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Abstract: The aim with this study was to examine which information sources are used 
by the librarians in the process of changing automated library system and why. 
Furthermore it was of interest to examine whether there are any correlations between 
variables environment, information quality, information availability, information need 
and information sources. I used a quantitative method that was carried out in form of a 
nationwide survey. Questionnaires were sent out to all the Swedish libraries that had 
change library systems sometime between the years 2000 * 2004. The analysis of the 
results indicated that the respondents prefer to use human information sources because 
they are considered as available, useful and relevant. Correlations were found between 
motivation and influence; influence and how familiar the respondent is with the subject 
of library system; and between the information sources usefulness, availability and 
relevance. The respondents' information need influenced the number of used 
information sources, and motivation influenced how many internal and external sources 
that were accessed by the respondents in their information seeking. Those respondents 
that felt that they had a chance to affect the choice of library system used more sources 
than those who did not feel that they could affect the choice. 
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1. Inledning 
 
Varje dag fattas beslut inom organisationer. Organisationernas medlemmar förväntas att 
delta i beslutsprocesser vilket kan uttalas klart eller finnas implicit i organisationens 
struktur. De långsiktiga besluten är mer komplexa och tidskrävande än de kortsiktiga; 
långsiktiga beslut kräver oftast tidigare erfarenhet, omdömesförmåga och tillgång till 
information (Browne 1993, s.6). Om relevant information inte inhämtas i tid tillför 
informationen inte något ytterligare i beslutsprocessen (ibid s.6f). Detta gör att 
informationssökandet tar mer tid och energi i förhållande till vad det ger vilket kan göra 
att informationssökningen tenderar att avta. När informationssökningen avtar kan viktig 
information missas. Detta kan få effekter på beslutsprocessen och dess resultat 
(Harrison, 1987 s. 46f).  
 
För att förstå och bemöta de behov som finns inom en organisation är det väsentligt att 
organisationsmedlemmarna förstår hur viktig informationen är, hur den kan hjälpa och 
hur kunskap om informationskällornas användande kan optimera ett beslut (Choo, 1995 
s.3). Är organisationsmedlemmarna medvetna om vilka informationskällor som de 
använder och varför kan detta bidra till att utveckla individens och organisationens 
informationskompetens (ibid s.3f).  Informationskompetensen kan användas som ett 
verktyg i beslutsprocesser, vilket Mintzberg, Raisinghani & Théorêt´s forskning 
Information use in decision phases (bilaga 1) beskriver. Denna modell redogör för 
beslutsprocessens tre faser som består av identifikation, utveckling och urval 
(Mintzberg et al 1976, s.266f). I de olika aktiviteterna används information för att förstå 
och skapa underlag för att komma vidare till nästa fas. I identifikationsfasen används 
information för att identifiera problemsituationen och för att förklara relationer mellan 
orsak och verkan (ibid s.266).  I nästa fas, utvecklingsfasen, är informationsinsamlingen 
mest intensiv och leder till olika alternativ och lösningar (ibid s.266f). Informationen 
kan erhållas passivt eller aktivt av organisationsmedlemmarna. I denna fas söks 
information för att skapa och utforma lösningar till de problem och behov som finns. 
Syftet är att utforma en genomförbar lösning som svarar mot de behov som fastställdes 
tidigare i identifikationsfasen (ibid s.267). I urvalsfasen gallras ogenomförbara 
lösningar bort, konsekvenser förutsägs och kriterier för att välja en lösning fastställs, 
utreds och accepteras genom informationsinhämtning (ibid s.267). Syftet med denna fas 
är att inhämta information så att ett beslut kan accepteras, rättfärdigas och genomföras 
(ibid s.267f).  
 
En långsiktig och komplex beslutsprocess som sker i bibliotek är att välja, uppgradera 
eller byta bibliotekssystem. Denna process tar tid, är kostsam och är tålamodskrävande 
och behöver därför planeras noga av de inblandade (Manifold, 2000 s.119f). Processen 
med att välja bibliotekssystem är komplex och tidskrävande; bibliotekssystemets olika 
funktioner ska uppfylla både bibliotekspersonalens och låntagarnas krav och behov. För 
att de inblandade i denna process ska kunna få den kunskap som krävs för att ta ett 
beslut måste de inhämta relevant information ur olika informationskällor (ibid s.120). 
En beskrivning av riktlinjerna för hur anskaffningen av bibliotekssystem kan se ut ges i 
avsnittet Tidigare forskning. Denna beskrivning syftar till att ge förståelse för och en 
inblick i processens komplexitet samt en förklaring till de olika tillvägagångssättens 
utformning.  
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Sedan början av 1900-talet har forskning bedrivits om vilka informationskällor 
individer i organisationer väljer att använda (Case, 2003 s.220). Olika perspektiv, såsom 
demografiska, yrkes- och social tillhörighet, har undersökts genom åren. Forskningen 
har skiftat från ett intresse för användningen av informationskällor till individens 
informationssökning och tolkning av informationen (ibid s.225f). Forskningen av Daft 
& Lengel (1984) har resulterat i teorin om informationsvärde. Denna teori har 
fortfarande stor betydelse inom forskningen om informationskällor och deras 
användning då den har bidragit till att förstå varför individer föredrar att nyttja vissa 
informationskällor framför andra (ibid s.222f). Även Mintzberg et al´s (1976) tidigare 
presenterade teori om hur information används i beslutsprocessens olika faser har 
utvecklat forskningen, likaså Höglunds (1980) modell om informationsnyttjande. 
Resultaten från den tidigare forskningen visar att informationskällans informationsvärde 
påverkar dess användning, mänskliga informationskällor nyttjas mest, komplexa beslut 
kräver mer information och informationskällans tillgänglighet avgör vilka källor som 
används (ibid s.225f). 
 
Under kursen Dokumenthantering och beståndsutveckling hösten 2003 besökte en 
gästföreläsare Högskolan i Borås. Denna föreläsare kom från ett företag som utvecklar 
och distribuerar bibliotekssystem. Personen i fråga avslutade sitt besök med en undran 
om under vilka premisser biblioteken valde ut sina bibliotekssystem. Denna frågade 
verkade vara intressant att undersöka men var nödvändig att avgränsas då den var alltför 
omfattande. Jag fann det intressant att undersöka vilka informationskällor som en 
yrkesgrupp som är van att förmedla information använder sig av vid 
informationsinhämtning. Att undersöka informationsbehovet hos denna grupp är 
intressant för att se om eventuella skillnader och likheter kan upptäckas mellan olika 
grupper. Dessutom har inte någon tidigare utförd forskning inom det aktuella området 
hittats vilket gör studien både intressant och relevant. 
 
1.1 Problemavgränsning 
 
Jag har valt att undersöka vilka informationskällor som används av den personal som är 
inblandad i komplexa beslutssituationer i bibliotek. Den komplexa beslutssituationen 
avgränsas i till att innefatta val av bibliotekssystem och sträcker sig från studiens början 
och fyra år bakåt i tiden. Jag är medveten om att respondenternas minne kan ha 
påverkats under årens gång, men då jag ville studera ett större antal respondenter fann 
jag att detta var ett bra sätt att få den information som jag sökte. Jag har valt att inte 
undersöka användningen av informationskällor i de olika faserna i beslutsprocessen 
utan studien begränsas till att undersöka vilka informationskällor som 
bibliotekspersonalen valt att använda sig av under processen som helhet. 
 
 
1.2 Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka informationsbeteendet hos yrkesutövare i komplexa 
beslutsprocesser. Fokus ligger på de individer i biblioteksmiljö som varit inblandade i 
processen att byta bibliotekssystem och vilka informationskällor som de faktiskt nyttjar 
vid sökandet efter information om bibliotekssystem.  
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1.2.1 Frågeställning 
 

1. I vilka informationskällor söker den personal som är inblandad i processen att 
byta bibliotekssystem information om bibliotekssystem? 

2. Vilka motiv anges till användningen av informationskällorna? 
3. Vilka samband kan urskiljas mellan de olika variablerna problemsituation, 

personliga egenskaper, informationstillgänglighet, upplevt informationsbehov 
och informationsutnyttjande? 

 
1.3 Disposition 
 
Uppsatsen börjar med en inledning som beskriver bakgrund, problem, syfte och 
frågeställningar. Därefter presenteras den litteratursökning som utförts samt en 
redogörelse för de definitioner som kommer att användas i studien. Därefter kommer ett 
avsnitt med rubriken Tidigare forskning där en kortare redogörelse om vad ett beslut 
och en beslutsprocess innebär beskrivs. Denna beskrivning syftar till att ge läsaren en 
djupare förståelse för processens utformning. Därefter följer en presentation av den 
tidigare forskningen inom området informationskällors användning i beslutsprocesser 
för att visa vad tidigare studier resulterat i. Under samma avsnitt ges en beskrivning hur 
anskaffningen av bibliotekssystem kan utformas enligt några guidelines och fallstudier. 
Denna beskrivning syftar till att ge en förståelse för hur komplex beslutsprocessen kan 
vara. Därefter kommer det teoretiska ramverket som presenterar de teorier som kommer 
att användas i undersökningen. Under avsnittet Metod klargörs den metod som jag valt 
att använda mig av. Här lägger jag fram hur jag gått tillväga och beskriver proceduren 
från att skapa enkäten till själva informationsinsamlandet. Därefter följer Resultatet där 
den insamlande datan bearbetas och presenteras. Här påbörjas analysdelen till viss del 
då delar av resultatet presenteras med kommentarer. Sedan presenteras avsnittet Analys, 
som är en fortsättning på analysen av den insamlade datan där resultatet och det 
teoretiska ramverket jämförs och frågeställningarna besvaras. Därefter presenteras de 
slutsatser och tolkningar som går att göra under rubriken Slutsats.  
 
1.4 Litteratursökning 
 
Materialet till min uppsats består av studerad litteratur samt en empirisk undersökning. 
Litteraturen valdes i första hand ut genom den kurslitteratur som behandlats inom 
kollegium 4: ”Organisationen och dess informationsresursers användning och 
utveckling”. Kurslitteratur av författaren Choo har varit till stor hjälp vid 
litteratursökningen då många relevanta referenser kommit från denna författares böcker. 
Annan relevant litteratur har jag funnit inom ämnena information, ekonomi och 
biblioteksvetenskap genom att söka i LIBRIS och lokala kataloger vid Norrköpings 
stadsbibliotek, Borås Högskola, Örebro universitet samt Linköpings universitet.  
Elektronisk information, i form av artiklar, har jag sökt i databaser som EBSCO, LISA 
och Academic Search Elite. Vid sökning i databaser har jag funnit relevanta artiklar vid 
sökning om bibliotekssystem. Litteratur om bibliotekssystem har funnits vid 
Bibliotekshögskolan i Borås i form av guidelines och elektroniska artiklar om 
fallstudier. Olika bibliotekssystem och leverantörer har jag delvis funnit genom att söka 
via WWW och genom information från min handledare.  
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1.5 Definitioner 
 
Nedan följer definitioner på de begrepp som förekommer i uppsatsen och hur de 
kommer att användas i denna studie.  Med bibliotek väljer jag att använda 
Nationalencyklopedins definition som menar att: ”bibliotek är en organisation, eller del 
av en organisation, där en samling böcker, dokument och annat skrivet material förvaras 
i en lokal eller lagras elektroniskt för att samla och tillgängliggöra information”. 
(Nationalencyklopedin [www] URL http://www.bartleby.com/65/li/library.html 2005-
04-26). Det finns givetvis andra definitioner av bibliotek men jag har valt att använda 
denna då den innefattar det nutida elektroniska biblioteket och att den överensstämmer 
med studiens syfte. 
 
Nationalencyklopedin definierar tre huvudtyper av bibliotek, nämligen: 
forskningsbibliotek, folkbibliotek och skolbibliotek (ibid. 2005-04-26). Jag har valt att 
kategorisera forskningsbiblioteken ytterligare för att tydliggöra de olika 
bibliotekstyperna som finns och för att kunna räkna med de bibliotek som inte ägnar sig 
år forskning. Forskningsbiblioteken har jag delat in i högskole- & universitetsbibliotek, 
specialbibliotek, företagsbibliotek och sjukhusbibliotek. Den slutliga indelningen av 
bibliotekstyper i denna studie är: 

• högskole- & universitetsbibliotek, 
• specialbibliotek,  
• skolbibliotek,  
• folkbibliotek,  
• företagsbibliotek,  
• sjukhusbibliotek och 
• annan typ av bibliotek. 
 

Högskole- & Universitetsbibliotek är bibliotek som är inrättade vid högskolor och 
universitet. Specialbibliotek är bibliotek vid organisationer som är inriktade mot 
specifika ämnen, exempelvis samlingar vid museer, institut, offentliga förvaltningar, 
arkiv eller bibliotek med ämnesinriktning. Skolbibliotek är bibliotek som finns vid 
grundskolor, gymnasium, specialskolor samt folkhögskolor. Folkbibliotek är de 
allmänna bibliotek som finns i kommunerna. Företagsbibliotek är inrättade för litteratur- 
och informationsservice vid ett företag och kan vara ett informationscenter där 
elektronisk information snabbt uppdateras och byts ut (Mount 1995, s.14). 
Sjukhusbibliotek är bibliotek som är inrättade vid sjukhus för att förse personal, 
patienter och studenter med skönlitteratur och annan typ av information. Annan typ av 
bibliotek innefattar de bibliotek som inte kan sorteras in under någon av ovanstående 
kategori av bibliotek. 

 
Begreppet informationssökning har jag valt att definiera enligt Case:”Information 
seeking is a conscious effort to acquire information in response to a need or gap in your 
knowledge.” (Case 2002, s.5). Detta betyder att informationssökningen är en medveten 
handling som utförs för att fylla ett behov eller kunskapslucka. 
 
Med informationskälla menar jag den källa varifrån informationen fås eller inhämtas. 
Den kan vara mänsklig, skriftlig eller elektronisk. En utförligare presentation av olika 
informationskällor presenteras under rubriken ”Teoretiskt ramverk” nedan. 
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Begreppet bibliotekssystem definieras enligt Duval & Main (1992, s.239) som: ”The 
application of a computer and software to the various function of a library such as 
circulation, acquisitions, serials control, cataloguing, and the patron access catalog.“. I 
detta sammanhang innebär begreppet att integrerade och automatiserade system räknas 
som bibliotekssystem. I systemet kan bl.a. funktioner som handhavande av 
periodika/tidskrifter, fjärrlån, förvärv, katalogisering, låneverksamhet etc. finnas. 
 
Med beslut menas att ett val mellan olika handlingsalternativ sker efter att de 
inblandande har införskaffat så mycket information som krävs för att göra ett val 
(Browne, 1993 s.5). Själva beslutsprocessen definieras, enligt Browne, som de 
aktiviteter som följer på varandra innan ett beslut kan fattas och innefattar även att 
beslutet tas (ibid s. 5). De aktiviteter som själva beslutsprocessen består av kommer att 
presentera under rubriken ”Teori”. 
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2. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer en kort beskrivning av den tidigare forskningen inom området 
informationskällors användning i beslutsprocesser ges. Översikten är inte fullständig då 
det finns en mängd forskning inom området utan syftar till att ge en bakgrund och 
placera min undersökning i ett forskningssammanhang.  
 
Organisationsmedlemmarna använder information som ett strategiskt verktyg i främst 
tre avseenden: för att förstå ändringar och utvecklingar i omgivningen, för att generera 
ny kunskap och för att söka efter och utvärdera information för att kunna fatta beslut 
(Choo 1995, s.3). När organisationsmedlemmarna har den förståelse och kunskap som 
krävs för att kunna ta ett beslut måste de välja bland olika alternativ och lösningar för att 
sedan hålla sig till en strategi (ibid s.3f). 
 
Flera undersökningar har gjorts om användningen av informationskällor och kanaler 
och vilken effekt olika källor har på beslutsprocesser. Forskningen har främst fokuserats 
på chefspersoner som beslutsfattare i organisatoriska sammanhang. Mintzberg 
undersökte i sin tidiga forskning chefspersoners olika användning av informationskällor 
och kanaler (Mintzberg 1973, s.44). Resultatet visar att dessa chefspersoner föredrar att 
använda verbal media och informell kommunikation, som telefonsamtal och 
ostrukturerade möten, användes för att överföra och leverera efterfrågan på information. 
De elektroniska källorna nyttjades inte i någon större grad (ibid s.45).  
 
Borgida & Nisbett (1977) undersökte hur olika informationskällor inverkar på 
universitetsstudenters val av kurs (Borgida & Nisbett 1977, s.263f). Studenterna fick 
kursinformation i form av numeriska utvärderingar där kurserna graderats av tidigare 
studenter. Denna numeriska information hade liten inverkan på de blivande studenternas 
val av kurs (ibid s.264). Däremot hade den konkreta informationen, i form av direkta 
kommentarer från de tid igare studenterna, större effekt. Borgida & Nisbett menade att 
detta berodde på att informationskällan bestod av studenter och deras egna upplevelser 
(ibid s.265f). Forskarna drog slutsatsen att informationskällans användbarhet och 
inverkan av direkt kommunikation relaterade till källans ”livlighet”. De menade att 
studenterna ansåg att statistisk information inte var tillräckligt informativ då 
informationen var för intetsägande och abstrakt (ibid s.270f). Resultatet ligger till grund 
för den studie som Daft & Lengel gjorde 1984 om information richness, eller 
informationsvärde (egen översättning). Informationsvärdet beror på hur snabb 
responsen är, hur mycket data som går att lagra och utvinna ur informationskällan samt 
variationen av antydningar och tolkningar (Daft & Lengel 1984, s.232). Jag kommer att 
presentera Daft & Lengels teori om informationsvärde närmare under rubriken 
Teoretiskt ramverk . 
 
McClure utförde en studie som behandlade beslutsprocesser i akademiska 
biblioteksmiljöer (McClure 1980, s.85f). McClure utgick från hypotesen att de 
organisationsmedlemmar som försåg sig med stora mängder information var mer 
benägna att involveras i beslutsituationer än de som försåg sig med en mindre mängd 
information (ibid s.85f). McClure undersökte om olika grupper av bibliotekspersonal 
följde olika informationssökningsmönster. Resultatet visade inga större skillnader 
mellan olika kategorier av anställda. Däremot upptäcktes en relation mellan i vilken 
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utsträckning rutinmässiga uppgifter ingick i arbetsuppgifterna och det antal 
informationskällor som användes av den anställda; ju färre rutinuppgifter som förekom i 
tjänsten desto fler källor användes (ibid s.87). McClure drog slutsatsen att ju mer 
komplex en beslutssituation var desto mer information krävdes; strategiska 
beslutsituationer kräver således fler informationskällor än rutinbeslut, vilket har visat 
sig överensstämma med andra forskningsresultat (ibid s.115f). 
 
O´Reilly forskade i beslutsfattares användning av informationskällor där resultatet visar 
relationen mellan källans tillgänglighet och dess användning (O´Reilly 1982, s.766). 
Studiens syfte var att förklara variationer i användandet av informationskällor beroende 
på hur användaren uppfattade informationens kvalitet och tillgänglighet. Den centrala 
frågan var i vilken utsträckning beslutsfattare använde sig av tillgängliga eller 
kvalitativa informationskällor i beslutsfattandet (ibid s.766f). Enkäter delades ut till 
anställda vid ett flertal socialkontor där de ombads besvara frågor om ålder, utbildning, 
anställning, arbetsmotivation, användning av informationskällor, hur värdefulla olika 
informationskällor upplevdes, beslutens komplexitet och osäkerhet, 
informationskällornas upplevda kvalitet och den upplevda tillgängligheten till den funna 
informationen (ibid s.767). Resultatet visade att olika beslutsfattare med samma 
arbetsuppgifter hade olika preferenser inför olika informationskällor. Ju högre 
utbildning respondenten hade desto mindre användes handböcker. Handböcker och 
intern gruppkommunikation konsulterades oftare än externa källor, PM och nyhetsbrev 
bland alla beslutsfattare (ibid s.768f). Den interna gruppkommunikationen är således en 
viktig aspekt av beslutsfattande. Ett samband upptäcktes mellan individuella egenskaper 
och informationskällor; ju mer motiverad en respondent uppgav sig vara i sina 
arbetsuppgifter desto mer använde sig denna av PM, nyhetsbrev och externa källor (ibid 
s.768f). Användningen av de fyra mest använda informationskällorna i studien 
förklarades i tre av fyra fall med tillgängligheten till källan (ibid s.767). Den 
informationskälla som gav information som var relevant, korrekt, tillförlitlig och aktuell 
bedömdes av beslutsfattarna som högkvalitativ och användes mer frekvent än andra 
källor (ibid s.756 f). O´Reilly påpekar att det är viktigt att ha i åtanke att det ofta är 
tillgängligheten, inte kvaliteten, till informationskällan som oftast är den kritiska 
avgöraren huruvida en källa används eller inte (ibid s.756f). O´Reillys forskning har 
varit en intressant och inspirerande utgångspunkt för min egen studie. 
 
