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Abstract: The aim of this thesis is to examine how four decision makers at a 

University College and a library director at the same University 
College perceive the profile, image and identity of their library. 
This University College library is used as our main example. We 
have evaluated the main example in relation to two other 
University College libraries, in order to obtain a deeper 
understanding of how these library directors view their own 
libraries and to attain a more multi-dimensional view of the main 
example of our study. Our intention is to analyse the current 
situation, not the past nor the future. Qualitative semi-structured 
interviews with decision makers and library directors have been 
conducted. The interviews are being presented according to the 
different categories we introduce in the theory chapter. Each 
theoretical category represents a dimension from which we 
complete an analysis. First and foremost we have found out that 
profile, image and identity are different aspects of the same thing. 
The conclusion of our study suggests that there are different views 
within the group of decision makers and the library director, such 
as opinions about renaming the library. Our interpretation that there 
are both unanimous and diverse views, also applies to the three 
library directors’ views on their own libraries. They agree upon 
what the fundamental role of the University College library is, as is 
shown by certain points such as metaphors, learning organisations 
and the libraries’ pedagogical efforts, but they differ on others, 
such as exhibitions and profiles. 
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1. Inledning 
 

”He that filches from me my good name 
Robs me of that which not enriches him, 

And makes me poor indeed.”1 

1.1 Bakgrund 
Profilering är en organisations möjlighet att utmärka sig, medan image handlar om 
omgivningens uppfattningar. Identitet är de grundläggande värderingar som finns inom 
organisationen. En god image är en stor tillgång, men många bibliotek har försummat 
möjligheterna som finns med att profilera sig, vilket skulle förstärka imagen gentemot 
omvärlden. Föreliggande uppsats har ett högskolebibliotek som huvudexempel, vilket innebär 
att intervjuer om de ovan nämnda begreppen sker med fyra av dess beslutsfattare och 
bibliotekschefen. Uppfattningarna hos bibliotekschefen beskrivs dessutom i förhållande till 
uppfattningar hos bibliotekschefer vid två andra högskolebibliotek. Åsikter som har 
framkommit i intervjuerna relateras till varandra med utgångspunkt i teori om profil, image 
och identitet. Eftersom en hel organisations identitet är omöjlig att utröna vid intervjuer med 
en eller ett fåtal informanter, väljer vi att utelämna en direkt koppling till identitet i 
intervjuerna. Istället intervjuar vi bibliotekscheferna om lärande organisation och hjärnan som 
metafor, för att få en ökad förståelse för bibliotekens imageskapande. Samtliga högskolor som 
studeras har relativt nära kontakter mellan bibliotekspersonal och beslutsfattare. Ett bisyfte 
med uppsatsen är att den ska leda till fördjupade diskussioner i högskolebiblioteket som utgör 
huvudexempel. Förhoppningsvis väcker den intresse och inspirerar till marknadsföring 
och/eller imageskapande även hos andra små akademiska bibliotek. Vi önskar att uppsatsen 
ska läsas och användas av många beslutsfattare, varför vi har strävat efter en uppsats med 
tydlig och välstrukturerad design, samtidigt som den är vetenskapligt uppbyggd. Vi kommer 
att redovisa för alla våra val av metod, tolkning och analys. 
 
Marknadsföring gentemot biblioteksanvändare är ett relativt väl utforskat område, medan 
studier av marknadsföring och imageskapande gentemot beslut sfattare är ovanligt. Vi anser 
att begreppet marknadsföring används vid synliggörandet gentemot användare, men vid 
insatser för att synliggöra sig gentemot beslutsfattare begagnas begreppet imageskapande. 
Uppsatsens teorikapitel innehåller många mindre delar, eftersom vi vill skapa en förståelse för 
hur olika teoretiker ser på uppsatsämnet. Vår ambition är att förvärva nya kunskaper inom 
detta föga utforskade ämne inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det är värt att 
studera detta ämne eftersom det kommer med ny kunskap. Vår första kontakt med ämnet 
skedde genom att det var ett uppsatsförslag på BAM:s hemsida2. Ämnet lät intressant då det 
handlar både om bibliotek och om management, vilket har varit grundläggande inslag i vår 
utbildning. Vi kontaktade bibliotekschefen vid högskolebiblioteket som fungerar som 
huvudexempel. Denne bibliotekschef blev sedermera vår idégivare och bollplank. 
 
Vi finner det intressant att studera uppsatsens ämne, eftersom högskolebiblioteket som är 
huvudexempel är inne i en dynamisk förändringsfas. Att relatera beslutsfattares och 
bibliotekschefens uppfattningar till varandra verkar vara spännande, dels och för att det inte 
finns så mycket skrivet om detta ämne inom biblioteks- och informationsvetenskap dels är vi 

                                                 

1 Shakespeare, W. 1623. Othello. 
2 BAM – Biblioteks- och informationsvetares arbetsmarknadsmässa. 
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nyfikna på hur aktörer på ledningsnivå uppfattar biblioteket. Detta med betoning på hur dessa 
aktörer uppfattar biblioteksverksamheten och biblioteket som organisation. Genom att 
dessutom relatera tre bibliotekschefers synsätt till varandra, är våra intentioner att fördjupa 
förståelsen för frågor som ligger i tiden. Vi vill även förvärva insikt i hur bibliotekscheferna 
samarbetar med sin respektive högskolas beslutsfattare, men eftersom de har ett klart uppdrag 
att finnas till för studenterna, uppmärksammas även den vardagliga kontakten med 
studenterna vid respektive högskola. Vi fokuserar på hur det ser ut just nu, varför historiska 
jämförelser eller framtida förutsägelser är irrelevanta. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva bibliotekschefers och övriga beslutsfattares synsätt på 
högskolebibliotek. Fokus i uppsatsen ligger på teorier om profil, image och identitet och 
bibliotekschefers och beslutsfattares uppfattningar om imageskapande. Uppsatsen tillämpar 
ett aktörsperspektiv3 där de olika bibliotekscheferna och beslutsfattarna ses som aktörer. 
Beslutsfattare inkluderar rektor och tre prefekter vid en högskola, vars högskolebibliotek 
fungerar som huvudexempel. Det belyser vi närmare, men för att få en flerdimensionell bild 
av huvudexemplet relaterar vi det till två andra högskolebibliotek. Vi gör en tvärsnittsstudie4 
och begränsar oss till tre högskolor i Sverige. Vi har två övergripande frågor, varav den 
första frågan är: 
 

• Hur ser huvudexemplets beslutsfattare på sin högskolas bibliotek rela terat till 
bibliotekschefens syn? 

 
För att besvara denna finns dessa underliggande frågor: 
 

• Vilka profilområden kan urskiljas på högskolebiblioteket som är huvudexempel? 
• Vilket inflytande har bibliotekschefen inom moderorganisationen högskolan? 
• Vilken roll spelar biblioteket inom moderorganisationen högskolan? 

 
Vår andra övergripande fråga handlar om de tre olika högskolebiblioteken: 
 

• Vilken syn på sin egen verksamhet har bibliotekscheferna vid tre likvärdiga 
högskolebibliotek? 

 
För att kunna besvara denna övergripande fråga finns dessa underliggande frågor: 

 
• Vad kännetecknar profilområdena hos de tre högskolebiblioteken? 
• Hur synliggörs högskolebiblioteket inom respektive högskoleorganisation? 
• Vilken uppfattning har bibliotekscheferna om sin egen biblioteksorganisation? 

 
Vi önskar att föreliggande uppsats ska medvetandegöra främst bibliotekschefer om 
högskolebibliotekets potential, inte förändra eller förbättra en profil, image eller identitet. Inte 
heller ska vi ta reda på hur användare av biblioteket uppfattar biblioteket. Fokus ligger på 
bibliotekschefernas och beslutsfattarnas nivå och hur de bedömer biblioteket. 

                                                 

3 Aktörsperspektivet beskrivs i kapitel 2.6 Aktörssynsättet. 
4 En tvärsnittsstudie behandlar hur det ser ut nu. Historiska eller framtida uppföljningar avses inte att 
genomföras. 
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1.3 Disposition 
 
Kapitel ett började med bakgrund, syfte och frågeställning. Efter denna disposition kommer vi 
att definiera termer som är viktiga för uppsatsen samt göra en litteraturgenomgång. 
 
Kapitel två presenterar uppsatsens teoretiska bakgrund. Det första delkapitlet beskriver 
offentliga organisationer och marknadsföring. Sedan kommer delkapitlen om profilering, 
image samt identitet. Det femte delkapitlet beskriver relationen mellan de tre begreppen och 
det sista delkapitlet behandlar aktörssynsättet. 
 
Kapitel tre redogör vi för uppsatsens metod. Vi reflekterar över vad vi hade kunnat göra 
annorlunda i studien samt förklarar hur vi valde att gå tillväga. Vi har gjort en empirisk 
undersökning, där intervjuer är den största delen och dokument kompletterar. Två figurer 
förtydligar hur vi har designat intervjuundersökningen. Den första visar informanterna, och 
den andra ger en överblick av studiens högskola och tre högskolebibliotek. 
 
Kapitel fyra är en sammanställning av intervjuerna som har genomförts med beslutsfattare 
och bibliotekschefer. 
 
Kapitel fem analyserar resultatet från kapitel fyra, vilket integreras med teorier från kapitel tre. 
Detta innebär att beslutsfattarnas och bibliotekschefens syn relateras till varandra i den första 
delen och bibliotekschefernas synsätt relateras till varandra i den andra delen. Det tredje 
delkapitlet förklarar den förståelse för perspektiven profil, image och identitet/imageskapande 
som vi har förvärvat. 
 
Kapitel sex innehåller de slutsatser som vi har dragit utifrån det tidigare underlaget. Det är 
olämpligt att separera perspektiven profil, image och identitet från varandra, varför vi valde 
att inte renodla slutsatserna på samma sätt som i teorikapitlet. Därefter reflekterar vi över och 
föreslår framtida studier. 
 
Kapitel sju sammanfattar vad vi har gjort och betonar de viktigaste insikter som vi har 
förvärvat om biblioteksfrågor relaterat till profil, image och identitet. 
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1.4 Definition av använda termer 
 
Vi vill redan nu beskriva våra centrala begrepp för att underlätta läsningen. Här följer 
definitioner av de för uppsatsen grundläggande begreppen: 
 

• Beslutsfattare 
De individer, förutom bibliotekschefen, som befinner sig på en strategiskt viktig plats 
inom organisationen och är medlemmar i rektorns ledningsråd. Bibliotekschefen är 
självklart också en beslutsfattare, men i föreliggande uppsats är det tydligare att 
särskilja bibliotekschefen från övriga beslutsfattare. 
 

• Bibliotek 
Är synonymt med högskolebibliotek, men i teorikapitlet kan det även syfta till andra 
typer av bibliotek.  
 

• Bibliotekschef 
Vid vissa bibliotek benämns bibliotekschefen överbibliotekarie, men vi har valt att 
genomgående i hela uppsatsen tillämpa denna benämning för att underlätta förståelsen. 
 

• Högskolebibliotek 
I denna uppsats syftar högskolebibliotek på bibliotek vid högskolor som är likvärdiga. 
Det innebär att de har ett relativt lågt studentantal, vilket rör sig om mellan 6 000 och 
12 000 studenter. 
  

• Identitet 
Den bild som en organisation har av sig själv. 
 

• Image 
Den uppfattning som människor på ledningsnivå har av högskolebiblioteket. 
 

• Imageskapande 
Tillvägagångssätt för att uppmärksamma omvärlden om organisationens existens. 
Detta är grunden till ett gott anseende och kan likställas med identiteten, så som en 
enskild bibliotekschef uttrycker den. 
 

• Läranderesurser 
Stödjande pedagogiska resurser, exempelvis språkverkstad. Detta innefattar inte 
traditionell användarundervisning om bibliotekets resurser. 
 

• Profil  
Hur en organisation försöker särskilja sig gentemot andra delar av sin 
moderorganisation, eller gentemot andra organisationer, genom att karaktärisera sig på 
ett speciellt sätt. 
 

• Syn 
Uppfattningar och synsätt som bibliotekschefer och beslutsfattare har om biblioteket. 
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1.5 Litteraturgenomgång 
Vi har valt att använda mestadels böcker, men även tidskriftsartiklar, doktorsavhandlingar och 
magisteruppsatser för att skapa en teoretisk referensram. Litteraturen och teorierna vi 
använder kommer från ett så brett spektra av ämnen som företagsekonomi, medie- och 
kommunikationsvetenskap, sociologi och självklart även från biblioteks- och 
informationsvetenskap. Anledningen till detta är att uppsatsämnet till sin karaktär är 
mångvetenskapligt. Nolin definierar mångvetenskap som forskning där samma företeelse 
belyses från många perspektiv, vilket är lämpligt att göra i en magisteruppsats. Tvärvetenskap 
är däremot smärtsamt och bör bedrivas på högre forskarnivå, eftersom det konfronterar 
anomalier5 genom att integrera perspektiv från olika vetenskaper.6 
 

Etablerade forskare 
De etablerade forskare7 som används i den teoretiska referensramen presenteras här. Bland 
annat har vi använt teorier från Choos bok Information Management for the Intelligent 
Organization. Från Choo har vi använt oss av teorier som rör den lärande organisationen och 
lärande enligt enkelt och dubbelt varv. Därtill har vi använt oss av en annan biblioteks- och 
informationsforskare, Bryson8, som presenterar teorier i Effective Library and Information 
Centre Management. Detta berör bland annat informationstjänsters image. Vi har jämsides 
med biblioteks image studerat bakgrundslitteratur om andra organisationers image. Detta har 
vi gjort eftersom bibliotek ytterst sällan studeras utifrån ett imageperspektiv, med undantag 
från Elliot de Sáez bok Marketing concepts for libraries and information services som 
behandlar ämnet marknadsföring i bibliotek, men dock inte profilering i så stor utsträckning 
som vi hade önskat. Vi tror att andra studier rörande profil, image och identitet är applicerbara 
på vår undersökning, fastän de inte berör just bibliotek. För att vi ska kunna bredda uppsatsen 
kring ämnet profilering har vi använt oss av bland annat medie- och 
kommunikationsforskaren Larssons Tillämpad kommunikationsvetenskap och 
företagsekonomen Mitchells Selling the brand inside. Företagsekonomer är även Kotler och 
Andreasen, som är författare till Strategic Marketing for Non profit Organizations, samt 
Schmitt och Simonson, som är författare till Marketing Aesthetics: The strategic Management 
of Brands, Identity and Image. Vi har använt författarna i föregående mening mestadels som 
bakgrund och inkörsport till teorikapitlet. Jacobsen och Thorsvik behandlar bland annat fysisk 
struktur i Hur moderna organisationer fungerar. Jacobsen och Thorsviks teorier samt 
Bruzelius och Skärvads teorier i Integrerad organisationslära har använts mer eller mindre i 
hela teorikapitlet, vilket var lämpligt för att binda ihop teorin. 9 
  
 
 
                                                 

5 En anomali är ett orimligt förhållande, något som är oförenligt med det rådande paradigmet. 
6 Nolin, J. Föreläsning: Tvärvetenskaplig forskning (2006-01-24). 
7 Etablerade forskare syftar på erkända teoretiker som har skrivit välrenommerad teoretisk litteratur. 
8 Vi har inte använt Brysons egna teorier, utan Bryson relaterar olika etablerade teorier till biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
9 Bruzelius, L.H & Skärvad, P.-H. 2000. Integrerad organisationslära ; Bryson, J. 1999. Effective Library and 
information Centre Management Choo, C.W.2002. Information Management for the Intelligent Organization. 
The Art of Scanning the Environment; Elliot de Sáez. 2002. Marketing concepts for libraries and information 
services ;Jacobsen & Thorsvik. 2002. Hur moderna organisationer fungerar; Kotler, P. & Andreasen, A.R. 
1996. Strategic Marketing for Non profit Organizations; Larsson, L. 2005 . Tillämpad kommunikationsvetenskap ; 
Mitchell, C. 2002. Selling the brand inside; Schmitt, B.H. & Simonson, A. 1997. Marketing Aesthetics: the 
strategic Management of Brands, Identity and Image. 
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Sökningar av litteratur om profil och image leder oftast till hur biblioteksbesökare och kunder 
ser på biblioteks image, det vill säga hur public relations fungerar. Vi har dock inte funnit 
någon tidigare forskning om akademiska biblioteks profilering/imagearbete gentemot 
beslutsfattarna. Det finns endast bristfällig och ganska svårtillgänglig litteratur om hur 
högskolors och universitets rektorer och rektorers ledningsråd uppfattar signaler i omvärlden. 
Därför har vi istället använt sociologisk och företagsekonomisk litteratur om beslutsfattare i 
allmänhet. Främst har vi valt att ha ett aktörsperspektiv på hur ledningen uppfattar biblioteket, 
där vi har använt teorier från Arbnor och Bjerkes Företagsekonomisk metodlära som 
behandlar aktörssynsättet. Dessutom har vi använt Lennéer Axelsson och Thylefors 
Arbetsgruppens psykologi, som har en psykosocial utgångspunkt på aktörssynsättet.10 
 

Tidigare forskning 
Tre olika avhandlingar inom organisationsvetenskap har använts. Den första heter Det 
följdriktiga flockbeteendet och behandlar profilering på arbetsmarknaden. Författare är 
Erlandsson som är företagsekonom. Den andra har författats av Hessler och heter Identitet och 
förändring. Den är skriven inom biblioteks- och informationsvetenskap och handlar om en 
omorganisering vid ett universitetsbibliotek och hur olika aktörer upplever förändringarna i 
samband med denna omorganisation. Den har gett oss vissa uppslag samt infallsvinklar i 
teorikapitlet. Klasson är författare till den tredje avhandlingen, Högskolebiblioteket i 
förändring, vilken är uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Vi var medvetna om att 
avhandlingen var 20 år gammal, men ansåg att den var relevant då vi antog att 
biblioteksvärlden inte har förändrats radikalt. Dock upptäckte vi att biblioteksverksamheten 
har förändrats väldigt mycket, varför Klassons förändringsmodell inte var helt relevant för vår 
undersökning och därför inte hänvisas till direkt. Annan relevant litteratur är 
Marknadsledarskap som författats av Brege och blev årets marknadsföringsbok år 1992, men 
vi valde bort den eftersom det finns nyare litteratur. Exempel på annan litteratur som vi har 
läst men valt att inte använda är Göteborgs universitets rapport Identitet och image. Den 
skrevs i samband med universitetets profilering och strävan efter att göra samtliga 
institutioner mer homogena, men är inte särdeles vetenskaplig. Salomonssons avhandling 
Samtal och samspel behandlar image, men är inte relevant på grund av att den handlar om 
kundtjänsters image. Vi har dessutom sökt upp ett antal magister- och kandidatuppsatser som 
vi har skummat igenom, men valt att inte använda. De når inte samma djup som 
doktorsavhandlingar och etablerade forskare.11 
 
Det är relativt litet skrivet om hur beslutsfattare uppfattar image och profil, speciellt då 
rörande biblioteksledningens syn på biblioteket. Undantaget är magisteruppsatsen Rektorn 
och skolbiblioteket, skriven 2004 av Sjöqvist. Uppsatsen undersöker hur tre olika rektorer vid 
tre olika grundskolor ser på sina respektive skolbibliotek. Vi har dock valt att inte använda 
denna uppsats, utan att bara ha den som bakgrund för att få uppslag för hur vi kan gå till väga 
och utforma vår undersökning. 
 
 
 

                                                 

10 Arbnor, I & Bjerke, B. 1998. Företagsekonomisk metodlära; Lenéer Axelsson, B & Thylefors, I. 2005 
Arbetsgruppens psykologi. 
11 Brandes, O. & Brege, S. 1990. Marknadsledarskap; Erlandsson, A. 2005. Det följdriktiga flockbeteendet; 
Göteborgs universitet. 2003. Identitet och image; Hessler, G. 2003. Identitet och förändring; Klasson, M. 1984. 
Högskolebibliotek i förändring ; Salomonsson, N. 2006. Samtal och samspel.  
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Källkritik 
Allt material som vi har valt att använda oss av har genomgått någon form av källkritisk 
granskning. Vi har tagit hänsyn till faktorer som författarnas trovärdighet och tidigare 
granskning av källorna. Trovärdighet baserar vi bland annat på om författaren ses som en 
auktoritet inom området.  Forskaren och doktorn Choo kommer från universitetet i Toronto 
och dennes bok är skriven 2002, varför den fortfarande känns relevant. Detta var dessutom 
material vi tidigare har använt som kurslitteratur, och av den orsaken visste vi att den har hög 
trovärdighet. Kotler är professor i internationell marknadsföring vid Northwestern University 
i Illinois. Denne har både enskilt och tillsammans med andra teoretiker författat gedigna verk 
inom marknadsföring. Elliot de Sáez har arbetat som marknadsförare och har undervisat vid 
University of Northumbria at Newcastle. Dennes bok baseras delvis på Kotlers teorier och 
utkom 2002. Databasen LISA är för oss en välkänd databas inom området biblioteks- och 
informationsvetenskap, där artiklarna är vetenskapligt granskade. Bryson, vars 
sammanställning av etablerade teorier vi har brukat, är en välkänd lektor inom området 
Library and Information Management. Dennes bok är skriven år 1999, men då det inte skrivs 
så många organisationsteoretiska böcker inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, 
kändes den fortfarande relevant med tanke på ämnesområdet. Larsson är verksam som lärare 
och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid både Örebros universitet och 
Göteborgs universitet. Larssons bok är skriven 2005 och utgiven av bokförlaget 
Studentlitteratur, vilket borde betyda att den lämpar sig väl som studiematerial. Hessler, vars 
avhandling kom 2003 och av den orsaken är aktuell, är doktor inom biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Jacobsen och Thorsvik är verksamma vid 
Högskolan i Agder och deras bok är från 2002. Den nyttjas vid flera högskolor och universitet 
runt om i Sverige, inom såväl biblioteks- och informationsvetenskap som företagsekonomi. 
Inom företagsekonomins organisationslära används också Bruzelius och Skärvads bok från 
2000. Dowling är professor vid Australian Graduate School of Management inom området 
marknadsföring. Denne har skrivit ett antal böcker inom vårt studieområde, som ofta trycks av 
Oxford University Press. Detta är även fallet för den bok från 2001 som vi använde, vilket 
innebär att teorierna fortfarande är applicerbara.  
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2. Teoretisk referensram 
 

”En uppsats inom ett område där det finns mycket forskning är viktig, 
ty det tyder på ett relevant område när det finns mycket bakgrundslitteratur. 

Och en uppsats inom ett område där det finns lite forskning är viktig, 
ty när forskningsområden vävs samman skapas det ny kunskap.”12 

 

2.1 Offentliga organisationers marknadsföring 
För att ge en förförståelse för vilken slags verksamhet ett högskolebibliotek är, redogör detta 
delkapitel för dess roll som offentlig organisation. 

Utgångspunkt 
Offentliga organisationer finansieras mycket ofta av statliga och kommunala medel. De som 
använder deras tjänster betalar ingenting, eller en subventionerad avgift. Den övergripande 
målformuleringen för en statlig myndighet preciseras ofta i en instruktion, som anger 
organisationens verksamhetsområde och arbetsuppgifter. Det är de skattepliktiga 
medborgarnas krav och önskemål som ska ligga till grund för hur offentliga institutioner 
utformar sin verksamhet.13 Offentliga organisationer kan således inte utvecklas åt vilket håll 
som helst, ty de måste erbjuda vissa tjänster som utgår från överordnade mål. 
 
Det är lagstiftat att varje högskola och universitet ska ha ett bibliotek. Detta överordnade mål 
beskrivs i Svensk författningssamling14 som att det ska finnas tillgång till högskolebibliotek 
vid alla högskolor. De ska anknyta till utbildning och forskning vid högskolan samt ge 
biblioteksservice inom högskolan. Staten är finansiär och biblioteket ska avgiftsfritt 
tillgängliggöra litteratur ur de egna samlingarna. Högskolebiblioteken ska samarbeta med 
folk- och skolbibliotek och stödja deras service gentemot låntagarna.15 När det gäller 
kostnader har högskolebiblioteket en annan utgångspunkt än vad som är fallet för en 
vinstdrivande organisation. Däremot kan ineffektivitet med omotiverade kostnader leda till att 
biblioteket inte tilldelas lika stora summor i framtiden. 16 Enligt Kotler är allmänheten ”vilken 
grupp som helst, som har ett verkligt eller potentiellt intresse i, eller inflytande över ett 
företags förmåga att uppnå dess målsättning”17. För biblioteket innebär konceptet 
allmänheten användarna och de anställda, men även de som tilldelar bibliotekets ekonomiska 
resurser. Att kunna kommunicera inom moderorganisationen är därför essentiellt.18 Biblioteks 
existens har ett syfte som i sig har sin grund i ett värdesystem som baseras på och har sina 
rötter i: 
 
 
 
                                                 

12 Nolin, J. Föreläsningsanteckning från föreläsning: Tvärvetenskaplig forskning (2006-01-24). Citatet påvisar att 
uppsatser är relevanta oavsett om det finns mycket eller lite tidigare forskning, varför detta citat ska väcka 
intresse. Just detta citat lämpar sig för vårt teorikapitel, eftersom vår intention är att binda samman tidigare 
forskning från flera olika författare, för att skapa passion och entusiasm. 
13 Bruzelius, L.H. & Skärvad  2000, s. 166; 167 f. 
14 SFS 1996:1596. 
15 SFS 1996:1596, 6§; 10§.  
16 Elliot de Sáez 2002, s. 68. 
17 Elliot de Sáez 2002, (citering av P. Kotler), s 72. 
18 Elliot de Sáez 2002, s. 72. 
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• Samhället 
• Individer som är verksamma inom biblioteket 
• Organisationen som biblioteket tillhör19 

 
Marknadsföring handlade från början om att sälja produkter, men dess principer kan även 
appliceras på offentliga organisationer som vill profilera sig. Organisationer på den sociala 
arenan kan justera sin framtoning så att de anpassar sig till målgruppens preferenser. 
Emellertid används oftast inte begreppet marknadsföring, utan istället begreppet information. 
Gränsen mellan dem är diffus. Information uppfattas som positiv, medan det motsatta gäller 
för marknadsföring. Information står för rättigheten att bli informerad så att det går att ta 
riktiga beslut. Det är extra viktigt för offentliga organisationer som existerar med hjälp av 
statliga medel att möta den genuina efterfrågan. Därför är det viktigt för dem att öppna upp 
och vara medvetna om önskemål, farhågor och osäkerheter hos målgruppen. Olika 
möjligheter att nyttja organisationen bör erbjudas och det ska gå att utvärdera, ge förslag, 
fråga eller klaga på vad den gör.20 
 

Grunden för marknadsföring 
Kotler och Andreasen skriver att organisationer bör utveckla effektiva rutiner för att bedriva 
marknadsföring. Marknaden består av faktiska och potentiella kunder och andra intressenter21 
som har något slags utbyte med organisationen. Kunderna och intressenterna behöver ha 
kännedom om hur de kan nyttja organisationen. Om de inte känner till allt positivt som 
organisationen erbjuder, då har organisationen misslyckats med att förmedla vad den kan 
erbjuda, kanske eftersom organisationens egen information är bristfällig. En framgångsrik 
organisation måste hålla sig uppdaterad om olika målgruppers preferenser. När relevant 
information har insamlats om dem går det att utforma en marknadsföringsmodell. En relevant 
fråga handlar om informationsförsörjning, närmare bestämt vilken slags information 
organisationen skulle vilja ha men inte har nu.22 
 
Ett sätt att få svar på detta är att undersöka det kontextuella sammanhanget, vilket betyder att 
fokusera på olika målgrupper som påverkar och påverkas. Nya trender i kontexten är viktiga 
att fånga upp. För en organisation som vill kunna tillverka och förmedla relevant 
informationsmaterial är det nödvändigt att ha många typer av fakta23 om olika slags 
målgrupper.24 
 
 
 
 
 

                                                 

19 Hessler 2003, s. 73. 
20 Lancaster, G. & Reynolds, P.1999. Introduction to marketing, s. 264-268. 
21 Intressenter är individer som i någon form har ett intresse, det kan röra sig om både kunder/biblioteksbesökare 
och beslutsfattare.  
22 Kotler, P. & Andreasen, A.R. 1996. Strategic Marketing for Non Profit Organizations, s. 260-263. 
23 Om den målgrupp som marknadsföringen riktar sig mot anser att organisationens tjänster X och Y är viktiga, 
men inte att Z är lika viktigt, bör energin fokuseras på att förstärka målgruppens kännedom om X och Y. Egen 
anm. 
24 Kotler & Andreasen 1996, s. 260-263. 
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2.2 Profil 
Här redogörs för aspekten profil med hjälp av teorier som handlar om unikhet och 
differentiering.  

