ta initiativ 
till storre utbildningssatsningar pa nationell nivi. 

24. Alla bibliotek bor ha en val forankrad kompetensutvecklingsplan. 

Bib/ioteken och IT-utvecklingen 

25. Biblioteken bor engageras aktivt i utformningen och implementeringen av 
hogskolornas IT-policy. 

26. Forsoksverksamhet med elektroniska laromedel formedlade av biblioteken 
bor inledas si fort som mojligt. I ett forsta steg behovs en forstudie som 
bl.a. nannare analyserar de juridiska och ekonomiska aspektema. 

27. Den lokala elektroniska publiceringen inom hogskolorna bor understodjas. 
Biblioteken bor kunna ha en samordnande roll i detta arbete. Kurser i elek
tronisk publicering bor erbjudas till bibliotekarier och forskare. 



28. Mojlighetema att skapa en nationell akademisk licens for sokning i kom
mersiella databaser bor snarast utredas. Genom en gemensam upphandling 
skulle, till rimliga kostnader, tillgang kunna erbjudas gratis till forskare och 
studenter. Ansvar for utredning och forhandlingar bor ligga pa BIBSAM, 
i samverkan med i forsta hand SUNET. 

29. Biblioteken bor forse sina lokala system med modema anvandarvanliga 
gransnitt och integrera dem i hogskolans allmanna infonnationssystem. 

301 :::J3ibliote1en 1>5r utoka ·sina .irisatser .for batfre ·strutaiireiingoch kvalitets
markrung av W'ormationsresurser tillg§rigliga pa Internet. 'i3IBSAM bor 
understodja utveck.lingsarbete ·kririg detta i samarbete ·med SUNET, dock 
med tillvaratagande av resultaten fran motsvarande insatser pa nordisk, · 
europeisk och global niva. 

31. Inf ormationsteknikens mojligheter bor utnyttjas for att ge handikappade 
samma tillgang till bibliotek och elektroniska informationstjanster som 
ovriga anvandare. 

32. Bibliotekens roll inom IT-stodd undervisning bor kunna utvecklas vasentligt. 
Detta bor uppmuntras bade lokalt och nationellt 

33. Mojlighetema till narmare samarbete eller eventuell integration av bibliotek 
och datacentraler bor provas vid hogskoloma. Forsok i en sadan riktning 
bar uppmuntras och utvarderas. 



Enkat Bilaga 3 

1. Jag ar kvinna man (markera ditt svar med ett kryss) 

2. Jag ar student doktorand forskai-e/larare 

3. Jag studerar pa helfart halvfart distans 

4. Jag studerar/undervisar vid institutionen for 
ekonomi _ pedagogik 
humaniora _ samhallsvetenskap 

_ matematik, statistik, datavetenskap _ teknik, naturvetenskap 

De foljande fragorna besvaras genom att du ringar in det alternativ (den sifrra) som du tycke1 
stammer bast overens med din uppfattning. 
5 = mycket bra 
4 = ganska bra 
3 = varken bra eller dalig 
2 = ganska dalig 
1 = mycket dalig 
0 = vet ej 

5. Vad anser du om bibliotekets 
utbud vad gall er ... 
5.1 kurslitteratur i ditt amne? 

5.2 ovrig litteratur i ditt arnne? 

6. Vad anser du om lanetiderna pa.. . 
6.1 kurslitteratur (2 veckor)? 

6.2 ovrig litteratur (4 veckor)? 

7. Vad anser du om bibliotekets 
effektivitet vid ... 
7 .1 reservationer? 

7.2 fjarrlan? 

7.3 forsenad aterlamning? 

Kommentarer: 

5 

5 

5 
for 
langa 
5 

5 

5 

5 

? 
4 3 2 1 0 

4 3 2 1 0 

4 3 2 1 
for 
korta 

4 3 2 1 

? 
4 3 2 1 0 

4 3 2 1 0 

4 3 2 1 0 



8. Vad anser du om bibliotekets 
datorbaserade katalog Vimsy? ? 
8.1 instruktioner/manualer 5 4 3 2 1 0 

8.2 anvandarvanlighet 5 4 3 2 0 

8.3 tillgangen till terrninaler 5 4 3 2 1 0 

9. Vad anser du om bibliotekets 
CD-ROM-databaser? 
9.1 utbud 5 4 3 2 1 0 

9.2 instruktioner/manualer 5 4 3 2 1 0 

9.3 anvandarvanlighet 5 4 3 2 1 0 

9.4 tillgangen till terminaler 5 4 3 2 1 0 

10. Vad anser du om Internet pa 
biblioteket? 
10.1 bibliotekets hemsida 5 4 3 2 1 0 

10.2 tillgangen till terrninaler 5 4 3 2 0 

Komrnentarer: 

? 
11. Hur tycker du att biblioteket 5 4 3 2 1 0 
informerar om sina tjanster? 