En annan studie som innefattade hur ledare använder informationskällor och 
informationskanaler gjordes av Houghton och Alexander år 1990 (Houghton & 
Alexander, se Browne 1993, s.56). Enligt Browne undersökte Houghton & Alexander 
vilka informationskällor som användes av chefer i diskussioner om industriella och 
samhälleliga frågor (ibid s.56). Resultatet visar att chefernas informationsinsamling 
främst skedde genom informella metoder, såsom kontakt med företagets tjänstemän, 
och genom medlemmar av affärs- och industriföreningar och andra chefer (ibid s.56). 
Resultatet visar också att kommunikationen mellan chefer och kollegor i styrelsen var 
väl utvecklad; personliga nätverk var en viktig informationskälla när det gällde att 
kommunicera och inhämta information (ibid s.56f). När kommunikationen skedde 
utanför organisationen använde cheferna formella kanaler, såsom seminarier, möten, 
ledningsutfrågningar och formella presentationer (ibid s.56f). Även resultatet i denna 
undersökning påvisar vikten av informationskällans värde vid informationsinhämtning. 
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Brownes egna forskning visar hur information söks och används i långdragna och 
strategiska beslutsprocesser (Browne 1993, s.187). Browne studerade hur information 
användes i beslutsprocessen av styrelsen vid ett college i Sydney under en femårsperiod. 
Resultatet visar att beslutsfattarna överblickar, avsöker systematiskt och konstant 
överför information genom hela beslutsprocessen (ibid s.187f). Informationen användes 
så att respondenterna kunde skapa en generell kunskap och för att legitimera själva 
beslutsprocessen. Resultatet visar också att beslutsfattarna efterfrågade relativt lite 
information och att de sökte information som inte var direkt relaterad till utvärdering av 
olika alternativ (ibid s.187). De förlitade sig mer på skriven än muntlig information och 
föredrog att den var sammanfattad och teoretisk än konkret (ibid s.187f).  
 
Det har forskats en del om informationskällor och kanaler genom åren. Kunskapen om 
under vilka omständigheter olika grupper använder olika källor och kanaler har 
utvecklats. Den utförda forskningen visar att olika utgångspunkter kan intas när 
information i beslutsprocesser söks. Dessa utgångspunkter består av att information 
söks kontinuerligt genom hela beslutsprocessen eller att information söks vid vissa 
aktiviteter i processen. Den studie jag valt att göra utgår från att information söks aktivt 
av individerna för att de, i ett senare skede, ska fatta ett beslut.  
 
Tidigare forskning kring beslutsfattande visar att reducering av osäkerhet är en del av 
beslutsprocessen och denna reducering sker genom informationssökning. Det finns dock 
begränsningar i informationssökandet som berör individens uppmärksamhet och 
förmågan att bearbeta information (Case 2002, s.81). Försök har visat att om det finns 
för mycket information om ett ämne så upplever individen ett informationsöverflöd, 
vilket gör att individen förkortar eller avslutar informationssökningen i förtid (ibid 
s.81). Då information kan vara ett sätt att reducera osäkerhet kan det även ha motsatt 
effekt; för mycket information kan göra att individen upplever att hon inte har någon 
kunskap alls i en specifik fråga. För mycket information kan göra att individen upplever 
ett informationsöverflöd som gör det svårt att sålla och ta ett beslut (ibid s.82). 
 
Den aktiva informationssökningen påverkas av hur relevant informationen är, om den 
behandlar det ämne som söks och dess aktualitet, hur tillgänglig samt hur användbar 
den är (ibid s.80). Kontexten påve rkar vilka informationskällor som används och hur 
informationen tolkas; olika individer kan tolka samma information på olika sätt 
beroende på individuella motiv och attityder (ibid s.80). Individens situation, bakgrund, 
och miljö påverkar vilken infallsvinkel som intas under informationssökandet (ibid 
s.80f). Individen söker information från de källor där informationsbehovet lättast kan 
tillfredsställas (ibid s.108). Information kan också, medvetet och omedvetet, undvikas. 
Den information som inte stämmer överens med de kunskaper, åsikter och värderingar 
som finns sedan tidigare hos individen tenderar att undvikas (ibid s.92). Finns ett 
intresse i en specifik fråga hos individen gör detta att hon motiveras att söka och 
inhämta mer information än hon skulle ha gjort om det handlat om ett mindre intressant 
ämne (ibid s.92).  
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3. Beslut 
En beskrivning av vad ett beslut och vad en beslutsprocess innefattar ges för att öka 
förståelsen för processens komplexitet. I detta avsnitt kommer även en kort redogörelse 
av informationens användning i beslutsprocessen för att visa hur informationen kan 
påverka beslutsprocessen. Slutligen beskrivs olika riktlinjer för hur anskaffningen av 
bibliotekssystem kan se ut vilket kan förklara en del av respondenternas 
informationsbeteende. 
 
Ett beslut kännetecknas som ett val mellan två eller flera olika alternativ där 
beslutsfattaren måste samla in så mycket information så att varje potentiellt val kan 
utvärderas och jämföras med andra alternativ (Browne 1993, s.5). Beslut kan delas in i 
två kategorier där den första kategorin består av de förutsägbara, rutinmässiga besluten 
och den andra kategorin består av de komplexa och unika besluten (Case 2002, s.80). 
Den sistnämnda kategorin är de beslut som tas en eller få gånger, exempelvis processen 
att välja bibliotekssystem (ibid s.80f). Denna typ av beslut är komplex och kräver 
individens omdöme och förståelse för den kontext beslutet ska fattas i och vilka 
konsekvenser det kan få (ibid s.6). I litteraturen skiljer dock forskarna mellan 
beslutsfattande och problemlösande (March 1994, s.23). Problemlösande innebär att 
individen identifierar frågor som kräver uppmärksamhet och olika vägar att gå; 
problemet är skillnaden mellan den existerande situationen och det önskade tillståndet 
(ibid s.23). Beslutsfattande innebär att individen identifierar ett problem och därefter 
söker alternativ, utvärderar och väljer bland olika lösningar för att sedan gå till 
handling; problemlösandet är således en del av beslutsfattandet (ibid s.23f). I min studie 
utgår jag från den tidigare presenterade definitionen, under rubriken Definitioner, av 
vad ett beslut innebär, alltså att söka information och göra ett val mellan olika alternativ.  
 
 
3.1 Beslutsprocessen 
 
Den process som leder fram till och innefattar ett beslut är själva beslutsprocessen (ibid 
s.80). Då beslutsprocessen påverkar användningen av informationskällor kan det vara 
intressant att undersöka olika modeller dessa beslutprocesser. En beskrivning kan ge 
större förståelse för hur beslutsprocesser kan se ut och vilka perspektiv som kan intas. 
De fyra huvudperspektiv som är väsentliga inom forskningen som rör beslutsfattande är, 
enligt Browne, de normativa, deskriptiva, analytiska samt de behavioristiska (Browne 
1993, s.8f). Ytterligare en indelning av beslutsmodeller finns vars syfte är att ge en 
djupare förståelse för hur olika beslutsmodeller kan vara utformade. Dessa modeller är 
den klassiska, rationella modellen som är normativ och beskriver hur beslutsprocessen 
bör gå till, den politiska modellen som är en målmedveten process som fokuserar på 
kompromisser och förhandlar så att alla inblandade accepterar en lösning, den 
neoklassiska, organisatoriska och begränsade rationalitetsmodellen som är deskriptiv 
och beskriver vad som händer i organisatoriska beslutsprocesser vilket innebär att alla 
alternativ inte känns till och inte heller vilka konsekvenser alternativen kan få 
(Frankelius 1991 s.74). Denna modell har fungerat som ramverk i ett flertal studier och 
är allmänt accepterad inom forskningen. Jag har valt att basera den egna studien på den 
begränsade rationalitetsmodellen. Mintzberg, Raisinghani & Théorêt (1976) har använt 
sig av och utvecklat denna modell (se bilaga 1) i sin forskning där 
informationsanvändningen i beslutsprocessen undersökts. Resultatet blev modellen 
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Information use in decision phases och bygger på en femårig studie av 25 strategiska 
beslutsprocesser i olika organisationer (Mintzberg, Raisinghani & Théorêt 1976, s.250).  
 
Trots de olika perspektiv som kan intas om vad en beslutsprocess egentligen innebär 
kan några grundläggande principer i beslutsprocessen utläsas i litteraturen. Dessa 
principer består av fyra huvudaktiviteter såsom identifiering av problem, sökning efter 
alternativ/information, utvärdering av alternativ/information och val av ett alternativ.  
 
3.2 Informationens roll i beslutsprocessen 
 
I litteraturen finns olika beskrivningar av information i beslutsprocesser. En beskrivning 
förklarar att information finns i alla aktiviteter genom hela beslutsprocessen och kan 
sökas aktivt vid vissa punkter i processen (Browne 2002, s.14). En annan beskrivning 
förklarar att information kommer vid en speciell punkt i processen, till exempel när 
lösningar identifieras eller när alternativ söks (ibid s.14f). Trots dessa perspektiv på 
information i beslutsprocessen finns ett gemensamt antagande om att information och 
informationssökning är väsentligt i processen.  
 
Browne framhåller vikten av att ha en gemensam syn på värdet av information inom 
organisationen då information kan bidra till organisationens framgång, i synnerhet då 
ekonomiska besparingar och politiska beslut tvingar organisationen att dra ner på 
verksamheten (ibid s.2). Browne menar att det kan vara förödande att dra ner på 
informationsaktiviteter vid dessa tillfällen då organisationens framtida utveckling kan 
hindras (ibid s.2f). Organisationsmedlemmarna bör även ha förståelse för hur 
beslutsprocessen ser ut och hur informationen används inom organisationen (ibid s.3). 
Denna förståelse kan hjälpa medlemmarna att skapa en översikt över vilka 
informationskällor och vilken information som används inom organisationen som i sin 
tur kan användas till att utforma effektiva informationssystem för att stödja framtida 
beslutsaktiviteter (ibid s.5f). Att ha kunskap om informationskällornas användande i den 
turbulenta och komplexa organisationsmiljön är betydelsefullt för att kunna förstå och 
bemöta de behov som finns; har de inblandade i beslutsprocessen vetskap om vad som 
händer i en beslutssituation har de bättre kontroll över den och kan välja att agera 
därefter (ibid s.14f). 
 
För en djupare förståelse av hur informationen används i beslutsprocessen kommer den 
tidigare nämnda modellen Information use in decision phases (bilaga 1) av Mintzberg et 
al beskrivas. Modellen är en strategisk beslutsprocess bestående av tre faser med 
tillhörande aktiviteter: 

• identifikationfas med upptäckande- och diagnosaktivitet, 
• utvecklingfas med sök- och utformningsaktivitet och 
• urvalsfas med gallring, utvärdering/val och berättigandeaktivitet (Mintzberg et 

al 1976, s.266f). 
I identifikationsfasen används information för att identifiera den nuvarande situationen 
och för att förklara kausala relationer. Genom att erkänna de problem, möjligheter och 
behov som finns inom organisationen kan relationer mellan orsak och verkan etableras 
(ibid s.266). I utvecklingsfasen är informationsinsamlingen intensiv vilket leder till att 
olika alternativ och lösningar kan skapas; ett diffust förslag utvecklas till en mer 
specifik lösning med hjälp av information (ibid s.266f). Här kan en rutin för 
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informationssökning utformas. Denna rutin kan hjälpa till att generera och utforma 
lösningar som svarar mot de problem och behov som finns (ibid s.267). I den avslutande 
fasen, urvalsfasen, gallras ogenomförbara lösningar bort. Genom att inhämta 
information kan konsekvenser av olika alternativ förutsägas och kriterier för att välja ett 
alternativ fastställas, klargöras och accepteras (ibid s.267). Det är slutligen 
organisationsmedlemmarna som fastställer, klargör och accepterar det slutgiltiga 
beslutet. Syftet i denna fas är att inhämta information så att ett beslut kan accepteras, 
rättfärdigas och genomföras (ibid s.267f).  

 
Informationssökandet sker aktivt genom hela beslutsprocessen; information söks 
systematiskt av i omgivningen där olika alternativ och konsekvenser analyseras. 
Information söks och sprids för att rättfärdiga valet av lösning och för att bevaka 
beslutsprocessen. Mintzberg et al (1976) urskiljde tre olika informationsrutiner i 
beslutsprocessen: 

• upptäckande; en genomgång av insamlad information och utvärdering av icke-
begärd information görs för att upptäcka situationer där beslut måste tas, 

• undersökande; en insamling och analys av mer specifik information som behövs 
under diagnos-, sök-, och utvärderingsfaserna görs, 

• spridning; kommunikation och spridning av ovanstående information gör att 
nästa fas kan påbörjas (ibid s.263f). 

 
Informationen söks och används under beslutsprocessen med skiftande intensitet och 
används på olika sätt under de olika faserna och beslutsrutinerna. 
Informationsresurserna används mest under utvecklingsfasen då bearbetning av 
lösningar utformas samt under det tidiga skedet av identifikations- och urvalsfasen (ibid 
s.264). Beslutsprocessen är cyklisk med avbrott för konflikter och förseningar; ny 
information kommer in i processen i form av externa avbrott eller nya valmöjligheter 
(ibid s.265). Informationsavbrotten tilltar under beslutsprocessen och är beroende av 
omgivningen; ny information måste inhämtas när omgivningen förändras, utomstående 
krafter hindrar en lösning eller när ett nytt alternativ upptäcks sent i processen; (ibid 
s.265f). 
 
 
4. Riktlinjer för anskaffning av bibliotekssystem 
 
Att välja bibliotekssystem är en lång och kostsam process som kräver tålamod, 
noggrannhet och planering (Manifold 2000, s.119ff). Jag har valt att beskriva denna 
process för att ge en närmare förståelse för studien och det informationsbeteende som 
informanterna uppvisar.  
 
Det primära med att skaffa eller uppgradera ett bibliotekssystem är att det ska fungera 
som ett verktyg för att hjälpa biblioteket att uppfylla de behov som finns hos såväl 
bibliotekspersonal som låntagare (ibid s.119f). Då varje bibliotek har sin egen 
karakteristik och målsättning gör detta att processen kan se olika ut i olika bibliotek 
(ibid s.119). Varje process är unik men vissa generella mönster går att urskilja.  
 
Det vanligaste orsakerna till att ett bibliotekssystem byts ut är att underhållskostnaderna 
har ökat, utrustningen är otillräknelig eller gammal, leverantörerna har övergått till 
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andra produkter och kan inte ge support, nya produkter kan erbjuda bättre lösningar 
eller så kan det nuvarande systemet inte kompletteras (Tedd 1993, s.97).  
 
Manifold anser att bibliotekspersonalen bör planera hur de ska gå tillväga för att nå den 
målsättning de har med det nya bibliotekssystemet (Manifold 2000, s.120). Manifold 
pekar på tre principer som är viktiga att tänka på innan ett bibliotekssystem väljs, 
nämligen att: 

• fokusera på den institutionella kontexten och dess behov; bibliotek är ofta del av 
en större organisation och därför bör biblioteket även ta hänsyn till hela 
institutionens behov. Byte av bibliotekssystem är en del av en organisatorisk 
förändring och ska därför integreras i den organisatoriska strukturen,   

• välja långsiktiga fördelar; välj det system som kommer utvecklas i den riktning 
som biblioteket strävar mot och 

• involvera personal och användare genom hela systembytesprocessen; så länge 
utvecklingen av bibliotekssystem sker desto mer avancerade funktioner kommer 
finnas tillgängliga, vilket kräver att bibliotekspersonalen är involverad i hela 
processen från att välja system till att det fungerar i verksamheten (ibid s.120f). 

 
Manifold menar att de grundläggande aktiviteterna i beslutsprocessen består av: 

• informationssökning om olika bibliotekssystem, 
• identifiering av behov som ska tillfredsställas av det nya systemet, 
• informationssökning om olika system för att klara de behov biblioteket har, 
• utvärdering av leverantör, 
• budgivning, 
• förhandling, 
• kommunikation mellan bibliotekspersonal, teknisk personal, leverantör och 
• stresshantering så att övergången till det nya systemet sker smärtfritt (ibid 

s.122f). 
Enligt svenska förhållanden måste biblioteken även ta lagen om offentlig upphandling 
(LOU) i beaktande inför anskaffning av bibliotekssystem (Lagen om offentlig 
upphandling [www] URL http://www.nou.se/lou1.html 2005-11-09). 

 
Det första steget i processen innebär att bibliotek - och teknisk personal inhämtar 
information om olika bibliotekssystem och fastställer de behov som de har på det nya 
bibliotekssystemet (ibid s.122). Behoven listas efter relevans och jämförs gentemot 
olika system genom en kravspecifikation. I den här fasen kan olika system jämföras 
genom att personalen testar dem på leverantörernas demovisningar. Personalen kan 
även delta i konferenser om bibliotekssystem eller besöka systemleverantörernas 
hemsidor för mer information (ibid s.122f). De kan besöka andra biblioteks hemsidor 
eller intervjua systemanvändarna för att testa de olika bibliotekssystemens användbarhet 
(ibid s.122f). Svar på kravspecifikationer bör utvärderas för att se vilka krav som de 
olika bibliotekssystemen kan uppfylla. Det avslutande steget i processen består av att 
välja systemleverantör (ibid s.122f). Manifold påpekar vikten av god kommunikation 
och samverkan med den leverantör som väljs då ett långvarigt samarbete påbörjas (ibid 
s.122f).  
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Duval & Main menar att planering är A och O vid byte av bibliotekssystem. De påpekar 
att det är viktigt att försvara behovet av ett nytt bibliotekssystem, oavsett om det är en 
uppgradering eller ett helt nytt system (Duval & Main 1992, s.38). Det är väsentligt att 
involvera personalen i planeringsarbetet så att de kan bedöma verksamheten som den 
fungerar i dagsläget, vad som kan förbättras och vilka behov som finns (ibid s.38). 
Genom att få personalen att bli delaktiga i processen gör att övergången till det nya 
systemet blir positivt både för personal och för låntagare (ibid s.38f). Duval & Main 
menar att själva beslutsprocessens förberedelser och genomförande ska utföras av 
arbetsgrupper bestående av personal med specialkompetens inom området (ibid s.39). 
Personalen bör inhämta information om de olika bibliotekssystemen vilket lättast sker 
med hjälp av en kravspecifikation (ibid s.39f). När informationsbehovet är mättat ska 
personalen utvärdera de olika systemen, förhandla om budgivning och slutligen välja ett 
system (ibid s.80f). Duval & Main poängterar att hur väl systemet kommer att fungera 
beror på den tid som läggs ner i processen, personalens egen ansträngning och hur 
välinformerade de är i planeringsprocessen, ju fler av personalen som är inblandad i 
processen ju lättare blir övergången till det nya systemet (ibid s.79). 
 
Boss menar att processen med att välja system börjar med noggrann planering. Han 
anger att de olika stegen i processen består av att: 

• Definiera behov. Vilka behov har biblioteket som kan uppfyllas av systemet och 
finns tidigare problem med annat system? 

• Analysera verksamheten. Vilken målsättning har biblioteket med sin verksamhet 
och hur ska man gå tillväga för att nå målet? 

• Sammanställa insamlade fakta om de olika systemen och leverantörerna och 
• utvärdera de olika alternativen (Boss 1984, s.103f). 

 
 
Tedd beskriver i sin cykliska modell General cycle of stages in setting up a computer-
based library system hur anskaffningen av bibliotekssystem kan gå till: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Baserad på modellen; General cycle of stages in setting up a computer-based 
library system (Tedd 1993, s.96) 
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Tedd påpekar att innan ett bibliotekssystem installeras bör en arbetsgrupp tillsättas som 
rättfärdigar behovet och planerar för möjligheten att införskaffa eller uppgradera ett nytt 
bibliotekssystem (Tedd 1993, s.95). Det första steget består av att fastställa behovet för 
både biblioteket och den institution biblioteket är del av för att sedan fastslå en lämplig 
målsättning för det nya systemet. Målsättningen kan inhämtas genom enkäter, intervjuer 
och observationer bland personal och låntagare (ibid s.95). Nästa steg är att jämföra det 
nuvarande bibliotekssystemet med andra bibliotekssystem. Det system som bäst 
uppfyller de fastställda behoven och kraven utvärderas (ibid s.96). Arbetsgruppen bör 
besöka bibliotek som liknar det egna och har liknande eller likadant bibliotekssystem 
som önskas (ibid s.97). Därefter ska systemleverantörerna kontaktas så att systemens 
pris kan fås. Den information som införskaffas under studien ska resultera i en rapport 
som innehåller: 

• en generell beskrivning av det nuvarande systemet, 
• problem med det nuvarande systemet, 
• möjliga lösningar, 
• översikt av kostnader av andra lösningar, 
• fördelar med det tilltänkta systemet, 
• en beskrivning av vilket arbete som krävs innan ett alternativ kan väljas, 
• hur lång tid implementeringen av det nya systemet beräknas ta och 
• personalens delaktighet (ibid s.97). 
 

En kravspecifikation ska skickas till de utvalda leverantörerna som bör innehålla en 
detaljbeskrivning av det nuvarande bibliotekssystemet, krav på det nya systemet, den 
maximala utgiften som kan läggas på det nya systemet samt önskat leveransdatum (ibid 
s.100f). När kravspecifikationen skickats till olika systemleverantörer ligger det i deras 
intresse att demonstrera sitt bibliotekssystem, demonstrationen är en viktig del i 
processen där bibliotekspersonalens medverkande är väsentlig (ibid s.101f).  
 