Att vara unik 
Hinn och Rossling menar att profil är en uppsättning egenskaper och deras relativa styrka.25 
Erlandsson skriver i sin avhandling att profil är vad organisationer står för. Det yttrar sig i 
egenskaper, förhållningssätt och karaktärsdrag som syns utåt. Det handlar om vad som 
särskiljer en organisation från en annan och hur det förmedlas till externa intressenter. 
Profilering definieras som de aktiviteter eller processer som genomförs i syfte att framhäva 
profilen. Syftet med profilering är att skapa, förstärka, förbättra och/eller förändra sitt 
anseende gentemot externa aktörer och intressenter.26 Genom att profilera sig kan en 
organisation differentiera sig gentemot andra organisationer. Det indikerar på framgång att 
organisationer kan visa att de är unika, men Erlandsson drar slutsatsen att organisationer inom 
likartade branscher är mer eller mindre homogena i sin framtoning och profilering.27 
 
Det troligtvis enklaste sättet att göra sig unik är att vara först. Det gäller att hålla sig till 
verkligheten och tänka kreativt. Kreativiteten kan med fördel bestå av att uppmärksamma 
något som inte redan finns och som anses vara fördelaktigt. Det är svårt att skapa något helt 
nytt, men att vara först med något nytt koncept uppmärksammas. Den som är först blir 
ihågkommen, medan andraplatsen glöms bort. Mårtenson exemplifierar detta med att det är 
allmänt känt att Mount Everest är världens högsta bergstopp, men ställer frågan: vilken är 
världens näst högsta bergstopp?28  
 

Differentiering med hjälp av nyckelkompetenser 
En organisation är ett system som har värdekedjor, vars länkar sitter ihop, samtidigt som de 
består av från varandra oberoende länkar, det vill säga oberoende aktiviteter eller 
verksamheter. Det är för mycket begärt att vara ledande i varje länk, men framgångsrika 
organisationer måste ha åtminstone en nyckelkompetens. Att ha en nyckelkompetens betyder 
att ha en unik fördel, exempelvis en tjänst som skapar värde för användarna eller något som 
minskar kostnaderna för organisationen. Nyckelkompetensen är en stor anledning för 
kunderna att vända sig till en organisation istället för en annan. Alla länkarna i kedjan måste 
fungera och samordnas. Störst vikt bör läggas vid organisationens nyckelkompetens, men de 
andra kompetenserna ska också skötas. Varje aktivitet i värdekedjan är betydelsefull, vilket 
kan uttryckas på så sätt att organisationer måste upprätthålla en minimumkvalitet i varje 
länk.29 Det kan emellertid vara problematiskt om en organisation har olika bra kvalitet på 
olika varor och tjänster, för istället för att tro att allt håller lika hög kvalitet som den mest 
kvalitativa varan eller tjänsten, blir kunden osäker. Osäkerheten yttrar sig i tvivel om att 
nyckelkompetensen verkligen har så pass hög kvalitet som den faktiskt har och de sämre 
varorna och tjänsterna fokuseras.30 
 

                                                 

25 Hinn & Rossling 1994, s. 14. 
26 Erlandsson 2005, s. 15 f. ; 164. 
27 Erlandsson 2005, s. 99. 
28 Mårtenson, R. 1998. Marknadskommunikation , s. 156. 
29 Hamel, G. & Prohalad, C.K. 1995. Att konkurrera inför framtiden, s. 208-213. 
30 Dowling, G. 2002. Creating Corporate Reputations, s. 283. 
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Effektiv management av samtliga länkar kan vara en nyckelkompetens och konkurrensfördel 
gentemot andra organisationer. Det är dock en avvägning mellan hur mycket organisationen 
ska satsa på sin nyckelkompetens, eftersom alltför mycket differentiering innebär att det 
uppkommer större kostnader än värden. 31 
 
Genom att ha vissa nyckelkompetenser differentierar sig organisationer från varandra. Det är 
fördelaktigt för nutida organisationer att visa vad de kan, och hur detta skiljer sig från vad 
andra kan, eftersom samhällsklimatet blir alltmer marknadsorienterat. När samhället och dess 
informationsstrukturer förändras måste samhällsinstitutionerna följa med. Ifrågasättande av 
informationskanaler är centralt och möjligheten att informera om hur organisationen 
differentierar sig kan ske i följande steg:   
 

• Utvärdera styrkan hos den verkliga och den potentiella informationen 
• Identifiera den värdefulla verksamhet som förväntas kunna skapa värde för 

organisationen32 
 
Olika enheter inom samma moderorganisation drar uppmärksamhet till sig om de 
differentierar sig så att de utmärker sig. Att utmärka sig är lönande på så sätt att enheten 
synliggörs och intresse för den väcks inom moderorganisationen. Detta får positiva följder 
både genom att enheten legitimerar sin existens samt kan bli tilldelad mer resurser. När 
enheten får image av att vara unik, uppmärksammas den för att den bidrar med något 
speciellt. Hessler påtalar att differentiering å andra sidan kan ha en negativ inverkan på en 
organisation, då detta kan innebära att integrationen blir lidande. Med differentiering och 
ökad specialisering inom en enhet kan minskad förståelse mellan de olika enheterna inom en 
organisation uppstå.33  
 
Frågor om huruvida integrering och differentiering är framgångsrikt för en organisation 
tenderar att motverka varandra. Differentiering innebär att en verksamhet inom en 
organisation blir mer specialinriktad, vilket i sig kan minska förståelsen mellan olika delar, 
och detta kan då minska integrationen inom organisationen. För att lösa problemen menar 
Hessler att ledarskikten måste ha god kommunikations- och förståelseförmåga. Det finns stora 
problem med egocentriska organisationer, då de till varje pris vill hävda sig själva, vilket gör 
att och de kan få en orimlig identitetsuppfattning. En organisation bör inte vänta och se vad 
som händer, utan ska istället försöka delta, utforska möjliga identiteter för organisationen och 
utvecklas i takt med omvärlden. Detta kallar Hessler för systemisk vishet34.35 
 
 
 
 
 
 

                                                 

31 Porter, M.E. 2004. Competitive Advantage, 160. 
32 Hamel & Prohalad 1995, s. 208-213. 
33 Hessler 2003, s. 57. 
34 Systemisk vishet betyder att ägna sig åt mer åt sjä lvreflektion och mindre åt självcentrering inom 
organisationer. 
35 Hessler 2003, s. 57; 190. 
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2.3 Image 
Detta delkapitel handlar om image och förutsättningar som beskriver vad som kan påverka 
imagen. 

Varumärkesbyggande och gott anseende 
Att studera image innebär att förklara människors uppfattningsförmåga. Det förklarar vad som 
uppfattas snarare än vad som verkligen utförs. All informationsverksamhet behöver en positiv 
image, men vilken image de ska förmedla beror på målgruppen. Beslutsfattarna över budgeten 
vill se hur informationstjänsten bidrar till organisationen som helhet. Dess status bygger på 
hur mycket den anses ge tillbaka till organisationen i förhållande till hur mycket som har 
investerats36 i informationstjänsten.37  
 
När ett varumärke skapas behövs först ett namn. Namnet ska vara slagkraftigt och väcka rätt 
känslor hos organisationens målgrupp, vilket betyder att det ska fungera fonetiskt, semantiskt 
och legalt. Utformningen av en logotyp är den grafiska utformningen av varumärket.38 Genom 
att kommunicera varumärket till målgruppen skapar organisationen sig en image. De allra 
bästa organisationsnamnen lyckas att endast genom namnet kommunicera själva iden av vad 
de sysslar med. Följaktligen är inkluderandet av namnet bibliotek eller information 
betydelsefullt. Moderorganisationens namn bör också inkluderas i namnet, för att förenkla 
både intern och extern kommunikation. Risken finns dock att bibliotekets namn försvinner in i 
moderorganisationens namn och blir synonymt med andra företeelser. Till exempel kan det 
istället förknippas med endast kulturen eller att det ingår i någon paraplyorganisation inom 
högskolevärlden som sysslar med service.39 
 
Vad ledaren för en organisation ofta gör fel är att tro att organisationen har en bra eller dålig 
image. Ledaren menar då att kunder eller intressenter anser att organisationen har en bra 
image, men vad som förbises är att de har fler grupper att tillgodose. Det finns således flera 
olika imager och en balans bör finnas för att tillfredsställa samtliga intressegrupper.40 
 

Förändra informationstjänsters image 
Ett viktigt steg i processen som förändrar organisationens image är att få gehör för den nya 
önskvärda imagen, först till de anställda och sedan till intressenterna. Ofta gör ledningen ett 
dåligt jobb med att sälja imageidén, men också med att lyckas förklara varför den nya imagen 
är av stor vikt för organisationens framgång. Att de anställda får reda på den nya imagen av 
ledningen och inte av en extern kampanj är självklart för att den ska lyckas. Dock kan det ta 
tid för en organisation att införliva den nya kulturen som i vissa fall är nödvändig för att 
förändringarna skall lyckas genomföras. Kulturella förändringar kommer i slutet, inte i början 
av omorganiseringen. 41 
 
 
 

                                                 

36 Termen ”Return on Investment” används i detta sammanhang 
37 Bryson 1999, s. 366 f. 
38 Hinn & Rossling 1994, s. 15 f. 
39 Elliot de Sáez 2002, s. 192-194.  
40 Dowling 2002, s. 216 f.; 279. 
41 Dowling 2002 s. 234: 247-248. 
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Uppmärksamheten bör riktas mot om det inom organisationen finns avsaknad av 
överensstämmelse42 vilket betyder att det inte ska gå att säga att något är viktigt och sedan 
bete sig motsägelsefullt. Till exempel ”vi vill ha de anställda med bäst utbildning och högst 
serviceanda, men vi vill inte satsa på varken utbildning eller ge de anställda högre lön” eller 
”vi vill ha en teamkänsla, men vi belönar de anställda på individuell basis”. Människor gör 
ofta det som kontrolleras, inte förväntas. I förlängningen betyder det att de anställda upptäcker 
vad som belönas och anpassar sin arbetsinsats därefter.43  
 
Ett sätt att förstärka imagen är att byta namn eller symbol. Detta kan dock vara svårt för 
organisationen bibliotek. Men det är ett sätt för en organisation att signalera att man har bytt 
inriktning och förnyat sig. Det brukar vara vanligt att försöka ändra organisationens identitet 
vid ett byte av högsta chef. Speciellt vanligt är det om det har förekommit problem på sistone. 
Andra orsaker till att förändra identiteten kan vara att få människor att uppmärksamma vad 
identiteten bygger på. Däremot brukar det inte alltid vara lyckosamt för en organisation att 
byta logotyp eller symboler samtidigt som den försöker hävda att den försöker förändra sitt 
beteende. Det är bättre att genomföra en förändring av logotypen efter det att den riktiga 
förändringen inom organisationen har skett. Vanligtvis brukar förändringar ske på så sätt att 
förändringsagenter först kommer fram med olika idéer för förändringar, testar sig fram bland 
dessa och slutligen väljer en. 44 Måldokument ses som en vägvisare till framtiden och kan ses 
som hjälp vid ett eventuellt förändringsarbete. Mål måste vara realistiska för att de inte ska ha 
en negativ inverkan på organisationen. Jacobsen och Thorsvik menar också att det är bra om 
människorna kan ta till sig målen på ett sådant sätt att deras privata och de organisatoriska 
målen sammanfaller.45 
 
En organisation är tvungen att veta vad den har för målsättning. Dit räknas inte bara rent 
organisatoriska mål, som till exempel lönsamhet, utan även strävanden efter att förbättra på 
andra sätt och reflektera kring vilka gemensamma värderingar organisationen skall 
eftersträva. Det är också i detta sammanhang viktigt att dessa värderingar tilltalar både interna 
och externa intressenter.46 Mission och vision kallas ”själen som guidar vad organisationen 
gör”. Det underlättar för de anställda att veta vilken målsättningen är. Det kan också ge de 
anställda något att sträva efter.47 
 

Att uppmärksamma image 
Imagen biblioteket innehar kommer från deras beteende och hur de har förhållit sig gentemot 
intressenter i olika sammanhang. Särskilt då detta kan försvåra hur andra ser på biblioteket 
försvåras deras möjligheter till förändring. Visar högskolan ett stort intresse generellt för 
biblioteksfrågor? Om inte, vad är orsaken? Varför anses inte biblioteket som intressant? 
Enligt Hessler tvingas en organisation vara mer komplex ju mer dynamisk omvärlden är, då 
detta innebär att kraven från omvärlden blir större, samt att det finns fler som ställer olika 
krav. Krav på förändring kan komma från olika intressenter i ett bibliotek, exempelvis dess 
ledning, studenter, lärare och arbetstagare. Detta innebär på sikt att organisationsstrukturen 
blir tvungen att bli mer adaptiv. Det ställer krav på att ledningen är öppen för att omvärlden är 

                                                 

42 Översättning av ”The lack of fit gap”. 
43 Dowling 2002 , s. 283. 
44 Dowling 2002, s. 161; 163; 165; 184. 
45 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 325; 327. 
46 Dowling 2002, s. 67; 69. 
47 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 506. 
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full av motsägelser, vilket innebär att de anställda bör ges frihet att ha egna åsikter och 
arbetssätt.48 
 
Det är viktigt för informationstjänster att vårda imagen inom organisationen, för att den ska 
uppfattas på ett riktigt sätt. Om den uppfattas felaktigt kan kvalitet och värde på 
informationstjänsten underskattas, fel intryck av informationstjänsten uppstå och 
informationstjänsten kan förlora marknadsandelar. Första steget i imagebyggandet är att 
identifiera målgruppen, som kan vara beslutsfattarna. Mot målgruppen riktas sedan insatser 
för att förstärka imagen. Hur väl målgruppen känner till informationstjänsten och vilket värde 
den sätter på informationstjänsten avgör hur insatserna bör se ut. För att ta reda på vilka 
insatser som är lämpliga kan undersökningar utföras om glappet mellan informationstjänstens 
önskvärda image och hur imagen ser ut i verkligheten. 49 En analys av glappet kan tydliggöra: 
 

• Hur medveten målgruppen är om vad som erbjuds och vad som tillhandahålls 
• Målgruppens uppfattning av kvaliteten jämfört med den befintliga kvaliteten50 
 

Det grundläggande för en organisations image är att leverera kvalitetsservice till sina 
användare och klienter. Dess primära syfte är skapandet av användarens uppfattning. 
Bibliotekets närvaro och synlighet inom en större organisation kan tydligt identifieras när 
olika saker som klädkod och hemsidor undersöks. Är det bara moderorganisationen som är 
synlig, eller får biblioteket också egen uppmärksamhet? Hur biblioteket framstår är betydande 
för bibliotekets status. Elliot de Sáez uppmärksammar att akademiska bibliotek har en tydlig 
identitetskris. Å ena sidan ligger det i mitten av campuset, men å andra sidan behandlas ofta 
biblioteket styvmoderligt när det gäller tilldelningen av budgetresurser. Ofta beror det på att 
moderorganisationens ledning inte riktigt inser vad biblioteket bidrar med. Däremot är det inte 
sagt att biblioteken nödvändigtvis har en dålig image hos dessa. Människor är relativt 
selektiva när det gäller att förändra sin uppfattning när det gäller olika saker. Detta innebär att 
människor i ledningsposition är benägna att ta till sig mer av egenskaper i imagen som de 
redan känner till, de litar så att säga mer på vad de redan vet, vilket medför att förändringar av 
bibliotekets image i sinnebilden kan ta lång tid.51 
 

Fysisk struktur 
Den fysiska strukturen delas ofta in i de två huvudsakliga delarna lokalisering och 
utformning. Fysisk lokalisering har beröringspunkter med organisationens förhållande till 
omvärlden. Förut var det viktigt för råvaruberoende produktionsanläggningar att vara nära sin 
råvara samt transportleder, liksom det idag är vik tigt för organisationer som vill anställa 
kvalificerad arbetskraft att ha en attraktiv lokalisering. Det är positivt att placera en 
kunskapsintensiv organisation i närheten av forskningsmiljöer. Bland annat kan leverans av 
produkter till varandra, utbyte av erfarenheter, användande av varandras arbetskraft och andra 
fördelaktiga samarbetsformer skapas i en region som är ett kunskapsintensivt kluster52. 
Organisationer kan så att säga uppnå en extravinst när de placerar sig fysiskt nära varandra.53 

                                                 

48 Hessler 2003, s. 57 f., 140. 
49 Bryson 1999, s. 285 f. 
50 Bryson 1999, s. 286. 
51 Elliot de Sáez 2002, s. 187-189. 
52 I detta sammanhang är ett kluster en grupp av organisationer i samma bransch som ligger inom samma 
område.  
53 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 138 f. 
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Fysisk utformning avser byggnaden där de anställda inom organisationen arbetar. Det som 
syns före alla andra utformningar är det yttre, vilket betyder att organisationen kan signalera 
hur den vill uppfattas genom byggnadens storlek och fasadens kvalitet. En tjusig fasad 
tillkännager att organisationen vill ge ett positivt intryck genom sin yttre utformning. Den inre 
utformningens fysiska distans var oerhört viktig innan Internet möjliggjorde snabb 
kommunikation, men även nu påverkar de fysiska avstånden organisationen. Sitter de 
anställda i samma hus? Sitter de på samma våning? Vilka har rum bredvid varandra? Sitter de 
anställda i kontorslandskap? Dessa frågor konkretiserar vilka fysiska avstånd organisationen 
skapar mellan de anställda samt avgör hur mycket privatliv de anställda förväntas ha. Egna 
rum avskärmar mot samverkan med andra, medan kontorslandskap där de anställda kan ha en 
mobil arbetsstation ofta öppnar upp och skapar rörlighet. Hur väggarna ser ut påverkar 
dessutom hur pass flexibel organisationen är. Jacobsen och Thorsvik påpekar att en byggnad 
med lätta väggar mellan kontorsrummen mycket enklare kan förändras än en byggnad med 
stenmurar.54 
 
Byggnadens inredning är en trivselfaktor, som är viktig i synnerhet vid entrén. De som 
kommer in i organisationsbyggnaden bör få ett gott och rättvisande intryck redan från början. 
Konkreta insatser som belyser detta är hur receptionen är utformad, hur möbler är placerade 
samt i vilken grad det finns gemensamma sammanträdesrum eller andra ytor. Beroende på hur 
kunskapen om den fysiska utformningen används kan organisationen skapa flexibilitet, 
åstadkomma gemenskap eller uppmana till individuella prestationer. Att vara medveten om 
den fysiska utformningen ger möjligheter att på ett naturligt sätt skapa arbetslag och 
arbetsgrupper.55 
 
En plats fysiska attribut är tillgångar för att kunna locka nya användare till biblioteket. Det går 
att använda olika medel för att förändra en byggnads potential för att bli trivsammare. Skyltar 
kan användas för att visa att biblioteket existerar. Det har visat sig att detta påpekande av 
bibliotekets existens även kan behövas inom universitetet, vilket kanske inte tros vara 
nödvändigt.  Interiören av bibliotekets fysiska struktur kan spela roll för vilket intryck 
biblioteket ger användarna. Bibliotekets image avläses och analyseras av användarna genom 
detta. Många bibliotek har dock svårigheter att tillkännage sin identitet på detta sätt, utan tror 
att deras identitet bara handlar om att ge god service. Atmosfärisk känsla är en image som 
Elliot de Sáez vill att biblioteket skall försöka skapa hos sina besökare. Elliot de Sáez menar 
också att bibliotek har mycket att lära sig av andra branscher när det gäller imageskapande. 
Biblioteken borde stundtals försöka förändra sin image och ta tillvara på vad andra kan lära 
dem om imagearbete. En positiv image kommer inte att grundläggas hos omvärlden genom 
dålig fysisk struktur och oengagerad personal. Att kunna kommunicera inom 
moderorganisationen är ytterst viktigt för marknadsföringen. Kommunikation inom 
organisationen kan till och med vara viktigare än extern kommunikation inom statliga 
sektorer. En svårighet som många bibliotek möter är att budget ofta inte tilldelas dem av 
moderorganisationen.   Därför är det angeläget att identifiera nyckelpersoner inom biblioteket 
som kan bedriva lobbyverksamhet för bibliotekets sak genom kommunikation inom 
moderorganisationen. 56 
 

                                                 

54 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 139 f. 
55 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 139 f. 
56 Elliot de Sáez 2002, s. 64-66, 76f, 79. 
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Elliot de Sáez anser att biblioteket kan öppna upp för nya användare genom att presentera nya 
företeelser inom bibliotekets väggar. Bland annat nämner författaren att det är möjligt att 
genomföra olika föreläsningar, men det måste annonseras om dem utanför biblioteket för att 
kunna nå nya grupper. Detta kan skapa ett nytt intresse för biblioteket och biblioteket borde ta 
tillvara på alla möjligheter att synas.57 
 

2.4 Identitet 
Här presenteras bland annat lärande organisation, som är en kulturell vinkling på identiteten, 
och hjärnan som metafor, ty metaforer kan användas för att synliggöra identiteten.  

Självbild 
Bedömningar och värderingar av sig själv är organisationens identitet. Liksom individer har 
en självuppfattning och ett självförtroende, finns detta hos organisationer. En positiv syn på 
den egna identiteten är ofta en förutsättning för att lyckas. Hur hög förmågan att prestera är 
bygger således på en positiv identitet. Goda cirklar uppstår vid framgång, eftersom identiteten 
stärks av energi som erhålles av att lyckas.58 
 
Mitchell menar att ett av de största felen med en organisations marknadsföring beror på den 
interna marknadsföringen. Många organisationer förstår inte vikten av att sälja idén till de 
anställda. De ser inte de anställda som en egen marknad, vilket de faktiskt är. De utgår ifrån 
att de anställda automatiskt ska ta till sig de idéer som ledningen har. En relativt centraliserad 
organisation kan ha problem om procedurerna inom organisationen inte är demokratiska, utan 
utgångspunkten är att ledarna och de anställda har samma intressen. Dessutom misslyckas 
ofta organisationen med att övertyga de anställda om organisationens unikhet, ofta på grund 
av att de nyhetsbrev som de anställda får inte är formulerade på ett övertygande och säljande 
vis. Om de anställda inte kan identifiera sig med idéerna påverkas framgången negativt. Det 
behöver inte nödvändigtvis vara så att de aktivt motarbetar idén, men de kan komma att göra 
det på grund av att de inte förstår orsakerna bakom framgångsidén och därför beter sig 
motstridigt, eftersom de agerar på det invanda sättet. Konsekvent beteende är ytterst viktigt. 
Att sända dubbla meddelanden internt och externt påverkar endast negativt.59 Balmer och 
Greyser skriver att frågor rörande identitet får speciellt fokus när en organisation genomgår en 
förändring eller går igenom svårigheter, troligtvis för att det då mer än annars behövs ett svar 
på frågorna: Vad är vi? Vad gör vi? Vad vill vi vara och göra? Att känna till vilken slags 
organisation som organisationen faktiskt vill vara är av stor betydelse.60 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

57 Elliot de Sáez 2002, s. 82. 
58 Bruzelius & Skärvad 2000, s. 283. 
59 Mitchell, C. 2002. Selling the brand inside. 
60 Balmer, J.M.T. & Greyser, S.A. 2003. Revealing the corporation. Perspectives on identity, image, reputation. 
Corporate branding and corporate level-marketing, s. 44, 80, 91, 94;  
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Lärande organisationer 
Samhället förändras och organisationer som vill nå framgång bör följa efter. Det finns större 
eller mindre förändringsbenägenhet hos olika sektorer, varav den offentliga sektorn är mindre 
förändringsbenägen. En organisation som blir bättre men inte förändras ger upp 
morgondagen. Med anledning av detta är det viktigt att ha  framförhållning och tänka 
innovativt. Teorin om lärande organisationer handlar om att skapa, förvärva samt sprida 
kunskap bland medarbetarna. Det är meningen att de anställda i lärande organisationer ska 
upptäcka problem och förändringar i omgivningen tid igt. Dessa kan vara av såväl intern som 
extern karaktär och då en förändring blivit känd ska identifiering ske av hur den kommer att 
påverka organisationen. Därefter ska arbetsmetoder modifieras eller förändras fullständigt så 
att de anpassar sig till organisationens framtida karaktär.61 
 
Förändringar och problem kan vara mer eller mindre radikala, och lösningar finns genom att 
lära enligt enkelt och dubbelt varv62 som gestaltas här nedanför. Olika slag av förändringar 
kräver olika typer av inlärningsprocesser. Att göra omprioriteringar och förändra 
organisationens grundläggande värden är att göra dubbel inlärningsvarvning. Där konfronterar 
organisationen en stor förändring och det är ofta nödvändigt att omvärdera vad organisationen 
står för. En organisation som ska genomföra en mindre förändring kan däremot använda enkel 
inlärningsvarvning, eftersom den inte ändras från grunden. Den kan lära sig genom att kopiera 
de normer, värden och strategier som redan finns. Dessa kan så att säga återanvändas och 
tillämpas i smärre förändringsarbeten. Sammanfattat kan detta uttryckas som att 
organisationen genom att göra ett enkelt varv lär sig, medan den genom att göra ett dubbelt 
varv lär sig att lära.63 
 
 
  
 

 
 
Fig. 1 Lärande enligt enkelt och dubbelt varv64 
 
 
 
 

                                                 

61 Choo 2002, s. 13-15. 
62 Översättning av termen Single- and Double Loop Learning. 
63 Choo 2002, s. 13 f.; Morgan, G. 1998. Images of Organizations, s. 78. 
64 Bearbetning av Choos figur 1.1, Choo 2002, s. 15. 
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Lärande organisationer har en öppen och fri inställning gentemot sina anställda, vilket syftar 
till att alla ska ta eget ansvar för sin lärandeprocess. Idealet är att medarbetarna upptäcker 
problem och förändringar i arbetsmiljön väldigt tidigt och har lärt sig att handskas med dem. 
Dubbel varvning betyder att organisationens grundläggande ideologi måste förändras så att 
normer, värden och strategier omprioriteras. Dessa kan förändras på olika sätt, bland annat 
genom att sända medarbetarna på vidareutbildning eller att anordna seminariegrupper, vars 
medlemmar består av både internt anställda och externa specialister. Övergripande strategisk 
planering och nya affärsidéer passar bäst att göra med dubbel varvning, medan det är bäst att 
handskas med förändringar i budgetering med enkel varvning. Medarbetarna bör hållas 
uppdaterade och vara välutbildade inom området innan förändringen genomförs. Att se 
tillbaka på tidigare erfarenheter och utvärdera hur förändringar har gått till förut är stöd för 
organisationer som står inför en ny förändring. Det nya kravet på organisationen blir en 
möjlighet. Lösningen ligger ofta i organisationens samlade historia. Både goda och dåliga 
erfarenheter kan användas vid arbetet med att förbättra och förändra dagsläget.65 
 

Hjärnan som metafor 
Organisationer handskas dagligen med informationsflöden som påverkar beslut, målsättningar 
och andra grundläggande handlingsprogram. Organisationer är både informationssystem och 
kommunikationssystem, vilket liknar en hjärna som tar till sig och tolkar information. Morgan 
skriver att forskare inom systemteorier66 har inspirerats och hämtat idéer från hjärnan som 
metafor för organisationer. Det finns komplexa teorier om informationsstyrning, där ett team 
eller en avdelning ska implementera förändringar och tänka åt resterande del av 
organisationen. Teamet eller avdelningen fungerar som en centraliserad hjärna som har den 
övergripande kontrollen över organisationen. 67 
 
Verksamheten inom stora komplexa organisationer bygger på väl fungerande 
informationsflöden, som underlättas av Internet och andra elektroniska verktyg, samt verktyg 
i pappersform. Framväxten av främst de elektroniska verktygen har ersatt många mellanchefer 
och byråkratiska processer, samtidigt som de har fogat samman höga chefer inom olika 
områden. Integrationen kan ha gått så långt att det är omöjligt för en utomstående att veta vem 
som arbetar inom vilken organisation eller inom vilken enhet av en moderorganisation. 
 