12. Hur tycker du det ar att 5 4 3 2 1 0 
hitta i biblioteket? 

13. Vad tycker du om skyltningen? 5 4 3 2 1 0 

14. Vad anser du om 
samlingamas uppstiillning? 
14.1 kurslitteratur 
(alfabetisk) 5 4 3 2 1 0 
14.2 ovrig litteratur 
(amnesindelning enl. SAB) 5 4 3 2 1 0 
14. 3 statistik 
(amnesindelning enl. SCB) 5 4 3 2 I 0 

Komrnentarer: 



15. Vad anser du om personalens 
bemotande? ? 
15 .1 vid besok 5 4 3 2 1 0 

15. 2 per telefon 5 4 3 2 1 0 

16. Tycker du att personalen 5 4 3 2 0 
tar sig tid att hjalpa dig? 

17. Vad anser du om personal ens 5 4 3 2 1 0 
kompetens? 

18. Tycker du att du far bra 5 4 3 2 1 0 
svar pa dina fragor? 

Kommentarer: 

19. Vad anser du om biblio-
tekets oppettider. .. ? 
19 .1 med full service? 5 4 3 2 1 0 
(vard. 10-19, lor. 10-14) 
19.2 med studentvakter? 5 4 3 2 1 0 
( ovrig oppetid med ingang 
lilla entren) 

20. Vad anser du om bibliotekets 
kopieringsmojligheter? 5 4 3 2 I 0 

21. Vad anser du om tillgangen till ... 
21 . I tysta lasplatser? 5 4 3 2 1 0 

21 .2 grupprum? 5 4 3 2 1 0 

21 .3 ovriga sittplatser? 5 4 3 2 1 0 

Kommentarer: 



22. Har du deltagit i nagon undervisning i biblioteksanvandning? 

ja, en introduktion pa grundniva 
ja, fordjupad undervisning i inforrnationssokning 
nej (hoppa over fraga 23) 

23. Vad tycker du om den undervisning 
som du har deltagit i? 

24. Har du behov av undervisning 
i informationssokning avseende .. . 
24.1 CD-ROM-databaser? 

24.2 Internet? 

25. Hur nojd ar du med 
biblioteket totalt sett? 

26. Vad saknar du pa biblioteket? 

27. Vad skulle kunna forbattras? 

Tack for din medverkan! 

5 4 
mycket 

bra 

5 4 
stort 
behov 
5 4 

5 4 
mycket 
nojd 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

I 
mycket 

daiig 

I 
in get 
behov 
I 

I 
mycket 
rnissnojd 



lnstruktion Bilaga 4 

Hej, vi ar tva studenter fran 
Bibliotekshogskolan som i var 
magisteruppsats ska utvardera 
hogskolebiblioteket i Vaxjo. 
Darfor ar vi mycket 
intresserade av vad Du tycker 
om det nya biblioteket. 
Forsok att besvara fragorna sa 
noggrant och uppriktigt som 
mojligt och komplettera garna 
med egna kommentarer. 
Du ar givetvis belt anonym. 

J osefin Hogstedt & 
Kristina Johansson 





Hogskolan 
i Boris 

Hogskolan i Beras ar e.1 nationell hogskola. Studenter kom
mP.r fran hela landet for att st•Jdera har. Hogskolan bestar 
av fen, .institutioner cch utbildningsprogram och kurser ges 
inom omradena bibliotek och information, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

Hogskolans loka!er Jigger mitt i centrala Beras. 
1977 grundades Hogskolan i Beras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar hiir med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av landet och utlandet. 

I nstituti onen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Beras seuan I 972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Beras la•: .,ets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genolll universi tc
tens och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats liven pa andra 'Jniversitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poling in;:im amnet bibiiot.,,ks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infor:natio11~·/eter1-
skap ges vid Goteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliote 

Hogskolan i Boras 
Biblioteket 
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Högkolan i Borås publikationsdatabas. 
 

Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006.  
 
Högskolans Bibliotek har utfört digitaliseringen på de exemplar som funnits i bibliotekets fysiska 
samlingar. De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Högskolan i Borås 
publikationsdatabas.  
  
Upphovsrätten tillhör författarna.  
Publiceringsår: 2017 
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