Tedd menar att valet av bibliotekssystem påverkas av frågor av allmän, teknisk, support, 
ekonomisk och juridisk karaktär (ibid s.101). Dessa frågor bör behandlas noga då stora 
ekonomiska summor är inblandade; anskaffningspriset är bara en del av kostnaden då 
utbildning, underhåll av hård- och mjukvara, arbetsstationer och utbildning av personal 
är kostnader som ska räknas in (ibid s.101f). Andra faktorer som påverkar valet av 
bibliotekssystem beror på systemleverantören: om bibliotekssystemet motsvarar 
kravspecifikationen, hur tillräkneligt systemet är, framtida uppgradering och finansiell 
trovärdighet (ibid s.101f). När ett bibliotekssystem sedan valts ut ska ett kontrakt 
undertecknas (ibid s.102). 
 
Utvecklingen av bibliotekssystem är progressiv och i utvecklas ständigt. Trots det 
faktum att ovanstående litteratur skrevs vid olika tidpunkter från tidigt 1980-tal till 
2000-tal så kan jag i litteraturen inte finna att dessa processer förändrats nämnvärt under 
åren som gått. De kan sammanfattas och delas in i grundläggande faser som 
rättfärdigande, specificering av behov och val av system. Genom att integrera 
beslutsprocessen och valet av bibliotekssystem kan ett problem med det nuvarande 
bibliotekssystemet upptäckas och ett behov av byte eller uppgradering uppstår. För att 
komma vidare behöver biblioteket identifiera problemet med det nuvarande 
bibliotekssystemet och undersöka vilka krav och behov som biblioteket ställer på ett 
framtida bibliotekssystem. Därefter söker biblioteket efter olika lösningar och formar 
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dessa för att kunna tillmötesgå de krav och behov som biblioteket fastställt. Sedan 
gallras de ogenomförbara lösningarna bort och de alternativ som blir kvar utvärderas 
och jämförs. Därefter väljs den lösning som anses uppfylla de behov som finns. Den 
bedömningen görs antingen av en eller flera individer som sedan analyserar den valda 
lösningen. Valet rättfärdigas genom att den information som stödjer beslutet summeras, 
beslutet förklaras och rättfärdigas. 
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5. Teoretiskt ramverk 
 
I följande avsnitt kommer jag presentera det teorier jag valt att använda som teoretiskt 
ramverk för denna studie. Jag har valt att använda mig av flera olika teorier då en teori 
inte inkluderar allt det jag ämnar undersöka. Dessa teorier syntetiseras då de 
kompletterar varandra: Choo´s indelning av informationskällor (1995), Daft & Lengel´s 
teori om informationskällornas olika värden (1984) samt Höglunds modell om 
informationsutnyttjande (1980). Trots teoriernas relativt höga ålder är de relevanta än i 
dag. De är grundläggande teorier som med tiden utvecklats i olika riktningar beroende 
på vad som studerats. Med Choo´s indelning av informationskällor presenterar jag de 
olika informationskällor som jag undersökt i min studie, hur dessa kategoriserats och 
vilka egenskaper de har. Jag kommer även att använda mig av Daft & Lengel´s teori om 
Information richness för att visa hur informationsrika olika informationskällor är, vilka 
informationskällor respondenterna föredrar att använda och varför. Även Höglunds 
modell av centrala samband för studium av informationsutnyttjande och dess effekter 
används för att undersöka om det råder några samband mellan olika studerade variabler 
såsom problemsituation, miljö, personliga egenskaper, informationstillgänglighet, 
informationsbehov och informationsutnyttjande.  
 
5.1 Information richness 
 
Daft & Lengel menar att organisationsmedlemmar har två huvudsakliga 
informationsuppgifter: att tolka organisationens omgivande miljö och att reglera de 
interna aktiviteterna (Daft & Lengel 1984, s.232). För att dessa uppgifter ska kunna 
utföras krävs det att organisationsmedlemmarna konsulterar olika informationskällor 
(ibid s.232).  
 
Daft & Lengel introducerade begreppet information richness som en grund för att förstå 
informationssökning.  Ett informationsmedel eller informationskälla får ett högt 
informationsvärde beroende på vilken informationsbärande kapacitet den har; ju mer 
data som går att lagra och utvinna ur ett medium desto högre informationsvärde får det 
(ibid s.232). Informationsvärdet beror även på variationen av antydningar och hur snabb 
feedback kan ges (ibid s.232).  
 
Daft & Lengel menar att de mänskliga interna informationskällorna har det högsta 
informationsvärdet då samtal i olika former tillåter snabb feedback och variationer av 
antydningar, språk och kroppsspråk kan användas (ibid s.232f). Det näst högsta 
informationsvärdet har de externa mänskliga källorna, som även de nås genom samtal. 
Dessa samtal behöver inte alltid ske ”ansikte mot ansikte”, därav det lägre 
informationsvärdet (ibid s.232f). De interna textkällorna ses som något fattigare än de 
mänskliga då textkällor har relativt liten chans till snabb respons. Dessa källor är 
informella då de är skapade av organisationsmedlemmar och kopplade till 
organisationens verksamhet och kontext (ibid s.233). De elektroniska interna källorna, 
som i likhet med de interna textkällorna, har liten men snabb möjlighet till respons och 
är direkt kopplade till organisationen (ibid s.233). Längst ner i hierarkin placeras de 
externa elektroniska källorna och de externa textkällorna; de är formella, opersonliga 
och har liten möjlighet till snabb respons (ibid s.233).  
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Information Richness     Medium                 Feedback              Channel          Source        Language 

High                                

                 Face-to-face           Immediate          Visual, Audio      Personal       Body, Natural 

       Telephone               Fast                    Audio                  Personal       Natural 

       Written, Personal    Slow                   Limited Visual     Personal       Natural 

       Written, Formal       Very slow          Limited Visual     Impersonal    Natural 

Low                       Numeric, Formal     Very slow          Limited Visual     Impersonal    Numeric 

 
Figur 2 . Characteristics of media that determine richness of information processed. 
Daft & Lengel 1984, s.197 
 
I praktiken är inte informationskällorna strikt uppdelade utan avlöser varandra, de 
mänskliga källorna har exempelvis möjlighet att bearbeta information innan den förs 
vidare till nästa källa (ibid s.234f). Informationen kan således färdas genom flera 
medlare innan den anländer till slutanvändaren (ibid s.234). Informationskällor som 
ligger högt upp i informationskedjan summerar, förklarar eller tolkar data och hjälper 
användare att förstå tvetydiga situationer (ibid s.234f). Källor som befinner sig långt ner 
i kedjan erbjuder detaljer och tillåter användare att forma egna åsikter (ibid s.234ff).  
 
Vid en avläsning av organisationens omgivning kan ett informationsnätverk, som 
inkluderar långa och korta informationskedjor, vara nödvändig för att försäkra sig om 
att viktig information inte missas (ibid s.358f). Daft & Lengel menar att 
informationsosäkerhet och informationsvärde är relaterade till varandra; beslutsfattare 
väljer information som avlägsnar den osäkerhet som finns i de olika faserna i 
beslutsprocessen (ibid s.359). De menar också att ju mer komplex och osäker en fråga är 
desto informationsrikare media bör användas (ibid s.232f). Informationskällornas höga 
informationsvärden behövs för att reducera den tvetydiga information som kan fås 
under osäkra förhållanden, som exempelvis händelser i den externa miljön. Medier av 
lägre värden används främst för att definiera målsättningar och för att organisationen 
ska fungera effektivt (ibid s.359). Det krävs att organisationsmedlemmarna kan 
balansera mellan användningen av källor med olika informationsvärden för att kunna 
erhålla en tillfredsställande förståelse och kunskap (ibid s.359). Valet och användning 
av olika informationskällor beror på källornas tillgänglighet och kvalitet, 
informationens attribut och vad som krävs av problemsituationen (ibid s.359). 
 
 
5.2 Informationskällor 
 
Informationskällorna kan delas in i interna och externa mänskliga källor, textkällor och 
elektroniska källor (Choo, 1995 s, 140f). 
 
 5.2.1 Mänskliga källor 
 
De mänskliga källorna placeras högt upp i informationskedjan och anses vara de 
viktigaste källorna (ibid s.141). Mänskliga källor levererar både ”mjuk” och ”rik” 
information som krävs för att bli bekant med en viss situation och för att kunna ta beslut 
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när det krävs (ibid s.140f). Vid överföring av information filtrerar och omformar de 
mänskliga källorna informationen på två sätt: de absorberar osäkerhet och avgränsar 
informationen (ibid s.140f). Som den tidigare forskningen visar föredrar individer 
mänskliga källor när tvetydiga och ostrukturerade problem hanteras, nivån av osäkerhet 
är hög, informationen begränsad och när den tillgängliga informationen är osäker och 
kan tolkas på flera sätt. De mänskliga informationskällorna ger nödvändig och informell 
information vilket gör att omedelbara beslut kan fattas, dock behöver de oftast 
kompletteras med andra källor (ibid s.140f).  
 
Interna mänskliga källor 
 
De interna mänskliga källorna består av organisationens personal. Dessa interna källor 
uppmärksammar organisationens specifika informationsbehov och problem. En individ 
kan summera en stor mängd inkommande information, filtrera bort irrelevant material, 
uppmärksamma det relevanta och föreslå alternativ och lösningar, därav det höga 
informationsvärdet (ibid s.141f).  
 
Externa mänskliga källor 
 
Externa mänskliga källor består av individer utanför organisationen som kan erbjuda 
relevant information om den omgivande miljön, exempelvis kunder, leverantörer, 
distributörer och konkurrenter (ibid s.56). Informationen från dessa källor kan ha stor 
inverkan på en beslutsprocess (ibid s.56f). När en avläsning av omgivningen görs har 
dock de mänskliga källorna begränsningar då individer tenderar att omge sig med 
likasinnade och utmanar därmed inte det kollektiva tänkandet som råder i det personliga 
nätverket (ibid s.149f).  
 
5.2.2. Textkällor/textdokument 
 
Textkällor innefattar externa och interna textdokument som är tryckta och 
pappersbaserade (ibid s.150f). De textdokument som publicerats elektroniskt via 
webben och i databaser räknas inte in i denna kategori utan placeras under elektroniska 
källor (ibid s.150f). Textkällor har en bredare informationsvidd och är mer pålitlig och 
korrekt vid överföring av information än de mänskliga källorna (ibid s.151). Däremot 
har textkällorna inte de filtrerande och tolkande kvalitéer som de mänskliga källorna har 
(ibid s.151). Textkällor är särskilt användbara när formell och strukturerad information 
krävs och när informationen måste överföras som fakta, numeriska data, juridiska data, 
organisationskartor, budget, finansiell data eller produktspecifikationer (ibid s.151f). 
 
Interna textdokument 
 
Interna textdokument produceras av individer inom organisationen. Ett sätt att dela in de 
interna dokumenten är i operativa -, planerings-, och informationsdokument (ibid 
s.153f). Operativa dokument är dokument som fås genom aktiviteter inom 
organisationen till exempel rapporter, protokoll och PM (ibid s.154). 
Planeringsdokument skapas utifrån planerings- och analysverksamhet, exempelvis 
strategiska planeringsdokument och projektförslag (ibid s.154). Informationsdokument 
består av artiklar och urklipp från tidigare publicerade dokument och arkiverade 
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dokument från bibliotek eller marknadsföringsavdelningar (ibid s.154). Choo menar att 
många interna dokument inte är organiserade och förvarade så att de kan återanvändas 
vid senare tillfällen (ibid s.154f). Dokumenten förvaras av de individer som skapade 
dem vilket innebär att det inte finns någon samordnad funktion för att lagra och finna 
dessa textdokument (ibid s.155). Detta kan vara en anledning till att interna textkällor 
inte används i den utsträckning som de skulle kunna göras. Lösningen är att 
organisationen utformar en dokumentpolicy som gör det lättare att lokalisera specifika 
interna dokument (ibid s.155).  
 
Externa textdokument 
 
Externa textdokument är effektiva när en generell avläsning av omgivningen ska göras 
(ibid s.152). Textdokumenten kan fungera som en radar för frågor och trender som kan 
komma att bli angelägna inom en snar framtid (ibid s.152f). Genom att studera tryckta 
dokument såsom årsrapporter, annonser och platsannonser, tidningar och tidskrifter kan 
information fås fram om organisationer och det område som organisationen verkar i 
(ibid s.152f). Andra externa textkällor kan vara rapporter, olika tryckmaterial, 
handböcker, metodböcker, guidelines och andra externa dokument (ibid s.153).  
 
5.2.3. Elektroniska källor 
 
Enligt Choo passar elektroniska källor bäst när komplett och uppdaterad information 
behövs om exempelvis nya produkter och ny teknologi (ibid s.142). Elektroniska källor 
kan även användas för att spåra mönster och upptäcka kopplingar mellan händelser, 
personer och organisationer (ibid s.142f). De elektroniska källorna blir lätt strategiska 
informationsverktyg för organisationer som använder sig av dessa kontinuerligt (ibid s. 
156).  
 
  Interna elektroniska dokument 
 
Genom att använda interna fulltext- och referensdatabaser kan ett antal fördelar ges:  
§ de kan vara användbara när information om obekanta eller komplexa frågor söks 

då sökspråkets mångfaldighet gör att både generella och specifika 
informationssökningar kan utföras, 

§ de är inte begränsade av en hierarkisk indexering av publicerade dokument; en 
informationssökning går att göra i flera databaser samtidigt och är relativt lätt att 
utföra och sparar tid, 

§ informationen tenderar att vara omfattande, aktuell och uppdateras mer 
regelbundet än tryckta textdokument och 

§ det kan vara lättare att finna information i dessa källor än i textkällor (ibid 
s.156f). 

Det finns även informationsverktyg som enbart riktar sig till specifika målgrupper, som 
exempelvis Intranät som är en webbplats som organisationens medlemmar har tillgång 
till med hjälp av ett lösenord. 
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Externa elektroniska dokument 
 
Externa fulltext- och referensdatabaser har samma fördelar som de interna. Här är det 
värt att notera att tillgång till externa databaser är en ekonomisk fråga. För att kunna 
utnyttja databasens fulla potential ska informationssökaren vara väl förtrogen med 
databasen och ha kunskaper om olika sökstrategier för att kunna hitta relevant 
information (ibid s. 157).  
 
Internet är ett externt, elektroniskt informationsverktyg där informationsdelningen kan 
ske med hjälp av e-post, diskussionsgrupper, webbsidor, mailinglistor, nyhetsgrupper 
och tidskrifter (ibid. s.166f). Enligt Choo är det mest slående med Internet den 
informationskultur som råder där informationen delas och finns tillgänglig 
internationellt (ibid s.165).  
 
Efter att ha undersökt olika guidelines, fallstudier samt diskuterat med min handledare 
har jag valt att dela in informationskällorna i en bibliotekskontext där byte av 
bibliotekssystem ska ske. Indelningen av informationskällorna är som följer:  

• mänskliga källor som består av intern bibliotekspersonal, teknisk personal samt 
extern bibliotekspersonal, teknisk personal och systemleverantör, 

• textkällor som består av interna PM, rapporter, arkiv, protokoll och andra interna 
dokument samt externa rapporter, tidskrifter, leverantörstryck, tidningar, 
handböcker, metodböcker, guidelines och andra externa dokument och 

• elektroniska källor som består av interna databaser, intranät samt externa 
databaser, Internet, diskussionsforum och mailinglista. 

 
 
5.3. Informationsutnyttjande 
 
Höglunds modell om informationsnyttjande är en sammanställd modell av resultat från 
den tidigare forskningen och som utifrån tidigare, oberoende undersökningar visar de 
variabler som påverkar varandra vid nyttjande av information (Höglund 1980). 
Originalmodellen är från Höglunds tidigare forskning men har i denna studie hämtats 
från Höglunds & Perssons bok Information och kunskap (1985). Denna 
informationsnyttjandemodell (figur 3) visar de grundläggande samband som kan 
förklara informationsbeteendet hos individer. Det finns ett antal liknande modeller om 
informationsnyttjande i litteraturen av senare datum. Då Höglunds modell om 
informationsnyttjande är äldre har jag jämfört den med senare modeller som tillkommit 
under 1990-talet (jfr Johnson, 1997 s.34; Leckie, Pettigrew & Sylvain, 1996 s.161ff). 
De senare modellerna visar att genom åren har informationssökningsmodellerna 
utvecklats till att bli mer avancerade och specificerade. Höglunds modell av 
informationsutnyttjande är fortfarande gångbar; jämförelser med senare modeller visar 
att de är uppbyggda på liknande sätt och med liknande variabler då de bygger på den 
tidigare forskningen. Jag valde att använda mig av Höglunds modell av 
informationsnyttjande för att den visar och förklarar på ett överskådligt sätt en 
komplicerad process.  
 
Informationsanvändningen innefattar många olika moment i långa och komplicerade 
handlingssekvenser och är i huvudsak en intellektuell aktivitet som är svår att studera 
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och beskriva (Höglund & Persson 1985, s.47f). Det som går att undersöka, genom 
empiriska studier, är samspelet mellan informationsanvändare och informationssystem, 
exempelvis vilka informationskällor som nyttjas och hur ofta de nyttjas. Höglund & 
Persson påpekar att om man vill undersöka hur information värderas och bearbetas är 
man hänvisad till användarens egna värderingar och uppfattningar (ibid s.47f).  
 
Höglunds (1980) informationsnyttjandemodell beskriver centrala samband av 
informationsutnyttjande och vilka effekter det får. Problemsituationen och miljön kan 
bestå av individens arbetsuppgifter och organisationstillhörighet (ibid s.95). De 
personliga egenskaperna kan bestå av individens bakgrund, motivation och 
ansträngning för att söka efter information (ibid s.95). Informationsutbudet och 
informationstillgängligheten, hur lätt det är att få tag på den önskade informationen, 
påverkar även det upplevda informationsbehovet. Informationsbehoven kan delas in i 
regelbundna, vardagliga, och tillfälliga, specifika behov (ibid s.44). Regelbundna 
upplevda informationsbehov är problemområden där utvecklingen kan följas 
kontinuerligt och där informationen kan tillämpas i ett senare skede (ibid s.44). De mer 
tillfälliga upplevda behoven består av att öka kunskaperna i mer specifika områden 
genom att uppdatera kompetensen, finna färdiga lösningar eller ta del av expertråd. (ibid 
s.44f). I olika problemsituationer ser informationssökningsbeteendet olika ut då 
informationsutbudet och tillgången till informationskällor varierar. Problemsituationen, 
personliga egenskaper och informationstillgängligheten resulterar i det upplevda 
informationsbehovet som i ett komplicerat samspel påverkar informationsutnyttjandet 
(ibid s.95). De effekter informationsanvändningen får genom användningen av olika 
informationskällor kan studeras genom aktiviteter och problemlösningar (ibid s.48). Då 
den dominerande egenskapen i problemsituationer är osäkerhet torde 
informationsbehovet öka när frågeställningarna blir allt mer komplexa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 3. Några centrala samband i en modell för studium av informationsutnyttjande 
och dess effekter. Höglund & Persson, 1985, s.94 
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I studien har jag valt att använda mig av denna modell för att undersöka vilka 
informationskällor som används av de inblandade i beslutsprocessen vid val av 
bibliotekssystem. Miljön och problemsituationen är förlagd vid olika typer av bibliotek 
där ett bibliotekssystembyte har skett någon gång mellan åren 2000-2004. Orsaken till 
och utformningen av bibliotekssystembytet har jag valt att lägga in som variabler för att 
undersöka om det går att urskilja några samband med andra variabler. I variabeln 
personliga egenskaper har jag lagt in egenskaper som behandlar beslutsfattaren; kön, 
ålder, utbildning, yrke, tidigare erfarenhet av bibliotekssystembyte, kunskap om 
bibliotekssystem, motivation och inflytande. I studien kommer jag även att undersöka 
hur respondenterna upplevde informationskällans tillgänglighet, användbarhet och 
relevans samt det egna upplevda informationsbehovet efter information om 
bibliotekssystem. Genom att studera problemsituationen, individens bakgrund, 
informationsbehovet, samt informationskällornas tillgänglighet, användbarhet och 
relevans är min förhoppning är att kunna urskilja vilka informationskällor som används 
och vad som påverkar valet av de informationskällor som nyttjas i beslutsprocessen. 
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6. Metod 
 
I metodavsnittet beskrivs den metod jag valt att använda mig av samt hur urvalet av 
tillfrågade bibliotek och informanter gick till. Jag kommer även att redogöra för hur 
enkäten utformades och därefter beskriva utskicken av enkäterna, insamlandet av data, 
databehandlingen och avläsningen. Det eventuella bortfallet kommer att undersökas och 
analyseras. 
 