Informationsutbytande processer där system reglerar sitt eget beteende benämns som 
cybernetik. Begreppet syftar på att systemen ger sig själva negativ feedback genom att handla 
motsatt gentemot tidigare handlingssätt. Alternativt kan de avlägsna beteenden som inte leder 
till framgång i en viss situation, för att kunna bete sig så att de åstadkommer det önskvärda 
utfallet. Tvärvetenskaplig forskning om lärandeprocesser bedrivs med hjälp av cybernetik 
inom områdena information, kommunikation och kontroll.68 
 
 
 
 
 

                                                 

65 Choo 2002, s. 14. 
66 Systemteorier är en sammanfattande översättning av begreppen operations research som förkortas OR, 
Management decision systems som förkortas MDS och Management information systems som förkortas MIS. 
67 Morgan 1998, s. 74. 
68 Morgan 1998, s. 74-77, 79. 
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Hessler påtalar att effektivitet, anpassning och överlevnad är det som ska uppnås. Ett stabilt 
tillstånd eftersträvas genom att organisationen anpassar sina interna delsystem till omvärlden. 
Organisationen behöver jämvikt för att bibehålla stabilitet och samtidigt vara anpassningsbar 
till förändringar. Förmågan att lära genom att repetera respektive ifrågasätta sig själv 
gestaltades i figuren om lärande enligt enkel och dubbel varvning. För att kunna lära av 
tidigare upplevelser krävs att systemen kan känna av, sortera och avsöka det som försiggår i 
omgivningen. 69 Därefter ska systemet: 
 

• Relatera informationen i omgivningen till beteendenormen inom systemet 
• Upptäcka tydliga avvikelser från beteendenormen inom systemet 
• Ta initiativ till förändring när oförenliga beteenden upptäcks70 

 
Organisationer som använder sina erfarenheter kan på en stabil grund reflektera över hur de 
ska växa, utvecklas och förändras. Lärande system och lärande organisationer väljer att 
använda sin intelligens för att hantera verksamhetens nutid samt för att förutspå kommande 
möjligheter. Omgivningens förändringsbenägenhet är en förutsättning för att lära sig med 
hjälp av kognitiv, intuitiv, emotionell och taktisk intelligens. Förmågan att upptäcka 
förändringar används och det som försiggår i omvärlden leder till nya utvecklingsmönster hos 
lärande organisationer.71 
 

2.5 Relationen mellan aspekterna 
Här sammanflätas först begreppen profil, image och identitet. Detta framställer hur de tre 
aspekterna kan fungera tillsammans. Sedan korreleras endast begreppen image och identitet. 
Vi vill visa hur identitet framställs i teorin, men i analysen kommer vi ibland att istället för 
identitet använda begreppet imageskapande. Imageskapande bygger på teorin om identitet. 
 

Profil, image och identitet 
Profilen visar vad som gör en organisation unik. Det är både funktioner som finns för tillfället 
och målsättningar eller visioner som finns inför framtiden, vilka organisationen vill förmedla 
till sin omvärld.  Image är hur organisationen uppfattas i omvärlden, vilket betyder att imagen 
ligger i betraktarnas ögon, men det är en fördel om imagen överensstämmer med identiteten. 
Identiteten är vad organisationen är och vill uppnå med sin existens. Det är den kulturella 
helhetsbild som organisationen har. Figuren här nedanför visar hur profil, image och identitet 
samverkar.72 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

69 Hessler 2003, s. 173 f.  
70 Morgan 1998, s. 77. 
71 Morgan 1998, s. 83, 92 f. 
72 Larsson 2005, s. 99. 



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2 Profil, image och identitet73 
 
Figuren visar hur de tre perspektiven profil, image och identitet samverkar med varandra, 
vilket går att förklara med hjälp av de olika ytorna.74 Yta nummer ett är en överlappning av 
profil och identitet och om en organisation ligger i den, är den vad den vill vara, men 
uppfattas inte så. Yta nummer två visualiserar en organisation som uppfattas som vad den är, 
men inte vad den vill vara. Yta nummer tre visar på en organisation som uppfattas som vad 
den vill vara, men inte är. ”Vi är det vi vill och uppfattas så”75 är den yta där alla perspektiv 
överlappar varandra.76 Anledningen till att denna yta har den minsta arean i figuren, är att 
tillståndet där en organisation är vad den vill vara och även uppfattas som vad den vill vara, 
framställs som mycket svårt att uppnå i litteraturen som teorikapitlet bygger på. 
 
Larsson beskriver profil som den bild som organisationen önskar förmedla utåt, vilket 
uttrycks i arkitektur, logotyper och presentationsmaterial. Organisationen kan själv styra hur 
den producerar bilden som den vill förmedla. Hur bilden uppfattas av omgivningen är imagen 
och hur organisationens medlemmar kollektivt uppfattar och uttrycker sin karaktär är 
identiteten. Medan det går att välja vilken profil organisationen ska ha, är det svårt att styra 
imagen och identiteten. Vad en organisation är och gör kan så att säga förklaras genom att 
använda något eller några av de tre begreppen. 77 
 
                                                 

73 Bearbetning av Larsson, figur 5.1, s. 99; Mårtenson, figur 7.1, s. 220. Egen fig. 
74 Detta uppvisar likhet med teorin om Joharifönster, som syftar till att förklara sammanhangen om mänsklig 
självkännedom och omvärldens kännedom om människan i fråga. Vår anm. 
75 Mårtensson 1998, s. 220. 
76 Mårtensson 1998, s. 220. 
77 Larsson 2005, s. 97 f. 
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Image och identitet 
Elliot de Sáez menar att identitet står för vad en organisation är och image står för vad den 
verkar vara.78 Vilken identitet79 organisationen har återspeglas i hur medarbetarna uppfattar 
organisationen. Hur individer och grupper uppfattar organisationen ger den dess image. En 
tilltalande image bygger således på att identiteten är positiv. God image är kärnan för ett 
externt gott anseende samt för att ha ett internt välmående. Image och anseende integrerar 
med det kulturella som baseras på värderingar. Många organisationer har försökt skapa en 
länk mellan de värderingar organisationens intressenter har och den image företaget har. Det 
är viktigt att vara medveten om att värderingar är kulturbaserade.80 Kulturen kan bero på olika 
faktorer, som till exempel struktur inom organisationen, men även traditioner spelar en stor 
roll för hur en kultur skapas inom en organisation. Dessa lärs sedan ut till nya medlemmar81 
som det riktiga sättet att tänka, bete sig och hantera problem. 82 
 
Viktigt är att inse att det är näst intill omöjligt att förändra en människas värderingar, men 
däremot går det att förändra en människas uppfattning av en organisation. Det går därför att 
förbättra imagen genom att genomföra mer eller mindre genomgripande reformer av 
organisationen som får den att framstå i bättre dager. Vad som också är viktigt att tänka på är 
att olika människor har olika uppfattningar om en organisations image. Skillnaden behöver 
inte vara stor, men den är ändå viktig att ha i baktanke. Dowling exemplifierar med att olika 
individer upplever filmer eller maträtter på olika sätt, men det innebär inte att någon har en 
felaktig syn. 83 
 

2.6 Aktörssynsättet 
Här redogörs för aktörsssynsättet, som introducerades år 1970 av David Silverman. 84 

Samverkan mellan enskilda aktörer 
Synsättet förklarar hur människan agerar i organisationer. Handlingar utlöses av aktörernas 
uppfattning av den sociala verkligheten. 85 Uppfattningarna institutionaliseras så att de blir 
regler och så småningom sociala fakta. Den sociala helheten och samspelet mellan individer 
är således vad aktörssynsättet förklarar. Synsättet utgår från de enskilda aktörerna och att 
verkligheten är en social konstruktion som konstrueras via aktörernas agerande. Fokus ligger 
på att klargöra den betydelse och innebörd som den enskilde aktören lägger i sina handlingar 
och den miljö som omger aktören.86 Verkligheten anses därför vara en social konstruktion 
som medvetet skapas på skilda innebördsstrukturella nivåer. Genom ordet aktör förutsätts det 
att den sociala verkligheten består av människor och deras interaktion. Människor anses också 
vara beroende av andra människor för att fungera i den sociala verkligheten. Individer 
påverkar, påverkas och utvecklas genom ett samspel med sin omgivning. Denna syn kommer 
från psykosociala teorier. I ett systemteoretiskt perspektiv anses människan bara vara en del 
av ett större system, där även grupper och organisationer ingår, och alla dessa påverkar 

                                                 

78 Elliot de Sáez 2002, s. 184. 
79 Identiteten sett ur en enskild individs synvinkel kallar vi för imageskapande. Egen anm. 
80 Dowling 2002, s. 21 f. 
81 Nya anställda socialiseras in i den rådande organisationskulturen. Egen anm. 
82 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 147. 
83 Dowling 2002, s. 22; 29. 
84 Bruzelius & Skärvad 2000, s. 28. 
85 Bruzelius & Skärvad 2000, s. 28. 
86 Arbnor & Bjerke 1998, s. 68. 
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systemet var för sig eller tillsammans. I detta samspel anses människan vara både en aktiv och 
en reaktiv varelse, vilket innebär att hon både påverkar och påverkas av systemet.87 Enligt 
aktörsperspektivet går det dock inte att förstå aktörernas handlande med utgångspunkt från 
systemet och inte heller utveckla någon kunskap därifrån. Detta på grund av att det går bara 
att förstå aspekter i omgivningen baserat på den mening vi ger dem.88 
 

Isbergsmodellen 
Isberget är en modell som används för att förklara dynamiken inom en organisation och för att 
klarlägga synliga och mindre synliga aspekter av ett system. Det kan vara svårt för en 
utomstående att förstå varför olika saker sker, vilket symboliseras med ett isberg. För att 
kunna förstå helheten räcker det inte med att ha tillgång till officiella dokument. Det som är 
offentligt kallas för toppen av isberget, vilket ger modellen sitt namn. Under vattenytan 
försiggår det relevanta. Där finns den informella organisationen, där olika aktörer påverkar 
vad som pågår inom organisationen, genom sina kontakter, sina värderingar och sina attityder 
till olika företeelser. Makt och status har sin reella bakgrund i att aktören spelar en roll inför 
gruppen genom sin kompetens och/eller nätverk. Problem kan uppstå om aktören använder 
sitt inflytande på ett sätt som gruppen anser vara negativt.89 
  
I ordet social makt ingår förmågan att få en förändring genomförd eller att hindra den. Arbnor 
och Bjerke menar att kunskap inom aktörssynsättet är beroende av individen. Kunskap anses 
vara subjektivt, varför det krävs flera olika tolkningar för att kunskap skall kunna skapas. 
Detta då kunskapen refererar till hur olika aktörer tolkar, upplever och hanterar den verklighet 
de själva är med om att skapa. Ett problem, enligt författarna, är att många aktörer har en 
felaktig uppfattning av innebörden eller verkligheten som informationen vilar på. För att 
kunna skapa den rätta förståelsen av innebörden behövs en viss förförståelse hos aktörerna. 
Om aktörerna har felaktiga verklighetsbilder leder det till att fel beslut fattas, vilket då inte 
beror på för lite information utan felaktig förförståelse av informationen. För att kunna förstå 
varför olika aktörers handlingar ser ut som de gör, måste förförståelse finnas om den 
verklighetsbild som olika aktörer har, som ligger bakom hur de orienterar sig i den sociala 
organisationsmiljön. 90 
 

Aktörer inom organisationen  
Studier av aktörer är att sätt att förstå hur organisationer fungerar som sociala system. 
Aktörerna besitter olika roller som finns inom systemet. Vilka värderingar, föreställningar, 
attityder, motiv och intressen de har ämnar aktörssynsättet ta reda på. Förståelse ska skapas 
för hur verkligheten och problemen uppfattas av organisationens aktörer. Aktören kan ses 
utifrån flera olika perspektiv, aktören är nämligen psykologisk, social, historisk och politisk. 
Politisk i den meningen att denne är både maktutövare och underkastad makten. Här kommer 
författarna in på termerna metapsykologisk, metasociologisk, metahistorisk och metapolitisk. 
Den metapsykologiska bilden menar att människan är en subjektiv tolkare av verkligheten 
som hon lever i. Därför kan människan inte förstås bara utifrån miljön, utan måste också 

                                                 

87 Lennéer Axelson & Thylefors 2005, s. 25, 28. 
88 Arbnor & Bjerke 1998, s. 223, 452;  
89 Lennéer Axelson & Thylefors 2005 s. 161. 
90 Arbnor & Bjerke 1998, s. 89. 
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tolkas utifrån andra bevekelser, för att det ska vara möjligt att förstå hur den subjektiva 
helheten är sammansatt.91 
 
Avgörande för detta synsätt är att det kan tolka varför en aktör handlar enligt ett visst mönster. 
Det är dock viktigt att vara medveten om att aktören inte lever i ett socialt vakuum, utan att 
detta sker i en social verklighet där tolkningar och handlingar sker i samspel med flera andra 
aktörer. Medvetenhet bör finnas för att aktören delar olika saker med andra aktörer, det kan 
till exempel vara tolkningar, handlingar och språk. Historiska tolkningar styr också aktörens 
beteende, det vill säga vad som har skett tidigare. Förståelse måste därför finnas för att inte 
endast de psykologiska och sociala aspekterna har betydelse, utan även de historiska och 
politiska aspekterna bör tas i beaktande.92 Dialektiken93 som synar detta, präglas av att 
människor i sitt samspel har olika förutsättningar beroende på miljötillhörighet, historiska 
aspekter etcetera. Dessutom spelar olika aktörer olika roller i den sociala verkligheten, vilket 
bland annat bygger på vilket inflytande de har.94 Aktörernas syn på verkligheten går att ta 
reda på genom att intervjua medarbetare inom en organisation. Intervjuämnen kan vara synen 
på organisationens situation och synen på vilka åtgärder som leder till vilka effekter. Språkets 
vikt skall inte underskattas. Människor väljer ibland att tolka och tillskriva ord och språk 
andra innebörder än vad det som normalt sett anses vara den rådande betydelsen av ordet. 
Dessutom kan aktören använda språket för att beskriva sin verklighet till andra. I 
organisationer å andra sidan kan det tänkas att olika relationer till miljön som omger 
organisationen kan betraktas som ett språkspel, där aktörerna som ingår i organisationen 
utifrån dessa regler tolkar miljön och där miljöns aktörer samtidigt tolkar organisationen.  
Detta bygger på att det finns antaganden om att det bakom varje människas handling finns en 
omedveten tolkning av det som pågår och av vad som skett.95 
 
Aktörssynsättet är aktuellt för lärande organisationer. För att organisationer ska lära sig finns 
nämligen krav på att dess medlemmar, som är aktörer, ska lära sig. Förändringsarbete i en 
organisation påverkas ofta av intressekonflikter bland olika aktörer. Den enskilde aktören 
brukar oftast inte klara av att se helheten och kan därför motarbeta förändringar på grund av 
intressekonflikter inom organisationen. 96 Kritik mot aktörssynsättet går ut på att alla 
företeelser har undersökts med utgångspunkt i den enskilde aktörens subjektiva verklighet. 
Att fokus läggs enbart på den enskilde aktören kan innebära att det blir alltför subjektivt och 
stora problem kan bli svåra att lösa utifrån den synvinkeln. Annan kritik är att det finns en 
objektiv verklighet som aktörsperspektivet bortser ifrån97, men förespråkare för 
aktörsperspektivet anser att det är olämpligt att applicera objektiva naturvetenskapliga teorier 
på beteendevetenskap.98 
 

                                                 

91 Arbnor & Bjerke 1998, s. 203, 205f. 
92 Arbnor & Bjerke 1998, s. 203 
93 Dialektik innebär att argument ställs mot argument för att på så sätt skapa nya insikter. 
94 Arbnor & Bjerke 1998, s 223. 
95 Arbnor & Bjerke 1998, s. 205ff. 
96 Lennéer Axelson & Thylefors 2005, s. 201. 
97 Arbnor & Bjerke 1998, s. 455 f. 
98 Bruzelius & Skärvad 2000, s. 28. 
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3. Metod och material 
 

”Läsaren har rätt att veta något om de mål, förväntningar, förhoppningar och attityder 
som författare har med sig ut på fältet, eftersom dessa säkerligen påverkar inte enbart 

hur han uppfattar saker och ting utan också vad han lägger märke till.”99 
 

3.1 Vidare problematisering 
Målgruppen för vår studie är inte användarna, utan det intressanta är vad en högskolas 
beslutsfattare och tre bibliotekschefer anser. Ämnet begränsades gentemot beslutsfattarna till 
att fokusera på profil och image, medan identitet spelade en mindre roll. Speciellt när vi 
relaterar beslutsfattarna vid huvudexemplet till bibliotekschefens syn har vi lyft fram profil 
och image, ty det kan vara svårt för beslutsfattare att diskutera om bibliotekets identitet, men 
lättare för bibliotekscheferna att beskriva sin egen profil och identitet/imageskapande. 
Aspekten identiteten är dessutom problematisk att på ett givande sätt relatera till profil och 
image. För bibliotekscheferna är det emellertid svårt att resonera kring biblioteks image, ty 
detta ingår i betraktandet ur yttre synvinkel. Vi tänkte först jämföra vilken profil, image och 
identitet biblioteket önskar ha med hur beslutsfattarna uppfattar detta. Det visade sig svårt 
både för att de tre perspektiven varken är uttalade eller genomtänkta från bibliotekschefens 
sida, och för att beslutsfattarna resonerar och associerar på olika sätt kring dem. Det är således 
uppenbart att främst informanterna på högskolan som är huvudexempel är osäkra på sin syn 
på högskolebiblioteket. Vi valde att relatera svaren till varandra genom kvalitativ metod, 
istället för att genomföra kvantitativa studier. Vi bestämde oss för att uppnå ett visst djup 
genom att gå närmare in på varje intervjusvar, genom att relatera dem till varandra. Vi ville 
bredda vår undersökning, varför vi formulerade ett tvådelat syfte. Det första syftet är att 
upptäcka synsätt på det bibliotek som utgör huvudexempel. Det andra inkluderar 
bibliotekschefen på det första högskolebiblioteket, vilken relateras till synsätt som två andra 
bibliotekschefer på högskolebibliotek har. 
 
Andersson anser att problematiseringen kanske är den viktigaste delen av uppsatsen. Det finns 
både teoretiska och praktiska aspekter av problem, men en aspekt kan överväga. Föreliggande 
uppsats ämnar rikta uppmärksamheten på det praktiska, fastän teorin ligger som grund.  Detta 
uttrycks även som att den ekologiska validiteten100 överväger och resultatet bygger på 
empiri.101 Ambitionen är att uppsatsen ska kunna användas i organisationers profilering och 
imagearbete. Uppsatsens ämne är emellertid ett brett område och för att kunna studera det 
närmare måste problematisering ske. Det betyder att frågeställningar preciseras och 
formuleras så att de blir tydliga.102 Vad begreppen profil, image och identitet betyder kan 
förväxlas eller betyda olika beroende på vem som använder dem. 
 
Det är en skillnad på positiva och normativa påståenden. May skriver att de positiva 
påståendena speglar hur verkligheten ser ut, medan de normativa handlar om hur det borde 
vara. Hur det är och hur det bör vara kan vara svårt att urskilja, speciellt inom ett område som 

                                                 

99 Bryman, A. 2001. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 38. Vi anser att detta citat kort och koncist sammanfattar 
vår intention med metodkapitlet. 
100 Ekologisk validitet betyder att begrepp är relevanta i ett större socialt sammanhang. 
101 Andersson, B.-E. 1994. Som man frågar får man svar, s. 39; 43. 
102 Wibeck, V. 2000. Fokusgrupper, s. 122. 
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inte går att ta på.103 Det är en flytande gräns mellan begreppen inom det område som 
föreliggande uppsats problematiserar. Det finns inga fasta fakta, men vi förtydligar och 
renodlar perspektiven profil, image och identitet i teorikapitlet. Vi väljer att lägga teorikapitlet 
före metodkapitlet, dels för att vi valde teori innan vi valde metod, och dels för att vi har 
skrivit uppsatsen i kronologisk ordning och vill presentera den i den ordning som vi har 
skrivit den. Dessutom anser vi att det är bra att ha teorin i nära anslutning till beskrivningen 
av de forskare som ligger till grund för den, som vi beskrev i källkritiken. 
 
Vi önskar att föreliggande studie i möjligaste mån ska vara könsneutral, varför vi inte 
redovisade förnamnen på författarna som refererades till i teorin. I uppsatsen redovisar vi 
endast initialen/initialerna i deras förnamn och benämner dem med neutrala ord oavsett kön. 
För att variera språket kommer vi även att kalla respondenterna för ”denne” etcetera, oavsett 
om den intervjuade är en kvinna eller en man. 
 

3.2 Bakgrund, överväganden och urval 
Föreliggande uppsats använder två kvalitativa forskningsmetoder, för att belysa från två olika 
vinklar. Störst vikt läggs vid intervjuerna, medan högskolebibliotekens dokument i form av 
verksamhetsplaner har presenterats som kompletterande bakgrundsinformation. För att få reda 
på vad biblioteket har för visioner för sin verksamhet har vi läst igenom dessa för att se vad de 
gör nu och vad de vill göra i framtiden. Dessutom bad vi bibliotekscheferna att med hjälp av 
papper och penna skapa modeller. 
 

Intervjuer 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie för att få insikt i hur informanterna tolkar och 
uppfattar verkligheten. Studien är beskrivande, relaterande och jämförande. Vi var tvungna att 
låna teorier från andra vetenskaper då vi utformade intervjumallen, eftersom det inte fanns 
några användbara inom biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Trost skriver om olika slags intervjuformer. Intervjuer med låg standardisering betyder att 
frågor ställs i den ordning som faller sig naturlig och anpassning sker till intervjupersonens 
språkbruk. Följdfrågor formuleras beroende på tidigare svar.104 Detta tillämpas i föreliggande 
uppsats, eftersom det är lämpligt när intervjuämnet handlar om värderingar och uppfattningar. 
Liksom Trost föredrog vi att undersöka hur intervjupersonerna tänker och känner samt hur 
deras föreställningsvärld ser ut. Istället för att som i kvantitativ forskning fokusera på i 
förhand uppställda kriterier, som syftar till att uppnå hög reliabilitet och validitet, riktades 
intresset mot informantens ståndpunkter. Flexibilitet fanns och informanten kunde byta fokus 
och börja berätta om något som inte ingick i intervjumallen. Denna metod lärde oss mer om 
den organisatoriska verkligheten, och vi eftersträvade fylliga och detaljerade svar. 
Intervjuerna tog mellan en och tre timmar och hölls på intervjupersonernas arbetsplatser, för 
att de skulle känna sig bekväma och trygga.105 Dessutom handlar intervjuämnet om deras 
professionella yrkesroll. Därför föreföll det sig naturligt att intervjuerna skedde på 
arbetsplatsen. 
 

                                                 

103 May, T. 2001. Samhällsvetenskaplig  forskning, s. 64. 
104 Trost, J. 2005. Kvalitativa intervjuer, s. 19. 
105 Bryman, A. & Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 361; Trost 2005 , s. 23 f.; 44. 
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Intervjuerna var semistrukturerade106 enligt Anderssons definition att intervjuaren i förväg vet 
vilka ämnesområden som ska behandlas i intervjun. Exakt formulering av frågorna bestämdes 
inte i förväg, utan de intervjuade tilläts styra ordningsföljden och välja aspekter, utifrån den i 
förväg utsända mallen med övergripande frågeområden. 107 Vi kallar våra intervjuer för 
semistrukturerade eftersom deras ämnesmässiga fokus var bestämt på förhand. Dock är de 
enligt Bryman och Bells beskrivning av kvalitativa intervjuer ett mellanting av ostrukturerade 
och semistrukturerade. Fria associationer inom ämnesområdena tilläts och intervjuerna 
liknade samtal, likt i ostrukturerade intervjuer. Samtidigt ställde vi frågor för att leda in de 
intervjuade på önskvärda ämnen, vilket är semistrukturerat. Självfallet undvek vi från att 
ställa ledande frågor och vi använde oss av intervjumallen om informanten gjorde 
utsvävningar om något helt ovidkommande för uppsatsens syfte.108 Vi spelade in intervjuerna 
samt antecknade. Tack vare inspelningen behövde vi inte anteckna hela tiden, utan 
koncentrerade oss på att lyssna aktivt på svaren och ställa följdfrågor. 
 
De största delarna av intervjuerna transkriberades enligt Wibecks nivå III. Det innebär att 
oavslutade meningar, tvekljud och annat ovidkommande är borta. Texten består av 
fullständiga meningar som återger det huvudsakliga innehållet i intervjun. Anteckningarna 
användes som stöd när vi analyserade intervjuerna.109 Vi skrev också ut vissa intervjudelar, 
vilka vi bedömde var viktiga, enligt Wibecks nivå II, som betyder att alla identifierbara ljud, 
felsägningar, omstarter etcetera skrivs ut. Konventionell stavning används, utom exempelvis 
för ”å” som kan stå för ”och” eller ”att”, ”sån” som står för ”sådan” eller när informanterna 
utelämnar ändelser. Till exempel skrivs ”flytta” eller ”jobba” utan ändelsen ”-de”, trots att vi 
vet att informanten talar i dåtid. Att transkribera enligt denna metod tar mycket tid i anspråk, 
men analysen tjänar på det genom att den blir djupare. Enligt Bryman och Bells kännetecken 
för kvalitativa intervjuer, riktas intresset mot informantens ståndpunkter.110 Vi återger 
intervjuerna i tredje person i resultatkapitlet, samt skriver ut några uttrycksfulla citat. 
 