6.1 Metodval 
 
Då jag vill undersöka vilka informationskällor som personal i flera olika bibliotek 
använder när de söker information i en komplex beslutsprocess använder jag en 
kvantitativ metod för att erhålla så många svar som möjligt. Genom att använda en 
kvantitativ metod hoppas jag kunna nå många respondenter så att eventuella mönster, 
samband och jämförelser kan göras mellan olika variabler. Repstad menar att i den 
kvantitativa studien inriktar man sig på några få drag eller variabler från den konkreta 
verkligheten och dessa variabler kan användas till att beskriva, förklara och förenkla 
statistiskt (Repstad 1999, s.11). Holme & Solvang menar att: ”… kvantitativa metoder 
används när man vill uttrycka något om en urvalsgrupp och vill ha ett tvärsnitt av det 
som undersöks för att kunna göra jämförelser och visa samband.”(Holme & Solvang 
1997, s.77). En kvalitativ metod hade förändrat det ursprungliga syftet med studien till 
att ge en fördjupad insikt i användningen av informationsskällor. Det skulle innebära att 
ett färre antal personal skulle ha intervjuats för att ge en djupare förståelse för orsaken 
till de använda informationskällorna.  
 
Då min studie innebär att jämföra ett större antal bibliotek fann jag att elektroniska 
enkäter var ett passande datainsamlingsverktyg för att inte låta ekonomiska 
tillkortakommanden påverka antalet utskick. Svagheten med denna metod består av att 
försäkra sig om att de tilltänkta respondenterna får tillgång till, tar sig tid att besvara och 
skicka in enkäten. Då den grupp jag ämnar undersöka använder datorn som ett verktyg i 
sitt arbete och kan bedömas som vana datoranvändare anser jag inte att en elektronisk 
enkät skulle uppfattas som mer krånglig än en pappersbaserad enkät. Enligt Case fann 
en forskare vid namn Zhang i en studie om användning av vetenskapliga 
Internetbaserade källor flera olika metoder för respondenter att besvara elektroniska 
enkäter (Zhang, se Case 2002, s.192). Zhang publicerade enkäten på en webbsida som 
respondenterna kunde besvara direkt på webben eller skriva ut och besvara för att sedan 
skicka via post eller fax (ibid s.192). Zhang fann att enkätsvaren via Internet, till 
skillnad mot enkäter via brevsvar, hade högre svarsfrekvens och snabbare respons (ibid 
s.192). Att besvara en elektronisk enkät kräver dock att respondenten har tillgång till en 
dator samt innehar grundläggande dator- och Internetkunskap. Enligt Case fann Zhang 
att de som besvarade enkäten via webben tenderade att använda Internet ofta och var 
unga (ibid s.193).  Det även finns nackdelar med att använda elektroniska enkäter då de 
kan uppfattas som opersonliga och kan, av misstag, skickas ut flera gånger så att 
respondenten besvarar samma enkät flera gånger (ibid s. 194).  
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6.2. Urval 
 
Mitt syfte var att utföra en totalundersökning av de bibliotek som bytt bibliotekssystem 
någon gång mellan åren 2000 t.o.m. 2004. För att ta reda på vilka bibliotek som bytt 
bibliotekssystem mellan de aktuella åren valde jag att kontakta de systemleverantörer 
som verkar på den svenska marknaden. Jag skickade en förfrågan via e-post till olika 
bibliotekssystemleverantörer och jag skickade även ut en förfrågan via BIBLIST 
(elektroniskt forum för anställda i bibliotek inom Norden) där biblioteken själva kunde 
svara på om de bytt system. Då inte alla bibliotek som ingår i studien har kunnats 
identifierats och inkluderats innebär detta att en viss undertäckning förekommer.  
 
Efter att ha fått svar från bibliotekssystemleverantörerna och några bibliotek svarat via 
BIBLIST valde jag ut en eller flera kontaktpersoner från varje bibliotek som bytt 
bibliotekssystem. De filialbibliotek som förekom på listan från systemleverantörerna får 
ses som en del av huvudbiblioteket.  
 
6.3. Val av informanter 
 
Då jag valt att inrikta mig på den personal som varit inblandad vid val av 
bibliotekssystem har de informanter som ingår i min undersökning koppling till olika 
biblioteksmiljöer, från det traditionella folkbiblioteket till det elektroniska biblioteket i 
exempelvis företagsmiljö. Jag valde att inte leta upp de och kontakta de personer som 
varit inblandade i processen att byta bibliotekssystem då jag ansåg att det skulle vara 
alltför svårt att identifiera dessa individer. Jag skickade i stället enkäten till ansvariga 
chefer och bibliotekssansvarig personal där de i sin tur fick kontakta och vidarebefordra 
länken till den inblandade personalen.  
 
6.4. Enkäten 
 
För att kunna samla in data och utvinna så många svar som möjligt bestämde jag att 
utforma en elektronisk enkät i datorprogrammet SelectSurveyASP (se bilaga 3). Då de 
presumtiva respondenterna var ett större antal kan elektroniska enkäter hjälpa till att 
hålla nere de kostnader som det innebär med svarskuvert, utskick och påminnelser. 
  
Enkäten börjar med allmänna kryssfrågor om biblioteket, personuppgifter, utbildning, 
erfarenhet till mer specificerade uppgifter om bibliotekssystem, inflytande, hur 
bibliotekssystembytet gick tillväga och val av informationskällor. Därefter har 
graderingsfrågor infogats så att respondenten själv kan gradera förtrogenheten med 
olika bibliotekssystem, den egna kunskapen inom ämnesområdet, det upplevda 
inflytandet i processen, den upplevda motivationen i informationssökningsprocessen, 
hur lättillgängliga och relevanta olika informationskällor upplevdes vara samt hur 
användbar informationen från respektive informationskälla var. Respondenterna ombads 
även att ge en kort beskrivning hur de gick tillväga när de valde bibliotekssystem. Några 
motiveringsfrågor har infogats för att få respondenternas uppfattningar och tankar om 
de informationskällor som använts. I enkäten finns även möjlighet för respondenten att 
ange andra informationskällor än de som föreslagits. 
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6.4.1. Pilotstudie 
 
Då frågorna i en enkät kan missuppfattas valde jag att utföra en pilotstudie för att 
minska risken för missförstånd. Genom att frågorna ställs i en skriftlig enkät försvinner 
möjligheten att, genom direkta samtal, klara upp eventuella missförstånd som kan 
uppstå. Jag är medveten om att respondenterna kan uppfatta frågorna, trots pilotstudien, 
på ett annat sätt än det som avsetts. Genom att utföra en pilotstudie har jag dock försökt 
att eliminera risken för missförstånd. 
 
Efter att ha sammanställt enkäten prövade jag den genom att dela ut till 
bibliotekspersonal som varit inblandade i processen att välja bibliotekssystem i ett 
folkbibliotek i en kommun i Dalarna. Enkäterna var i det här stadiet i pappersform då 
jag ännu inte kommit underfund med de tekniska detaljerna för hur de elektroniska 
enkäternas svar skulle kunna insamlas. Jag delade ut fem stycken enkäter personligen 
och uppmanade respondenterna att inte diskutera frågorna med varandra utan i stället 
skriva ner sina funderingar eller diskutera dessa direkt med mig. Vid några tillfällen 
diskuterade jag och respondenterna frågor som var oklara vilket gjorde att jag lättare 
kunde upptäcka de frågor som var tvetydiga och kunde missförstås. Exempel på sådana 
tvetydigheter och missförstånd var frågor som var alltför långa och därför delades upp i 
flera frågor samt frågor som behövde omformuleras för att bli klarare. Efter knappt en 
vecka samlade jag in enkäterna och sammanställde de diskussioner, svar och 
kommentarer jag fått. 
 
 
6.5 Utskick 
 
Efter att ha testat och skrivit in enkäten i programmet SelectSurveyASP skickade jag ett 
missivbrev (se bilaga 2) med en länk till enkäten via e-post till de ansvariga inom 
biblioteken. Dessa ansvariga personer ombads att vidarebefordra misisivbrevet samt 
länken till den personal som varit inblandad i beslutsprocessen. Jag var medveten om att 
detta tillvägagångssätt var riskfyllt då förfrågan lika gärna kunde stanna vid första ledet, 
till exempel genom att e-postmeddelandet inte läses eller att den tilltänkta respondenten 
slänger meddelandet. Då jag inte visste vilka personer som ingått i min undersökning 
innebar detta att påminnelserna skickades via e-post till de utsedda kontaktpersonerna. 
Dessa fick i sin tur skicka påminnelsen vidare till de inblandade i 
bibliotekssystembytesprocessen. I efterhand kan det ha varit klokt att direkt kontaktat 
bibliotekscheferna för att få namn på de som varit inblandade i bibliotekssystembytet. 
Dessa inblandade kunde sedan ha kontaktats direkt via e-post vilket kunde ha ökat 
andelen svar. 
 
 
6.5 Bortfallsanalys 
 
Av 90 utskickade elektroniska missivbrev med tillhörande länk till en elektronisk enkät 
erhöll jag svar från sex stycken bibliotek som angav att de bytt bibliotekssystem innan 
de aktuella åren 2000 –2004 och därmed föll dessa ur ramen för undersökningen. Av de 
resterande 84 utskicken erhöll jag 31 besvarade enkäter efter tre påminnelser via e-post. 
De besvarade enkäterna kom från olika bibliotek. De enheter som ingår inom 
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undersökningens ram men som av något skäl inte vill eller kan delta i undersökningen 
är bortfallet. Bortfallet kan ha flera orsaker, till exempel är de inte anträffbara av olika 
skäl, vägrar delta, sjukdom, språksvårigheter eller tekniska svårigheter, som exempelvis 
vid elektroniska formulär (Trost 2001, s.254). I studien var det externa bortfallet stort 
vilket kan bero på att enkäten uppfattades som omfattande och tidskrävande att fylla i 
och frågorna av privat karaktär kan ha uppfattats som besvärande.  
 
Från bortfallet, som bestod av 53 bibliotek, fick jag 29 stycken e-postmeddelanden från 
olika bibliotek där skäl till varför ingen kunde eller ville besvara enkäten angavs. De 
främsta skälen angavs vara tidsbrist och personalomsättning. Resten av bortfallet, 24 
stycken bibliotek, valde att inte ange några skäl till att inte delta i undersökningen. 
Svarsfrekvensen från den elektroniska enkäten var därmed 37 %. Detta låga deltagande 
gjorde att jag beslutade att utföra en bortfallsanalys. Bortfallsanalysen består av att få så 
många som möjligt av de som inte besvarat enkäten att göra det (ibid s.118). Därefter 
kan en jämförelse göras mellan de respondenter som besvarade det första enkätutskicket 
och de som besvarade det andra enkätutskicket (ibid s.118f). De som besvarar det andra 
utskicket representerar därmed bortfallet. Syftet med detta är att upptäcka eventuella 
skillnader och likheter i resultaten och utifrån detta anta att de resterande 
respondenterna skulle ha besvarat enkäten på ett likartat sätt (ibid s.118ff). Jag valde att 
använda mig av metoden Hansen-Hurwitz som innebär att man byter insamlingsmetod 
för att få ett slumpmässigt obundet urval av bortfallet (Dahmström 1996, s.208). I stället 
för att samla in svar via den elektroniska enkäten kan postenkäter, telefon- eller 
besöksintervjuer användas (ibid s.208).  
 
Jag valde att utifrån det stora bortfallet, det vill säga de 53 bibliotek som inte deltagit i 
undersökningen, välja ut och kontakta var femte bibliotek. Genom att använda den 
ursprungliga listan över bibliotek som bytt system mellan åren 2000 - 2004 ströks de 
bibliotek som besvarat enkäten och de bibliotek som angivit skäl till att inte kunna/vilja 
delta. Av de återstående 24 biblioteken valdes sedan 10 bibliotek slumpmässigt ut.  
Kontaktpersonerna vid dessa bibliotek sökte jag upp via telefon. Det visade sig att flera 
av kontaktpersonerna inte var anträffbara eller inte hade tid med en telefonintervju. Jag 
beslöt därför att skicka enkäterna och missivbreven med svarskuvert via post. Det 
ursprungliga missivbrevet omformulerades där jag påtalade vikten av deras medverkan i 
undersökningen. 10 stycken enkäter skickades per post den 31/3- 2005 där jag angav 
sista svarsdatum till den 7/4-2005. Jag beslöt att hålla svarstiden kort för att få 
respondenterna att snabbt besvara enkäten innan den skulle hinna falla i glömska. Efter 
det sista svarsdatumet erhöll jag sju besvarade enkäter vilket gav en svarsprocent på 70 
%. Tillsammans med de tidigare svaren hade 38 svar erhållits och den sammanlagda 
svarsprocenten beräknades till 45 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 27 

Enkätutskick                Antal 
Utskick 1 90
Varav inom rampopulationen 84
Svar 31
Utskick 2 (Hansen Hurwitz)  10
Svar  7
Summa svar totalt                                    38 
Tabell 1. Enkätutskick. 

 
Det stora bortfallet uppgavs främst bero på tidsbrist och personalomsättning. Trots att 
den uppskattade tiden att fylla i enkäten angavs till mellan 10- 15 minuter i missivbrevet 
menade ett fåtal presumtiva respondenter att frågeformuläret tog för lång tid att fylla i. 
Några personer angav att den personal som varit inblandad i systembytesprocessen bytt 
arbetsplats och därmed fanns ingen på plats som kunde besvara frågorna. 
 
Bortfall 
Summa; kunde ej delta: 29
pga tidsbrist, 11
personalomsättning, 13
ville ej besvara enkät, 3
annat skäl. 2
Antal som ej angav skäl 24
Totalt bortfall 53
Tabell 2. Bortfall 
 
Det interna bortfallet var i frågorna 29 (31 svar), 31 (33 svar), 36 (36 svar), 37 (31 svar), 
39 (32 svar) där motiveringar till föregående fråga ombads att uppges. Det interna 
bortfallet kan bero på att respondenterna inte kan ge någon motivering till valet av 
informationskällor, inte vill ge någon motivering eller att de upplever frågan för 
krävande. 
 
De beräkningar och den analys som utförts kommer att beskrivas utförligt i avsnittet 
”Resultat”. Även statistisk signifikans, Spearmans rangkorrelationstest, Mann Whitney 
och Kruskal Wallis-test kommer att presenteras i resultatdelen för att lättare kunna 
återkoppla de statistiska beräkningarna med result aten. 
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7. Resultat 
 
Efter insamlandet av data beräknades och analyserades den med hjälp av 
datorprogrammen SelectSurveyASP, SPSS och Excel. I SelectSurvey ASP utfördes 
vissa procentuella uträkningar, såsom svarsprocent och medelvärde, automatiskt av 
programmet. Med hjälp av det statistiska datorprogrammet SPSS utfördes beräkningar i 
form av Spearmans rangkorrelationstest, Mann Whitney och Kruskal Wallis-test.  Mann 
Whitneys test användes för att upptäcka huruvida några signifikanta skillnader kunde 
hittas i svaren mellan det första och det andra utskicket (bortfallet). Detta test prövar 
hypotesen att två stickprov kommer från populationer med lika fördelningar (Aronsson 
1997, s.232). Genom en beräkning visar Mann Whitney-testet att p-värdet är mer än 
0,05 i samtliga fall vilket innebär att det inte finns några skillnader mellan de båda 
grupperna. Enligt den utförda bortfallsanalysen hade ett större antal svar inte heller 
förändrat det slutliga resultatet. 
 
Jag valde att använda mig av den allmänt vedertagna gränsen för statistisk signifikans 
där p-värdet ligger under 0,05 (Trost 2001, s.192f). Sannolikheten för att få de 
observerade mätvärdena om nollhypotesen vore sann kallas för p-värde (ibid s.192f). 
Nollhypotesen formuleras som att det samband jag letar efter inte existerar och 
nollhypotesen kan uteslutas om p-värdet ligger under signifikansnivån 5 % (ibid 
s.192ff). Korrelationskoefficienten är ett mått på hur starkt sambandet mellan två 
variabler är där p-värdet påvisar hur trolig koefficienten är.  Koefficienten kan anta ett 
värde mellan –1 och +1, ju närmare 0 desto lägre korrelation (ibid s.192ff).  
 
Med hjälp av variansanalysen Kruskal-Wallis kan medelvärdet mellan flera grupper av 
individer jämföras, detta fungerar ungefär som Mann Whitney-testet men kan beräknas 
mellan fler än två grupper åt gången (ibid s.234). Genom att använda Kruskal Wallis 
valde jag att undersöka om några skillnader förelåg mellan bibliotekstyper och flera 
olika variabler. Med Spearmans rangkorrelationstest beräknas om några samband finns 
mellan variablerna insatt, informationsbehov, informationsutbud, informationssökning, 
inflytande, arbetslivserfarenhet, motivation, ålder och kön. Jag kommer att presentera de 
siffror som ligger under signifikantnivån 0,05. 
 
 7.1 Bibliotek 
 
Majoriteten av respondenterna, 58 %, uppger att de jobbar i specialbibliotek. Resterande 
delen av respondenterna anger 8 % att de jobbar i folkbibliotek, skolbibliotek 16 %, 
sjukhusbibliotek 3 %, högskole-/universitetsbibliotek 12 % och företagsbibliotek 3 %.  
Bibliotekstyp Utskick 1 Utskick 2 Totalt 
Specialbibliotek 21 1 22
Skolbibliotek 3 3 6
Högskole- & universitetsbibliotek 3 2 5
Folkbibliotek 2 1 3
Sjukhusbibliotek 1 0 1
Företagsbibliotek 1 0 1
Summa 31 7 38
Tabell 3. Andel av respondenternas placering vid bibliotekstyp.  
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Då majoriteten av respondenterna jobbar i specialbibliotek är skillnader mellan olika 
typer av bibliotek svåra att upptäcka med blotta ögat. Genom att använda den tidigare 
presenterade metoden Kruskal Wallis undersökte jag nollhypotesen, det vill säga att det 
inte föreligger några skillnader mellan olika bibliotekstyper och variabler som ålder, 
arbetslivserfarenhet, kön, motivation, inflytande, kunskap om bibliotekssystem samt 
upplevt informationsbehov. Signifikansen uppgår långt över signifikantsnivån på 
samtliga jämförelser vilket innebär att några skillnader mellan olika bibliotekstyper och 
jämförande variabler inte kan utläsas. 
 
7.2 Ålder & kön 
 
I den totala svarssumman är majoriteten av respondenterna kvinnor (63 %) och männen 
är 37 %. I det andra utskicket, utgör kvinnorna 43 % och männen 57 %. Totalt sett 
anger majoriteten av respondenterna (74 %) att de är 41 år eller äldre, liknande siffror 
anges även för bortfallet. Åldersfördelningen bland respondenterna ser ut som följer: 
 
Ålder Utskick 1 Utskick 2 Totalt 
< 20 år 0 0 0
21- 30 år 2 1 3
31 - 40 år 7 0 7
41 - 50 år 4 1 5
51 - 60 år 11 3 14
> 60 år 7 2 9
Summa 31 7 38
Tabell 4. Åldersfördelning bland respondenterna. 
 
7.3 Yrke 
 
På frågan om vilken yrkestitel respondenterna innehar svarar 68 % av respondenterna 
att de är bibliotekarier, systembibliotekarier/IT-bibliotekarier utgör 13 %, 
bibliotekschefer 5 % samt biblioteksassistenter 3 %. Övriga, 11 %, anger att de innehar 
yrkestitlar såsom Manager of Scientific Information, pedagog, musikledare, 
projektledare, IT-chef eller arkivarie. En jämförelse mellan det första och det andra 
utskicket visar att bibliotekarierna utgör 58 % respektive 71 % av svaren och 
bibliotekschefer 6 % respektive 14 %.  
 
Yrkestitel Utskick 1 Utskick 2 Totalt 
Bibliotekarie 18 5 23
Övriga 7 0 7
System-/IT-bibliotekarie 4 0 4
Bibliotekschef 2 1 3
Biblioteksassistent 0 1 1
Summa 31 7 38
Tabell 5. Yrkestitel bland respondenterna. 
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7.4 Studier 
 
Av de 38 svarande respondenterna anger 94 % att de studerat vid högskola eller 
universitet, övriga har yrkesskola, 3 %, samt andra studier, 3 %. Av dessa respondenter 
anger 14 % att de har högskoleexamen, 39 % kandidatexamen, 33 % magisterexamen 
och 14 % annat som exempelvis musikpedagogisk examen, journalistexamen och 
biblioteksexamen. En respondent har avstått att besvara frågan.  
 
Studier Utskick 1 Utskick 2 Totalt 
Högskoleexamen 5 0 5
Kandidatexamen 12 2 14
Magisterexamen 9 3 12
Annat 4 2 6 4 2 6
Summa 30 7 37
Tabell 6. Utbildningsnivå bland respondenterna. 
 
Jag bad respondenterna att ange de ämnen som de valt att studera i sin utbildning för att 
se vilka ämnen som dominerar bland de som varit inblandade i processen att byta 
bibliotekssystem. Denna fråga innebär att en respondent kan ange flera ämnen. En 
jämförelse mellan det första och andra utskicket visar inga procentuella avvikelser. De 
ämnen som ingick i respondenternas utbildning angav de 38 respondenterna vara: 
 
Ämnen inom utbildningen Utskick 1 Utskick 2 Totalt 

Biblioteks- & Informationsvetenskap 17 3 20

Litteraturvetenskap 15 2 17

Språk 11 3 14

Historia 8 3 11

Konstvetenskap 9 1 10

Statsvetenskap 5 1 6

Pedagogik 6 0 6
Annat ämne; geologi, etnologi, musikvetenskap, 
arkeologi, museiteknik  6 1 6

Informatik/Data 4 1 5

Geografi 3 2 5

Sociologi 3 0 3

Psykologi 2 1 3

Juridik 3 0 3

Filosofi  2 1 3

Ekonomi  2 1 3

Naturvetenskap 1 1 2

Media & Kommunikation 0 2 2

Matematik 1 1 2

Teknik 1 0 1

Miljövetenskap 1 0 1 
Tabell 7.  Studieämnen som ingår i respondenternas utbildning. 
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Då majoriteten av respondenterna uppgav att deras yrkestitel var bibliotekarie visar 
resultatet att de humanistiska ämnena ingår mer frekvent än andra ämnen, som till 
exempel tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, i utbildningen. Ämnen som har 
koppling till ämnesområdet bibliotekssystem, informatik och data, ingick endast i 13 % 
av respondenternas ämnesval.  
 