Under intervjuerna med bibliotekscheferna bad vi dem att visualisera hur image- och 
profileringsarbetet ser ut inom deras organisation. Vi bad dem att skriva ned de viktigaste 
aktörerna och högskolebibliotekets profil på post-it- lappar. Med hjälp av lapparna bad vi dem 
sedan att lägga ut en bild av profilering och nyckelaktörer på ett pappersark. Idén om detta 
fick vi genom att vidareutveckla ett förlag från Trost.111 Detta använder vi för att öka 
förståelsen genom att vi har skapat figurer på högskolebibliotekens nyckelpersoner och 
profilområden i resultatkapitlet. 
 
Anledningen till att vi har valt att utföra studien med denna metod är att vi vill ha en öppen 
studie där vi styr intervjuerna till en viss del. Informanterna får möjlighet att tala fritt, men vi 
styr intervjuämnets ramar genom ämnesmallen. Intervjuer som skedde öga mot öga är således 
primärkällor, vilket anses vara de mest pålitliga källorna. Samtliga informanter fick ta del av 
referatet från intervjun med dem där de tilläts att stryka, ändra och kommentera referatet. Vi 
har genomfört alla ändringar som de önskade, med tanke på etiska hänsynstaganden. 
 

                                                 

106 Semistrukturerade är en ”svengelsk” synonym till halvstrukturerade. 
107 Andersson 1994, s. 76 f. 
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En eventuell intressekonflikt uppstod då en av författarna under uppsatsens gång blev kallad 
till anställningsintervju vid ett av högskolebiblioteken. Uppsatsarbetet hade redan till stor del 
genomförts vid den tidpunkten, vilket minskar risken för påverkan. Då vi är två som skriver 
anser vi dessutom att det i möjligaste mån garanterar att vi förhåller oss neutrala. 
 

Dokumentanalys 
Det finns otroligt många dokument inom organisationer. Några är offentliga och andra kan 
tillgängliggöras endast om forskaren efterfrågar dem. Ett problem kan vara att organisationen 
inte självmant berättar att de finns. Vi frågade bibliotekscheferna om vi fick använda deras 
verksamhetsplaner, vilket vi fick på samtliga bibliotek. Material om företags strategi brukar 
hållas hemliga, men de offentliga organisationerna högskolebibliotek agerar utifrån en 
demokratiaspekt och har dokument utlagda på sina hemsidor. De som producerar dokument 
har uppfattningar som troligtvis överensstämmer endast delvis med andra personers 
uppfattningar inom organisationen. Därför är inte dokumenten helt objektiva.112 De är 
sekundärlitteratur och används härmed som komplement och bakgrund, för att förstå 
informanternas uppfattning av högskolebiblioteken. Huruvida bibliotekscheferna författar 
högskolebibliotekets strategiska dokument själva varierar mellan studieobjekten. 
 

Vad vi kunde ha gjort annorlunda 
Vi hade kunnat närvara på ett ledningsmöte med till exempel Biblioteksrådet vid högskola A. 
Detta hade tillfört uppsatsen en insikt i hur beslutsfattare samråder, samt berikat uppsatsen 
med aktuella beslutsområden. Vi hade även kunnat intervjua andra prefekter vid andra 
institutioner, vilket hade givit ett annat resultat. Det hade även varit möjligt att intervjua fler 
prefekter vid högskolan som utgör huvudexempel, istället för bibliotekschefer vid andra 
högskolor. Detta hade blivit en djupare fallstudie, men inte på samma sätt medvetandegjort 
vilka biblioteksfrågor som ligger i tiden. 
 
För att vända på det hade vi kunnat stratifiera urvalet på så sätt att vi valt intervjupersoner 
med tanke på att de skulle ha samma position på varje högskola. Då hade vi kunnat relatera 
rektor till rektor och prefekt till prefekt, på samma sätt som studien relaterar 
bibliotekscheferna till varandra. Det vore dessutom väldigt intressant att ha skapat en modell 
för att undersöka olika valmöjlighet på marknadsföringsstrategier gentemot beslutsfattarna, 
vilket skulle ha framfört alternativa möjligheter för biblioteket. Att ge förslag på olika slags 
marknadsföringsstrategier hade emellertid varit olämpligt, med tanke på att studieområdet ska 
bygga på tidigare studier i biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Vi hade kunnat formulera några få enkätfrågor som bekräftade eller bestred det vi kom fram 
till i intervjuerna. Kvantitativa frågor kunde enkelt ha besvarats i elektroniska formulär och 
ställts till samtliga högskolor i Sverige. Ett problem med detta hade emellertid varit att alla 
Sveriges högskolor inte liknar varandra så mycket som våra tre studieobjekt. Problematik som 
alltid finns med enkäter är att påminnelser om svar måste skickas till respondenterna, annars 
föreligger en risk att svarsfrekvensen blir låg. Ytterligare en anledning till att vi undvek att 
triangulera metoder var att vi ville ägna mer tid åt den kvalitativa metoden. Att lägga hela 
energin på en metod tror vi ger ett bättre resultat. 
 

                                                 

112 Bryman & Bell 2005, s. 433; 435 f. 
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Dowling anser att kvalitativ metod är lämpligast att börja med när en studie om en 
organisations profil, image och identitet genomförs. Studien förväntas uppmärksamma de 
utmärkande egenskaperna, samt även de relevanta fristående värderingarna som olika 
intressenter har. Det andra steget som rekommenderas är att genomföra en undersökning där 
intressenterna får rangordna organisationen i förhållande till andra likvärdiga organisationer. 
Steg tre är att använda kvantitativ metod för att kunna undersöka styrkorna och svagheterna 113 
hos organisationens image.114 Föreliggande studie ämnar att utföra den första fasen i 
Dowlings metod. 
 

3.3 Intervjupersoner 
Vi intervjuar bibliotekschefer och beslutsfattare som agerar vid tre högskolor om deras 
perspektiv på högskolebiblioteket. Utifrån aktörsperspektivet går det inte att slumpmässigt få 
fram ett representativt urval, eftersom det inte finns någon intervjuperson som är 
representativ. Subjektiva värderingar och åsikter inom den professionella rollen styr 
aktörerna, varför det i princip inte går att tala om ett representativt urval. Det är således deras 
åsikter som presenteras. Då vi har genomfört djupintervjuer finns det en risk för att källan har 
ett egenintresse av att framhålla vissa aspekter och undanhålla andra, ty det finns inga 
otendentiösa115 källor.116 Urvalet av informanter har skett genom rekommendationsurval117, 
vilket betyder att de intervjuade aktörerna har rekommenderat andra aktörer som är lämpliga 
att intervjua.118 Förslag på övriga informanter har främst kommit från bibliotekschefen vid 
högskola A. Det kan ge metodologiska brister om de intervjuade personerna valts ut med 
tanke på att de kan ge svar som leder till ett resultat som stödjer bibliotekschef A:s åsikt. 
Emellertid har vi uppfattat att bibliotekschefen uppskattar synvinklar som står i motsats, eller 
på något annat sätt kan berika, dennes egen syn. 
  
Tre intervjuer har utförts med bibliotekschefen på högskolebibliotek A, eftersom uppsatsens 
fokus ligger på denna organisation. Vi intervjuar såväl beslutsfattare som påverkar dem, och 
likvärdiga högskolebibliotek som fungerar som lärande exempel119. Vi har vid högskola A 
valt informanter med tanke på att vi vill ta reda på ledningens åsikter om högskolebiblioteket. 
Där intervjuade vi rektorn, som har det övergripande ansvaret, och tre prefekter, eftersom de 
har ett övergripande ansvar på sina institutioner. 
 
Vi valde att intervjua en prefekt som har god kännedom om de begrepp som vi forskar om. 
Förhoppningsvis kan det tillföra uppsatsens resonemang något, genom att vi intervjuar en 
prefekt som har en viss utbildning i intervjuämnena. Sedan valde vi den andra prefekten, 
eftersom våra förkunskaper säger oss att denne är väl insatt i högskolebiblioteket. Vi valde vår 
tredje prefekt med anledning av att denne utövar sitt yrke inom en institution som enligt våra 
förkunskaper inte är särdeles förknippad med biblioteksfrågor. Högskola A förknippas främst 
med de två senaste prefekternas ämnesområden, varför det är särdeles relevant att se hur 

                                                 

113 Liknande en SWOT-analys, där SWOT står för “Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats”. Egen 
anm. 
114 Dowling 2002, s. 216 f. 
115 Otendentiös betyder att vara neutral, i motsatts till tendentiös som är att tydligt och ensidigt uttrycka en viss 
ståndpunkt eller hantera fakta ovarsamt . 
116 Leth, G. & Thurén, T. 2000. Källkritik på Internet, s. 30.  
117 Rekommendationsurval är synonymt med snöbollsurval. 
118 Arbnor & Bjerke 1998, s. 240. 
119 Lärande exempel innebär att det går att jämföra, kopiera och undvika att begå misstag som redan har begåtts. 
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prefekter vid dessa institutioner uppfattar högskolebiblioteket. De två senaste prefekterna 
agerar vid institutionerna som särskiljer högskola A från andra högskolor och på så sätt är de 
självklara utgångspunkter för uppfattningar om högskolans profil. 
 
Intervjupersoner som ska ge oss inblick i hur profilen ser ut på högskolebibliotek som i stor 
utsträckning liknar högskolebibliotek A, är bibliotekscheferna vid högskolebibliotek B och C. 
Bibliotekscheferna intervjuades eftersom vi förutsätter att de har störst inblick i 
biblioteksverksamheten vid sin högskola. Främsta anledningen till att intervjua vid 
högskolebibliotek B är att den har nära kontakter med det lokala näringslivet och anledningen 
till att intervjua vid högskolebibliotek C är att dess studenter ofta kommer från studieovana 
miljöer. Som vi har nämnt tidigare överensstämmer det med högskola A. I figuren här 
nedanför skissas informanterna och en hänvisning till kapitlen där intervjuerna med dem 
redovisas. 

 
 
Fig. 3 Informanter med fokus på bibliotekschefen vid högskola A. Egen fig. 
 
Intervjupersoner vid högskola A är rektorn, prefekter, och bibliotekschefen, som ansvarar för 
integrationen av biblioteket i beslutsprocesser på moderorganisationen. Högskola A har 
ungefär 6 000 studenter. De två andra högskolornas bibliotekschefer som vi valde att intervjua 
tillhör två olika högskolor, som båda har ett lite större studentantal än högskola A, men liknar 
högskola A på många olika sätt. Högskola B har cirka 8 000 studenter och högskola C har 
cirka 12 000 studenter. Båda två är liksom högskola A relativt nyetablerade (under sista 
hälften av 1900-talet) och en stor del av studenterna kommer från icke-akademiska miljöer, 
vilket också överrensstämmer med högskola A. Högskola B är ett särdeles lämpligt 
studieobjekt, eftersom den har fått en nationell hedersutmärkelse för sitt bibliotek, samt är 
inriktad mot entreprenörskap. Högskola C är lämplig att hämta inspiration från eftersom den 
har lyckats bra med att rekrytera studenter från studieovan social bakgrund.120 

                                                 

120 Hemsidorna för högskola A, B och C [2006-02-22]. 
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3.4 Design av empirisk studie 
Vi anonymiserar med bokstäverna A, B och C. Vi anser att den största anledningen till att 
anonymisera är att det ska bli svårare för läsaren att identifiera högskolor, beslutsfattare och 
bibliotekschefer som är föremål för studien. Dock är vi medvetna om att det på grund av 
informanternas svar är svårt att anonymisera fullt ut. Bibliotekschefen på högskolebibliotek A 
är idégivare samt har djupintervjuats om sin syn på biblioteket. Intervjuer sker även av 
beslutsfattare vid högskola A, som representeras av aktörerna rektorn och tre prefekter, som 
har givit sin syn på och sitt förhållande till biblioteket. Rektorn är hierarkiskt högst upp i 
högskola A, vilket visas i organisationsschemat här nedanför. Bibliotekschefen och 
prefekterna befinner sig på samma strategiska nivå inom högskolan. 
 
I relation till högskolebibliotek A, studeras de två andra biblioteksenheterna högskolebibliotek 
B och högskolebibliotek C, där bibliotekscheferna intervjuas. Bibliotekscheferna B:s och C:s 
synsätt används för att i analysen relatera till vad som överensstämmer och inte 
överensstämmer med synen hos bibliotekschef A. 
 
 
 

 
 
Fig. 4 Empiriska studiens design i form av organisationsschema samt biblioteksenheter. Egen 
fig. 
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 4. Resultat 
Detta kapitel redogör för vad vi har fått fram i intervjuer och studier av dokument. Utifrån de 
svar som informanterna gav vid intervjuerna har vi delat in ämnesområdena uppdrag, 
pedagogik, synlighet, namnbyte, professionssträvan, tillgänglighet, biblioteksresurser och 
utställningar, självbild, lärande organisation samt metaforen hjärnan. Direkta citat anges 
kursivt i den löpande texten. Även namnet Bibliotek & läranderesurser kursiveras, ty det är 
ett centralt begrepp. 
 
 

4.1 Verksamhetsplan för högskolebibliotek A 
Biblioteket skall arbeta för att högskolan skall bli ett professionsuniversitet. Detta möjliggörs 
genom att biblioteket strävar efter att nå den kvalitet som ett universitetsbibliotek förväntas 
ha. Professionsinriktningen vid högskolan stöds på två olika sätt av biblioteket. Dels skall det 
bedriva verksamhet som stödjer att studenterna får arbetslivsrelevanta kunskaper. Dels skall 
det göra pedagogiska insatser i informationskompetens, relevanta litteraturinköp samt 
tillämpa lagar på ett korrekt sätt.  
 
Inom bibliotekets organisation finns studentsupport som tillhandahåller pedagoger med 
inriktning mot dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, tal och kommunikation samt svenska som 
andraspråk. Därutöver har biblioteket startat en matematiksupport. Planer finns även på att 
utvidga denna service till att inkludera stöd i engelska samt stöd för akademiskt skrivande.  
Förutom detta vill biblioteket gärna stärka samarbetet med institutionerna vid högskolan, 
speciellt rörande undervisningen i informationskompetens och frågor om inköp av 
informationsresurser. När det gäller informationskompetens ser högskolan det som ett 
profilområde att studenterna verkligen har tillägnat sig dessa kunskaper. Dessutom ser 
biblioteket vissa institutioner som självklara samarbetspartners. Detta samarbete pågår idag, 
men biblioteket önskar vidareutveckla och stärka det. Vidare ser biblioteket sig själva som en 
naturlig mötesplats för studenterna och de vill tillhandahålla en god studiemiljö, vilket 
inkluderar generösa öppettider. För övrigt kommer biblioteket under de närmsta åren att satsa 
på distansstudenters tjänster och att utveckla den elektroniska publiceringen av vetenskapliga 
resultat och artiklar.121 
 
 

4.2 Intervju med bibliotekschef A 

Uppdrag 
Högskolebibliotek A har, enligt bibliotekschefen, inget annat uppdrag än att stödja forskning 
och utbildning vid högskolans institutioner biblioteks- och informationsvetenskap, data- och 
affärsvetenskap, ingenjörskap, pedagogik, textil samt vårdvetenskap. Till skillnad från anrika 
universitetsbibliotek har högskolebiblioteket inget egenvärde. Om högskolan skulle försvinna, 
skulle således även högskolebiblioteket försvinna. Detta läge leder till att de ska ”vara 
lyhörda för vad högskolan vill att vi ska göra”, menar bibliotekschefen. Biblioteket är en 
mötesplats inom högskolan, vilket är genomtänkt på så sätt att det har fler studieplatser per 
student än universitet. De har rollen att både vara en arbetsplats och att tillhandahålla 

                                                 

121 Baserat på verksamhetsplanen för biblioteket [2006-03-13] 
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kurslitteratur. Bibliotekschefen poängterar att de områden som de expanderar inom är 
följande: 
 

• Pedagogik 
• Elektronisk publicering 
• Profession 

 
Området pedagogik innebär att på allvar följa högskolelagens och Bolognaprocessens 122 
intentioner om att studenterna ska ha förmåga att värdera information. Förhoppningar finns 
om att biblioteksverksamheten ska bli en del av undervisningen. Detta anser bibliotekschefen 
att de gör mindre bra, men antar att de har kommit längre i utvecklingen än andra 
högskolebibliotek. Enligt bibliotekschefen satsar högskolebiblioteket fler timmar på 
användarundervisning än främst universitetsbibliotek. Den andra satsningen gäller elektronisk 
publicering. Biblioteket har fattat beslut angående vilket datasystem de ska ha och 
bibliotekschefen anser att systemet kommer att bli mycket lyckat. I nuläget håller alla 
bibliotek på att utveckla detta, ty elektronisk publicering är i stor utveckling. 
Förlagsverksamheten på skolan bör styras upp bibliografiskt, framför allt för att registrera 
publikationerna, menar bibliotekschefen. På varje institution ska det finnas någon som är 
ansvarig och bibliotekschefen kan tänka sig att biblioteket blir superredaktören som ger 
bibliografiskt stöd. Bibliotekschefen betonar att biblioteket inte ska ha några synpunkter på 
innehållet eller godkänna det på något sätt, utan enbart ta hand om det tekniska. Biblioteket 
skulle kunna bli ett centrum för bibliometri, vilket skulle sätta dem på kartan inom 
biblioteksvärlden. Biblioteket har redan Sveriges bästa samling i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Emellertid menar bibliotekschefen att de inte strävar aktivt efter att ha 
allt inom ett visst område, utan tillgodoser högskolans behov. Högskolebibliotekets samlingar 
är adekvata för institutionernas ämnesområden, vilket betyder att de inte har så mycket 
böcker, men hyggligt inom de områden som efterfrågas. Biblioteket lånar ut fler fjärrlån än de 
lånar in. 
 
Högskola A eftersträvar att bli professionsuniversitet, och detta anammas givetvis av 
biblioteket. Bibliotekschefens åsikter om professionsinriktningen står denne för oavsett om 
högskola A kommer att bli universitet eller inte. Bibliotekschefen skiljer på professionsidé 
och universitetssträvan. Även om det skulle dröja med universitetsutnämningen skall 
högskolan arbeta med professionsinriktning. Det är viktigt att de styrande inom 
högskoleorganisationen är överens och strävar åt samma håll. En variabel som mäter om 
högskolan är beredd att bli universitet är huruvida den har ett väl fungerande bibliotek. 
 
Den tredje frågan som biblioteket ska satsa på, anpassning till professionen, har kopplingar till 
texters innehåll på det sättet att den innefattar språkgranskning. Bibliotekschefen har planer på 
att starta en skrivarverkstad, där de ska ta emot cirka tre sidor av en uppsats och ge 
synpunkter på hur dessa har skrivits. Denne väntar klartecken från en utredning som föreslår 
biblioteket att anordna skrivarverkstaden. Bibliotekschefen anser att det även finns behov av 
engelsk språkgranskning av uppsatsers ”abstracts […] i verkliga arbetslivet lämnar man inte 
ifrån sig texter på engelska som är dåliga, utan alla seriösa företag har någon funktion som 
granskar engelska språket”. En stor innebörd av professionsinriktningen är att lära 
studenterna att vara korrekta. Liksom det är viktigt att skriva korrekt, är det viktigt att korrekt 
följa lagarna. Bibliotekschefen menar att ”om vi vill förbereda studenterna här, så måste vi 

                                                 

122 Bolognaprocessen syftar till är harmonisera universitets- och högskoleutbildningar inom EU. 
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inom skolan agera inom lagarna”. Studenter från högskolan ska självklart kunna arbeta inom 
det yrke de är utbildade för. Bibliotekschefen menar dessutom att professionstanken som finns 
på högskolan är mer än att bara ha en god kontakt med företagen. 
Bibliotek A bytte namn i samband med flytten till nya lokaler. Det nya namnet Bibliotek & 
läranderesurser123 är en radikal förändring, enligt bibliotekschefen. Namnbytet markerar att 
biblioteket har en ny roll som stödjande, genom att erbjuda annan undervisning än den 
klassiska användarundervisningen. Idén är att inlemma alla funktioner som stödjer 
studenterna i samma enhet. Biblioteket har tre pedagoger anställda, för talpedagogik, dyslexi 
och svenska för invandrare, samt anordnar en matematiksupport. Bibliotekschefen anser att 
det är lämpligt att biblioteksorganisationen erbjuder denna service, eftersom biblioteket står 
för stabilitet. ”Vill man ha verksamhet som tuffar på är det smart att lägga den här” istället 
för ute på varje institution, menar bibliotekschefen. Denne menar att alla inom 
högskoleorganisationen undervisar, men bibliotekspersonalen är anställd på andra villkor 
eftersom den inte examinerar. Undervisningen inom biblioteksorganisationen kommer att 
utvidgas till att även inlemma studentservice med studievägledare, studentpräst, 
sjuksköterska, kurator och karriärvägledare. Bibliotekschefen menar att högskola A ska 
utmärka sig genom att hjälpa sina studenter att komma ut i arbetslivet. 
 

Användarundervisning

Chef för studentserviceAvdelning för studentservice

ProfessionsinriktningInre avdelningschef Flexibilitet och
förändringsvillighet

Yttre avdelningschef Tillgänglighet (öppettider,
läsplatser)

Stödja högskolan

 
 
Fig. 5 Nyckelpersoner och profilområden vid högskola A124 
 

Pedagogisk roll 
Bibliotekschefen ser gärna att biblioteket skulle anordna ännu fler kurser som ger praktiska 
kunskaper i främst informationssökning, men det är institutionerna som ska ta initiativet till 
att detta sker. Det är institutionen som är skyldiga ”att se till att studenterna när de lämnar 
skolan kritiskt värderar och hittar information”. Bibliotekschefen menar att lärare har två 
möjligheter. Det första är att undervisa om det själv och det andra är att anlita någon som kan 
ge studenterna kunskaperna. Bibliotekschefen vill tro att lärarna anlitar biblioteket vid behov, 
men är medveten om att detta är problematiskt. Denne gör analysen att ”lärarna inte 
behärskar våra söksystem eller ett modernt bibliotek, och eftersom de inte gör det, så vågar 
de inte ge uppgifter till sina elever, eftersom de själva inte kan handleda studenterna”. För att 
kunna ge eleverna relevant informationskompetens, gäller det att satsa på kurser för lärarna. 
Att öka lärarnas informationskompetens är vägen till studenterna, menar bibliotekschefen. 
 
                                                 

123 Bibliotek och läranderesurser är en översättning av den brittiska benämningen ”Learning Resource Centre”. 
124 Baserad på bibliotekschef A:s skissmodell. Egen fig. 
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Tillgänglighet och fysisk struktur 
Bibliotekschefen betonar att öppettiderna är långa, från åtta på morgonen till åtta på kvällen 
under måndag till torsdag, från åtta till sex på fredagar och från elva till fyra på lördagar och 
söndagar. Bibliotekschefen menar att biblioteket har öppet när det finns efterfrågan på deras 
tjänster och har inte märkt att det finns något behov att hålla öppet längre. 
 
Bibliotekschefen anser att högskolebibliotek A inte är ”konkurrenter till andra 
högskolebibliotek, så vi har ingen anledning att ha en profil som skiljer sig från dem”, varför 
biblioteket inte behöver vara speciellt jämfört med dem. Det som kännetecknar biblioteket 
jämfört med andra akademiska bibliotek av liknande storlek är emellertid att det har en bättre 
pedagogisk verksamhet. Bibliotekschefen betonar att biblioteket har ”fler timmar man 
undervisar studenterna i än på andra högskolor” men ”vet inte om de andra [inom 
högskolan] har uppfattat det”. Enligt bibliotekschefen är högskolebibliotek A ett tillgängligt 
bibliotek. Denne är av uppfattningen att den genomsnittliga kompetensen på 
bibliotekspersonalen ligger över den genomsnittliga kompetensen på andra högskolebibliotek, 
samt att personalen i diskarna är vänliga. 
 
Den europeiska modellen är att ha ett utspritt bibliotek, vilket ger forskarna närhet till 
biblioteksbeståndet. Dessa europeiska akademiska bibliotek var till en början till för 
forskarna, medan de amerikanska biblioteken från början byggdes för att stödja 
massuniversitet. Studenterna var den viktiga målgrupp, varför biblioteket förlades mitt i 
campus. Bibliotekschefen menar att det är med anledning av detta som biblioteken i Amerika 
är centrerade, samt att denna idé har anammats av högskola A. Högskolebibliotek A har 
koncentrerat allt fysiskt biblioteksbestånd till en byggnad, vilket enligt bibliotekschefen ger 
stora vinster. Alla institutioner, förutom en av de största, ligger också i samma område som 
högskolebib lioteket. Högskolan står för den amerikanska modellen, vilket betyder att den är 
till för studenterna, enligt bibliotekschefen. Han ger således detta som anledning till att ha ett 
centraliserat bibliotek. En av de största institutionerna hade förut ett filialbibliotek, men det 
inlemmades i huvudbiblioteket i syfte att vinna skalfördelar. Flytten skedde under sommaren 
2005, berättar bibliotekschefen. Denne är en stor förespråkare av centralisering, vilket skapar 
en gemensam kultur. Att hela det fysiska beståndet är samlat förenklar en gemensam 
bibliotekskultur. Dessutom är det dyrt att ha olika filialer, varför bibliotekschefen menar att 
det är ”bättre [med] ett som man verkligen kan satsa på”. Filialen stängdes i en tid när 
högskolans finansiella resurser va r knappa. Bibliotekschefen anser att detta var logiskt, främst 
med tanke på nackdelen med öppettiderna, som vid filialen måste vara korta på grund av 
personalkostnader. Denne menar att studenterna orkar gå till det centraliserade biblioteket, där 
de kan ta del av bättre biblioteksservice än de skulle ha fått vid filialbiblioteket. Servicen via 
de elektroniska tjänsterna har dessutom ökat, vilka kan nyttjas av såväl studenter, forskare, 
lärare som annan personal. En av dem som var anställda vid filialen är nu en mycket 
uppskattad kontaktbibliotekarie vid institutionen. 
 
Biblioteksbesökarna tar sig igenom en ytterhall innan de når biblioteksentrén. Denna tillhör 
inte biblioteket, utan är ett allmänt vardagsrum som saknar tydlig nyttjanderätt. Mellan 
ytterhallen och biblioteket finns en stor glasvägg, vilket gör att förbipasserande på gatan 
utanför kan se rakt in i biblioteket.  Bibliotekschefen anser att det är vältänkt med tanke på 
Sveriges klimat och uttrycker att ”det är rätt fint på kvällarna om man tänker på vinter, man 
måste tänka vinterbelysning när det är mörkt, det har man lyckats med”. Glasväggen har 
dessutom det praktiska syftet att stänga ute de kalla vinddragen från ytterdörren, som enligt 
bibliotekschefen skulle orsaka förkylning för personalen i informationsdiskarna. 
Bibliotekschefen har inte tagit bort den eftersom den skyddar mot vinden, men har reflekterat 
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över att glasväggen skapar distans. En annan avigsida med byggnaden är att den dessutom har 
för många våningsplan och arbetsrummen är utspridda, vilket leder till att lite av 
gemensamhetskänslan försvinner. Bibliotekschefen är tilltalad av kontorslandskap, men 
flertalet av bibliotekspersonalens arbetsplatser är enskilda rum. Enligt bibliotekschefen vill de 
flesta ha det så, vilket ska respekteras. Bibliotekschefen menar att byggnaden är så pass 
modern att den kan bli omodern. Om ett par år kommer det att synas när den inreddes, ty den 
är designad i en tid när allt skulle vara grått. Bibliotekschefen beskriver biblioteket som ”det 
är vackert, det är anslående” och menar att ett bibliotek ska vara högtidligt. Det kommer 
många biblioteksbesökare, enligt bibliotekschefen. Antalet fysiska biblioteksanvändare har 
ökat, samtidigt som många av högskolans externa besökare vill titta på biblioteksbyggnaden. 
Bibliotekschefen har begärt att en skylt ska sättas upp på byggnadens yttervägg, där det står 
Bibliotek & läranderesurser. Detta håller på att beredas, vilket betyder att det i nuläget endast 
finns en skylt vid entrén inomhus. Bibliotekschefen anser att besökarna inte ska behöva gå 
igenom ytterhallen för att läsa namnet. 
 