7.5 Arbetslivserfarenhet 
 
Vid frågan om hur lång arbetslivserfarenhet respondenterna har inom sitt yrke beräknas 
det aritmetiska medelvärdet till 19,5 år. Mer än hälften av respondenterna (58 %) anger 
att de har mer än 15 års erfarenhet inom sitt yrke och 37 % anger att de har över 20 års 
arbetslivserfarenhet inom sitt yrke. Denna långa arbetslivserfarenhet kan förklaras med 
att majoriteten av respondenterna är 51 år eller äldre.  
 

Arbetslivserfarenhet Enkät nr 1 Enkät nr 2 
                 
Totalt 

1-10 år 9 1 10

11-20 år 9 2 11

21-30 år 6 4 10

31-40 år 7 0 7

Totalt 31 7 38
Tabell 8. Respondenternas arbetslivserfarenhet (år) inom yrket. 
 
 
7.6 Informationsbehov 
 
Övervägande delen av respondenterna upplevde informationsbehovet som mycket stort 
(21 %), stort (34 %) eller medelstort (29 %). Endast 13 % av respondenterna upplevde 
ett litet informationsbehov eller inget alls (3 %). Några samband kan inte utläsas mellan 
ålder och informationsbehov; kön och informationsbehov; utbildning och 
informationsbehov eller arbetslivserfarenhet och informationsbehov.  
 
Informationsbehov Utskick 1 Utskick  2 Totalt 

Mycket stort 6 2 8

Stort 10 3 13

Medel 10 1 11

Litet 4 1 5

Inget alls 1 0 1

Summa 31 7 38
Tabell 9. Respondenternas upplevda informationsbehov. 
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7.7 Informationssökning 
 
På frågan om hur regelbundet respondenterna sökte information om bibliotekssystem 
inför val av system uppger 8 % att de sökte information dagligen, 26 % sökte flera 
gånger per vecka och 16 % sökte flera gånger per månad. 18 % sökte information endast 
någon gång per månad och 32 % sökte mer sällan.  
 
Informationssökning Utskick 1 Utskick 2 Totalt 

Dagligen 2 1 3

Flera ggr/vecka 8 2 10

Flera ggr/månad 4 2 6

Någon gång/månad 5 2 7
Mer sällan 12 0 12
Summa 31 7 38
Tabell 10. Respondenternas regelbundna informationssökning. 
 
7.8 Informationsutbud 
 
Respondenterna upplevde att informationsutbudet om bibliotekssystem i genomsnitt var 
medelstort (47 %). 5 % av respondenterna upplevde informationsutbudet som mycket 
stort, 16 % upplevde ett stort informationsutbud, 29 % ett litet utbud och 3 % upplevde 
inget utbud alls.  
 
Upplevt 
informationsutbud Enkät nr 1 Enkät nr 2 Totalt 
Mycket stort 2 0 2
Stort 5 1 6
Medel 15 3 18
Litet 8 3 11
Inget alls 1 0 1
Summa 31 7 38
Tabell 11. Upplevt informationsutbud om bibliotekssystem. 
 
Enligt Spearmans rangkorrelationstest föreligger inget samband mellan respondenternas 
upplevda informationsbehov och upplevda informationsutbud. Något samband mellan 
variablerna upplevt informationsutbud och hur insatt respondenten anser sig vara inom 
ämnet bibliotekssystem kan inte utläsas.  
 
7.9 Tidigare erfarenhet  
 
Majoriteten av respondenterna (58 %) anger att de har tidigare erfarenhet av 
bibliotekssystembyte medan 42 % uppger att de inte har någon tidigare erfarenhet. En 
jämförelse mellan de respondenter som har tidigare erfarenhet av byte av 
bibliotekssystem och det upplevda informationsbehovet menar över hälften att de 
upplever ett stort eller mycket stort informationsbehov. Inget samband kan dock utläsas 
mellan de som har tidigare erfarenhet av bibliotekssystembyte och upplevt 
informationsbehov. 
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 Informationsbehov      
                    Inget alls           Litet        Medel        Stort   Mycket stort         Summa 
Tidigare erfarenhet         Ja 0 2 6 8 4 20
         Nej 1 3 3 5 6 18
    Summa 1 5 9 13 10 38
Tabell 12. Upplevt informationsbehov och tidigare erfarenhet av bibliotekssystembyte. 
 
7.9.1 Kunskap  
 
På frågan om hur insatta respondenterna anser sig vara inom ämnet bibliotekssystem 
svarar 10 % att de anser sig vara väl insatta, 39 % är insatta, 37 % något insatta, 8 % är 
dåligt insatta och 3 % uppger att de inte är insatta alls. Något samband mellan hur 
insatta respondenterna upplever sig vara inom ämnesområdet bibliotekssystem och 
tidigare erfarenhet av bibliotekssystembyte kan inte hittas. Genom en beräkning kan 
inte något samband påvisas mellan hur insatt respondenten anser sig vara inom 
ämnesområdet bibliotekssystem och hur regelbundet respondenten ägnar sig åt 
informationssökning inom området. 
 
Insatt inom ämnet 
bibliotekssystem Utskick 1 Utskick 2 Totalt 
Väl insatt 3 1 4
Insatt 13 2 15
Något insatt 12 2 14
Dåligt insatt 2 2 4
Inte insatt alls 1 0 1
Summa 31 7 38
Tabell 13. Respondenternas egna uppfattning om kunskap inom ämnet bibliotekssystem.  
 
Respondenterna ombads att själva gradera sin förtrogenhet med olika bibliotekssystem. 
Respondenten fick betygssätta sin kännedom om respektive system från skala 1 till 7. 
Skala 1 innebär att respondenten inte känner till systemet och skala 7 att respondenten 
kan utföra avancerade uppgifter med hjälp av systemet. De bibliotekssystem som 
respondenterna har mest kännedom om är enligt det aritmetiska medelvärdet: 
 
Bibliotekssystem                 Medelvärde  
Mikromarc 5,4
LIBRIS 5,1
Libra III 3,2
Book IT 2,5
Libra II 2,4
Aleph 2,3
BTJ2000 2,3
Voyager 2,2
Libertas 2
Tinlib 2
Millenium 1,9
Innopac 1,8
Percico 1,6
Virtua 1,4
BiblioMatik 1,3
Horizon 1,3
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Perco 1,3
Polydoc 1,3
VTLS 1,3
3M 1,2
Bibelation 1,2
FFB 1,2
GEAC 1,2
Probib 1,2
Unicorn 1,2
Micro-VTLS 1,1
SESAM Bibliotek 1,1
Sunstone/Bibliotek 1,1
BIBBLAN 1
LIGOBIB 1
SIR Bibliotek 1
Tabell 14. Respondenternas kännedom om olika bibliotekssystemen. 
 
7.9.2 Byte av bibliotekssystem 
 
Skälen till att biblioteken bytte system var angavs vara flera: planerat byte (21 %), nya 
behov (47 %), tekniskt föråldrat system (55 %), ekonomiska skäl (5 %), teknisk 
framförhållning (18 %) och förbättring av service (71 %). 18 % uppgav andra skäl 
såsom att något bibliotekssystem inte funnits sedan tidigare, tidigare system 
vidareutvecklades inte eller så var biblioteket nytt. 
 
Skäl till systembyte Utskick 1 Utskick 2 Totalt 
För att förbättra servicen 21 6 27
Hade ett tekniskt föråldrat system 16 5 21
Nya behov uppstod 15 3 18
Planerat byte 5 3 8
Teknisk framförhållning 4 3 7
Ekonomiska skäl 1 1 2
Annat skäl 7 0 7
-hade inget system tidigare 3 0 3
-tidigare system utvecklades inte vidare 3 0 3
-nytt bibliotek 1 0 1
Tabell 15. Skäl till byte av bibliotekssystem. 
 
 
7.9.3 Anskaffning av bibliotekssystem 
 
Respondenterna anger att biblioteken totalt haft 1,4 stycken bibliotekssystem per 
bibliotek enligt det aritmetiska medelvä rdet. På frågan om vilket system respondenterna 
haft innan systembytet anger 15 respondenter att biblioteket inte haft något 
automatiserat system innan. Nio respondenter anger att de inte haft något 
bibliotekssystem alls tidigare; en möjlighet kan vara att respondenterna inte räknat den 
manuella kortkatalogen som ett bibliotekssystem. Majoriteten av biblioteken, 58 %, 
anger att de har haft upp till två olika bibliotekssystem tidigare.  
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Antal bibliotekssystem  Utskick 1 Utskick 2 Totalt 
0 7 2 9
1 8 0 8
2 11 3 14

                                       3 3 2 5
4 1 0 1

                                 vet ej 1 0 1
Summa 31 7 38
Tabell 16. Tidigare antal innehavda automatiserade bibliotekssystem. 
 
Respondenterna ombads att redogöra för hur problems ituationen såg ut i deras bibliotek 
genom att ge en kort beskrivning från det att behovet av ett nytt bibliotekssystem 
upptäcktes till ett slutgiltigt val av nytt system. Svaren varierar från en enstaka mening 
till mer utförliga beskrivningar av tillvägagångssättet. Dessa svar kommer jag att 
presentera vidare under delen Analys. 
 
7.9.4 Inflytande  
 
På frågan om hur stort inflytande respondenterna upplevde sig ha i processen att välja 
system svarade 11 % att de inte upplevde något inflytande alls, 9 % uppgav att de 
upplevde att de hade lite inflytande och 3 % upplevde inflytandet som medelstort. Att 
respondenterna upplever att de har relativt lite inflytande i processen att välja 
bibliotekssystem är anmärkningsvärt. Dessa respondenter har varit inblandade i 
processen men uppger alltså att de upplevde sig ha ett relativt litet inflytande. 
Majoriteten av respondenterna upplever dock att de hade stort inflytande (32 %), eller 
mycket stort inflytande (45 %).  
 
Inflytande Utskick 1 Utskick 2 Totalt 
Mycket stort 14 3 17
Stort 11 1 12
Medel 1 0 1
Litet 2 1 3
Inget alls 3 2 5
Summa 31 7 38
Tabell 17. Respondenternas upplevda inflytande i processen. 
 
På frågan om respondenterna upplevde att någon hade mer inflytande än andra vid val 
av system svarade 58 % av respondenterna nej och 42 % svarade ja. Majoriteten av de 
respondenter som var inblandade i projektet upplevde inte att någon hade mer inflytande 
än någon annan. De respondenter som angav att andra hade mer inflytande menade att 
bibliotekarier, datoransvarig, rektor, projektledare, datormiljön, konsult, 
moderorganisation och bibliotekschefer hade mer inflytande. Korrelationen mellan 
variablerna inflytande och insatt beräknas till koefficienten 0,587 med p-värdet 0,00. 
Nollhypotesen att det inte råder något samband mellan inflytande och hur insatt 
respondenten upplever sig vara kan uteslutas. Det är ett positivt samband mellan 
variablerna där risken för att koefficienten är felaktig är lika med 0 %. Något samband 
mellan hur respondenterna gick tillväga vid val av bibliotekssystem och det inflytande 
de upplevde sig ha i processen kan inte hittas. 
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7.9.5 Motivation 
 
Respondenternas upplevda motivation i informationssökandet efter bibliotekssystem var 
generellt sett stor, 39 % uppgav att de kände mycket stor motivation, 24 % upplevde 
stor motivation och 13 % medelstor. 21 % uppgav att de endast kände lite motivation i 
informationssökandet medan 3 % uppgav att de inte kände någon motivation alls. 
 
Motivation Utskick 1 Utskick 2 Totalt 
Mycket stor 12 3 15
Stor 9 0 9
Medel 4 1 5
Litet 5 3 8
Ingen alls 1 0 1
Summa 31 7 38
Tabell 18. Respondenternas upplevda motivation i informationssökandet. 
 
En jämförelse mellan hur respondenterna upplevde sitt inflytande med respondenternas 
upplevda motivation i informationssökandet efter bibliotekssystem visar ett samband. 
Spearmans rangsummatest visar ett positivt samband mellan motivation och inflytande, 
korrelationskoefficienten visar 0,690 där p-värdet = 0, 000. Nollhypotesen att det inte 
finns något samband mellan motivation och inflytande kan därmed uteslutas. De 
respondenter som anger att de upplever ett stort inflytande upplever även stor 
motivation inför uppgiften att söka efter information om bibliotekssystem.   
 
 Motivation     
Inflytande Mycket stort   Stort Medel Litet Inget alls  
Mycket stort 12 3 1 1  
Stort 3 5 2 2  
Medel  1     
Litet   1 2  
Inget alls   1 3 1 
Summa 15 9 5 8 1 38
Tabell 19. Förhållande inflytande/motivation. 
 
Mellan variablerna upplevd motivation och hur respondenten upplever sig vara insatt 
inom ämnet bibliotekssystem beräknas korrelationskoefficienten till 0,421 med p-värdet 
= 0, 009. Detta innebär ett positivt samband och nollhypotesen, att det inte råder något 
samband mellan motivation och hur insatt respondenten upplever sig vara, kan 
uteslutas. 
 
Ett samband mellan upplevd motivationsnivå och antal använda informationskällor kan 
urskiljas då antalet informationskällor stiger i antal i förhållande till en ökad motivation. 
39 % av respondenterna anser sig upplevt mycket stor motivation och har i genomsnitt 
använt sig av 8 stycken källor (2,1 interna källor & 5,9 externa källor). Enligt det 
aritmetiska medelvärdet använder respondenterna 2 stycken interna källor och 4,6 
stycken externa källor. En översikt visar att externa källor används i större utsträckning 
än interna källor. 
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 Informationskällor medelvärde 
Motivation Interna Externa Medelvärde totalt
Ingen alls 1 3 3 6
Litet 8 1,9 3 4,8
Medel 5 2,2 3,4 5,6
Stor 9 1,8 4,8 6,6
Mycket stor 15 2,1 5,9 8

38
Tabell 20. Motivationsnivå och antal använda informationskällor. 
 
 
7.10 Användning av informationskällor 
 
De interna informationskällor som respondenterna uppger att de använder sig av när de 
söker efter information om bibliotekssystem visar att de mänskliga källorna används i 
stor utsträckning.  
 
Interna källor            Antal 
Teknisk personal 25 
Bibliotekarie 16 
Bibliotekschef 11 
Biblioteksassistent 10 
Rapport 5 
Intranät 5 
Databas 4 
protokoll 3 
Arkiv 3 
Elektroniskt diskussionsforum 2 
PM 1 
Andra interna källor; enligt respondenterna:  
Rektor, kollega, administratör, datorgrupp 8 
  
Tabell 21. Interna informationskällor som nyttjades i informationssökandet. 
 
De interna källor som används mest frekvent är den tekniska personalen, 
bibliotekschefen, bibliotekarierna, biblioteksassistenterna samt den interna rapporten.  
 
De externa informationskällor som respondenterna använder för att finna information 
om bibliotekssystem är främst de mänskliga. Därefter nyttjas den elektroniska källan 
Internet och textkällorna tidskrift och leverantörstryck mest frekvent av respondenterna.  
 
Externa källor                                                                     Antal 

Bibliotekarie från annat bibliotek                     33 
Systemleverantör 24
Internet 21
Bibliotekschef från annat bibliotek 19
Teknisk personal 12
Tidskrift 12
Leverantörstryck 11
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Biblioteksassistent från annat bibliotek 8
Databas 8
Rapport 7
Mailinglista 7
Handbok 5
Guideline 2
Andra externa källor; enligt respondenterna: 
Demonstration,studiebesök, metodbok, tidning 4
Tabell 22.  Externa informationskällor som nyttjades i informationssökandet. 
 
Respondenterna ombads att uppge titlar på de tidningar, tidskrifter, handböcker, 
metodböcker, guidelines och databaser som de använt sig av vid informationssökning. 
Med tidningar och tidskrifter menas i detta fall att en tidning består av notiser och 
kortfattade nyheter till skillnad mot tidskriften som innehåller mer djuplodande artiklar 
av vetenskaplig karaktär. Ett fåtal respondenter uppger att de tidningar och tidskrifter 
som de använt sig av var Biblioteksbladet, Electronic library, Bibliotech review, diverse 
bibliotekstidskrifter, Computer Sweden, Program och Library Journal. Använda 
databaser uppger respondenterna vara LISA och Libra. En guideline som använts är 
Integrated Library Systems Report. Andra källor som namngetts är Automated system 
marketplace som är en samling artiklar som överblickar bibliotekssystemmarknaden 
och publiceras i Library Journal. Inga databaser, handböcker eller metodböcker har 
namngetts av respondenterna. 
 
De respondenter som har längst arbetslivserfarenhet inom yrket använder, enligt det 
aritmetiska medelvärdet, flest interna informationskällor. De som har mellan 21- 30 års 
arbetslivserfarenhet använder fler externa informationskällor. Inget samband kan utläsas 
mellan de respondenter som har tidigare erfarenhet av bibliotekssystembyte och det 
antal använda informationskällor som de nyttjat. 
 
Medelvärden 
Arbetslivserfarenhet Interna källor Externa källor Summa källor 
1-10 år 2 4,1 6,1
11-20 år 1,6 4,3 6
21-30 år 1,8 5,6 7,4
31-40 år 3,1 4,5 7,7
Tabell 23. Användning av källor i förhållande till arbetslivserfarenhet. 
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7.10.1 Användbarhet, tillgänglighet och relevans  
 
Respondenterna ombads att själva gradera informationskällornas användbarhet, 
tillgänglighet samt relevans på en skala från 1 till 7. Skala 1 innebär att källan 
upplevdes som svårtillgänglig, irrelevant och oanvändbar. Skala 7 innebär att källan 
upplevdes som lättillgänglig, relevant och mycket användbar. Respondenternas 
graderingar presenteras enligt det aritmetiska medelvärdet: 
 
Medelvärden  
Informationskällor Tillgänglighet   Relevans Användbarhet 
Biblioteksassistent - intern 5,8 5 4,2
Bibliotekarie - extern 5,55 5,9 5,6
Systemleverantör 4,8 3,6 5,3
Bibliotekschef - extern 4,25 4 3,65
Internet 4,1 4,65 4,2
Teknisk personal -intern 4 4,7 3,8
Bibliotekschef - intern 3,85 3,2 2,75
Bibliotekarie - intern 3,55 2,9 2,6
Leverantörstryck 3,4 3,6 3,45
Tidskrift 3,25 3 2,75
Teknisk personal -extern 3,1 3,5 3,45
Tidning 2,8 2 2,7
Databas-extern 2,65 2,6 2,6
Mailinglista 2,45 2,4 2,25
Biblioteksassistent - extern 2,35 2,85 2,8
Rapport-extern 2,25 2,5 2
Handbok 2,25 1,6 1,85
Eget arkiv 2,25 1,6 1,5
Databas-intern 2,25 2 1,4
Elektroniskt diskussionsforum 2,05 1,75 2,25
Metodbok 1,75 2,8 1,55
Protokoll 1,55 1,5 2
Rapport-intern 1,5 0,6 1,75
Guideline 1,45 1,1 1,1
PM 1,4 1,85 1,4
Intranät 1,35 2,25 2,3
    
 Tabell 24. Medelvärdet av respondenternas gradering av informationskällornas 
användbarhet, tillgänglighet och relevans. 
 
De mänskliga källorna får höga medelvärden i fråga om användbarhet, relevans och 
tillgänglighet av respondenterna. Bibliotekarier, teknisk personal, systemleverantörer 
och bibliotekschefer bedöms vara både användbara, relevanta och tillgängliga. De 
interna textkällorna, där rapporten placerar sig högst, värderas dock lågt av 
respondenterna. Leverantörstrycket är den externa textkällan som bedöms vara relativt 
användbar, relevant och lättillgänglig. Intranät är den interna elektroniska källan som 
värderas lägst av alla källor. Internet är den informationskälla som bedöms vara mest 
användbar, relevant och tillgänglig av de elektroniska källorna.  
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För att se om något samband kan utläsas mellan informationskällornas tillgänglighet, 
användbarhet och relevans kodifierades de olika informationskällorna i Excel. Därefter 
beräknades variablerna i programmet SPSS med hjälp av Spearmans 
rangkorrelationstest. Beräkningen visar att ett positivt samband kan utläsas mellan hur 
respondenterna upplever informationskällans tillgänglighet och informationskällans 
relevans, korrelationskoefficienten visar 0,879 med p-värdet 0,000. Nollhypotesen att 
inget samband skulle finnas mellan variablerna kan därmed uteslutas. Även ett positivt 
samband mellan informationskällans upplevda tillgänglighet och upplevda 
användbarhet, där korrelationskoefficienten visar 0,878 med p-värde 0,000, kan utläsas. 
Nollhypotesen att det inte finns något samband mellan informationskällans upplevda 
tillgänglighet och användbarhet kan uteslutas. Det finns även ett positivt samband 
mellan hur respondenterna upplever informationskällornas relevans och användbarhet, 
där korrelationskoefficienten beräknas till 0,888 och p-värdet=0, 000.  
 