Bibliotekets viktigaste kund är högskola A. Bibliotekschefen menar att det är högskolan som 
idé som är viktigast. Denne vill inte segmentera kundgrupperna inom högskolan, utan menar 
att ”vi levererar bra informationsservice till dem som behöver det, vi levererar prestige till 
högskolans styrelse när de vill bli universitet”. Biblioteket finns för att högskolan ska vara 
framgångsrik, vilket innebär att ”rekrytera studenter från olika bakgrunder, att de lyckas med 
sina studier, att de får jobb efter sin utbildning och att rektorn kan känna stolthet över sitt 
bibliotek”. När bibliotekschefen började arbeta inom akademiska bibliotek, var forskarna de 
viktigaste användarna och bibliotekets uppgift var att vara ett forskningsbibliotek, men det har 
skett en förändring från forskarnivå till högre student- och lägre doktorandnivå. 
 

Biblioteksresurser och utställningar 
Bibliotekets lokaler kostar mer per kvadratmeter än genomsnittet för högskolans andra 
lokaler. Budgeten för bibliotekspersonalens löner är större än budgeten för beståndet. 
Högskolebiblioteket köper detta år in litteratur för 4,3 miljoner kronor, varav hälften går till 
elektronisk sådan. Avtalet hos Elsevier och andra liknande leverantörer är heltäckande, vilket 
gör att biblioteket tillhandahåller hela utbudet av såväl humaniora, samhällsvetenskapliga, 
tekniska och medicinska e-tidskrifter. Möjligheten att prenumerera på ett brett utbud finns 
genom ett avtal för det svenska högskole- och universitetsväsendet, som innebär att 
biblioteken betalar utifrån högskolornas storlek. Bibliotekschefen undrar om biblioteket har 
lyckats förklara detta för allmänheten. Litteratururvalet styrs av efterfrågan, det vill säga 
kurslistor och förslag. Det inriktar sig på litteratur som utlånas, samt vad som antas attrahera 
användarna. 
  
Biblioteket har tre anställda som vid sidan om sina ordinarie arbetsuppgifter ingår i en 
utställningsgrupp. De initierar och ställer ut varierande teman i montrar i biblioteket. Just nu 
har de en rent biblioteksmässig utställning, men de har lagt ned mycket arbete i samband med 
att rektorn vid högskolan ska installeras, då de ska ha en omfattande utställning om hennes 
liv. Bibliotekschefen menar att det också vore möjligt att högskolans institutioner skulle ställa 
ut alster i biblioteket. Dessutom hänvisar bibliotekschefen till bibliotekets strategiska plan, 
som har ”en liten passus [där det] står att vi ska ha ett kulturcentrum inom högskolan”. 
Ingen vet var det ska ligga, men bibliotekschefen är positiv till att förlägga det inom 
biblioteket. Bibliotekschefen skulle gärna se att biblioteket spelade en roll som bidrog till den 
kulturella allmänbildningen. Biblioteket är i nuläget inte ansvariga för det, men skulle gärna 
disponera det allmänna vardagsrum som finns utanför biblioteksentrén. 
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Självbild inom högskoleorganisationen 
Bibliotekschefen har sedan denne började sin anställning varit medlem i rektorns ledningsråd. 
Under anställningsintervjuerna diskuterades ett antal punkter, som visserligen inte var 
formulerade som krav, men bibliotekschefen var tydlig och begärde en betydelsefull roll inom 
högskoleorganisationen. Förutom bibliotekschefen, knöt rektorn till sig de två vicerektorerna, 
förvaltningschefen, två prefekter och två studenter i sitt ledningsråd. När högskola A bytte 
rektor blev organisationen plattare. Den nye rektorn gjorde om ledningsrådet på så sätt att det 
utvidgades. Medlemsantalet har mer än fördubblats, samt inkluderar även två studenter. Det är 
obligatoriskt att studenter ingår i högskolors och universitets beslutande organ, men rektorn 
bestämmer helt och hållet själv vilka som ska ingå i dennes ledningsråd. Ledningsrådet är 
rådgivande och tar således inga beslut. Högskolan finns i en relativt liten stad och 
bibliotekschefen menar att denne ”känner fler personer här” än i den större stad där denne 
bor och tidigare arbetade. Bibliotekschefen menar att det skapas en mängd sociala kontakter, 
som att ha barn på samma daghem, och denne påminner sig om ett spontant mö te häromdagen 
då denne stod i samma lunchkö som rektorn. 
 
Som helhet lägger högskola A ner stora resurser på sitt bibliotek. Skolans rektor är väldigt 
vänligt inställd till biblioteket och vill satsa på det. Några kan tycka att det var underligt att 
biblioteksbyggnaden byggdes i en tid då högskolan hade dålig ekonomi samt att biblioteket 
var orsak till uppsägning av högskolepersonal, menar bibliotekschefen. Bibliotekschefen antar 
att några beslutsfattare tror att biblioteket är osäkert på vad de menar med läranderesurser. 
Högskolebiblioteket vid högskola A kallar sig för Bibliotek & läranderesurser, vilket är väl 
genomtänkt och ska markera att biblioteksorganisationen har en ny roll, men bibliotekschefen 
befarar att några beslutsfattare ogillar detta. Positiva uppfattningar som bibliotekschefen antar 
finns om biblioteket är att det har pigg, vänlig och kompetent personal. Bibliotekschefen anser 
att högskolan värnar om biblioteket, bland annat genom att biblioteket ofta nämns i olika 
skrivelser. När rektorn ska inviga något brukar denne alltid nämna något positivt om 
biblioteket. Biblioteksbyggnaden med de färgglada prickarna på rullgardinerna används 
dessutom som symbol när högskolan avbildas i olika trycksaker. Biblioteksbyggnaden är 
väldigt vacker, menar bibliotekschefen, men denne undrar varför den alltid avbildas med 
rullgardinerna neddragna. Denne anser att en kvällsvy som visar biblioteket med 
innerbelysning vore fin. 
 
Bibliotek har börjat med att marknadsföra sig mot användarna, men bibliotekschefen menar 
att denne inte vet något bibliotek som har formulerat hur de ska marknadsföra sig mot 
beslutsfattarna. Således finns kunskap om marknadsföring gentemot biblioteksanvändarna, 
men det saknas fokus på prefekter och andra beslutsfattare. Bibliotekschefen menar att 
biblioteket har problem med identiteten, eftersom beslutsfattare kommer åt biblioteket ”via 
nätet och inte via huset”. Detta är ett stort imagemässigt problem, menar bibliotekschefen. 
Denne menar att biblioteket saknar en strategi för att nå dem, samt anser att marknadsföringen 
gentemot beslutsfattarna ska vara standardiserad.  
 

Lärande organisation och metaforen hjärnan 
Bibliotekschefen menar att biblioteket är en snabbare, mer dynamisk, mer flexibel och mer 
förändringsbenägen organisation än högskolan. Bibliotekspersonalen är kunnig och öppen för 
nya saker. Flexibilitet är ett annat kännetecken för personalen och de uppvisar en stor vilja att 
pröva andra arbetssätt. Bibliotekschefens uppfattning är att personalen uppvisar en stor 
pigghet och engagemang. Bibliotekschefens definition av begreppet lärande organisation, är 
att organisationen fungerar som en organism som lär sig mer och mer. Verksamheten 
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utvecklas mycket på biblioteket, vilket inte alltid syns utåt, utan kan handla om 
portallösningar och att tillämpa processinriktad arbetsmetod. Bibliotekspersonalen förkovrar 
sig och ”för varje år som går kan man lite mer”. Det ska vara organiserat på så sätt att flera 
kan allting, poängterar bibliotekschefen. Bibliotekarier med unika kompetenser är enligt 
denne en rest av dålig organisation. Medarbetarna förkovrar sig genom att biblioteket har 
morgonmöten en gång i veckan, där varannan vecka har ett tema, som exempelvis handlar om 
genus eller ett nytt datasystem. De erbjuds även att gå internutbildningar, samt att åka på 
kurser. Bibliotekschefen menar att stora resurser läggs på vidareutbildning och att alla rutiner 
inom biblioteksvärlden har förändrats på tio år. Som exempel ger bibliotekschefen fjärrlån, 
katalogisering och bemötandet mot studenterna. Denne skulle vilja bedriva ”mer 
evidensbaserad verksamhet, [som syftar till att] vet[a] varför något är bra”. Biblioteket som 
organisation borde vara bättre på att kontrollera med originalkällor om ett påstående stämmer.   
 
Metaforen hjärnan ogillas av bibliotekschefen, som menar att det ”är lite hybris för mig”. 
Denne anser inte att metaforer övertygar, utan vill istället vända på det så att ”det är hjärnan 
som är kroppens bibliotek”.  Denne betonar att biblioteket har uppgiften att samla in den 
kunskap som finns, likt en tentakel som samlar in allt mänskligt vetande.125 
 
 

4.3 Intervju med rektorn vid högskola A 

Bibliotekets synlighet 
Bibliotekets koppling till högskolan anses som självskriven enligt rektorn. ”Jag har alltid 
uppfattat det som en väldigt viktig del av organisationen. Jag hoppas att de uppfattar sig 
själva så också och jag har verkligen försökt jobba på den linjen.” Rektorn betonar att 
”bibliotekschefen är en medlem av ledningsrådet” och menar att denne känner till alla 
diskussioner som förs där, vilket de facto innebär att bibliotekschefen är en del av högskolans 
strategiska ledning. Bakgrunden till att bibliotekschefen är med i ledningen är att en utredning 
som gjordes för två år sedan kom fram till att biblioteksfrågorna borde tas mer på allvar och 
en rekommendation var att jämställa bibliotekschefen med prefekter och låta bibliotekschefen 
ta del av ledningsarbetet. Syftet var att undvika att biblioteket hamnade på sidan av den övriga 
verksamheten i högskolan. Högskolebiblioteket ses av rektorn som en ”fantastiskt viktig del 
av högskolan”. Synligheten inom organisationen anses ha blivit bättre i och med att den nya 
byggnaden och de nya bibliotekslokalerna tillkom. Tidigare förde biblioteket en litet 
undanskymd tillvaro och det upplevdes ibland som svårt att hitta dit. 
 
Vad gäller biblioteks positiva aspekter återkommer rektorn till lokalen som särdeles positiv. 
Rektorn betonar att lokalen gör mycket för känslan, speciellt då den upplevs som vackert 
estetiskt utformad men ändå ändamålsenlig. Konstrasten upplevs som stor i förhållande till det 
gamla läget i den äldre delen av skolan. Personalen upplevs dessutom ha ”fått en riktig kick 
av att de kommit in i nya lokaler och blivit ännu mer entusiastiska för sitt uppdrag och tycker 
att det är spännande och kul att göra nya saker”. Rektorn menar att ”det är en väldig 
aktivitet och entusiasm” vid det nya biblioteket. Personalen upplevs också som mycket 
kunnig inom sitt område. Förutom detta så uttrycker rektorn en belåtenhet med bibliotekets 
inriktning och dess utveckling av servicen gentemot både studenter och lärare. Detta tar sig 
uttryck i att biblioteket bidrar med kompetens i informationssökningar och 

                                                 

125 Baserat på intervjuer med bibliotekschef A, 2006-05-03; 2006-03-02. 
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informationsförsörjning, emedan det ses som ett område som alla studenter är beroende av att 
kunna behärska. ”Där tycker jag att man jobbar väldigt bra på det området med kurser och 
kursmoment och så vidare.”  
 
Bibliotekets image upplevs som både stark och bra från rektorns sida. Mycket hänger samman 
med det nya huset. ”Att det är en mötesplats för studenterna och studenternas arbetsplats det 
tycker jag är väldigt tydligt och man ser mycket studenter där.” Vad biblioteket skulle kunna 
utveckla mer är rektorn lite osäker på. Möjligtvis ser rektorn en möjlighet i att utnyttja ”stora 
hallen mer till utställningar mer än vad som görs idag så att man arbetar mer mot det 
kulturella hållet”. Rektorn är ”öppen för förslag från bibliotekets egen personal om vad mer 
man kan starta eller utveckla”. Till detta har rektorn en avsatt strategisk reserv som kan 
komma att användas för kvalitetshöjande åtgärder. 
 

Bibliotekets uppdrag 
Den huvudsakliga uppgiften för högskolebiblioteket är enligt rektorn att lära studenterna hur 
de hanterar information. Bibliotekspersonalen anses ha ett ansvar att lära studenter hur man 
använder sig av biblioteket och därtill stå för försörjning av material, både tidskrifter och 
böcker, som lärare och studenter behöver. När det gäller att införskaffa rätt material anser 
rektorn att biblioteket är väldigt duktigt. Rektor menar att det kan behövas mer undervisning i 
fråga om att använda resurserna. Rektorn är dock medveten om att det är ett prioriterat mål 
från bibliotekets sida. Ledningsrådet har tidigare tittat på vilka möjligheter högskolan har för 
att sätta en prägel på sina studenter. De vill att utexaminerade från denna högskola skall vara 
duktiga på informationskompetens. Rektorn tror dock att från bibliotekets sida så har de stor 
förståelse för de olika stödfunktioner som behövs för studenterna och för de olika sätt som 
biblioteket kan stödja. Rektorn menar här att det inte finns någon stor grund för förändring 
utan att utvecklingen inom biblioteket går i rätt riktning. 
 

Namnbyte 
I jämförelse med andra bibliotek av samma storlek anser rektorn att detta är ett bra bibliotek. 
Något som rektorn anser är mycket positivt är att biblioteket ”tagit ett kliv mot det 
internationella konceptet” som går ut på att ”samla mer resurser för studenternas lärande i 
biblioteket och inte bara se biblioteket som en boksamling”. Rektorn menar att man 
internationellt talar om detta koncept som ett Learning Resource Centre samt att detta har 
blivit bibliotekets nya roll och att det innebär mer än bara böcker. ”Den tanken har vi 
anammat här när vi döpte om biblioteket till ’Bibliotek & läranderesurser’.” Tidigare fanns 
studentsupport som utgjorde en del av läranderesurser och datasupport, men nu är högskolan i 
inledningsfasen för att bilda en enhet som ligger helt inom biblioteket. Enheten heter 
studentservice och omfattar såväl karriärrådgivning och studievägledning såsom hjälp till 
studenter med deras lärande. ”Så det är en fokusering på service till studenterna som utgår 
från biblioteket och att vidga det så mycket med studentservice det är ju lite nytt.” Rektorn 
betraktar biblioteket som den naturliga startpunkten och samlingspunkten för studenter och 
anser att biblioteket är den plats där all information skall tillhandshållas.  Biblioteket ses i 
första hand av rektorn som en arbetsplats för studenterna och upplever att det numera finns 
tillräckligt med utrymme där för dessa i det nya biblioteket. 
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Professionssträvan 
I högskolans önskan om att bli ett professionsuniversitet tycker rektorn att biblioteket har en 
viktig funktion att fylla. Inte minst när det gäller vilken litteratur biblioteket väljer att 
införskaffa, då det inte bara blir vetenskaplig litteratur som bör införskaffas. ”Sen blir ju 
biblioteket ett enda praktikfält för professionsutövning av blivande bibliotekarier och de kan 
ju jobba på att kunna ta emot studenter i den kapaciteten.” Rektorn ser också att biblioteket 
kan uppfylla en annan roll inom professionsinriktningen, nämligen att tjäna som mötesplats 
mellan akademin och arbetslivet, emedan biblioteket är en öppen plats även för människor 
som inte tillhör högskolan. Rektorn kan tänka sig att det går att anordna minikonferenser och 
tycker att det är viktigt att det inte bara blir i föreläsningsform utan även dialog där människor 
delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Bakom professionstanken ligger det nämligen 
funderingar kring ett närmande av professionen och akademin. Vid anställningen av en ny 
bibliotekschef ”var det viktigt att bibliotekschefen var med på tåget när det gäller 
professionsuniversitetet och såg att biblioteket hade möjligheten att stödja en sådan ansökan 
och arbete i den riktningen”.  Det anses från rektorns sida att bibliotekets och högskolans 
image går väl ihop.  
 
Bibliotekets eventuella flexibilitet eller byråkratitendenser har rektorn däremot inga direkta 
åsikter om, men biblioteket ses som oerhört positivt och rektorn ger uttryck åt en 
tillfredsställelse med att de valde att bygga biblioteket i en tid då skolan befann sig i en 
nedåtgående trend. ”Vi gjorde helt rätt för nu är vi i en uppgång igen. […] Biblioteket 
används ju överallt i marknadsföringen, i ansökan [om att bli universitet] har biblioteket ett 
eget kapitel; just infrastruktur är ju väldigt viktigt när det gäller att marknadsföra en 
universitetsansökan.” En av förutsättningarna för att uppfylla kvalitetskraven för att bli ett 
professionsuniversitet är att ha ett bra bibliotek och rektorn menar att högskolan uppfyller 
detta krav. 
 

Tillgänglighet 
Rektorn betonar att i och med att den nya byggnaden för biblioteket har blivit klar, har 
tillgängligheten blivit bättre. Rektorn har märkt att biblioteket satsar resurser på att öka 
öppettiderna vilket ökat tillgängligheten på ett positivt sätt. Tidigare framfördes många 
klagomål kring öppettiderna, då dessa upplevdes som alltför begränsade under helgerna. 
Rektorn har sett just denna fråga som angelägen och tycker att det är positivt att öppettiderna 
har blivit längre. Dessutom så tror rektorn att i förhållande till andra högskolor och bibliotek 
så står sig högskolebiblioteket bra när det gäller just öppettider, vilket också upplevs som 
något positivt.  
 
Med avseende på bibliotekets ut formning tycker rektorn att biblioteket åtminstone har den 
inställningen att det vill vara öppet och välkomnande, men att det är svårt för någon som inte 
är student att uttala sig om. Att få kontakt med bibliotekets personal kan rektorn inte riktigt 
uttala sig om heller emedan rektorns position inom högskolan är sådan att ”jag behöver aldrig 
vänta speciellt länge när jag säger att jag vill ha kontakt med dem, det handlar om 
prioriteringar”. 
 
Rörande centraliseringens vara eller icke vara så anser rektorn att beslutet som togs att 
centralisera biblioteket och stänga det enda filialbibliotek som fanns inom högskolan var ett 
riktigt beslut. Medan rektorn tror att de studenter som brukade använda det gamla 
filialbiblioteket upplevde centraliseringen mestadels som positiv, så kom en del lärare med 
kritiska synpunkter. Rektorn framhåller dock att ”vi tror på ett högskolebibliotek och en 
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miljö”, eftersom resurserna kan utnyttjas bättre då. ”Skulle varje institution skapa sitt eget 
bibliotek utan att ha de rätta kunskaperna så skulle vi få både dubbelarbete och ineffektivitet 
och det är ju faktiskt så att det krävs en yrkeskompetens för detta.” Rektorn nämner också att 
det har blivit ännu mindre aktuellt med egna institutionsbibliotek, som ofta fanns vid 
institutioner vid äldre universitet, emedan allt i princip numera är datorbaserat och tillgången 
till olika databaser och artiklar finns att få även hemifrån via datorn. Därför upplever rektorn 
också det som en naturlig följd att samlingarna centraliseras. 
 
Biblioteket ses av rektor som en stor tillgång för organisationen. Rektorn menar att ”för mig 
skulle vi inte ha en högskola om vi inte hade ett bibliotek, jag ser bara tillgångar med 
biblioteket”. Bibliotekets kostnader ses inte som en viktig aspekt i sammanhanget utan ”för 
mig är det bara en tillgång, kostnaden tänker jag inte ens på, jag tycker nästan att det kostar 
för lite pengar”. Rektorn menar att resurserna som finns på biblioteket håller lika hög kvalitet 
som resurserna hos några av de nyare universiteten, åtminstone inom de områden där 
institutionerna bedriver undervisning. 126 
 
 

4.4 Intervju med prefekt A vid högskola A 

Bibliotekets synlighet 
Prefekten menar att biblioteket alltid har varit synligt inom organisationen, inte bara fysikt 
men även på andra sätt då biblioteket har en sådan ställning att den inom organisationen 
värderas på samma sätt som institutionerna. Detta trots att biblioteket egentligen 
organisatoriskt sett är en del av den gemensamma förvaltningen. Detta samt att 
bibliotekschefen sitter med i ledningsrådet och på så sätt synliggör biblioteket och 
biblioteksfrågor på ledningsnivå. 
 
Fysiskt sett är biblioteket också synligt mycket tack vare den nya byggnaden som tillkommit 
för ett par år sedan. Prefekten menar att biblioteket har blivit mer synligt och att det ligger ett 
symbolvärde i detta. ”Högskolan lägger ner mer pengar på sitt bibliotek än vad andra 
högskolor gör, för vi säger att det är viktigt och jag tycker att det är bra […] biblioteket är en 
traditionell symbol för kunskap”. Men prefekten vet inte om användningen av biblioteket har 
förändrats på grund av den nya byggnaden. Själv är prefekten inte särdeles ofta i biblioteket. 
Detta då prefekten föredrar att använda sig av de elektroniska resurserna som biblioteket 
tillhandahåller. Med databasutbudet är prefekten mycket nöjd och anser att de databaser som 
behövs är tillgängliga och skulle någon mot all förmodan inte finnas tillgänglig, är det bara att 
fråga biblioteket så inskaffas den. När det gäller hur prefekten tror att biblioteket står sig mot 
likvärdiga högskolor i frågan om databaser så antar prefekten att biblioteket här är rätt 
jämbördigt med andra jämnstora högskolor men att det kanske beror på vilka områden 
högskolorna har verksamhet inom. Däremot anser prefekten att det inte blir så mycket image 
av det. ”En lista på databaser ger ju inget jätteintryck, men det är väldigt viktigt, för det 
stödjer min uppfattning av vad ett bibliotek ska vara.” Prefekten menar att bibliotekets 
uppgift är att vara en god källa till information.  
 

                                                 

126 Baserat på intervju med rektorn, 2006-03-13. 
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Bibliotekets uppdrag 
När det gäller informationsökningsundervisning anser prefekten att biblioteket har lyckats 
hyggligt. Det verkar dock vara den del av biblioteketsverksamheten som prefekten anser 
borde kunna förbättras något. Emellertid anser prefekten att biblioteket inte ska ha ensam del i 
detta utan att mycket ansvar borde läggas på institutionerna, som inte bedriver studentaktiva 
undervisningsformer. Studenterna tvingas inte att aktivt använda sig av bibliotekets resurser 
under studietiden, utan oftast endast vid uppsatstillfällena. Då har det oftast gått en lång tid 
mellan undervisningstillfället i biblioteket och behovet av att använda dessa kunskaper. Men 
det är viktigt att man både från bibliotekets sida och från institutionernas lyckas foga ihop 
något som studenterna har nytta av. Däremot borde biblioteket möjligtvis utgå ifrån 
studenternas behov i ännu större utsträckning, än att de utgår från sina egna behov att lära ut. 
De borde, enligt prefekten, bli ännu mer serviceinriktade i denna fråga. Här ger prefekten 
exemplet ”boolesk”, och menar att det kanske är viktigt för biblioteksfolket med olika termer 
men att dessa inte är så viktiga för studenterna. 
 

Namnbyte  
Biblioteket har nyligen bytt namn till Bibliotek & läranderesurser och detta anser prefekten 
inte nödvändigtvis är ett bra sätt att profilera sig och stärka sin image. Bland annat då 
prefekten tror att andra bibliotek kommer att följa efter, samt att vissa högskolebibliotek redan 
har en viss studentsupport i biblioteket. Prefekten menar att det endast är organiserat på andra 
sätt vid andra högskolor, vilket innebär att prefekten inte upplever detta som något helt unikt 
eller profilerande.  Dessutom har bibliotekskonceptet blivit alltför luddigt enligt prefekten. 
Det nya namnet Bibliotek & läranderesurser har inte tillfört något till själva imagen och 
prefekten upplever namnet som långt och aningen krångligt. Om professionstanken 
genomförs, passar inte läranderesurser in i biblioteket, menar prefekten. I sig är det dock 
utmärkt att avdelningen för studentsupport har hamnat i biblioteket eftersom det är ett allmänt 
torg och det gör att det blir lätt att ordna tillgänglighet för studenterna. Prefekten menar dock 
att organisatoriskt så skulle studentsupport kunna samarbeta med biblioteket men däremot 
borde det vara en separat enhet. Studentsupport för prefekten handlar om att stödja och hjälpa 
studenterna att bedriva och klara av sina studier och detta är pedagogisk verksamhet och 
denna pedagogiska verksamhet handlar om undervisning och stödundervisning och ”det är 
inte bibliotekets grej […] biblioteket är ingen stödundervisning för mig, det är en allmän 
resurskälla när det gäller information”. Prefekten menar dock att denne är medveten om att 
biblioteksfolket resonerar på annat sätt. Däremot tycker int e prefekten att imagen skadas av 
detta då det är en relativt liten del av deras sysselsättning och att det traditionella 
bibliotekskonceptet är så inrutat hos folk. Att fler studenter skulle besöka biblioteket då 
studentsupport numera ligger där är prefekten inte säker på, i alla fall inte för att besöka själva 
biblioteket. Prefekten antar att biblioteket påverkats av sin moderorganisation och därför vill 
ha samma uppdrag som moderorganisationen, vilket i detta fall rör sig om undervisning. I och 
för sig undervisar biblioteket i informationssökning, men att de vill utvidga detta till att även 
innefatta annan undervisning.  
 
Rörande image så har prefekten inte märkt någon image gentemot beslutsfattarna vid 
högskolan förutom att biblioteket vill ge god service samt resonemangen kring Bibliotek & 
läranderesurser. ”På min nivå är det som det resoneras mycket kring och det är ju en image 
som en stödresurs men inte som ett bibliotek som jag ser det.” 
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Professionssträvan 
Någon profil har prefekten inte upptäckt hos biblioteket. ”Jag tycker inte att det har någon 
speciell profil, det är ju ett bibliotek det är klart men det har inte någon profil som något 
speciellt bibliotek.” Däremot har prefekten olika förslag på vad biblioteket kan göra för att 
kunna profilera sig i framtiden och ändå hålla sig till högskolans värderingar och 
profileringsområde. Det är tanken på professionsuniversitet som borde tas till vara i 
biblioteket anser prefekten. Om detta utvecklas innebär det att biblioteket inte endast skall 
vara en stödresurs inom högskolan för de studenter som utbildas inom olika professioner utan 
även för de som arbetar inom professionen. Detta innebär enligt prefekten att biblioteket inte 
blott skall bevaka discipliner utan att det även får ägna sig åt omvärldsbevakning i form av 
frågor, texter och källor som dyker upp inom professionsområdena. 
 

Tillgänglighet 
Vidare anser prefekten att det är mycket som är positivt med biblioteket. Bland annat 
uppfattas bibliotekarierna som snabba, effektiva, kunniga, tillmötesgående och mycket 
professionella i sin yrkesutövning. Detta gäller även beställningstjänsten där prefekten 
upplever att bibliotekarierna är snabba och att det ges både snabba och bra svar. Därtill anser 
prefekten att biblioteket är en flexibel organisation ”jag har aldrig stött på någon byråkrati 
någon gång”. Behövs det nytt material så är det lätt att påverka. Lite av detta kan vara 
beroende av att den interna organisationen är sådan att man litar på människor och låter dessa 
ha inflytande. Tjänstemannabyråkratin finns inte på biblioteket enligt vad prefekten upplevt, 
till skillnad från bland annat högskolan som ibland upplevs som lite stel. 
 