7.10.2 Framtida användning av informationskällor  
 
De informationskällor som respondenterna uppger att de skulle använda sig av om de 
sökte efter information om bibliotekssystem i dag svarar 35 av 38 respondenter att de 
skulle använda sig av interna informationskällor som: 
 
Interna informationskällor Antal
Teknisk personal 28
Bibliotekarie 21
Bibliotekschef 13
Intranät 10
Biblioteksassistent 9
Rapport 7
Databas 7
Elektroniskt diskussionsforum 6
Protokoll 4
Annan källa 3
PM 2
Arkiv 2
Tabell 25. Interna informationskällor som respondenterna vill konsultera i framtiden. 
 
De externa informationskällor som respondenterna anger att de skulle använda vid 
informationssökning om bibliotekssystem i dag är: 
 
Externa informationskällor Antal 
Bibliotekarie 33
Systemleverantör 30
Teknisk personal 27
Internet 23
Bibliotekschef 21
Handbok 17
Tidskrift 16
Leverantörstryck 15
Metodbok 12
Guideline 11
Rapport 9
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Databas 9
Biblioteksassistent 8
Mailinglista 8
Tidning 4
Andra källor 0
Tabell 26. Externa informationskällor som respondenterna vill konsultera i framtiden. 
 
Under övriga kommentarer skriver några respondenter att det är svårt att komma ihåg 
vilka informationskällor som konsulterats och vad den informationen kom att betyda i 
efterhand. Andra respondenter menar att de har för lite resurser för att kunna genomföra 
processen som de själva önskar då brist på arbetskraft, tid och pengar påverkat 
processens gång och val av informationskällor. En respondent uppger att hon/han 
innehar en halvtidstjänst och tjänstgör ensam på sitt bibliotek. Att inte ha någon kollega 
att diskutera systemvalet med och bristen på tid skapade frustration. Respondenten 
menar att hjälp från en konsult, som utifrån bibliotekets behov kunde sammanställa 
förslag på bibliotekssystem, hade varit en ovärderlig hjälp. Flera respondenter menar att 
biblioteket är beroende av det bibliotekssystem som de andra biblioteken inom 
organisationen använder för att kunna samarbeta och söka i varandras kataloger. De 
mindre biblioteken är således beroende av de större organisationerna vilket yttrar sig 
genom att respondenterna inte har kunnat styra processens gång i den riktning som varit 
önskvärt. 
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8. Analys 
 
I detta avsnitt återkopplas resultaten till syftet där frågeställningarna besvaras. Jag 
diskuterar även relationen med den tidigare forskningen och jämför teorierna med de 
resultat som erhållits för att se om likheter och skillnader kan upptäckas mellan det egna 
resultatet och den tidigare forskningen.  
 
8.1 Samband mellan variabler 
 
Genom att jämföra olika variabler, enligt Höglunds modell om informationsutnyttjande 
(1980), kan samband mellan olika variabler utläsas: 
 
Bibliotekstyp/personliga egenskaper 
  
Tidigare nämnda och utförda beräkningar mellan variablerna bibliotekstyp och 
respondenternas egenskaper visar inga samband mellan bibliotekstyper och ålder; 
bibliotekstyp och arbetslivserfarenhet. Några samband mellan bibliotekstyp och kön, 
bibliotekstyp och motivation, bibliotekstyp och inflytande eller mellan bibliotekstyp och 
hur insatt respondenten anser sig vara inom området bibliotekssystem kan inte utläsas.  
 
Personliga egenskaper/upplevt informationsbehov 
 
Några samband mellan variablerna ålder och upplevt informationsbehov; kön och 
upplevt informationsbehov; utbildning och upplevt informationsbehov eller 
arbetslivserfarenhet och upplevt informationsbehov kan inte utläsas. 
 
Tidigare erfarenhet/upplevt informationsbehov 
 
Över hälften av respondenterna anger att de har tidigare erfarenhet av 
bibliotekssystembyte. Majoriteten av de respondenter som inte har någon tidigare 
erfarenhet av systembyte anger att de upplevde ett stort eller mycket stort 
informationsbehov. De respondenter som anger att de har tidigare erfarenhet av 
bibliotekssystembyte uppger mer än hälften att de upplevde ett stort eller mycket stort 
informationsbehov. Tidigare erfarenhet av bibliotekssystembyte visar inget samband 
med hur respondenten upplever sitt informationsbehov om bibliotekssystem. Detta kan 
bero på, som både Tedd (1993) och Manifold (2000) menar, att varje byte av 
bibliotekssystem är en unik process där personalen måste söka information om olika 
bibliotekssystem för att finna det system som uppfyller bibliotekets egna krav och 
behov. Då bibliotekssystem ständigt utvecklas, nya system kommer ut på marknaden 
och det kan ta lång tid mellan systembyten i biblioteket kan kunskapen om 
bibliotekssystem behöva uppdateras kontinuerligt, även hos de individer som anser sig 
vara insatta inom ämnet.  
 
Då många respondenter menar att det är deras första automatiserade bibliotekssystem 
innebär det att det bibliotekssystem som nyttjats innan bytet till övervägande delen var 
manuella kortkataloger eller inget system alls. Flertalet av de som använde sig av ett 
manuellt eller inget system alls innan bytet anger att de bytte system till Mikromarc. 
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Något samband mellan att biblioteket haft automatiserade bibliotekssystem tidigare och 
respondenternas upplevda informationsbehov kan inte utläsas.  
 
Tidigare erfarenhet/informationskällor 
 
Respondenternas tidigare erfarenhet av bibliotekssystembyte och antal använda 
informationskällor visar inget samband. 
 
Upplevt informationsbehov/informationsutbud 
 
Inget samband kan utläsas mellan respondenternas upplevda informationsbehov inför 
val av bibliotekssystem och det uppleva informationsutbudet. 
 
Regelbunden informationssökning/insatt 
 
Respondenternas egen bedömning av hur insatta de anser sig vara inom området 
bibliotekssystem och hur regelbundet de sökte information om bibliotekssystem visar 
inget samband. 
 
Insatt/informationsutbud 
 
Inte heller kan något samband urskiljas mellan det upplevda informationsutbudet och 
hur insatta respondenterna anser sig vara inom ämnet bibliotekssystem.  
 
Informationskällor/upplevt informationsbehov 
 
Resultatet visar ett samband mellan respondenternas upplevda informationsbehov och 
informationsutnyttjandet. Respondentens upplevda behov av information och hur många 
källor som användes per respondent visar att de som känner ett medelstort till mycket 
stort informationsbehov använder sig av, enligt det aritmetiska medelvärdet, 8 
informationskällor per respondent. De som upplevde ett mindre informationsbehov 
använde i genomsnitt 3 stycken källor per respondent. Detta resultat överensstämmer 
med Höglunds modell (1980) om att det upplevda informationsbehovet påverkar hur 
många informationskällor som respondenten nyttjar – ju större informationsbehov desto 
fler källor används för att minska den osäkerhet som finns inför ett beslut. De 
respondenter som uppger att de använder flera och olika typer av källor motiverar detta 
med att de vill få en så allsidig och objektiv information som möjligt genom att utföra 
omvärldsbevakning inom området.  
 
Informationskällor/motivation 
 
I den tidigare forskningen visade O´Reilly (1982) att ju mer motiverad individen var att 
delta i beslutsprocessen desto mer använde sig denna av PM, nyhetsbrev och externa 
källor. Detta stämmer till viss del med de resultat som erhållits. Resultatet visar att ju 
mer motiverad respondenten uppger sig vara till att delta i processen att byta 
bibliotekssystem desto fler interna och externa informationskällor nyttjas. Det 
inflytande respondenten upplever att hon/han haft i processen att byta system har ett 
samband med hur respondenten upplever sig vara insatt inom ämnesområdet 
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bibliotekssystem. De respondenter som anger att de var insatta i processen uppger även 
att de var motiverade att delta i processen att välja bibliotekssystem. Genom Höglunds 
modell om informationsnyttjande (1980) kan ett samband mellan individens motivation 
och informationsutnyttjande utläsas och ett samband kan utläsas mellan variablerna 
motivation och hur insatta respondenterna anser sig vara inom ämnet. En förklaring kan 
vara att ju mer respondenterna upplever att de är insatta inom ämnet bibliotekssystem ju 
mer motiverade är de att delta i processen. Ju mer motivation respondenten upplever 
desto mer information och kunskap skaffar sig individen inom ämnesområdet. De 
respondenter som uppger att de inte kunnat påverka valet av bibliotekssystem använde 
färre informationskällor än de som upplevde att de kunde påverka valet av system.  
 
Respondenterna ombads att ge en kort beskrivning av hur de gick tillväga från det att 
behovet av ett nytt bibliotekssystem upptäcktes till ett slutgiltigt val av system skedde. 
Svaren på denna fråga varierar från en enstaka mening till mer utförliga beskrivningar 
av tillvägagångssättet. Denna processbeskrivnings syfte är att ge en bild av att hur 
problemsituationen ser ut vid respektive bibliotek och jämföra dessa med andra 
variabler, enligt Höglunds modell om informationsutnyttjandet (1980), för att se om 
samband kan urskiljas.  
 
Skäl till byte 
Flera respondenter menar att ett behov av ett nytt bibliotekssystem i någon form 
upptäcktes. Ursprunget till dessa behov var att ett otillfredsställande manuellt 
bibliotekssystem fortfarande användes, andra bibliotek inom en större organisation bytte 
bibliotekssystem eller att samarbete med andra bibliotek ville fördjupas vilket krävde ett 
gemensamt bibliotekssystem. En respondent menar att det är viktigt att skilja mellan de 
krav och önskemål som man ställer på bibliotekssystemet: vad det ska klara av att utföra 
och det man önskar det kunde utföra. Majoriteten av respondenterna anger att förbättrad 
service var ett skäl till att byte av bibliotekssystem ägde rum. Det näst viktigaste skälet 
uppger över hälften av respondenterna vara att biblioteken innan hade ett tekniskt 
föråldrat system och ungefär hälften av respondenterna uppger att nya behov vid 
biblioteket uppstod. Andra skäl till systembyte uppges vara att det var ett planerat byte 
eller att personalen ville ha teknisk framförhållning. Som annat skäl uppger 18 % att de 
inte haft något bibliotekssystem sedan tidigare, att tidigare systemleverantörer köpts upp 
och därmed inte utvecklas vidare eller så är biblioteket nystartat. Detta är skäl som, 
enligt Tedd (1993), är vanliga orsaker till att ett systembyte sker. Endast 5 % av 
respondenterna anger att ekonomiska skäl var en orsak till systembyte. En respondent 
menar att själva behovet av ett nytt system fastställdes fyra år innan själva bytet, men 
systemet anskaffades först efter att den tidigare anställda bibliotekarien gått i pension.  
 
Skäl till byte/insatt 
Inget samband kan utläsas mellan respondenternas angivna skäl till byte och hur insatta 
de anser sig vara inom ämnet bibliotekssystem.  
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Skäl till byte/upplevt informationsbehov 
Inte heller kan något samband mellan skäl till systembytet och det upplevda 
informationsbehovet utläsas. 
 
Skäl till systembyte/bibliotekstyp 
Något samband mellan skäl till systembyte och bibliotekstyp kan inte hittas. 
 
Problemsituation/informationskällor 
Efter att behovet av ett nytt bibliotekssystem fastställts menar flera respondenter att 
kravspecifikationer utarbetades, där endast en respondent anger att synpunkter från 
bibliotekspersonalen inhämtades. Enligt både Tedd (1993) och Duval & Main (1992) är 
denna informationsinhämtning från personalen en viktig del i processen för att fastslå 
målsättningen för det nya systemet. Flera respondenter anger att de arbetat i 
projektgrupper i någon form där viss personal från biblioteket, IT-avdelningen och 
teknisk personal var involverade och samarbetade för att komma fram till ett optimalt 
val av bibliotekssystem. Oavsett om projektet med systembyte utfördes i grupp eller 
individuellt så var diskussioner inom organisationen ett vanligt sätt att utbyta 
erfarenheter och införskaffa information både före och efter skapandet av en 
kravspecifikation.  
 
Många av respondenterna utarbetade kravspecifikationen redan innan en aktiv 
informationssökning påbörjats. Dessa respondenter hade därmed bestämt vilka krav 
bibliotekssystemet skulle uppfylla. Några respondenter menar att de redan bestämt vilka 
eller vilket system som de ville undersöka innan skapandet av kravspecifikationen. Ett 
fåtal respondenter uppger att de började söka efter information i olika 
informationskällor för att sedan, utifrån sin nya kunskap, utforma en kravspecifikation. 
En av dessa respondenter skriver att personalen i biblioteket anlitade en projektledare 
med tidigare erfarenhet av upphandling av bibliotekssystem. Denna konsult sökte sedan 
information om vilka system som fanns och vad de kunde erbjuda. En annan respondent 
uppger att kravspecifikationer kopierades från andra bibliotek som ställde liknande krav 
på bibliotekssystemet som det egna biblioteket. Ingen skillnad kunde dock påvisas 
mellan hur många informationskällor som nyttjades och mellan de som utarbetade 
kravspecifikationen innan själva informationssökningen påbörjats och de som 
utarbetade kravspecifikationen efter informationssökningen påbörjats.  
 
Efter kravspecifikationen färdigställts menar flera respondenter att utvärderingar av 
olika bibliotekssystemen utfördes genom diskussioner med den egna 
bibliotekspersonalen och men personal vid andra bibliotek. Därefter skickades 
kravspecifikationen till systemleverantörerna. Dessa skickade i sin tur offerter till 
biblioteken som utvärderades av personalen. Här anger några av respondenterna att 
information söktes om bibliotekssystem som personalen valt ut och som de fann mer 
intressanta än andra. De respondenter som ännu inte valt ut ett specifikt 
bibliotekssystem genomförde en utvärdering av de mest intressanta systemen där ett 
slutligen valdes. Utvärderingen kunde ske genom att systemleverantörerna bjöds in till 
biblioteket för att demonstrera ”sitt” bibliotekssystem. Även studiebesök på andra 
bibliotek där det tilltänkta bibliotekssystemet användes var ett sätt att få mer praktisk 
kunskap om systemet. En respondent, som arbetade i en projektgrupp med en anställd 
projektledare, uppger att testinstallationer av olika bibliotekssystem utfördes för att se 
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hur dessa fungerade i den egna biblioteksmiljön. Studiebesök, demonstrationer och 
testinstallationer är bra sätt att skaffa information om systemen vilket förordas av både 
Manifold (2000), Duval & Main (1992), Boss (1984) och Tedd (1993).  
 
Ett bibliotek, som anlitade en projektledare, uppger att bibliotekspersonalen användes 
som referensgrupp där synpunkter och diskussioner om de olika bibliotekssystemen 
uppmuntrades, alla telefonsamtal och möten dokumenterades skriftligt för en framtida 
konsultation. En respondent menar att valet av bibliotekssystem kan vara bestämt redan 
på förhand: ”Mitt intryck är att få upphandlingar är så öppna och förutsättningslösa som 
de kanske borde vara. Man vet vad man har, och är man någorlunda nöjd ställer man 
frågor som gynnar favoritleverantören och diskvalificerar andra, som kanske levererar 
billigare produkter som man inte vill bli tvungen att välja. Det kan väl vara tvärtom 
också, att man vill undvika det man har i dagsläget.”. Samma respondent fortsätter: 
”Ofta finns nog tidigt en färdriktning som beror på preferenser hos den personal som 
har störst inflytande. Och så gör man en kravspecifikation därefter. Det kan väl också 
vara så att man fastnat i sina rutiner och ställer kraven efter detta. Då blir det system 
man redan jobbar i bra, för där kan man ju göra som man alltid har gjort.”.  
 
En jämförelse visar att de respondenter som inte kunde påverka vilket system som 
skulle väljas ut, bland annat på grund av samarbete med andra bibliotek, använde sig av 
färre informationskällor än de som hade inflytande och kunde välja ut ett eget 
bibliotekssystem. Något samband mellan hur många informationskällor som använts 
och mellan processens längd kan inte utläsas 
 
 
Problemsituation/val av bibliotekssystem 
Valet av ett bibliotekssystem beror på olika orsaker; flera respondenter anger att ett 
samarbete med andra bibliotek ledde till att biblioteken tillsammans valde ut ett 
gemensamt bibliotekssystem. Några respondenter menar att om ett samarbete med andra 
bibliotek skulle kunna utföras fanns inte något utrymme för egna önskemål och krav på 
bibliotekssystemet; att använda samma bibliotekssystem var mest praktiskt. En 
respondent menar: ”För att få tillgång till systemet via intranätet var personalen tvungna 
att byta till det system som huvudorganisationen använder.”. En annan respondent 
menar att valet av bibliotekssystem var en fråga om ekonomi och samarbete: ”Av 
ekonomiska skäl och för optimering av samarbete mellan biblioteken är det enklaste att 
koppla in sig på samma bibliotekssystem som de andra biblioteken använder.”. Flera 
respondenter påpekar att valet av bibliotekssystem styrdes av ekonomi, samarbete med 
andra bibliotek och teknik. Endast en respondent anger att en rekommendation av 
bibliotekssystem från en anlitad konsult styrde det slutgiltiga valet av system. En annan 
respondent menar att två systemleverantörer slutligen kontaktades. Den ena 
leverantören meddelade dock att deras bibliotekssystem inte skulle vidareutvecklas 
vilket gjorde att biblioteket valde det bibliotekssystemet från den andra 
systemleverantören. En respondent menar att det inte fanns tid till att utvärdera det 
ultimata systemet, det system som motsvarade ett antal uppställda kriterier valdes.  
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Problemsituation/upplevt inflytande 
Något samband mellan respondenternas upplevda inflytande i processen och hur 
proceduren med valet av system gått tillväga kan inte utläsas. Inte heller kan något 
samband utläsas mellan processens tillvägagångssätt och olika bibliotekstyper. 
 
Problemsituation/upplevt informationsbehov 
Enligt en beräkning av det aritmetiska medelvärdet uppger respondenterna att processen 
med att byta eller införskaffa nytt bibliotekssystem i genomsnitt tog 8,5 månader. 
Längden på processen bibliotekssystembyte visar inget samband med respondentens 
upplevda informationsbehov. 
 
 
8.2 Informationskällornas användning 
 
I den tidigare forskningen, där Borgida & Nisbett (1977) och Mintzberg et al (1976), 
forskat i vilka interna och externa informationskällor som individer i beslutsprocesser 
föredrar, visar resultaten att mänskliga källor nyttjas mest. Resultatet från min egen 
studie visar att fler externa informationskällor än interna används och att mänskliga 
källor används i hög grad av respondenterna. Resultatet visar att de mänskliga 
informationskällorna värderas högt bland respondenterna vilket motiveras med att de 
innehåller rik, tillgänglig och nödvändig information som krävs för att ta beslut. 
Resultaten visar även att de mänskliga källorna används i högre grad än både text- och 
elektroniska informationskällor. Ingen respondent anger att bara mänskliga 
informationskällor använts. Enligt Choo (1995) behöver de mänskliga källorna 
kompletteras med information från andra informationskällor. Till skillnad från 
O´Reillys (1982) resultat visar denna studie att respondenterna använder fler externa 
informationskällor än interna, vilket kan förklaras med att den information som söks 
inte finns inom organisationen utan måste sökas utanför den.  
 
Interna mänskliga källor 
 
Resultatet visar att verbal media föredras av respondenterna och de fyra mest använda 
interna informationskällorna är den tekniska personalen, bibliotekarier, bibliotekschefer 
och biblioteksassistenter. Dessa källor värderas högt av respondenterna när det gäller 
användbarhet, relevans och tillgänglighet.  
 
Respondenterna föredrar de källor som Daft & Lengel (1984) värderar har det högsta 
informationsvärdet: den mänskliga interna källan. Den tekniska personalen inom 
organisationen var den källa som respondenterna nyttjade mest, 66 % av respondenterna 
vände sig till denna informationskälla för informationsinhämtning. Respondenterna 
menar att den tekniska personalen var mycket kompetent och användes främst för att 
komplettera den egna bristande tekniska kompetensen och kunskapen om 
bibliotekssystem. Att respondenterna vänder sig till denna informationskälla kan 
förklaras med Choo´s teori (1995) som menar att mänskliga källor absorberar osäkerhet 
samt filtrerar och avgränsar information. Motiveringen till att de interna bibliotekarierna 
användes av respondenterna uppgavs vara för att diskutera de krav som skulle ställas på 
bibliotekssystemet samt att de var lättillgängliga. Biblioteksassistententerna var, enligt 
respondenterna, lättillgängliga. Några biblioteksassistenter hade, enligt respondenterna, 
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IT-kompetens och teknisk kunskap som rör bibliotekssystemsområdet vilket gjorde att 
de konsulterades. Andra interna mänskliga källor som några respondenter anger att de 
själva nyttjade när de sökte efter information om bibliotekssystem är rektor, kollega, 
administratör och en datorgrupp. Användandet av dessa källor motiveras av 
respondenterna med att de bär på värdefull information, är lättillgängliga, har använts 
tidigare vid liknande situationer, ingår i det personliga nätverket eller så påverkade 
inflytandet från annan personal valet av informationskälla.  
 