Därtill anses biblioteket som ”inte utestängande” men inte heller attraktivt. Själva 
utformningen av biblioteket anses av prefekten att vara lite tråkigt. Entrén och dataskärmarna 
där ute skapar en viss sterilitet och ”glasskivan gör så att det blir en distans” även om 
insynen är god.  ”Men biblioteket är innanför glasväggarna men man ser inte vad som händer 
där inne, det har blivit en lite tung koloss, de här gråa hyllorna, våning på våning. Man 
kanske kan hitta något sätt att marknadsföra det man har där inne.” Prefekten menar att ”det 
finns ju en stor källa till allmänbildning i biblioteket. Nu måste man ju gå in i biblioteket för 
att bli lockad. Det finns ju många bibliotek som jobbar med montrar och marknadsför nya 
produkter som kommit in. Det tycker jag inte att jag ser någonstans […] Jag går förbi varje 
dag men jag tänker aldrig oj vad spännande det ser ut.” Vidare så efterlyses att mer aktivitet 
och kärnverksamhet skulle synas utåt. Därtill skulle utrymmena kunna användas för en mer 
allmänbildande verksamhet som t.ex. konstutställningar. ”Biblioteket tycker jag borde kunna 
ta på sig den där allmänbildande rollen.” 
 
Att bib lioteket förra sommaren slog igen sin enda filialverksamhet och flyttade över den till 
det centrala biblioteket tycker prefekten bara är av godo. Prefekten menar att detta underlättar 
både för profileringsarbetet men att det också är svårt för små filialbibliotek att hålla hög 
kvalitet för en sådan verksamhet som bedrivs vid högskolan. Dessutom så är det synnerligen 
kostsamt att hålla filialbiblioteken öppna så detta steg var viktigt att ta för att få kraft i 
biblioteksverksamheten. 
 
Biblioteket som marknadsföringsobjekt gentemot potentiella studenter eller lärare tror inte 
prefekten riktigt på. Visserligen kan det vara relevant för studenterna eftersom det finns goda 
läsmöjligheter där och många studenter bedriver sina studier i läsesalarna. Gentemot lärarna 
tror prefekten dock inte att det är ett bra förslag emedan ett bra bibliotek förväntas finnas på 
en högskola. Kontakten med bibliotekets personal sker framförallt på ledningsnivå i de olika 
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ledningsorganen vid högskolan men även på olika kurser som prefekten ger, eftersom 
personal från biblioteket ibland går en kurs som ges av prefektens institution. 127 
 
 

4.5 Intervju med prefekt B vid högskola A 

Bibliotekets synlighet 
Biblioteket har enligt prefekten en given plats inom högskolan och ses som en del av 
infrastrukturen. När det gäller den fysiska uppfattningen så tycker prefekten att den nya 
biblioteksbyggnaden har inneburit att biblioteket har fått både en mer synlig och en mer 
central roll tack vare det centrala läget mitt på campus. Prefekten tror dessutom att fler än 
endast människor inom högskolan har fått en mer positiv bild av biblioteket tack vare den nya 
byggnaden.  
 
När det gäller bibliotekets eventuella profilering menar prefekten att det redan finns vissa 
profilfrågor som biblioteket ägnar sig åt. Bland annat menar prefekten att biblioteket har en 
stor samling inom området biblioteks- och informationsvetenskap, vilket i och för sig faller 
sig rätt naturligt med tanke på att den största utbildningen i Sverige inom området finns just 
vid denna högskola. Den biblioteks- och informationsvetenskapliga litteraturen är, enligt 
prefekten, ett profilområde för detta bibliotek. Vidare menar prefekten att bibliotekets strävan 
efter att skapa ”open access” för de vetenskapliga artiklarna som skrivs vid högskolan är en 
bra funktion. Det är bra att artiklarna tillgängliggörs, vilket är ett profilområde för 
högskolebiblioteket, om än kanske inte ett känt sådant. Detta innebär på sikt att biblioteket 
kanske inte behöver köpa in alla dyra databaser eller tidskrifter för att få tillgång till den 
produktion som sker vid högskolan och det ses positivt eftersom kostnaderna för dessa delas 
av hela högskolan. 
 

Bibliotekets uppdrag 
För att högskolan skall kunna bli ett professionsbibliotek måste biblioteket hålla en god 
kvalitet. Prefekten menar att biblioteket är viktigt både för studenter och för forskare, som 
behöver hitta material för sina studier. Dock kan en förändring urskiljas menar prefekten, 
sedan de elektroniska databaserna har gjort entré. Detta har inneburit att många fortfarande 
nyttjar biblioteket, men att man gör det via datorerna och inte besöker biblioteket fysiskt. 
Biblioteket har också ett ansvar när det gäller användarundervisning i informationskompetens 
och detta är biblioteket bra på, även om det inte ses som något bibliotek profilerat sig särskilt 
inom. 
 

Namnbyte 
Ytterligare ett profilområde tycker prefekten att läranderesurser är. För prefekten är det en 
naturlig utveckling. ”Det är ju ett sådant område som man kopplar till bibliotekets roll […] 
med tanke på om man följer den svenska bildningstraditionen, att man kopplar lärande och 
bildning och de frågorna till biblioteket så det kan vara ett sätt att modernisera den 
bildningstradition som varit kopplat till biblioteksverksamheten.” På så sätt att ”man nu tar in 
det livslånga lärandet och stödet för studenter med särskilda behov”. Därtill tror prefekten att 

                                                 

127 Baserat på intervju med prefekt A, 2006-03-20. 
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detta centrum för läranderesurser kan vara ett sätt att locka studenterna att komma till 
biblioteket. Detta eftersom prefekten tror att det blir ett naturligt samlingsområde för 
studenterna som erbjuder det mesta som studenterna kan behöva. Detta i sin tur innebär enligt 
prefekten att den nya verksamheten i längden även gynnar den traditionella delen av 
biblioteket. Att däremot läranderesurser/studentsupports placering i biblioteket skulle vara 
helt unikt är prefekten inte helt övertygad om, ”kanske ovanligt i Sverige, men internationellt 
så är fenomenet inte helt ovanligt”. Prefekten drar här parallellen till olika bibliotek som 
bygger upp medborgarkontor och menar att det är en naturlig utveckling av bibliotekets 
funktioner och menar att det nu sker i en viss form även här vid högskolebiblioteket. 
Biblioteket behöver också utvecklas och följa med i den samhälleliga utvecklingen och inte 
isolera sig vilket prefekten anser är en risk om det inte vågar förändra sig. Däremot behöver 
inte biblioteksrollen ändras i sig utan den har en möjlighet till att utvecklas och kanske 
uppleva en liten utmaning. Att alla inte håller med om att den logiska placeringen av 
läranderesurser är i bibliotekets organisation och att det kanske förstör bibliotekets image 
menar prefekten beror på att biblioteket kanske inte varit tillräckligt tydligt i sin 
marknadsföring och att det måste framföra vad det menar att biblioteket är för något. 
 

Professionssträvan 
Professionstanken skall genomsyra hela högskolans organisation eftersom detta är ett 
profilområde för hela högskolan, och därmed hoppas prefekten också att detta skall kunna 
genomsyra samarbetet mellan institutionen och biblioteket. Särskilt anser prefekten att det 
borde finnas en naturlig koppling mellan vissa ämnen och biblioteket. Prefekten anser att 
samarbetet mellan dessa två kanske inte är så bra som det skulle kunna vara men att ”vi bör ju 
ha väldigt bra förutsättningar för sådant arbete eftersom vi finns inom samma myndighet, om 
vi får problem inom ett sådant samarbetsprojekt hur svårt är det då inte samarbeta med en 
extern aktör”. Prefekten menar att hittills har samarbetet varit djupare med vissa andra 
bibliotek än högskolebiblioteket trots närheten till högskolebiblioteket. Däremot hoppas 
prefekten på en ändring av detta i framtiden. Prefekten menar dock inte att det på något sätt 
endast är bibliotekets ansvar utan att institutionen har minst lika mycket ansvar för en sådan 
utveckling. 
 
Däremot ses biblioteket både som öppet och välkomnande och att den nya arkitekturen ligger 
bakom detta. ”Jag tycker att det är en väldigt lyckad lösning och mycket trevligt med att 
bibliotekarierna finns redan vid entrén och att de är lättillgängliga, inga höga diskar eller 
något sådant utan det blir en väldigt flexibel atmosfär när man kommer in i biblioteket. Man 
får lätt kontakt och så.” Personalen ses också som mycket kunniga av prefekten. När det 
gäller öppettiderna och tillgängligheten så menar prefekten att det inte finns några problem 
med dessa, framförallt då det alltid är öppet via nätet och att komma åt samlingarna vid behov 
har därför aldrig upplevts vara något större problem. 
 
När det gäller hur biblioteket skall vara uppbyggt anser prefekten i allmänhet att ett 
centraliserat bibliotek är att föredra, eftersom det är ett mer effektivt sätt att organisera 
verksamheten. I synnerhet eftersom uppbyggnaden av campus är så centrerad som den är vid 
högskolan. Gällande stängningen av den enda filialen vid högskolebiblioteket så har prefekten 
egentligen ingen åsikt eftersom prefekten inte har så stor uppfattning om just detta bibliotek. 
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Tillgänglighet 
Prefekten anser att biblioteket är en stor tillgång för högskolan, inte bara för att den bidrar 
med information, utan även för att biblioteket sparar mycket pengar för högskolan genom att 
göra alla upphandlingar för databaser. Därtill tillhandahåller biblioteket platser för studenterna 
att sitta och studera. Om inte, skulle institutionerna vara tvungna att sörja för detta och det 
hade blivit både dyrare och mycket sämre. ”Om man inte hade ett så här väl fungerade 
bibliotek som vi har, det skulle vara en kostnad!” 
 
På tal om databaser så är prefekten mycket nöjd med dessa, inte bara för att de databaser 
prefekten behöver för undervisningen finns, utan även för att det är lätt att påverka 
bibliotekets utbud. Förändras databasutbudet på något sätt så meddelar biblioteket 
institutionerna detta, vilket ger dem en möjlighet att ändra på beslutet. När det gäller 
bibliotekets andra styrkor så nämner prefekten användarundervisning som en styrka. 
Prefekten utgår dock ifrån att det inte är något unikt för detta bibliotek utan att nästan alla 
sysslar med det mer eller mindre. ”Ja, de är säkert bra på det men det är ingen unik profil 
som de har i jämförelse med andra bibliotek.”128 
 
 

4.6 Intervju med prefekt C vid högskola A 

Bibliotekets synlighet 
Vid frågan om bibliotekets plats inom organisationen så anser prefekten först och främst att 
biblioteket är synligt både på ett konkret sätt, ”huset har ju blivit väldigt bra utifrån sett” men 
även att biblioteket är synligt inom organisationen. ”När det gäller bibliotekets betydelse i 
högskolan så tror jag den har en väldigt stor betydelse och den är ökande nu när alla bygger 
upp utbildningen.” Prefekten menar också att biblioteket är helt avgörande inte bara för 
grundutbildningen utan framförallt för forskningsutbyggnaden. Det är inte tillräckligt att ett 
bra bibliotek finns på högskolan om människor inte lär sig att använda det också. Prefekten 
anser därför att biblioteket utgör ett mycket viktigt område inom högskolan. 
 
Att biblioteket ses som en stor tillgång och väl värd kostnaden är tydligt. Detta även om 
prefekten kände sig lite tveksam vid byggstarten då kostnaderna var relativt höga för 
byggnationen, samtidigt som det fanns ekonomiska problem och avskedanden kom på tal. 
Men i efterhand ses det som en jättetillgång och prefekten tror att det går att utveckla 
biblioteket ännu mer och att detta också kommer att göras i framtiden. 
 

Bibliotekets uppdrag 
Prefekten har stora ambitioner för sin institution och anser att biblioteket kan ha en viktig roll 
att spela i detta, nämligen att tillgodose studenter och forskare samt lärare med all sorts 
litteratur och texter som de kan tänkas behöva. Gällande utbildningarnas koppling till 
biblioteket försöker institutionen att ha med bibliotekets informationssökningar i 
undervisningen. Prefekten anser att det är nödvändigt för en student att ha 
informationskompetens för att kunna klara av sin utbildning. 
 
 
                                                 

128 Baserat på intervju med prefekt B, 2006-03-15. 
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Biblioteket ses också som ett bra marknadsföringsobjekt i och med att det är ett av Sveriges 
modernaste högskolebibliotek, enligt prefekten. Däremot menar prefekten att biblioteket inte 
riktigt tagit tillvara på utställningsmöjligheterna som finns i bibliotekets lokaler. Idén vid 
byggande var enligt prefekten att dessa möjligheter skulle finnas för att kunna främja 
spridning av kunskap kring vad som sker i skolan. Därför tycker prefekten att ”det vore bra 
med tydlig information om vad som finns på högskolan, det måste man utnyttja och kanske 
specialutställningar om vad som händer”. 
 

Namnbyte 
Rörande temat image och biblioteket så tycker prefekten att det nya namnet för biblioteket, 
Bibliotek & läranderesurser verkligen är en vidareutveckling av imagen. Det innebär att ”allt 
som har med studenter att göra” skall sammanföras i biblioteket. Prefekten stödjer detta och 
menar att detta blir en bra mötesplats. Denne tror att det kanske är lätt för dem som arbetat 
länge inom högskolan att underskatta svårigheterna med att hitta rätt där och att detta då kan 
underlättas genom att man centraliserar studentstödet till en och samma plats. Här 
återkommer prefekten till att den nya byggnaden möjliggör detta genom att det finns gott om 
plats i biblioteket. Därtill hoppas prefekten att biblioteket fortsätter att utvecklas. Prefekten 
menar att det är bra att högskolan genom biblioteket tar detta ansvar med studentservice och 
inte lämpar över detta på studentkåren. Att biblioteket är flexibelt syns på olika sätt, bland 
annat att det inte heter bibliotek och övrig verksamhet utan att alla är en del av biblioteket. 
Öppettiderna ses också som bra, även om prefekten nästan aldrig besöker det centrala 
biblioteket fysiskt utan uteslutande via datorn - och nätet har ju alltid öppet. Det ses dock som 
mycket positivt att det fysiska biblioteket har öppet varje dag då studenter alltid behöver 
någon plats att kunna bedriva sina studier på och som prefekt måste man ha studenternas 
behov i fokus.129 
 

Professionssträvan 
En profilering med inriktning mot ett textilbibliotek skulle också kunna gå hand i hand med 
skolans ambitioner om att bli ett professionsuniversitet; indelningen av biblioteket skulle 
enligt prefekten ske via professionsområden. Prefekten menar att även om det fanns en viss 
besvikelse över flytten av filialen så var detta bibliotek endast ett bruksbibliotek medan att det 
nu finns chans att utveckla biblioteket till Sveriges textilbibliotek. ”Utveckla möjligheten på 
profilområdena men med lite enkla medel och resurser utan att det sker på bekostnad av 
andra. Konst och design är dyrt det vet jag.” Vård å andra sidan vore också en möjlighet att 
utveckla ett profilområde kring i biblioteket. ”Vårdvetenskap finns ju inte utvecklat på så 
många ställen om jag uppfattat det rätt, det kan man ju säga att det borde man köra på. Jag 
antar att vårdvetenskap skiljer sig från medicinsk litteratur.” När det gäller annan profilering 
så har prefekten inte märkt av någon profil i koppling till biblioteket, men tror att det kan bero 
på bristande insikt. Men att ”det måste man sätta i bakgrund till att när vi hade filialen här så 
var detta det viktigaste biblioteket för mig”. 
 
 
 
 

                                                 

129 Baserat på intervju med prefekt C, 2006-04-15. 
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Tillgänglighet 
Angående centraliseringen av högskolebiblioteket så är prefekten aningen ambivalent. 
Tidigare fanns det en biblioteksfilial vid prefektens institution, vilket nu överflyttats till 
centralbiblioteket. Å ena sidan kan prefekten förstå bibliotekschefens resonemang att 
studenterna skulle få en aktiv mötesplats på högskolebiblioteket och att biblioteket ville få 
studenterna att använda det centrala biblioteket. Det ansågs också vara en ekonomisk fråga 
där ekonomin hämmade utvecklingen av högskolebiblioteket. Å andra sidan däremot så ville 
prefekten behålla biblioteket i den form det var och detta skrevs också in i den strategiska 
planen för institutionen. Dessutom vill prefekten verkligen accentuera att institutionen var 
mycket stolt över det gamla biblioteket och att det alltid visades upp vid besök. Det var 
uppskattat på grund av att det var lä tt för både studenter och lärare att hitta i filialbiblioteket, 
vilket låg närmare och all litteratur som behövdes fanns samlat på ett och samma ställe. 
Prefekten menar att studenterna nu har svårare att hitta sin litteratur på grund av att den är 
spridd över hela biblioteket. Prefekten framlägger under intervjun ett förslag på att biblioteket 
skall samla all litteratur, främst då litteratur inom textil och designområdet så att den blir mer 
lättillgänglig. Dessutom tror prefekten att detta skulle innebära att biblioteket kan profilera sig 
genom att till exempel skapa ett unikt vård- eller textilbiblioteket. Speciellt ett textilbibliotek 
lägger prefekten tonvikt på, eftersom detta också är ett profilområde för högskolan.  
 
Personalen vid biblioteket, menar prefekten, som även har valt att tala med kollegor för att få 
lite stöd för sina uttalanden, är utomordentligt kunnig och serviceinriktad. Dessutom 
uppskattar de att det finns en bibliotekarie som specifikt är både kopplad och intresserad av 
institutionens arbete. Detta tycker prefekten underlättar kontakten med biblioteket.  
Biblioteket uppfattas inte som passiva och väntandes på att institutionen skall ta kontakt, utan 
att de har placerat henne på institutionen en halv dag i veckan och det uppskattas av prefekten. 
Institutionen känner på så sätt att de kan påverka de områden som berör dem. Övrig kontakt 
med bibliotekspersonalen sker på ledningsnivå. Inom de områden högskolan bedriver 
utbildning i så tror prefekten att biblioteket står sig väl gällande bestånd i förhållande till 
andra högskolebibliotek så väl som universitet. Däremot kan biblioteket inte ha samma bredd 
som ett universitetsbibliotek, men prefekten menar att det är viktigt att satsa ordentligt på de 
områden som redan finns. Prefekten tycker att det måste finnas resurser för biblioteket till 
denna satsning. Vad gäller resurser så ser prefekten fördelar med att filialbiblioteket flyttas 
över till huvudbiblioteket då detta frigör mer resurser för satsning på litteratur. Prefekten ser 
en självklar koppling mellan att man utvecklar högskolans forskning och biblioteket då 
prefekten ser en starkare koppling mellan forskning och biblioteket än mellan biblioteket och 
många av utbildningarna. 
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4.7 Verksamhetsplan för högskolebibliotek B 
Med avseende på övergripande mål som gäller för högskolebiblioteket B skall biblioteket 
effektivt betjäna och främja undervisningen vid högskolan genom att tillhandahålla 
informationstjänster och samlingar av hög kvalitet. Genom att utgöra en pedagogisk resurs för 
högskolan, skall biblioteket erbjuda en kreativ och lärande miljö samt sprida kunskapen om 
högskolans forskning och utvecklingsarbete. Därtill skall biblioteket vara ett nationellt 
ledande forskningsbibliotek för informationsresurser genom informationscentrum för 
entreprenörskap (ICE), informationscentrum för utländsk rätt (IUR) och mässforskning. 
 
Några av de mål som högskolebiblioteket har ställt upp för år 2006 är att göra nya satsningar 
på det elektroniska biblioteket, vilket innebär att det skall genomföras utbyggnad, utveckling 
och marknadsföring av det elektroniska biblioteket. Utöver detta vill biblioteket fortsätta 
satsningen och samarbetet med institutionerna för att uppnå högskolelagens mål om 
informationskompetens för studenter. Därtill satsar de på att uppföra en publiceringsdatabas 
för att kunna publicera material från forskare vid högskolan. Funderingar finns kring att 
använda OPUS 130.131 
 
 

4.8 Intervju med bibliotekschef B 

Uppdrag 
Bibliotekschefen anser att högskolebiblioteket har forskare, lärare och studenter vid högskola 
B som primär målgrupp. Samlingarna som byggs upp ska tillgodose behoven från högskolans 
grundutbildningsområden hälsovetenskap, lärarutbildning, ingenjörsvetenskap, ekonomi och 
juridik, samt den forskning som förekommer inom dessa. Dessutom har högskolebiblioteket 
ett antal specialsamlingar, som byggts upp med tanke på högskolans speciella profil.   
 
Ledningen för högskolan delar varje år ut uppdrag till högskolans enheter, som för biblioteket 
på övergripande plan handlar om att det ska finnas ett bibliotek och att det ska fortsätta att 
utvecklas. Ledningen anser att biblioteket fungerar bra som det ser ut idag, men 
bibliotekschefen vill att det ska ställas mer krav på biblioteket. Bibliotekschefen efterlyser ett 
tydligare uppdrag och arbetar för det genom mötena i Biblioteksrådet. 
Informationsförsörjningsfrågor är viktiga och strategi och policy bör klargöras från 
högskoleledningen, på samma sätt som det t ex fastställts en tydlig IT-strategi för högskolan. 
Beslut finns nu på att högskolan ska tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett 
strategidokument där följande frågor behandlas: 
 

• Hur uppfylls högskolelagens mål om att studenterna under sin utbildning bör utveckla 
förmåga att söka och värdera kunskap och kunna följa kunskapsutvecklingen? 

• Hur ska den vetenskapliga informationsförsörjningen vid högskolan utvecklas för att 
främja och bidra till förnyelse av utbildning och forskning? 

• Hur uppnås en effektiv spridning av högskolans vetenskapliga publicering? 
• Vilka bibliotekstjänster kan utvecklas för målgrupper utanför högskolan? 
• Vilka former bör finnas för strategisk samverkan mellan den akademiska ledningen 

och ledningen för biblioteket? 
                                                 

130 OPUS är ett program för organisations- och personalutvecklare i samhället. 
131 Baserat på verksamhetsplanen för biblioteket [2006-03-13] 
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Bibliotekschefen menar att biblioteket är mest känt utomlands för sitt Informationscentrum 
för Entreprenörskap, men inom Sverige är det kanske mest känt för att ha varit med och 
utvecklat tjänsten Jourhavande bibliotekarie. Ett nationellt bibliotekspris som delas ut årligen 
tilldelades förra året högskolebibliotek B. Motiveringen var att biblioteket är entreprenöriellt 
och bra på att anpassa sin verksamhet till nya behov. Bibliotekschefen berättar att projektet 
Jourhavande bibliotekarie började med att högskolebibliotek B var ett av fyra akademiska 
bibliotek som undersökte olika typer av virtuella system. BIBSAM och Myndigheten för 
Sveriges Nätuniversitet var finansiärer. Jourhavande bibliotekarie finns idag på drygt tjugo 
bibliotek, Kungliga Biblioteket och BIBSAM har driftsansvaret, och högskolebibliotek B är 
inne på tredje projektomgången för utvecklandet av tjänsten. Bibliotekschefen menar att en 
stor fördel med att arbeta i projektform är att man synliggör sig. Ett annat projekt som 
bibliotekspersonal har deltagit i är EU-projektet om kompetensförsörjning. 
Länsarbetsnämnden var projektansvarig och ett stort antal myndigheter och organisationer 
deltog. Biblioteket ansvarade för informationsförsörjningen och projektets webbplats 
Bibliotekschefen menar att detta har gett mycket ny kunskap till biblioteksorganisationen. 
Samtidigt är bibliotekschefen övertygad om att det ”öppnade upp ögonen för många utanför 
biblioteket” om vad bibliotekarier kan åstadkomma. Omvärlden vet inte alltid vilken 
kompetens bibliotekarier har.  
 
Fastän biblioteket inte marknadsför sig aktivt gentemot allmänheten, är det offentligt och även 
personer utanför högskolan kan nyttja biblioteket. Oftast är det forskare och studenter från 
andra högskolor som använder det, men det händer att även anställda på myndigheter 
använder bibliotekstjänsterna. Högskolebiblioteket ger service till en statlig myndighet och en 
extern organisation, vilket sker genom ett kontrakt om biblioteks- och informationstjänster. 
Det handlar om lån, fjärrlån av böcker och artiklar och undervisning om fria resurser på 
Internet. Ingen speciell tjänst är tillsatt för detta, utan kontaktpersoner finns angivna i 
kontraktet. En bibliotekarie har särskilt ansvarar för att hitta nya vägar för att utveckla och 
marknadsföra tjänster till grupper utanför högskolan. Biblioteket har som mål att det lokala 
näringslivet ska använda dem i större utsträckning, men bibliotekschefen menar att det tar tid 
att hitta de rätta formerna för detta. 
 
 

IdégivareEntreprenöriella, t. ex.
Jourhavande bibliotekarie

Chef för IT-utvecklingProfessionella

Personal med lång erfarenhet Lätta att ha att göra med

Kontaktbibliotekarie Informationscentrum för
entreprenörskap Stödja högskolan

 
 
Fig. 6 Nyckelpersoner och profilområden vid högskola B132 
 
 
 
 
 
 

                                                 

132 Baserad på bibliotekschef B:s skissmodell. Egen fig. 
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Pedagogisk roll 
Bibliotekschefen menar att högskolebibliotek B kunde vara bättre på att integrera 
användarundervisning i högskolans ordinarie undervisning. Denne antar att de flesta 
högskolebibliotek arbetar med detta just nu, i och med den omtalade Bolognaprocessen. Det 
finns en arbetsgrupp inom högskolan där biblioteket ingår, och biblioteket försöker flytta fram 
sin position. Det är viktigt att få in biblioteksundervisningen i rätt sammanhang, så att den blir 
integrerad med kurserna. En kurs skulle, enligt bibliotekschefen, vara upplagd på så sätt att 
”det skulle ingå ett moment i informationssökning som läraren initierade”. Det finns till 
exempel en webbkurs där integrationen av informationssökning fungerar bra, men det är inte 
genomgående för samtliga av högskolans kurser. 
 

Tillgänglighet och fysisk struktur 
I enkät- och intervjuundersökningarna får biblioteket ”alltid jättefina vitsord”. Önskemål som 
ofta framförs är till exempel att biblioteket borde vara öppet på söndagar och att det borde 
finnas flera exemplar av kursböcker. Biblioteket har ett referensexemplar och ett exemplar 
som finns för utlåning, men de kommer aldrig att köpa in många exemplar av kursböcker. 
Öppettiderna är åtta till åtta på måndag till torsdag, åtta till sex på fredagarna och tio till fyra 
på lördagarna. Främst de internationella studenterna önskar att biblioteket ska hålla öppet på 
söndagarna. 
 
Biblioteket är centraliserat och ligger mitt i campus, vilket bibliotekschefen anser är enbart 
fördelaktigt. Bibliotekets resurser över nätet kan dessutom finnas hemma hos varje student. 
Det finns även en filial med tidskrifter, som flyttades ut på grund av att biblioteket blev 
trångbott. I tidskriftsbiblioteket finns alla äldre årgångar i tryckt format, men bibliotekschefen 
har märkt att användningen av dessa har minskat, troligtvis eftersom det finns så mycket 
tidskrifter i elektroniskt format. Planen är att flytta tillbaka delar av tidskriftsbeståndet, för att 
sedan endast använda filialen som ett magasin med hämtservice. Bibliotekets centrala läge ger 
fördelen att det fysiska beståndet finns nära all undervisning. Den fysiska byggnaden beskrivs 
av bibliotekschefen som ”en häftig lokal, snyggt bibliotek, lättillgängligt”. När lärare och 
forskare har externa besök, visar de alltid högskolebiblioteket för besökarna. 
 