Externa mänskliga källor 
 
De externa mänskliga informationskällorna som respondenterna anger att de använt vid 
sökandet efter information om bibliotekssystem är främst bibliotekarier, 
systemleverantörer, bibliotekschefer och teknisk personal. Majoriteten av 
respondenterna uppger att de nyttjat bibliotekarier som extern informationskälla vilket 
motiveras med att det uppfattades som enklast; de var lättillgängliga, de hade tidigare 
erfarenhet av bibliotekssystembyte och de ingick i det personliga nätverket. Flera 
respondenter anger att de använde sig av mänskliga källor som ingick i det personliga 
nätverket. Houghton & Alexanders (1990) forskning om chefers användning av 
informationskällor visade att de personliga nätverken hade stor betydelse i 
informationsinhämtningen. Några respondenter menar att det var viktigt att tala med 
personer som har erfarenhet av det påtänkta systemet och kännedom om användarnas 
erfarenheter av systemet. Andra motiveringar som respondenterna ger är att liknande 
bibliotek i det geografiska närområdet använde det påtänkta systemet vilket resulterade i 
att en kontakt med bibliotekarier vid dessa bibliotek togs i form av studiebesök. Fyra 
respondenter anger att de kontaktade olika systemleverantörer för information om 
systemen genom demonstrationer och tester. Kontakten med systemleverantörer 
motiveras av respondenterna med att de är kunniga och erfarna personer inom området 
bibliotekssystem; de mänskliga källorna har ett stort informationsvärde och används i 
större grad än andra källor i komplexa beslutsprocesser. Resultatet visar även att de 
mänskliga källorna föredras när ostrukturerade problem hanteras, osäkerhetsnivån är 
hög men kompletteras med andra informationskällor. Daft & Lengel (1984) menar att 
de mänskliga källorna har ett högt informationsvärde då informationen kan förmedlas 
genom samtal där omedelbar feedback kan ges, utrymme för tolkningar finns och 
kroppsspråk kan användas.  
 
Interna textdokument 
 
Som tidigare nämnts är textkällor mer pålitliga och korrekta än mänskliga källor, trots 
detta nyttjas textkällorna lite av respondenterna i studien. Den interna textkällan får 
dock ett relativt lågt informationsvärde enligt Daft & Lengel´s (1984) teori om 
informationsvärde vilket kan vara en förklaring till att de inte nyttjas mer. Den interna 
textkällan som nyttjas mest är rapporten och de som nyttjas minst är protokoll, eget 
arkiv och PM. Då de flesta respondenterna tjänstgör i små bibliotek med få anställda 
kan de interna textkällorna ersättas med direkta samtal som ger snabbare respons och 
har högre informationsvärde.  
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Externa textdokument 
 
De externa textkällor som respondenterna nyttjade mest är tidskrifter, leverantörstryck, 
externa rapporter och handböcker. Choo (1995) menar att dessa källor används när en 
avläsning av miljön ska göras och där formell och strukturerad information behövs. En 
respondent menar att handböcker skulle användas om dem bara kunde hittas. De externa 
textkällor som nyttjades minst är guidelines, tidningar och metodböcker. Till skillnad 
mot O´Reilly´s resultat (1982), som visar att ju högre utbildning informanten har desto 
färre handböcker används, kan inga samband mellan utbildningsnivå och användning av 
handböcker hittas. Trots att majoriteten av respondenterna har studerat ämnet Bibliotek- 
och informationsvetenskap och därmed utövar sin yrkesroll som bibliotekarie använder 
respondenterna få interna och externa textkällor. Då textkällorna nyttjas lite i den 
komplexa beslutsprocessen kan detta förklaras med att dessa textkällor har, enligt Daft 
& Lengels (1984) modell, relativt lågt informationsvärde där återkopplingen är 
långsam. Textkällorna har heller inte den filtrerande och tolkande egenskapen som 
mänskliga informationskällor har. En respondent menar att då man inte har tillräckliga 
kunskaper inom ämnet bibliotekssystem är det svårt att läsa sig till den; det är lättare att 
använda sig av mänskliga informationskällor som redan har den kunskap som söks och 
kan förklara. Till skillnad mot Browne´s studie (1993), som visade att beslutsfattare 
förlitade sig mer på skriven information än muntlig, föredrar respondenterna i denna 
studie information från verbal media vilket kan förklaras med beslutsprocessens 
komplexitet. 
 
Interna elektroniska dokument 
 
De interna elektroniska källorna som respondenterna använt sig av är Intranät, databas 
och elektroniskt diskussionsforum. Dessa interna källor används relativt lite av 
respondenterna vilket kan förklaras med, i likhet med textkällorna, att respondenternas 
bibliotek är relativt små och att direkta samtal inom organisationen kan göras för en 
snabbare respons.  
 
Externa elektroniska dokument 
 
De externa elektroniska informationskällorna som respondenterna anger att de använt 
vid informationssökandet är främst Internet. Motiveringen till att Internet används 
relativt flitigt är att det är den enda av de elektroniska källorna som både är tillgänglig, 
användbar och relevant, enligt respondenterna. Flera respondenter menar att Internet 
används för att snabbt få uppdaterad information från leverantörer och information som 
behandlar bibliotekssystembyte. En respondent kommenterar Internet som 
informationskälla: ”Internet ger bäst, relevantast och mest uppdaterad info 'just in time' 
och är mycket effektiv eftersom det är man själv som styr.”. Enligt Choo (1995) 
används elektroniska källor när komplett och uppdaterad information om nya produkter 
behövs och även när information om obekanta och komplexa frågor krävs. Mintzberg´s 
tidigare forskning, från 1973, visar att elektroniska informationskällor inte nyttjades i 
någon större utsträckning, vilket delvis stämmer överens med det resultat som erhållits 
från den egna studien. De elektroniska källorna har, enligt Daft & Lengels (1984) teori, 
ett relativt lågt informationsvärde och liten chans till respons, i förhållande till de 
mänskliga.  
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I den tidigare forskningen undersökte McClure (1980) samband mellan de olika 
informationskällornas användning och olika kategorier av anställda. I likhet med 
McClure´s resultat visar denna studie att inga samband kan urskiljas mellan 
användningen av olika typer av informationskällor och yrkestillhörighet. En beräkning 
med det aritmetiska medelvärdet visar dock att IT-ansvariga, såsom IT-chefer och 
projektledare, använder fler externa informationskällor än genomsnittet. Inga samband 
kan urskiljas mellan de mänskliga, text- och elektroniska källorna och respondenternas 
ålder. Inte heller kan några samband utläsas mellan de olika informationskällornas 
användning och respondenternas utbildningsnivå, inte heller mellan de olika 
informationskällornas användning och respondenternas kön.  
 
Framtida användning av informationskällor 
 
Diagram 1, som är en sammanställning av de svar som respondenterna gett på frågorna 
om vilka informationskällor de nyttjar idag och de informationskällor de önskar nyttja 
vid framtida informationssökning, visar att respondenterna önskar nyttja fler externa 
informationskällor vid en framtida informationssökning. Detta motiveras med att fler 
infallsvinklar och ytterligare fördjupning i processen att byta bibliotekssystem önskas.  
Några respondenter anger att de vill ha så allsidig och saklig information som möjligt 
utan att, som en respondent menar, ”för den skull drunkna i informationsflödet”. De 
externa informationskällorna som skulle konsulteras vid en framtida 
informationssökning om bibliotekssystem är främst mänskliga såsom bibliotekarier, 
systemleverantörer, teknisk personal. Till skillnad mot de externa mänskliga källor som 
respondenterna redan nyttjat uppger de att biblioteksassistenter utom organisationen 
skulle konsulteras i mindre utsträckning. Detta kan förklaras med att 
biblioteksassistenterna graderas lågt i fråga om användbarhet, tillgänglighet och 
relevans.  
 
Flera respondenter menar att användningen av mänskliga källor är självklart då de är 
lättillgängliga, har erfarenhet och kunskap. Flera respondenter anger att de skulle 
tillfråga teknisk personal, bibliotekarier, biblioteksassistenter och bibliotekschefer. 
Motiveringen till detta är att dessa är lättåtkomliga och relevanta källor som kan 
förklara för- och nackdelar med systemen. 73 % uppger att de skulle nyttja den egna 
tekniska personalen till skillnad mot de 65 % som faktiskt nyttjade den i den tidigare 
informationssökningen.  
 
Textkällor, såsom guidelines och metodböcker, skulle användas mer i en framtida 
informationssökning. Handböcker och tidningar är däremot textkällor som 
respondenterna anger att de skulle nyttja mindre vid en framtida informationssökning. 
Orsaken, menar respondenterna, är att handböcker inom området bibliotekssystem 
snabbt föråldras. Andra källor som respondenterna uppger att de skulle nyttja mer är 
andra biblioteks kravspecifikationer. Flera respondenter menar att de förmodligen skulle 
söka information i de interna källor de redan valt att söka i, men generellt är PM, interna 
protokoll och arkiv textkällor som respondenterna inte önskar nyttja mer vid framtida 
informationssökning. De respondenter som uppger att de skulle nyttja fler interna 
textdokument motiverar det med att erfarenheten och kunskapen om bibliotekssystem är 
större i dag än innan bytet. Dessutom önskar respondenterna fler infallsvinklar och de 
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vill kunna uppdatera sin kunskap om bibliotekssystem på regelbunden basis. De 
elektroniska informationskällorna skulle i stort nyttjas i samma utsträckning som 
tidigare.  
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Diagram 1. Jämförelse nutida och framtida användning av informationskällor. 
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Informationskällornas tillgänglighet, användbarhet och relevans  
 
Resultatet visar att de informationskällor som värderas högt i fråga om upplevd 
användbarhet, tillgänglighet och relevans nyttjas mest. Källornas lättillgänglighet gör att 
de används mer frekvent.  Enligt Höglunds (1980) teori kan ett samband hittas mellan 
informationens tillgänglighet och informationsutnyttjandet. 
 
Den mänskliga källa som respondenterna upplever som mest användbar är bibliotekarier 
utanför den egna organisationen, därefter värderas systemleverantören som näst mest 
användbar. Den interna tekniska personalen värderas, av respondenterna, vara mer 
användbar än den externa tekniska personalen, vilket kan förklaras med att den egna 
tekniska personalen är mer insatt i bibliotekets tekniska och kontextuella miljö.  
Även när det gäller informationskällornas tillgänglighet får den externa bibliotekarien 
och systemleverantören ett högt medelvärde. Däremot bedöms systemleverantören inte 
högt av respondenterna när det gäller att tillhandahålla relevant information. Den interna 
biblioteksassistenten värderas högt av respondenterna när det gäller tillgänglighet och 
relevans, dock något lägre i fråga om användbarhet. Resultatet visar, i likhet med 
O´Reillys studie (1982), att användningen av informationskällor kan förklaras med hur 
tillgängliga de upplevs. Bibliotekschefer utanför den egna organisationen bedöms högre 
än den egna bibliotekschefen när det gäller tillgänglighet. Respondenterna anger den 
egna tekniska personalen som en relevant källa. Den interna bibliotekarien och den 
interna bibliotekschefen bedöms inte, enligt respondenterna, vara speciellt relevanta 
informationskällor. 
 
Medelvärden  
Mänskliga källor Tillgänglighet   Relevans Användbarhet 
Biblioteksassistent - intern 5,8 5 4,2
Bibliotekarie - extern 5,55 5,9 5,6
Systemleverantör 4,8 3,6 5,3
Bibliotekschef - extern 4,25 4 3,65
Teknisk personal -intern 4 4,7 3,8
Bibliotekschef - intern 3,85 3,2 2,75
Bibliotekarie - intern 3,55 2,9 2,6
Teknisk personal -extern 3,1 3,5 3,45
Biblioteksassistent - extern 2,35 2,85 2,8
Tabell 27. De mänskliga källornas upplevda tillgänglighet, relevans och användbarhet 
enligt respondenterna.  
 
Respondenterna ger textkällorna relativt låga medelvärden, i förhållande till de 
mänskliga källorna, när det gäller användbarhet, tillgänglighet och relevans. 
Leverantörstrycket är den textkälla som får det högsta medelvärdet i användbarhet, 
tillgänglighet och relevans, därefter hamnar tidskrifter och tidningar. Tidskrifter och 
tidningar kan även nås elektroniskt vilket kan vara en del av förklaringen till att 
respondenterna upplever att dessa är relativt tillgängliga. Enligt respondenterna är den 
interna rapporten den textkälla som bedöms vara minst relevant, minst tillgänglig är PM 
och minst användbar är guidelines. 
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Medelvärden  
Textkällor Tillgänglighet   Relevans Användbarhet 
Leverantörstryck 3,4 3,6 3,45
Tidskrift 3,25 3 2,75
Tidning 2,8 2 2,7
Rapport-extern 2,25 2,5 2
Handbok 2,25 1,6 1,85
Eget arkiv 2,25 1,6 1,5
Metodbok 1,75 2,8 1,55
Protokoll 1,55 1,5 2
Rapport-intern 1,5 0,6 1,75
Guideline 1,45 1,1 1,1
PM 1,4 1,85 1,4
Tabell 28. Textkällornas upplevda tillgänglighet, relevans och användbarhet enligt 
respondenterna.  
 
De elektroniska informationskällorna graderas lågt av respondenterna i fråga om 
tillgänglighet, relevans och användbarhet. Internet är dock ett undantag som får ett 
relativt högt medelvärde och hamnar strax efter de mänskliga informationskällornas 
upplevda tillgänglighet, relevans och användbarhet.  
 
Medelvärden  
Elektroniska källor Tillgänglighet   Relevans Användbarhet 
Internet 4,1 4,65 4,2
Databas-extern 2,65 2,6 2,6
Mailinglista 2,45 2,4 2,25
Databas-intern 2,25 2 1,4
Elektroniskt diskussionsforum 2,05 1,75 2,25
Intranät 1,35 2,25 2,3
 Tabell 29. De elektroniska källornas upplevda tillgänglighet, relevans och 
användbarhet enligt respondenterna. 
 
De mänskliga källorna värderas högt i fråga om användbarhet, tillgänglighet och 
relevans och de elektroniska källorna samt textkällorna värderas lågt enligt 
respondenterna. Enligy Daft & Lengel´s (1984) teori om informationsvärde använder 
individer informationskällor som är lättillgängliga och ”rika” framför källor som 
upplevs att de är av dålig kvalité.  
 
Informationskällornas användbarhet och tillgänglighet har ett positivt samband; när 
informationskällans användbarhet bedöms som hög bedöms den även vara lättillgänglig. 
Även informationskällornas bedömda användbarhet och relevans har ett positivt 
samband då respondenterna värderar att när informationskällan är relevant bedöms även 
källans användbarhet vara stor och vice versa. Förklaringen kan vara att den 
informationskälla som innehåller aktuell och uppdaterad information upplevs som 
användbar och nyttjas mer frekvent än källor som inte upplevs som lika aktuella. 
Sambandet mellan informationskällornas relevans och tillgänglighet är positivt. De 
källor som respondenterna anser tillhandahåller aktuell och uppdaterad information är 
lättillgängliga, vilket kan förklaras med att de högst värderade källorna främst består av 
mänskliga källor samt en elektronisk källa, Internet. Inga samband kan utläsas mellan 
hur respondenterna upplever informationskällornas tillgänglighet, användbarhet och 
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relevans och utbildningsnivå. Inte heller kan samband mellan källornas tillgänglighet, 
användbarhet och relevans samt respondenternas ålder urskiljas. 
 
Jag anser att genom mitt metodval undersökt det jag avsett att undersöka, nämligen: 
vilka informationskällor som används av respondenterna, hur källornas användning 
motiveras av den personal som är inblandad i processen att byta bibliotekssystem samt 
om några samband mellan olika variabler kan urskiljas. Genom att först prova min 
enkät genom en pilotstudie har jag kontrollerat att de frågor jag valt att ta med i 
frågeformuläret är relevanta, tydliga och besvarar mina frågeställningar. De resultat jag 
fått fram styrks av resultat från den tidigare forskningen.  
 
Svarsfrekvensen i undersökning var 45 % vilket får anses som acceptabelt för att ge en 
generell bild om vilka informationskällor som används av personal vid 
informationssökning av bibliotekssystem (Trost, 2001 s.118). Genom användningen av 
Hansen Hurwitz och en jämförelse mellan de båda utskicken har inte några 
anmärkningsvärda statistiska skillnader mellan de båda resultaten hittats. De resultat 
som erhållits kan fungera som en grund för vidare studier i processen att byta och 
införskaffa bibliotekssystem. I den framtida forskningen inom området kan det vara 
intressant att, exempelvis genom observationer, undersöka vilken information 
respondenterna sökte, vilken information respondenterna fann i de olika 
informationskällorna och vilken information som de faktiskt använde. En annan 
intressant studie kan vara att undersöka informationskällornas användande i de olika 
stadierna under bibliotekssystembytesprocessens gång och varför vissa 
informationskällor inte används och vad detta kan bero på. 
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9. Slutsats  
 
Som tidigare nämnt är bibliotekssystembyte en komplex beslutsprocess som kräver att 
de inblandade finner information som uppfyller informationsbehovet. Resultatet visar 
att respondenterna främst söker information i de mänskliga informationskällorna som är 
källor som graderas högt av respondenterna i fråga om användbarhet, tillgänglighet och 
relevans. De mänskliga källorna som används mest är den interna och externa 
bibliotekspersonalen, den interna tekniska personalen och systemleverantören. 
Respondenterna motiverar användandet av dessa källor med att de bär på värdefull 
information, de är tillgängliga, de har tidigare erfarenheter och de ingår i det personliga 
nätverket. De kunskaper som inte finns hos respondenterna inom ämnesområdet når de 
lättast genom det personliga nätverket.  
 
Textkällor är informationskällor som inte används i någon större utsträckning av de 
respondenter som deltog i studien. Att textkällor, såsom handböcker, metodböcker och 
guidelines, inte används motiveras av respondenterna med att dessa källor snabbt blir 
omoderna. De textkällor som används mest är de externa såsom tidskrifter och 
leverantörstryck som, enligt respondenterna, är mest tillgängliga, användbara och 
relevanta. Generellt anses inte textkällorna, enligt respondenterna, vara särskilt 
användbara, relevanta eller tillgängliga vilket kan förklara den sporadiska 
användningen. 
 
Elektroniska källor används inte i någon större utsträckning av respondenterna med 
undantag för Internet. Internet är den enda elektroniska källa som bedöms vara både 
tillgänglig, användbar och relevant av respondenterna. Dessutom bedöms informationen 
från Internet vara uppdaterad och används till att utföra systematisk omvärldsbevakning 
inom området bibliotekssystem. De övriga elektroniska källorna bedöms inte vara 
särskilt användbar, tillgänglig och relevant. De elektroniska källorna har, enligt Daft & 
Lengels (1984) teori, ett relativt lågt informationsvärde och liten chans till respons, i 
förhållande till de mänskliga. Från det att modellen om informationsvärde uppkommit 
har de elektroniska informationskällorna utvecklats och tekniken förbättrats. Det nya 
informationssamhället har vuxit fram vilket innebär att alltfler människor har tillgång 
till och kan söka information via WWW. Denna utveckling kan ha medfört att de 
elektroniska informationskällorna erhållit ett större informationsvärde än det värde som 
Daft & Lengel tilldelat dem 1984. 
 
Enligt Choo´s (1995) teori om informationskällor används mänskliga källor för att få 
mer praktisk kunskap, avgränsa information och absorbera osäkerhet. Trots att de 
mänskliga källorna föredras av respondenterna i informationssökandet används även 
text- och elektroniska källor. Detta visar att Choo´s (1995) teori, om att de olika 
informationskällorna kompletterar varandra och används i olika omfattning i komplexa 
beslutsprocesser, överensstämmer med de resultat som erhållits. Att valet av 
bibliotekssystem uppfattas som en komplex beslutsprocess kan utläsas genom 
respondenternas flitiga användning av de mänskliga informationskällorna som 
kompletteras med information från text- och elektroniska källor. Daft & Lengel (1984) 
menar att källor som ligger högt upp i informationskedjan används för att summera, 
förklara eller tolka data. Dessa källor hjälper dessutom användare att förstå tvetydiga 
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situationer. Då flera respondenter menar att tillräcklig kunskap om bibliotekssystem 
saknas kan detta förklara den flitiga användningen av mänskliga källor och den 
sporadiska användningen av text- och elektroniska källor. Enligt Daft & Lengel erbjuder 
de sistnämnda källorna mer detaljerad information och tillåter användare att forma egna 
åsikter.  
 