Biblioteksresurser och utställningar 
Bibliotekschefen anser att om denne bara får välja en viktigaste kundgrupp, är det givetvis 
forskarna och studenterna. Högskoleledningen är också en viktig grupp, eftersom de 
finansierar verksamheten. Hur biblioteket avrapporterar för ledningen, visar hur det bedriver 
sin verksamhet, men för att kunna visa att biblioteket har många besökare krävs att de ”gör ett 
gott jobb”. Till syvende och sist är det biblioteksanvändarna som är viktigast, för ju fler 
användare biblioteket kan visa att de har, desto lättare är det att motivera att biblioteket ska 
tilldelas pengar. Det kan vara viktigt att ta fram nyckeltal för verksamheten som kan 
presenteras för ledningen vid budgetdiskussionerna. 
 
Bibliotekets driftsbudget är ca 20 miljoner, varav elva miljoner går till personal, sex miljoner 
till media och tre miljoner är kostnader för övrig drift. De senaste åren har en kraftig 
förskjutning skett från tryckt media till elektronisk. Budgeten som läggs på tryckt är drygt tre 
miljoner och på elektronisk läggs nästan tre miljoner. Det är oerhört viktigt att lyfta fram 
bibliotekets elektroniska bestånd, menar bibliotekschefen. Användningen av de elektroniska 
resurserna ökar kraftigt. 
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Högskolebibliotek B har ganska omfattande utställningsverksamhet. Utställningarnas tema 
varierar, men de försöker uppmärksamma konferenser som anordnas av högskolan genom att 
lyfta fram litteratur inom det aktuella området. Bibliotekschefen menar att det är viktigt att 
utställningen finns precis i anslutning till biblioteksentrén. Där finns det ett slags torg och det 
är trevligt om det händer något på den platsen, enligt bibliotekschefen. Biblioteket har relativt 
klara regler för vad som gäller beträffande utställningsverksamheten, vilket betyder att man 
aldrig tillåter någon utställning som innebär försäljning eller utställningar som propagerar för 
något politiskt parti. Däremot tillåter de opolitiska som exempelvis Amnesty och för ett tag 
sedan ställde en förening för autistiska barn ut teckningar som barnen hade gjort. Samtidigt 
med det tog högskolebiblioteket tillfället i akt och ställde ut litteratur om autism. 
 

Självbild inom högskoleorganisationen 
Ledningsrådet för högskola B består av rektorn och en representant från varje 
organisationsenhet. Organisationen vid högskola B består av de fyra enheterna som sysslar 
med forskning och grundutbildning och enheten som sysslar med gemensam service och 
infrastruktur. Ledningsgruppen för högskoleservice träffas varannan vecka. Chefen för 
högskoleservice är även medlem i rektorns ledningsråd, vilket betyder att sådant som 
diskuterats går vidare till rektorns ledningsråd. Bibliotekets verksamhetsplan fastställs årligen 
av högskoleservice styrelse, men under året är få biblioteksfrågor på dagordningen. 
Bibliotekschefen är inte helt nöjd med detta. Samtidigt vet bibliotekschefen att biblioteket har 
ett mycket bra rykte. Bibliotekschefen funderar på att genomföra en fokusgruppintervju med 
ledning, liksom de förra året anordnade fokusgruppintervjuer med forskare och studenter. De 
har årligen enkäter som är riktade mot biblioteksbesökare. 
 
Enligt bibliotekschefen är högskolebibliotek B en flexibel organisation. Biblioteksarbete 
innebär en hel del rutiner, vilka ibland kan uppleva som omständliga. Dessutom kan den 
gamla bilden av det regelstyrda biblioteket finnas kvar hos användarna. Bibliotekschefen 
betonar att högskolebibliotek B vill tona ner det som har att göra med regler och krav. Det 
måste givetvis finnas vissa regler för att servicen ska fungera, men det ska inte upplevas som 
krångligt, utan lätt att använda biblioteket. Bibliotekschefen menar att biblioteket alltid 
upplevs som positivt i undersökningar. 
 

Lärande organisation och metaforen hjärnan 
För bibliotekschefen innebär lärande organisation att man klarar av att anpassa sig till 
omvärldens krav, att organisationen är effektiv och utvecklas ständigt. För att bli en lärande 
organisation krävs utrymme för kontinuerligt gemensamt lärande. Vart den lagrade kunskapen 
tar vägen när medarbetare lämnar organisationen är centralt. Bibliotekschefen anser att det 
inte bör finnas för många nyckelpersoner som är oersättliga, varför denne är tilltalad av 
funktionsgrupper, där många kan samma sak. Biblioteksarbete handlar mycket om samarbete 
och att fungera tillsammans i team. Bibliotekschefen arbetar aktivt med att sprida kunskap 
och information inom organisationen, genom personalmöten samt att det finns en öppen 
stämning och ett väl fungerande intranät för bibliotekspersonalen. Trots att bibliotekschefen 
anser att det fungerar, menar denne att den som sitter i ledarposition egentligen inte kan svara 
på om det finns tillräcklig information. När bibliotekspersonalen arbetar överförs kunskap 
mellan dem, och bibliotekschefen försöker skapa ett klimat där kontinuerliga diskussioner 
förs om biblioteksverksamheten, men medarbetarna kan förstås vara av en annan åsikt. 
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Det händer mycket inom biblioteksvärlden just nu och då gäller det att lära om. Enligt 
bibliotekschefen handlar det om att ”ta vara på det gamla, men ny kunskap måste in”. 
Exempel på nya kompetenser är ”pedagogisk, IT-kompetens, marknadsföringskompetens, 
journalist, nya områden”. 
 
Bibliotekschefen anser att det inte enbart går att använda metaforen hjärnan om biblioteket. 
Biblioteket fungerar delvis som ett minne, som lagrar litteratur och har ambitionen att 
tillhandahålla forskningsresultat. Det ska fungera för forskare, lärare och studenter, men 
bibliotekschefen betraktar inte biblioteket som enbart ett minne eller arkiv. Bibliotekschefen 
vill att biblioteket ska uppfattas som en aktiv organisation, som aktivt uppsöker studenter och 
forskare och tillhandahåller biblioteks- och informationstjänster av alla slag. 133 
 
 

4.9 Verksamhetsplan för högskolebibliotek C 
I biblioteket som organisation ingår två olika bibliotek, ett centralt och en filial. Därtill 
tillkommer hjälpdisken, utskriftssystem för studenter, publikationskommittén samt enheten 
för distansutbildning och flexibelt lärande. Högskolebibliotekets uppgift är att på ett öppet och 
välkomnande sätt stödja högskolans utbildning, som till sin inriktning är både 
mångvetenskaplig och mångkulturell. Parallellt skall biblioteket tillgodose behovet av 
kvalificerad informationsförsörjning till de studerande, lärarna och forskarna vid högskolan. 
Att försöka ha en god tillgänglighet, öppenhet, god service och hög kvalitet på samlingarna är 
något som biblioteket eftersträvar. Visionerna som högskolebiblioteket uttrycker är att sätta 
både användaren och lärandet i fokus.  
 
Biblioteket har olika handlingsplaner för år 2006, bland annat önskar de genomföra ett projekt 
som marknadsför bibliotekets pedagogiska resurser, därtill önskar de genomföra fler 
bokpresentationer och att workshops vid enheten för distansutbildning och flexibelt lärande 
genomförs. Utöver detta har biblioteket olika handlingsplaner som går ut på att förbättra 
medieförsörjningen i biblioteket, bland annat planerar de att genomföra ett projekt för att 
kartlägga utbud och behov av ERM-system (Electronic Resource Management). När det 
gäller pedagogik har biblioteket en uppgift som går ut på att varje student tillägnar sig den 
grundläggande informationskompetens som finns formulerad i högskolelagen. Detta innebär 
bland annat att biblioteket skall bevaka högskolans arbete med Bolognaprocessen. 
Service och samverkan är också två viktiga aspekter i högskolebibliotekets handlingsplan. 
Här strävar biblioteket efter att hålla en god servicenivå genom att tillhandahålla relevanta 
tjänster, ha kompetent personal samt att utveckla kommunikationen och samarbetet med 
institutionerna. Något som biblioteket vill fortsätta att utveckla inom samverkan är 
exempelvis arbetet med genomförandet av SAMSÖK med lokala anpassningar.134 
  

                                                 

133 Baserat på intervju med bibliotekschef B, 2006-03-23. 
134 Baserat på verksamhetsplanen för biblioteket [2006-03-13] 
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4.10 Intervju med bibliotekschef C 

Uppdrag 
Högskolebiblioteket lanseras av bibliotekschefen som en kunskapsorganisation gentemot 
högskolan, genom att det har speciella kunskaper inom informationsförsörjning, som är till 
nytta för forskning och utbildning. Förutom det som förväntas av varje bibliotek, har de 
ansvar för IT-supporten, publikationsverksamheten samt utskrifter och kopiering. Biblioteket 
är en stöd- och serviceorganisation som högskolan inte klarar sig utan. Bibliotekschefen ser 
på högskolan som att den har tre ben. Dessa är akademin, biblioteket och förvaltningen. 
Fastän akademin är den verkliga kärnverksamheten med forskning och utbildning, klarar den 
sig inte utan den service som de andra två ger. Bibliotekschefen menar att det är väldigt lätt 
att samarbeta över gränserna, och att institutioner är administrativa enheter som finns av 
praktiska orsaker. Lärare och annan högskolepersonal som gillar att arbeta tillsammans, 
arbetar tillsammans i så stor utsträckning som det är möjligt. De akademiska institutionerna är 
mångvetenskapligt sammansatta, vilket innebär att de innehåller många ämnen parallellt med 
att samarbeten har vuxit fram. Högskolans studenter har i viss utsträckning bakgrund i andra 
kulturer än den svenska. Bibliotekschefen anser att det mångkulturella är roligt och väldigt 
synligt på högskolan. Istället för att skapa problematik med diskussioner om att något är tabu 
eller laddat, anser biblioteksche fen att det viktiga är att konstatera att vi alla bor i samma 
samhälle. I det moderna Sverige utbildas människor på lika villkor oavsett bakgrund. 
Bibliotekschefen poängterar att högskolans uppdrag är att rekrytera från studieovana miljöer, 
fastän det inte är ett krav som finns i något dokument. Högskolan försöker kommunicera på 
ett sätt, som inte bara attraherar människor från övre medelklass, utan ska vara lockande för 
alla medborgare. Högskolans ledord är de tre M:en: 
 

• Mångkulturellt 
• Mångvetenskapligt 
• Medborgerlig bildning 

 
Bibliotekschefen menar att ”i vissa kretsar är den här högskolan cool” och ”studenterna 
uppfattar nog som att vi är mer som en familj”. Att högskolan är mer som en familj 
exemplifierar bibliotekschefen med att det går att känna igen va randra trots att det är relativt 
många studenter. Studenterna brukar applådera efter föreläsningarna och lärarna arbetar 
mycket med att studenterna ska förstå att det är lätt att komma och prata med dem. Detta 
jämförs med etablerade universitet, som enligt bibliotekschefen fungerar mer som 
studentfabriker. Denne är av åsikten att etablerade universitet saknar den känsla av 
gemenskap som finns på högskolan. Bibliotekschefen anser att unga människor ska ges 
möjlighet att läsa ämnen som intresserar dem, men som inte är primärt lönsamma. Det ska gå 
att studera något på högskola C som kan bidra till den personliga utvecklingen, samtidigt som 
högskolan vet att det är viktigt att erbjuda utbildning som leder till arbete. Högskolan har 
medvetet valt att ha många program, ungefär hälften av studenterna läser på program och 
hälften läser fristående kurser. Bibliotekschefen menar att det är lättare för föräldrar i 
studieovana hem att acceptera att deras barn läser i tre till fyra år på ett program, för att sedan 
kunna söka jobb. Däremot kan det vara svårt att skicka iväg sitt barn för att läsa en fristående 
kurs, trots att högskolan även erbjuder många spännande kurser. Högskolan har ett 
akademiskt basår för att tilltala ungdomar från studieovana hem, vilket inte nödvänd igtvis 
sammanfaller med hem som har en annan nationell bakgrund än den svenska. Biblioteket vill 
inte komma med pekpinnar och ge kurser för studenter från studieovana hem, utan 
bibliotekschefen anser att detta bör hanteras av högskolan.  
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Biblioteket lanserar sig som det lärande biblioteket, med en liten broschyr som förklarar vad 
de gör. Bibliotekschefens åsikt är att funktioner som till exempel språkverkstad bör ligga ute 
på de olika institutionerna. Förut fanns en språkverkstad som var öppen för samtliga 
studenter. Denna användes inte särskilt mycket, vilket enligt bibliotekschefen berodde på att 
studenterna kände det ungefär som att gå till tandläkaren. Det behövdes en större närhet, 
varför språkverkstaden lades under institutionerna. Biblioteket är ändå ett centrum för lärande 
resurser135 och har en pedagogisk grundidé. Enligt bibliotekschefen tolkas ofta 
läranderesurser som att biblioteket har mycket teknik, men högskolebiblioteket tolkar det som 
att allting som studenterna behöver ska finnas tillgängligt i biblioteket. Det ska finnas allt 
ifrån avancerade resurser via nätet till häftklammer. Hela skalan ska finnas, eftersom 
studenterna inte ska behöva gå någon annanstans för att skaffa sig information och annat stöd. 
Bibliotekschefen anser emellertid inte att detta är speciellt, utan menar att alla moderna 
bibliotek eftersträvar detta. 
 
Forskningspengar tilldelas högskolan för att forska kring Östersjöns problematik och två 
forskningsbibliotekarier är anställda för att arbeta speciellt gentemot forskningsgrupper som 
studerar östersjöfrågor. Andra forskningsbibliotekarier koncentrerar sig på lärarutbildningen, 
vänder sig mot naturvetenskaplig forskning eller tar hand om andra forskningsprojekt. 
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Fig. 7 Nyckelpersoner och profilområden vid högskola C136 
 
 

Pedagogisk roll 
Bibliotekschefen betonar vikten av att ha en duktig person som sitter med i högskolans 
Bolognagrupp. Gruppen domineras av personer från akademin, varför det är viktigt att 
personen från biblioteket är väldigt bra på att få gehör för sina åsikter. Bibliotekschefen anser 
att högskolestudenterna bör få chans att utveckla sin förmåga att hitta information, eftersom 
studenterna för att kunna fungera i sitt ämne måste få veta var och hur de hittar material. 
Vissa lärare blir förvånade över detta och verkar enligt bibliotekschefen tro ”att det bara 
faller ner som en uppenbarelse”, Bibliotekschefen menar att vissa lärare inte inser att 
studenterna behöver utbildas i att hitta vettig information på nätet och att de inte har insikt i 
att det behövs organiserade kursplaner för informationssökning. 

                                                 

135 Översättning av ”Learning Resource Centre”. 
136 Baserad på bibliotekschef C:s skissmodell. Egen fig. 
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Projektet med Bologna verkar för att skapa mer samverkan med högskolans lärare, samtidigt 
som biblioteket håller på att bygga upp ett team som utvecklar samarbetsformerna. 
Högskolebiblioteket undervisar i informationssökning, men har inte fått tillräckligt genomslag 
hos lärarna, varför de ska satsa på att genom teamet skapa goda kontakter med lärarna. De 
närmaste åren är det detta som biblioteket kommer att lägga mest tid och resurser på. 
 
Ungefär hälften av lärarna kontaktar biblioteket för att be om hjälp med undervisning i 
informationssökning, men samtliga studenter närvarar inte eftersom det inte är obligatoriskt. 
Biblioteket har aldrig diskuterat med högskoleledningen om att göra informationssökningen 
poänggivande. Bibliotekschefen menar att det bästa högskolebiblioteket kan göra för att bli 
populärt är att skaffa sig ambassadörer. Med ambassadör menas ”lärare som [har] lärt sig 
[att] använda bibliotekets resurser av alla dess slag”.  När de kan nyttja bibliotekets resurser, 
rekommenderar de biblioteket till sina kollegor. Bibliotekschefen menar att idéer som lärare 
har sipprar ner och tillämpas på studentnivå. Att biblioteket verkligen används är enligt 
bibliotekschefen viktigare att kunna påvisa, än att först vända sig till ledningsnivå. 
 

Tillgänglighet och fysisk struktur 
Högskolebiblioteket är öppet mellan åtta på morgonen och nio på kvällen på vardagar samt 
mellan nio och fem på lördagar och söndagar, vilket bibliotekschefen anser är unikt. De långa 
öppettiderna har ett samband med att skrivsalarna ligger högst upp i biblioteket. 
Bibliotekschefen framhäver att högskolebiblioteket eftersträvar att vara ett studentbibliotek i 
hög grad. De ifrågasätter inte studenternas primärbehov, utan om det finns önskemål om att 
låna kursböcker släpper biblioteket efter. Modellen att tillhandahålla ett exemplar per tio 
studenter används, vilket räcker med tanke på att många studenter vill köpa sina kursböcker. 
Bibliotekschefen berättar att ”det finns ju lärare som tycker att vi ska ha klassuppsättningar”. 
 
Distansutbildning har blivit modernt och bibliotekschefen tydliggör att det behövs mer än 
bibliotekarier för att sköta den verksamheten. Det handlar mycket om att utveckla nätbaserade 
resurser, vilket kräver medarbetare i hela spektrat från bibliotekarie till projektledare, IT-
pedagog och lärare. Biblioteket ligger i nybyggda lokaler i högskolans centrum samt har en 
filial. Det var enligt bibliotekschefen en stor utmaning att få till stånd bygget av ett nytt 
bibliotek vid högskolan, men denne anser inte att det är unikt, eftersom bibliotekschefen anser 
att de flesta andra bygger nya vackra bibliotek. Bibliotekschefen menar att den sortens 
bibliotek som finns vid högskolor av den storlek som högskola C, kräver att biblioteket är 
centraliserat. Anledningen är att teknikutvecklingen lett till att det aldrig kommer att bli 
aktuellt med små filialer. Det förekommer i och för sig att institutionerna kallar en egen liten 
boksamling som står i något fikarum för bibliotek, men bibliotekschefen accepterar inte den 
benämningen annat än på högskolebibliotekets hus. 
 
Bibliotekschefen vill egentligen inte göra någon skillnad mellan bibliotekets kunder, men 
menar att studenten och akademin måste betraktas som viktigast. Högskolebiblioteket är 
uppbyggt för att vara ett riktigt studentbibliotek. Från början var bibliotekschefen inställd på 
att det skulle vara så, eftersom forskare och lärare ofta använde sina etablerade kontakter på 
andra bibliotek i regionen. Bibliotekschefen hänvisar till relationsmarknadsföring, som 
handlar om att personalen utvecklar ett förhållande till sina kunder. Bibliotekschefen har haft 
en genomgång för medarbetarna då denne använde liknelsen häcksaxen. Där presenterade 
denne att det inte bara gäller att tillverka världens bästa häcksax, utan ”det gäller att tala om 
för omvärlden att man tillverkar världens bästa häcksax”. Bibliotekschefen menar att 
bibliotek är bra på det de gör, men att de glömmer bort att berätta om sin kompetens. 
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Biblioteksresurser och utställningar 
Bibliotekschefen är stolt över att biblioteket har en boksamling på 120 tusen titlar. Denne är 
medveten om att det inte är trendigt att framhålla det, men menar att den tryckta boken 
kommer att vara viktig några årtionden till inom högskolans ämnesområde 
humaniora/samhällsvetenskap. Trots att det fortfarande är boken som är viktig, är de inställda 
på att bevaka den digitala utvecklingen, eftersom bibliotekschefen har en känsla av att den 
övriga organisationen inte har den kompetensen som krävs. Biblioteket har inom högskolans 
organisation imagen att de klarar allting själva, vilket både är till nackdel och tilltalar 
bibliotekschefen. Det är positivt att själv kunna styra om det ska anställas en ny person eller 
köpas in fler böcker och ”den friheten vill […] [bibliotekschefen] ha kvar”. Dessutom finns 
det möjlighet att söka projektpengar på annat håll. Det negativa är att biblioteket aldrig 
tilldelats några extra resurser, utan om biblioteket behöver extra finansiella resurser, antar 
bibliotekschefen att de skulle få rådet att begära det i budgeten. 
 
I år är det en brytpunkt i medieförvärvet, eftersom kostnaderna för fysiska och elektroniska 
resurser är lika stora, med tre miljoner kronor vardera. Ungefär en och en halv miljon går till 
böcker, ungefär en och en halv miljon går till tidskrifter och det kostar tre miljoner att köpa in 
databaser, e-tidskrifter och e-böcker. Modellen har blivit att ingå stora avtal i samband med 
att BIBSAM tillhandahåller databaserna. Mediebeståndet byggs emellertid även upp i dialog 
med användarna, i synnerhet med lärarna och forskarna. Högskolebiblioteket arbetar på så sätt 
att en medarbetare följer vad som erbjuds på marknaden. När det dyker upp en databas som 
verkar vara intressant skaffas ett provabonnemang, och medarbetaren skickar brev till berörda 
lärare om att databasen finns om att biblioteket vore tacksamma för synpunkter om den. 
Gallringen går till på så sätt att när biblioteket ser att någon databas inte används särskilt 
mycket gör de sig av med den.  
 
Biblioteket tar gärna emot utställningar, till exempel från litterära sällskap. Bibliotekschefen 
menar att ”vi organiserar det inte, utan om någon frågar säger vi: åh, så trevligt”. 
Högskolebiblioteket är däremot inte allmänt kulturella, utan utställningarna ska ha anknytning 
till böcker. 
 

Självbild inom högskoleorganisationen  
Högskola C är enligt bibliotekschefen hierarkisk och rektorn styr genom att knyta en mängd 
grupper till sig. Rektorn är inriktad på att utveckla akademin och har ett nära samarbete med 
förvaltningschefen, som ansvarar för ekonomin. Ledningsrådet består av rektorn, 
förvaltningschefen och en representant vardera för akademins tre ämnesområden 
humaniora/samhällsvetenskap, naturvetenskap och utbildningsvetenskap. Trots att 
bibliotekschefen inte är medlem där upplevs avstånden som korta mellan beslutsfattarna på 
högskolan, vilket bibliotekschefen förklarar med att dennes anställningsperiod har varit lång 
vid högskolebiblioteket. Det inflytande bibliotekschefen har uppåt består i att denne är 
medlem i en styrgrupp under rektorns prefektgrupp och brukar boka in ett enskilt möte i 
månaden med rektorn. Det är inte direkt fokus på biblioteket i prefektgruppen under rektorns 
styrgrupp, varför bibliotekschefen inte kan ta upp alltför biblioteksspecifika frågor, utan är 
lyhörd gentemot de andra i prefektgruppen. Denne upplever att det finns en väldig acceptans 
för biblioteket, men menar att de inte får vara för påträngande. 
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Bibliotekschefen menar att denne pendlar mellan osäkerhet huruvida biblioteket uppfattas 
som oviktiga eller om beslutsfattarna är osäkra på vad biblioteket gör. Bibliotekschefen kan 
tänka sig att medarbetare inom högskolan inte har ”tid och ork för att sätta sig in i” vad 
biblioteket har att erbjuda, vilket leder till ”detta vänliga men lite kyliga sätt att hantera 
biblioteket”. Bibliotekschefen känner sig väldigt respekterad, men tror att de vanliga 
bibliotekarierna kan utsättas för en viss snobbism från akademikernas sida.  Medan 
ämnesspecialisterna är väldigt smala och djupa i sin kompetens, jobbar bibliotekspersonalen 
på en praktisk och mer ytlig nivå. Bibliotekschefen menar att ett högskolebibliotek har en 
mellanställning, och bibliotekspersonalen måste vara medveten om att de är ganska ytliga till 
skillnad från specialisterna, varför det är viktigt att vara ödmjuk i dialogen med forskarna. 
 
När bibliotekschefen träffar rektorn anser bibliotekschefen att rektorns ”öra räcker inte så 
där riktigt långt, för hon har så mycket annat att ansvara för”. Ibland känner bibliotekschefen 
att modet sviker när rektorn har lovat att bedriva lobbyverksamhet för något, men glömmer 
bort det. Å andra sidan tolkar bibliotekschefen detta som att rektorn har stort förtroende för 
bibliotekschefen och därför låter biblioteket vara självständigt. Bibliotekschefen menar att 
biblioteksverksamheten verkligen kan drivas så som bibliotekschefen och dennes medarbetare 
finner lämpligt. Biblioteket bemöts positivt och uppskattas otroligt mycket av högskolan. 
Bibliotekschefen menar att moderna bibliotek går hem i sina moderorganisationer. 
Bibliotekschefen beskriver högskolebiblioteket som en klassisk organisation, med två 
chefsnivåer. De har former för hur saker och ting ska gå till, eftersom de är statliga. 
Bibliotekschefen har hela tiden jobbat utifrån idén om en pyramidorganisation, och anser att 
detta passar bäst med tanke på bibliotekets uppgifter. 
 

Lärande organisation och metaforen hjärnan 
Policyn är att låta medarbetarna delta i så många kurser och seminarier som möjligt, menar 
bibliotekschefen. Att träffa kolleger är nätverksskapande enligt denne, dels för att lära sig av 
varandra och dels för att ta ställning till vilka kurser och konferenser som är värda att delta i. 
Den som har varit iväg på någonting delar med sig av kunskapen, antingen genom att skriva 
eller göra en muntlig sammanfattning. För bibliotekschefen innebär lärande organisation 
bland annat att varje vecka anordna möten, avdelningsmöten varannan vecka och 
ledningsmöten varannan vecka. På avdelningsmötena träffas alla bibliotekets medarbetare och 
det ges information som ger överblick över allt som sker i verksamheten. På det senaste mötet 
presenterades handlingsplanen och bibliotekschefen betonar att denne ”jobbar oerhört mycket 
med informationsöverföring”. Denne anser att det är en viktig del av chefsuppdraget att se till 
att organisationens medlemmar känner till vad som händer. Det skrivs minnesanteckningar 
från avdelningsmötena, som sedan läggs ut på intranätet. Detta medför att de som eventuellt 
inte var närvarande på mötet kan ta del av essensen, samt att medarbetarna kan friska upp sitt 
minne och kontrollera det som diskuterats, vilket bibliotekschefen märker till exempel genom 
att denne i efterhand får kommentarer och frågor om mötesämnena. 
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Bibliotekschefen antar att högskolebiblioteket har haft det relativt lätt att skapa rutiner med 
informationsöverföring som leder till delaktighet, eftersom organisationen från början satsade 
på personalutveckling. Internutbildning genomförs en förmiddag varje månad, vilket innebär 
att medarbetare träffas för att förvärva en djupare förståelse för olika ämnen. 
Internutbildningen är öppen för samtliga anställda som önskar delta, fast det kan rikta sig mot 
vissa personalkategorier. Ämnena väljs utifrån behov och nästa gång ska det handla om 
omvärldsbevakning, men nästan en gång varje termin handlar det om databaser. Alla 
medarbetare har dessutom kontinuerliga medarbetarsamtal, för att ventilera idéer om hur de 
kan utvecklas i jobbet. 
 