En översikt visar att de informationskällor som, enligt respondenterna, bedöms som 
lättillgängliga även bedöms vara användbara och relevanta. Dessa källor är även de som 
nyttjas mest av respondenterna vilket kan förklaras med att individer i komplexa 
beslutssituationer använder källor av högt informationsvärde. Att IT-chefer och 
projektledare använder fler externa källor än övriga yrkeskategorier kan bero på att 
denna typ av personal, genom sitt yrke, har stora kunskaper, fler informationskällor och 
kontakter inom ämnet bibliotekssystem. 
 
Några samband kan, enligt Höglunds (1980) modell om informationsutnyttjande, 
urskiljas mellan några variabler. När respondenten upplever sig vara insatt i processen 
med att byta bibliotekssystem upplever respondenten också inflytande och möjlighet att 
påverka processen. Respondentens upplevda inflytande gör att denna även upplever 
motivation till att delta i processen att byta bibliotekssystem. Ju mer motivation som 
respondenten upplever desto mer insatt anser sig respondenten vara inom ämnesområdet 
och fler informationskällor används.  
 
Respondentens upplevda inflytande och upplevda informationsbehov påverkar det antal 
informationskällor som nyttjas i informationssökningen - ju mer upplevt inflytande och 
informationsbehov desto fler källor konsulteras. De informationskällor som 
respondenterna upplever som användbara upplevs också som tillgängliga och relevanta 
och vice versa. Informationskällans upplevda tillgänglighet påverkar användningen av 
källan; de källor som upplevs som lättillgängliga är de som nyttjas mest frekvent av 
respondenterna. 
 
Vid en framtida informationssökning efter information om bibliotekssystem anger 
respondenterna att fler interna och externa mänskliga, text- och elektroniska källor 
skulle konsulteras. Respondenterna motiverar detta med att de vill få en mer allsidig 
kunskap och fler infallsvinklar för att kunna angripa uppgiften i framtiden. De 
mänskliga informationskällorna skulle fortfarande användas mest i den framtida 
informationssökningen. I förhållande till de mänskliga källorna skulle de elektroniska 
källorna och textkällorna nyttjas i ungefär samma utsträckning som i dag.  
 
Att respondenterna inte nyttjar de skriftliga källorna, varken elektroniska eller 
textkällor, i någon större utsträckning och dessutom bedömer dessa som relativt 
svårtillgängliga är anmärkningsvärt då majoriteten av respondenterna tillhör en 
yrkesgrupp som är vana att hantera, lokalisera och distribuera skriftliga källor. Den 
sparsamma användningen av de skriftliga källorna hos denna yrkesgrupp och vad detta 
kan leda till kan vara en intressant grund för framtida studier. 
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10. Sammanfattning 
 
Att byta bibliotekssystem är en komplex beslutsprocess som kräver att de inblandade 
finner relevant information som uppfyller det upplevda informationsbehovet. 
Användningen av olika informationskällor kan påverka processen med att byta 
bibliotekssystem. Jag har valt att undersöka hur personal i olika typer av bibliotek 
använder olika typer av informationskällor i informationssökandet om bibliotekssystem. 
Syftet med studien var att undersöka informationsbeteendet hos yrkesutövare i 
komplexa beslutsprocesser där fokus ligger på de individer i biblioteksmiljö som varit 
inblandade i processen att byta bibliotekssystem och vilka informationskällor som de 
faktiskt nyttjar vid sökandet efter information om bibliotekssystem. Frågeställningarna 
lyder: I vilka informationskällor söker den personal som är inblandad i processen att 
byta bibliotekssystem information om bibliotekssystem, vilka motiv anges till 
användningen av informationskällorna och vilka samband kan urskiljas mellan de olika 
variablerna problemsituation, personliga egenskaper, informationstillgänglighet, upplevt 
informationsbehov och informationsutnyttjande? 
 
Det teoretiska ramverket i studien består av Choo´s indelning av informationskällor, 
Höglunds informationsnyttjandemodell samt Daft & Lengel´s teori om Information 
richness. Choo delar in informationskällorna i interna och externa mänskliga-, 
elektroniska- och textkällor där de olika källorna har olika funktioner i olika situationer. 
Höglunds modell om informationsnyttjandet är en modell som kan användas för att 
undersöka om några samband mellan variabler som problemsituation, personliga 
egenskaper, informationstillgänglighet, upplevt informationsbehov och 
informationsutnyttjande föreligger. Daft & Lengel´s teori om informationskällornas 
olika värde innebär att olika källor har olika värde som beror på vilken 
informationsbärande kapacitet de har; ju mer data som går att lagra och utvinna ur ett 
medium desto högre informationsvärde får det. Informationsvärdet beror även på 
variationen av antydningar och hur snabb feedback kan ges. 
 
Den valda metoden är kvantitativ där data inhämtats med hjälp av elektroniska enkäter 
som skickades via e-post till de bibliotek som bytt bibliotekssystem mellan åren 2000 - 
2004. Det insamlade datan beräknades statistiskt för att upptäcka eventuella 
korrelationer och samband mellan olika variabler. 
 
Analysen av datan visar att respondenterna främst söker information i de mänskliga 
informationskällorna som graderas högt av respondenterna i fråga om användbarhet, 
tillgänglighet och relevans. Mänskliga källor används främst för att få mer praktisk 
kunskap, avgränsa information och absorbera osäkerhet. Textkällor används inte i någon 
större utsträckning vilket motiveras med att dessa källor snabbt blir omoderna. De 
textkällor som används mest är de som är tillgängliga, användbara och relevanta. 
Elektroniska källor används inte i någon större utsträckning av respondenterna med 
undantag för Internet som bedöms vara både tillgänglig, användbar och relevant. De 
informationskällor som respondenterna upplever som användbara upplevs också som 
tillgängliga och relevanta och vice versa. Informationskällans upplevda tillgänglighet 
påverkar användningen av källan; de källor som upplevs som lättillgängliga är de som 
nyttjas mest. 
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Vid en framtida informationssökning efter information om bibliotekssystem anges 
att fler interna och externa mänskliga, text- och elektroniska källor skulle konsulteras. 
De mänskliga informationskällorna skulle användas mest i den framtida 
informationssökningen och de elektroniska källorna och textkällorna skulle nyttjas i 
ungefär samma utsträckning som tidigare. 
 
Korrelationer hittas mellan motivation och inflytande, inflytande och hur insatt 
respondenterna anser sig vara inom ämnet bibliotekssystem och mellan 
informationskällans användbarhet, tillgänglighet och relevans. Respondenternas 
informationsbehov påverkar antalet använda informationskällor och motivationen 
påverkar hur många interna och externa källor som respondenterna använder i 
informationssökandet. De respondenter som upplevde att de kunde påverka valet av 
bibliotekssystem använde fler informationskällor än de som upplevde att de inte kunde 
påverka valet av bibliotekssystem. 
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      2005-04-01 

     Högskolan i Borås 
                              Institutionen för Biblioteks- & Informationsvetenskap 
 
 
Användning av informationskällor  
Ert bibliotek har blivit utvalt att delta i en studie om de bibliotek som bytt bibliotekssystem 
mellan åren 2000-2004. Jag har valt att, inom ämnesområdet Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, undersöka vilka informationskällor som 
används av bibliotekspersonal. Syftet är att få en bild av hur personal i olika typer av bibliotek 
använder informationskällor vid sökandet efter information om bibliotekssystem.  
 
Skulle Ni vara vänlig att fylla i eller ge detta brev med tillhörande enkät till någon personal 
som varit inblandad i processen att byta bibliotekssystem? Önskar flera besvara enkäten går 
det bra att kopiera enkäten och skicka dem i det bifogade kuvertet.  
 
Frågeformulären kommer att analyseras och resultera i en magisteruppsats. Uppsatsen 
kommer att vara tillgänglig online för läsning om så önskas och förhoppningsvis att fungera 
som ett underlag till att optimera beslutsprocesser. 
 
Vänligen notera att ditt svar är väsentligt för undersökningen! Det uppskattas, både av 
mig och de som kommer att kunna dra nytta av resultatet, om ni tog er tid att besvara enkäten 
som beräknas ta 10 minuter. Jag garanterar anonymitet och att inga kopplingar kommer att 
kunna göras mellan svaren och respondenten. Besvara formuläret och skicka i väg det 
senast 8 april, 2005. 
 
Vid ev. oklarheter ring: 073-733 26 79 eller e-posta: s026777@utb.hb.se. 
 
Ett hjärtligt tack på förhand för din medverkan! 
 
Nina Karlsson 
 
 
 
Högskolan i Borås 
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Användning av informationskällor  

 

 

 
Användning av informationskällor 

Nedan följer frågor om biblioteket, personuppgifter, utbildning, erfarenhet, kunskap om 

bibliotekssystem, motivation och informationskällor. 

 
1.  Bibliotekets namn: 

   

 

 

2.  Vilken typ av bibliotek jobbar Du i?* 

   Folkbibliotek nmlkj

   Skolbibliotek nmlkj

   Sjukhusbibliotek nmlkj

   Specialbibliotek nmlkj

   Högskole-/ Universitetsbibliotek nmlkj

   Företagsbibliotek nmlkj

   Annat, nämligen: nmlkj

         

 

 
3.  Hur många, inklusive Dig själv, är anställda i det bibliotek Du jobbar i? Ange antal: 

   

 

 
4.  Är Du:* 

   Kvinna  Man nmlkj nmlkj

 

 

5.  Ange Din ålder:* 

   < 20 år nmlkj

   20 - 30 år nmlkj

   31 - 40 år nmlkj

   41 - 50 år nmlkj

   51 - 60 år nmlkj

   > 60 år nmlkj

 
6.  Vilken är Din yrkestitel? 
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7.  Vilken är den högsta nivå av utbildning som Du har? Ange ett alternativ:* 

   Folkskola nmlkj

   Grundskola nmlkj

   Yrkesskola nmlkj

   Gymnasium nmlkj

   Högskole-/ Universitetsstudier nmlkj

   Andra studier: nmlkj

         

 

 

8.  Om Du har högskole-/ universitetsstudier ange nivå av utbildning: 

   högskoleexamen nmlkj

   kandidatexamen nmlkj

   magisterexamen nmlkj

   annat; nämligen: nmlkj

         

 

 

9.  Vilka av dessa ämnen ingick i Din utbildning? Ange ett eller flera alternativ:* 

   Beteendevetenskap gfedc

   Ekonomi gfedc

   Filosofi gfedc

   Hälsovetenskap gfedc

   Informatik/Data  gfedc

   Media & Kommunikation gfedc

   Juridik gfedc

   Konstvetenskap gfedc

   Litteraturvetenskap gfedc

   Matematik gfedc

   Miljövetenskap gfedc

   Naturvetenskap gfedc

   Pedagogik gfedc

   Statsvetenskap gfedc

   Språk gfedc

   Teknik gfedc

   Biblioteks- & Informationsvetenskap gfedc

   Sociologi gfedc
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   Psykologi gfedc

   Historia gfedc

   Geografi gfedc

   Annat ämne, nämligen. gfedc

         

 

 
10. 
 

Hur lång är Din arbetslivserfarenhet inom Ditt yrke? Ange antal år:* 

   

 

 

11. 
 

Har Du tidigare erfarenhet av byte av bibliotekssystem?* 

   Ja nmlkj

   Nej nmlkj

 

 

12. 
 

Hur insatt, anser Du, att Du är inom området bibliotekssystem?* 

   väl insatt nmlkj

   insatt nmlkj

   något insatt nmlkj

   dåligt insatt nmlkj

   inte insatt alls nmlkj

 

 

13. 
 

Hur regelbundet sökte Du information om bibliotekssystem inför val av system?* 

   Dagligen nmlkj

   Flera ggr/vecka nmlkj

   Flera ggr/månad nmlkj

   Någon gång/månad nmlkj

   Mer sällan nmlkj

 

 

14. 
 

Hur bedömer Du i efterhand hur stort ditt informationsbehov om bibliotekssystem var inför val av 
system?* 

   Mycket stort nmlkj

   Stort nmlkj

   Medel nmlkj

   Litet nmlkj

   Inget alls nmlkj
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15. 
 

Hur bedömer Du i efterhand hur stort informationsutbudet om bibliotekssystem var?* 

   Mycket stort nmlkj

   Stort nmlkj

   Medel nmlkj

   Litet nmlkj

   Inget alls nmlkj

 
16. 
 

Hur väl förtrogen är Du med varje system? Gradera där skala 1 innebär att Du inte känner till 
systemet och skala 7 att Du är väl förtrogen med systemet; dvs kan utföra avancerade 
uppgifter mha systemet:* 

  

    1   2   3   4   5   6   7

3M    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Aleph    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

BIBBLAN    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Bibelation    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

BiblioMatik    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Book IT    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

BTJ2000    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

FFB    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

GEAC    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Horizon    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Innopac    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Libertas    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Libra II    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Libra III    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

LIBRIS    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

LIGOBIB    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Micro-VTLS    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

MikroMarc    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Millenium    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Percico    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Perco    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Polydoc    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Probib    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

SESAM Bibliotek    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

SIR Bibliotek    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Sunstone/Bibliotek    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Tinlib    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj
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Unicorn    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Virtua    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Voyager    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

VTLS    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

 

 
17. 
 

Vilket bibliotekssystem använde biblioteket innan bytet?* 

   

 

 
18. 
 

Vilket bibliotekssystem använder biblioteket i dag?* 

   

 

 
19. 
 

Vilket datum påbörjades projektet med att välja system? Ange år och månad:* 

   

 

 
20. 
 

Vilket datum avslutades projektet med att välja system? Ange år och månad:* 

   

 

 

21. 
 

Beskriv kortfattat om hur biblioteket gick tillväga vid val av nytt bibliotekssystem - från 
upptäckten av ett behov av nytt system till ett slutligt val av system: 
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22. 
 

Varför bytte biblioteket bibliotekssystem? Kryssa för ett eller flera alternativ:* 

   Planerat byte gfedc

   Nya behov uppstod gfedc

   Hade ett tekniskt föråldrat system gfedc

   Ekonomiska skäl gfedc

   Teknisk framförhållning gfedc

   För att förbättra servicen gfedc

   Annat skäl: gfedc

         

 

 
23. 
 

Hur många automatiserade bibliotekssystem har biblioteket haft totalt? Ange antal: 

   

 

 

24. 
 

Hur stort inflytande upplevde Du att Du hade i processen att välja system?* 

   inget alls nmlkj

   lite nmlkj

   medel nmlkj

   stort nmlkj

   mycket stort nmlkj

 

 

25. 
 

Upplever Du att någon/några hade mer inflytande än andra vid val av system?* 

   Ja nmlkj

   Nej nmlkj

 

 

26. 
 

Om Du svarade ja på föregående fråga, ange yrkestitel på de som hade mer inflytande: 

   

 

 

27. 
 

Hur stor var Din motivation i informationssökandet efter bibliotekssystem?* 

   ingen alls nmlkj

   lite nmlkj

   medel nmlkj

   stor nmlkj
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   mycket stor nmlkj

 

 

28. 
 

När Du sökte information om bibliotekssystem vilka interna (inom organisationen) 
informationskällor använde Du? Du kan ange flera alternativ:* 

   Bibliotekarie gfedc

   Biblioteksassistent gfedc

   Bibliotekschef gfedc

   Teknisk personal gfedc

   Protokoll gfedc

   PM gfedc

   Rapport gfedc

   Arkiv gfedc

   Elektroniskt diskussionsforum gfedc

   Intranät gfedc

   Databas gfedc

   Andra interna källor: gfedc

         

 

 

29. 
 

Varför valde Du att använda ovanstående informationskällor? Motivera: 

  

 

 

 

30. 
 

När Du sökte information om bibliotekssystem vilka externa (utom organisationen) 
informationskällor använde Du? Du kan kryssa för flera alternativ: * 

   Bibliotekarie från annat bibliotek gfedc

   Biblioteksassistent från annat bibliotek gfedc

   Bibliotekschef från annat bibliotek gfedc

   Systemleverantör gfedc

   Teknisk personal gfedc

   Rapport gfedc

   Tidskrift gfedc

   Leverantörstryck gfedc

   Tidning gfedc

   Handbok; litteratur som ger vägledning om bibliotekssystem gfedc
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   Metodbok ; litteratur som beskriver processen att välja bibliotekssystem gfedc

   Guideline ; litteratur som anger riktlinjer hur man ska gå tillväga vid val av bibliotekssystem gfedc

   Databas gfedc

   Mailinglista  gfedc

   Internet gfedc

   Andra externa källor:  gfedc

         

 

 

31. 
 

Varför valde Du att använda ovanstående informationskällor? Motivera: 

  

 

 

32. 
 

Ange titel på de källor Du använt dig av om Du minns dessa: 

  

    Titel

Tidskrift    

Tidning    

Databas    

Handbok    

Metodbok    

Guideline    

Andra källor:    

 

33. 
 

Hur bedömer Du i efterhand att informationskällan var tillgänglig; dvs lätt att nå? Gradera hur 
tillgänglig informationskällan var. Skala 1 betyder att källan var svårtillgänglig och skala 7 
att källan var lättillgänglig. Kryssa för den skala som bäst stämmer överens med Din åsikt:* 

    1   2   3   4   5   6   7

Bibliotekarie - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Bibliotekarie - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Biblioteksassistent - 
intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj
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Biblioteksassistent - 
extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Bibliotekschef - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Bibliotekschef - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Systemleverantör    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Teknisk personal - 
intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Teknisk personal - 
extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Protokoll    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Leverantörstryck    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Rapport - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Rapport - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

PM    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Eget arkiv    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Guideline (riktlinje)    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Metodbok 
(processbeskrivning)    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Handbok (vägledning)    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Tidning    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Tidskrift    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Databas - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Databas - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Internet    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Elektroniskt 
diskussionsforum    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Intranät    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Mailinglista    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

 

34. 
 

Hur relevant var informationskällan; dvs. innehöll den aktuell information om det ämne Du 
sökte efter? Gradera 1-7 där skala 1 betyder att Du anser att källan inte gav någon 
relevant information och skala 7 att källan gav mycket relevant information. Kryssa för 
den skala som bäst stämmer överens med Din åsikt:* 

    1   2   3   4   5   6   7

Bibliotekarie - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Bibliotekarie - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Biblioteksassistent - 
intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Biblioteksassistent - 
extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Bibliotekschef - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Bibliotekschef - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Systemleverantör    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj
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Teknisk personal -intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Teknisk personal- 
extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Protokoll    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Leverantörstryck    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Rapport - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Rapport - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

PM    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Guideline (riktlinje)    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Metodbok 
(processbeskrivning)    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Handbok (vägledning)    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Tidning    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Tidskrift    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Eget arkiv    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Databas - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Databas - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Internet    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Elektroniskt 
diskussionsforum    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Intranät    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Mailinglista    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

 

 

35. 
 

Hur bedömer Du i att informationskällan kom till användning? Gradera 1-7 där 1 betyder att 
informationskällan var oanvändbar och skala 7 att informationskällan var mycket 
användbar. Kryssa för den skala som bäst stämmer överens med Din åsikt:* 

  

    1   2   3   4   5   6   7

Bibliotekarie - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Bibliotekarie - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Biblioteksassistent - 
intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Biblioteksassistent - 
extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Bibliotekschef - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Bibliotekschef - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Systemleverantör    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Teknisk personal- intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Teknisk personal- 
extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Protokoll    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Leverantörstryck    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Rapport - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Rapport - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj
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PM    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Guideline (riktlinje)    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Metodbok 
(processbeskrivning)    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Handbok (vägledning)    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Tidning    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Tidskrift    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Eget arkiv    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Databas - intern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Databas - extern    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Internet    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Elektroniskt 
diskussionsforum    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Intranät    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

Mailinglista    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj    nmlkj

 

 

36. 
 

Kryssa för de interna  informationskällor som Du skulle använda om Du sökte efter information 
om bibliotekssystem i dag: 

   Bibliotekarie gfedc

   Biblioteksassistent gfedc

   Bibliotekschef gfedc

   Teknisk personal gfedc

   Protokoll gfedc

   PM gfedc

   Rapport gfedc

   Arkiv gfedc

   Databas gfedc

   Elektroniskt diskussionsforum gfedc

   Intranät gfedc

   Annan källa: gfedc

         

 

 

37. 
 

Varför skulle Du använda Dig av dessa källor? Motivera: 
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38. 
 

Kryssa för de externa informationskällor som Du skulle använda om Du sökte efter information 
om bibliotekssystem i dag: 

   Bibliotekarie gfedc

   Biblioteksassistent gfedc

   Bibliotekschef gfedc

   Systemleverantör gfedc

   Teknisk personal gfedc

   Rapport gfedc

   Tidskrift gfedc

   Leverantörstryck gfedc

   Tidning gfedc

   Handbok; litteratur som ger vägledning om bibliotekssystem gfedc

   Metodbok ; litteratur som beskriver processen att välja bibliotekssystem gfedc

   Guideline ; litteratur som anger riktlinjer hur man ska gå tillväga vid val av bibliotekssystem gfedc

   Databas gfedc

   Mailinglista  gfedc

   Internet gfedc

   Andra källor: gfedc

         

 

 

39. 
 

Varför skulle Du använda Dig av dessa källor? Motivera: 

  

 

 

 

40. 
 

Vill Du vill tillägga något eller har synpunkter skriv dem här: 

  

Page 12 of 13Användning av informationskällor Survey

2005-12-07file://F:\DistWeb\Bilagor\Bilagor\Bilaga 3.htm
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