Bibliotekschefen uppmuntrar sina medarbetare bland annat genom att fråga om de önskar ingå 
i olika projekt. Bibliotekschefen kan inte minnas att någon som har tillfrågats har sagt nej, 
utan menar att några någon gång snarare har blivit förorättade för att de inte tillfrågades. Det 
är ”inte så att vi plötsligt […] sätter oss ner och säger nu ska vi ha en handlingsplan, utan det 
kommer projekt hela tiden”, menar bibliotekschefen. Projektidéer kan komma från 
medarbetarna eller ledningen. Vissa projekt drar ut på tiden, men det är inget negativt, 
eftersom det inte alltid finns tidsplaner utan bibliotekschefen anser att projekt är ett arbetssätt. 
Projekt som har initierats skrivs ner i bibliotekets handlingsplan en gång per år, för att bevaka 
vad som bedrivs. 
 
Bibliotekschefen anser inte att det går att använda metaforen hjärnan om biblioteket. Det 
skulle verka alltför självtillräckligt, eftersom många akademiker säkert anser att det är deras 
roll att vara hjärnan som kopplar ihop, får idéer och är innovatörer. Bibliotekschefen menar 
att biblioteket snarare är minnet i hjärnan och fungerar som arkiv, men vill hellre använda 
metaforen blodomloppet. Biblioteket ska enligt bibliotekschefen vara som ett blodomlopp 
som ”kilar runt till alla ställen och sprider vårt syre”.137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

137 Baserat på intervju med bibliotekschef C, 2006-03-29. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar och tolkar vi de syne r på profil, image och identitet som har 
uppkommit under intervjuerna med hjälp av teorier från den teoretiska ramen. Emellertid 
byter vi ibland ut begreppet identitet mot begreppet imageskapande, ty det går inte att utläsa 
en organisations identitet utifrån en eller ett fåtal personers åsikter. Vi besvarar frågan: hur ser 
huvudexemplets beslutsfattare på sin högskolas bibliotek relaterat till bibliotekschefens syn? i 
kapitel 5.1. Kapitel 5.2 ger svar på frågan: vilken syn på sin egen verksamhet har 
bibliotekscheferna vid tre likvärdiga högskolebibliotek? 
 
Under uppsatsens gång har vi märkt att det är väldigt svårt att skilja de tre teoretiska 
begreppen åt, men vi renodlar dem så gott det går, genom att i respektive kapitel börja med 
intervjuområden som behandlar profil, sedan image och sedan identitet. Identiteten benämns 
dock stundtals som imageskapande. 
 
 

5.1 Beslutsfattare och bibliotekschef vid högskola A 
Här besvaras hur huvudexemplets beslutsfattare ser på sitt högskolebibliotek relaterat till 
bibliotekschefens syn. De underliggande frågorna är: vilka profilområden kan urskiljas på 
högskolebiblioteket som är huvudexempel?, vilket inflytande har bibliotekschefen inom 
moderorganisationen högskolan? och vilken roll spelar biblioteket inom 
moderorganisationen högskolan? 
 

Pedagogik som nyckelkompetens 
Samtliga beslutsfattare verkar vara överens om att bibliotekets befintliga undervisning i 
informationskompetens bör utökas. Vi tycker oss se mönstret att beslutsfattarna och 
bibliotekschefen anser att de problem som finns beror på institutionerna, och inte främst på 
biblioteket. Vi anser att bibliotekschefen är inne på rätt väg, när denne uppmärksammar att 
lärarna själva måste förvärva kunskap i informationskompetens, innan de kan inse vidden av 
vad den betyder för studenterna. 
 
Vi har sett att det ligger i tiden att integrera informationskompetens i högskoleutbildningen. 
Hamel och Prohalads teori menar att organisationer som vill nå framgång, bör satsa på 
nyckelkompetenser, men det är nödvändigt att de andra funk tionerna håller en miniminivå138 
vilket även Dowling påtalar139. Biblioteket vill nå ut med att undervisa i 
informationskompetens, vilket bibliotekschefen anser är en nyckelkompetens. Beslutsfattarna 
verkar däremot luta åt att det inte är någon nyckelkompetens, utan de ser det som en av de 
svagare länkarna i biblioteksorganisationen som bör förstärkas. Detta tolkar vi som att 
beslutsfattarnas åsikt om informationskompetens ligger i linje med Bolognaprocessens 
intentioner. Vi tolkar det som att bibliotekets uppgift är att bistå med informationskompetens 
till högskolans studenter, men att det inte är någon nyckelkompetens, utan snarare bibliotekets 
strävan efter att hålla en hög lägstanivå på det som är obligatorisk verksamhet. 

                                                 

138 Hamel & Prohalad 1995, s. 208-215.   
139 Dowling 2002, s.283. 
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Varumärkesbyggande genom namnbyte 
Prefekt A:s åsikter går tvärt emot vad de andra beslutsfattarna anser i frågan om namnbytet. 
Detta anser vi kan bero på att biblioteket har varit otydliga gentemot just den prefekten, men 
det kan även bero på att tidigare erfarenheter som denne har förvärvat, gör att prefekt A anser 
att ett bibliotek ska vara ett bibliotek och inget annat. Enligt Elliot de Sáez kan motstånd mot 
förändringar bottna i att beslutsfattare litar mer på vad de redan känner till, varför det tar lång 
tid att skapa en ny image av biblioteket i sinnebilden140. Vi tolkar detta som att prefekt A inte 
ser det som en naturlig utveckling att studentservice integreras i biblioteksorganisationen, 
eftersom prefekt A vill renodla bibliotekets roll. Prefekt B och C är överens om att det nya 
namnet innebär en positiv vidareutveckling av bibliotekets uppgifter. Prefekt B verkar vilja att 
bibliotekets uppgifter utökas, då denne betonar att den klassiska biblioteksverksamheten 
gynnas av den nya pedagogiska verksamheten. I synnerhet prefekt B förhåller sig vara nöjd 
med namnet, vilket vi tror beror på att prefekt B är relativt insatt i biblioteks- och 
informationsfrågor och därmed inser att högskolebiblioteket bör följa den internationella 
biblioteksutvecklingen. Vi utgår ifrån att anledningen till att rektorn är nöjd, är att denne var 
med om att ta beslutet. 
 
För att utmärka sig gäller det att vara först med någonting nytt, eller åtminstone vara först 
med ett nytt koncept, enligt Mårtenson141. Vi tycker att detta går att applicera på 
högskolebiblioteket, som genom att kalla sig Bibliotek & läranderesurser är först i Sverige 
med att i namnet inkludera att biblioteket tagit på sig pedagogiska uppdrag, utöver den 
traditionella användarundervisningen i informationssökning. Teorin säger att namnet ska vara 
slagkraftigt, väcka rätt känslor och kommunicera själva idén bakom verksamheten142, vilket vi 
ser att det har gjort förutom hos prefekt A. Denne menar att namnet förvirrar, vilket har väckt 
en osäkerhet om vad bibliotekets uppdrag går ut på. Elliot de Sáez menar att beslutsfattare 
ofta litar mer på vad de redan vet än på hur biblioteket ser ut nu143, vilket vi tolkar som att det 
tar lång tid att förändra bibliotekets image. Enligt prefekt A ska biblioteket endast ägna sig åt 
den traditionella verksamheten, vilket vi tolkar som att kommunikationen mellan denne och 
biblioteket har skett på ett otillfredsställande sätt. Här anser vi att det finns ett glapp mellan 
önskvärd image och hur imagen ser ut i verkligheten, enligt Brysons beskrivning i teorin144. 
 
De andra beslutsfattarna anser att namnbytet var lyckat, samt att det är positivt att biblioteket 
och läranderesurserna ligger inom samma enhet. Vi gör tolkningen att såväl bibliotekschefen, 
rektorn och prefekt B är medvetna om att konceptet finns internationellt, men anser att det är 
nyskapande i Sverige. Teorin betonar att det lönar sig för en enhet inom en moderorganisation 
att utmärka sig, ty när enheten synliggörs legitimerar den sin existens 145. Vi noterar att 
samtliga beslutsfattare har uppmärksammat att biblioteket utmärker sig och att samtliga anser 
att det är bra att inlemma läranderesursers funktioner i biblioteksorganisationen, men de är 
inte överens huruvida namnet är lämpligt eller inte. 
 
 
 

                                                 

140 Elliot de Sáez 2002, s. 187-189. 
141 Mårtensson 1998, s. 99; 220. 
142 Hinn & Rossling 1994, s. 15f. 
143 Elliot de Sáez 2002, s. 187-189. 
144 Bryson 1999, s. 285 f. 
145 Hessler 2003, s. 57.  
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Enligt Mitchell brukar organisationer ofta misslyckas med att övertyga om sina unika 
egenskaper146, vilket vi i det stora hela inte har funnit belägg för i beslutsfattarnas uppfattning 
av högskolebiblioteket. Emellertid har vi funnit att den kompetens om läranderesurser som 
bibliotekschefen anser är unik för just högskolebibliotek A, upplevs som en normal företeelse 
för prefekterna. Rektorn är i viss mån överens med bibliotekschefen om unikheten hos de 
lärande resurserna. 
 

Professionssträvan förändrar bibliotekets image 
Vi tycker oss se att det råder oenighet om vilken uppgift bib lioteket ska ha inom 
professionsinriktningen. För det första vill bibliotekschefen inte tillhandahålla litteratur som 
efterfrågas av professionen, men inte av högskolans utbildningar. Rektorn anser däremot att 
biblioteksbeståndet bör utvidgas, viket vi tolkar som att biblioteket ska tillhandahålla sådan 
litteratur som bibliotekschefen inte vill tillhandahålla. Vi uppmärksammar att 
bibliotekschefen anser att det är ytterst viktigt att vara korrekt i fråga om upphovsrätt, men 
ingen av de övriga beslutsfattarna verkar ta notis om det. Vi antar att det beror på att 
bibliotekschefen är inne i biblioteksvärlden, där detta är viktigt, men de övriga beslutsfattarna 
konfronteras inte med upphovsrätt eftersom de har andra arbetsuppgifter. 
 
Vi anser att prefekterna är väldigt oense om vad professionsinriktningen innebär. Prefekt A 
menar att omvärldsbevakning är viktigt, men verkar tycka att namnet motverkar detta. Om 
högskolan ska bli professionsinriktad går det enligt prefekt A inte att dela in biblioteket i 
discipliner, vilket vi tror har att göra med att prefekt A har en bred ämnesbakgrund. För 
prefekt A innebär profession att vara utåtriktad, medan prefekt B verkar luta åt att profession 
innebär att öka samarbetet mellan institutionerna. Detta tror vi kan bero på att det 
utbildningsområde som prefekt B verkar inom, ser biblioteket som en potentiell arbetsgivare, 
medan det utbildningsområde där prefekt A verkar, ser biblioteket som ett hjälpmedel som 
studenterna kan nyttja för att skapa kontakter med arbetsgivare. Prefekt C verkar vilja hitta ett 
profilområde för biblioteket, vilket vi utläser genom att prefekt C vill dela in 
biblioteksavdelningarna efter skolans utbildningsprofil. Detta anser vi kunde utvecklas, i 
synnerhet inom vårdresurser och/eller textilområdet. 
 
En framgångsrik organisation ska utvecklas i takt med omvärlden, enligt Hessler147. Vi tolkar 
i detta fall högskolan som bibliotekets omvärld. Biblioteket är tvunget att gå hand i hand med 
högskolan gällande professionssträvan, vilket vi har märkt genom att bibliotekschefen har 
planer för att profilera sig gentemot moderorganisationen. Beslutsfattarna verkar vara oense 
om vad utvecklingen mot professionstanken innebär. Hessler hävdar att olika intressenter 
inom organisationen har olika krav på biblioteket148, vilket vi finner är applicerbart här. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

146 Mitchell 2002 
147 Hessler 2003, s. 57; 190. 
148 Hessler 2003, s. 57; 190. 
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Tillgänglighet och fysisk struktur 
Samtliga beslutsfattare verkar vara nöjda med öppettiderna, men använder mestadels 
databaser och andra biblioteksresurser som finns tillgängliga via Internet. Ingen av dem 
använder bibliotekets fysiska resurser i någon större utsträckning, men de tänker på 
studenternas behov. Rektorn och samtliga prefekter betonar fördelarna med nätet vilket vi 
tror, för prefekternas del, kan bero på att deras arbetssituation innebär att de behöver 
bibliotekstjänster på oregelbundna tider. De uppskattar att de alltid har tillgång till biblioteket, 
och detta tolkar vi som att biblioteket tillgodoser deras behov. Vi förstår att prefekt C anser att 
tillgängligheten minskat, ty det är fördelaktigt med ett litet bibliotek som är anpassat till 
institutionens ämnesområde. Det tycks ändå som att prefekt C har accepterat flytten och inser 
fördelar med det centraliserade biblioteket. 
 
Beslutsfattarna är eniga om att biblioteksbyggnaden är vacker och vi tolkar detta som att 
själva byggnaden tilltalar dem. De verkar mena att omvärlden har fått upp ögonen för 
högskolans bibliotek. Synligheten inom organisationen har dessutom tagit sig uttryck. Det går 
inte att undvika biblioteket, ty det är förlagt mitt på campus. Samtliga beslutsfattare ser 
fördelar med det centraliserade biblioteket, fastän vi anser att prefekt C är ambivalent inför 
fördelarna. Vi ser att prefekt C har förståelse för beslutet att stänga filialen, men vi anser att 
detta låg utanför prefekt C:s inflytande. Prefekt C var antagligen tvungen att acceptera 
filialens nedläggning för att kunna fungera i högskoleorganisationen. Både bibliotekschefen 
och rektorn motiverar centraliseringen av biblioteket, inte enbart utifrån den ekonomiska 
aspekten. De talar om gemensam kultur respektive gemensam miljö, vilket är två sidor av 
samma mynt. 
 
Vi tolkar rektorns uttalande om bibliotekets image som att denne använder biblioteket som ett 
stort stöd under vägen mot att bli universitet. Vi tycker oss märka att främst prefekt A å ena 
sidan säger att biblioteket saknar image, men å andra sidan har starka åsikter om vad 
biblioteket är. Prefekterna är osäkra på att beskriva bibliotekets image, eftersom de reagerar 
på och kanske låser sig av själva ordet image. Rektorn verkar vara medveten om ordets 
innebörd, troligtvis för att denne tycker sig veta vad biblioteket står för. 
 
Glasväggens vara eller icke vara innefattar, enligt oss, både en praktisk och en estetisk aspekt. 
Bibliotekschefen ser det främst ur den praktiska aspekten, vilket leder till att glasväggen är 
kvar. Prefekt A verkar avskräckas av den, ty den är ett osynligt hinder, som gör att 
förbipasserande ser in i biblioteket fastän de inte är där och inte är delaktiga. Distanseringen 
som prefekt A upplever verkar även baseras på den tunga interiören i biblioteket. 
 
Bibliotekschefens syn på biblioteksbyggnaden är att den är aningen opraktisk, vilket vi 
observerar skiljer sig från rektorns syn. Rektorn menar att byggnaden är ändamålsenlig, vilket 
vi tror hänger samman med att rektorn var med och planerade hur den skulle byggas. Vi har 
uppmärksammat att bibliotekschefen anställdes efter byggnationen, vilket kan förklara dennes 
syn. Dennes syn formas säkerligen också av att biblioteksbyggnaden är dennes medarbetare 
bibliotekariernas arbetsplats, medan rektorn inte vistas där dagligen. Vi tolkar detta som att 
rektorn förtjusas av byggnadens estetiska utseende, men bibliotekschefen ser till det praktiska. 
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Teorin menar att det är viktigt att vårda imagen inom organisationen för att den ska uppfattas 
på ett riktigt sätt, ty om den uppfattas fel försvinner olika värden149. Vi anser att det ligger ett 
värde i att biblioteket uppfattas som tillgängligt, vilket verkar överensstämma med 
beslutsfattarnas åsikter. Vi har också märkt att biblioteket arbetar aktivt med att marknadsföra 
sig som ett tillgängligt bibliotek genom öppettider och lokalisering. Vi har sett att samtliga 
beslutsfattare är nöjda med detta, förutom prefekt C som uttrycker ett visst missnöje med att 
biblioteket har centraliserats. Enligt Jacobsen och Thorsvik är byggnadens externa utformning 
en viktig symbol, eftersom organisationen signalerar att den vill ge ett positivt intryck om den 
har satsat på utformningen150. Vi märker att både bibliotekschef och beslutsfattare har fått en 
mer positiv bild av biblioteksorganisationen tack vare den nya byggnaden, vilket leder till 
slutsatsen att biblioteksbyggnaden är en viktig symbol för biblioteket och högskolan som 
helhet. 
 
Imagen skapas delvis av organisationsbyggnadens interiör, i synnerhet hur det ser ut i entrén, 
enligt Jacobsen och Thorsvik. Vidare anser de att väggarnas fysiska utformning påvisar hur 
flexibel en organisation är151. Vi märker att det råder delade meningar om ingången till 
biblioteket är tilltalande eller inte, vilket vi anser beror på att olika beslutsfattare ser olika 
saker. Dowling menar att olika personer har olika uppfattning om image, men inget är rätt 
eller fel152. Vi kan se en tydlig polarisering av åsikter i och med att prefekt A är tydlig med att 
glasvägg och tung möblering skapar distans till biblioteket, men rektorn upplever det som 
ändamålsenligt och bibliotekschefen menar att bibliotek ska vara högtidliga. 
 

Imageglapp angående utställningar 
Vi märker att beslutsfattarnas kunskap om bibliotekets domäner skiljer sig från 
bibliotekschefens. Det är tydligt att rektorns åsikt om att biblioteket borde nyttja ytterhallen 
överensstämmer med prefekternas åsikter, men inte med bibliotekschefens. Bibliotekschefen 
anser att denne saknar nyttjanderätt, men verkar emellertid vilja använda hallen för att 
anordna de aktiviteter som de övriga beslutsfattarna anser att biblioteket borde arrangera. Vi 
ser ett tydligt informationsglapp, vilket troligtvis beror på att frågan har blivit undanträngd av 
andra biblioteksfrågor. Vi anser att biblioteket skulle kunna använda hallen till utställningar 
och andra kulturella evenemang, vilket är möjligt med tanke på att alla är överens. 
 
Vi upptäcker även här att det råder ett imageglapp à la Bryson153, på så sätt att beslutsfattarna 
uppfattar ytterhallen som tillhörande biblioteket, men bibliotekschefen är av åsikten att det 
inte finns någon som har nyttjanderätt till den. Vi har däremot märkt en klar 
överensstämmelse mellan bibliotekschefens och beslutsfattarnas vilja att arrangera 
utställningar i hallen.  
 
 
 
 
 

                                                 

149 Bryson 1999, s. 285 f. 
150 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 139f. 
151 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 139 f. 
152 Dowling 2002, s.22; 29. 
153 Bryson 1999, s 285f. 
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Synlighet inom högskoleorganisationen 
Vi ser att det råder en samstämmighet om bibliotekspersonalens egenskaper. Samtliga 
beslutsfattare betonar att bibliotekspersonalen är kunniga, och flertalet av beslutsfattarna 
betonar att personalen även verkar vara intresserade av sitt arbete. Vi tycker oss se att rektorn 
ser ett positivt samband mellan arbetsplatsens nya lokaler och personalens bemötande, medan 
de andra inte ger någon orsak. Lokalen ligger bakom och är förutsättningen för att personalen 
är så motiverad som den är. Vi tolkar det som att de andra beslutsfattarna förutsättningslöst 
anser att personalen är professionella i sin yrkesutövning. 
 
Att bibliotekschefen är medlem i rektorns ledningsråd, anser vi är ett bra sätt att synas inom 
högskolan. Detta anser vi för att bibliotekschefen då har möjlighet att direkt påverka de andra 
beslutsfattarna. Både rektorn och prefekt A associerar till att bibliotekschefen är medlem där, 
när vi samtalade med dem om bibliotekets roll inom högskoleorganisationen. Vi märker att 
bibliotekschefen och beslutsfattarna är synkroniserade i fråga om att högskolan berikas av att 
biblioteket har inflytande i moderorganisationen högskolan. Vi förstår det som att 
beslutsfattarna är överens om att bibliotekschefen ska kunna påverka på samma villkor som 
institutionernas representanter. Dessutom ser vi att bibliotekschefen samt beslutsfattarna anser 
att det var rätt att prioritera byggnationen av det nya biblioteket, fastän vissa tveksamheter 
förelåg vid tidpunkten för beslutet.  
 
Vi tolkar Elliot de Sáez som att förutsättningen för att en organisation ska kunna förmedla en 
positiv image är att den har engagerad personal154, vilket bibliotekschefen menar att 
biblioteket har. Beslutsfattarna har också anammat detta, samt ser bibliotekschefen som 
organisatoriskt jämställd med högskolans prefekter. Vi antar att beslutsfattarna och 
bibliotekschefen förvärvar samstämda normer då de träffas formellt för att diskutera 
strategiska frågor i rektorns ledningsråd. Troligtvis har de fokuserat på omställningen från att 
vara bibliotek till att även infoga läranderesurser i biblioteksorganisationen, varför 
diskussioner om andra viktiga frågor har trängts undan. Ett exempel som vi tycker oss märka 
är utställningsverksamheten som samtliga efterfrågar, men som fortfarande ligger i sin linda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

154 Elliot de Sáez 2002, s. 79. 
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Självbild 
Vi lägger märke till att både bibliotekschefen och beslutsfattarna betraktar biblioteket som 
studenternas bibliotek. Vi tycker att det märks att de delar samma uppfattning, vilken de 
troligtvis har förvärvat när de träffats i rektorns ledningsråd och samtalat om själva 
högskolans uppdrag. Vi anser att prefekt C verkar särdeles positiv, i och med att denne 
betonar att namnet Bibliotek & läranderesurser påvisar att biblioteket verkligen vänder sig till 
studenterna. 
 
Bibliotek tror ofta att deras identitet och image endast handlar om god service, enligt Elliot de 
Sáez, som går vidare med att betona att även andra aspekter påverkar155. Vi anser att 
bibliotekschef och beslutsfattare har förstått påverkan från andra aspekter, ty de har även 
andra uppfattningar om biblioteket. Biblioteket är till för studenterna, vilket vi anser märks 
bland annat då högskolan har satsat på att bygga ett nytt bibliotek och bibliotekschefen sitter 
med i rektorns ledningsråd. Vi märker att namnbytet till Bibliotek & läranderesurser har skett 
innan studentservice har inkluderats fullt ut i biblioteksorganisationen. Visserligen kan detta 
vara ett sätt att förstärka imageskapandet, men det går tvärs emot Dowlings 
rekommendationer. Enligt Dowling är det bättre att genomföra förändring av 
logotyp/symbol/namn efter förändringen av organisationen156.  Vi uppmärksammar, med stöd 
i Dowlings teori, att det har inneburit en viss oklarhet om vad biblioteket och dess nya namn 
står för hos beslutsfattare inom moderorganisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

155 Elliot de Sáez 2002, s.  64-66. 
156 Dowling 2002, s. 184. 
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5.2 Bibliotekschefer vid högskolorna A, B och C 
Här besvaras vilken syn på sin egen verksamhet bibliotekscheferna vid tre likvärdiga 
högskolebibliotek har. Detta sker utifrån de underliggande frågorna: vad kännetecknar 
profilområdena hos de tre högskolebiblioteken?, hur synliggörs högskolebiblioteket inom 
respektive högskoleorganisation? och vilken uppfattning har bibliotekscheferna om sin egen 
biblioteksorganisation? 
 

Uppdrag som nyckelkompetens 
Vi ser att det finns samma syn på vilket som är högskolebibliotekens uppdrag, nämligen att 
stödja sin högskolas studenter och forskare. Däremot märker vi att det finns skillnader i vilken 
typ av stödjande verksamhet de har. Högskolebibliotek A går utöver den klassiska 
användarundervisningen då de erbjuder extra stöd i språk, matematik etcetera. Bibliotekschef 
C menar tvärt om att det är institutionerna som ska ta tag i stödundervisning, vilket vi anser är 
en polarisering av åsik ter. Medan bibliotek A ägnar sig åt lärande som går utöver den 
ordinarie rollen, och inlemmar läranderesurser i sitt namn, väljer bibliotek C att utelämna det. 
Vi tolkar detta som att även bibliotekschef C anser att det behövs verksamhet inom högskolan 
som stödjer svaga studenter, men att dessa är olämpliga inom biblioteksorganisationen. Enligt 
bibliotekschef C ska biblioteket inte ha funktioner som uttalat vänder sig till studenter som 
önskar undervisningsstöd, ty biblioteket ska enligt bibliotekschefen akta sig för att fokusera 
på studenternas bristfälliga kunskaper. 
 
Vi märker att bibliotek A och C liknar varandra på så sätt att de inte marknadsför biblioteket 
externt, men bibliotek B vill attrahera omvärlden. Bibliotek B har som ett av sina 
profilområden också att vara ett centrum för entreprenörskap, vilket vi anser går hand i hand 
med att väcka intresse hos det lokala näringslivet och är ett av högskolans 
utbildningsområden. Vi märker att bibliotek C verkar inom temat östersjöforskning. De följer 
lagen, som säger att högskolebiblioteket ska anknyta till forskning och utbildning på sin 
högskola.157 Högskolebiblioteken B och C fokuserar på områden som, enligt oss, är allmänt 
intresseväckande. Bibliotekschef A menar att högskolebibliotek A också kan profilera sig 
inom ett av högskolans utbildningsområden, ty vi noterar att denne vill bli ett centrum för 
bibliometri. Detta anser vi är en nyckelkompetens som, trots att den är föga intressegivande, 
biblioteket kan satsa på att utveckla. Det kommer dock endast att vara ett fåtal som har behov 
av denna nyckelkompetens. Utanför biblioteksvärlden är det därför bättre att profilera sig 
genom nyckelkompetenser som inte enbart är biblioteksrelaterade, speciellt om syftet är att 
väcka en god image gentemot beslutsfattare. Vi anser att högskolebibliotek B och C har 
lyckats bättre med att profilera sig inom sin högskolas utbildningsområden. De har gjort något 
spännande inom ramen för respektive högskolas profileringsområde. Vi anser att även 
högskolebibliotek A bör försöka uppmärksamma något förutom bibliometri. Exempelvis 
textil, som är det andra stora utbildningsområdet vid högskola A, är ett område som är värt att 
satsa på. Vi anser att det skulle vara framgångsrikt med tanke professionstanken, som ska 
genomsyra bibliotekets verksamhet. 
 
 
 
 
 
                                                 

157 SFS 1996:1596. 
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Vi är kritiska till att bibliotekschef A hävdar att lärande resurser är något unikt, ty det finns 
samma typ av funktion hos högskola B och högskola C, trots att de inte har funktionen inom 
biblioteksorganisationen. Vi märker att alla tre vill bli centrum för ett av respektive högskolas 
utbildningsområde, vilket vi förstår hänger ihop med att de vill stödja sin moderorganisation. 
Som sades i stycket ovanför, finns det mer eller mindre allmänt intressegivande utbildningar, 
varför biblioteken kan välja vad inom högskolan de ska utveckla i sin profil.  
 
Organisationer i samma bransch är mer eller mindre homogena i sin framtoning och 
profilering, enligt Erlandsson158. Vi instämmer i att de tre högskolebiblioteken har samma 
framtoning såtillvida att de vänder sig till samma slags målgrupp och på ett övergripande plan 
har samma uppdrag. Både Erlandsson och Mårtenson menar emellertid att det är fördelaktigt 
att vara unik 159, vilket vi tycker går att applicera på högskolebibliotekens profilområden. 
Teorin betonar att det har blivit allt viktigare för organisationer att visa vad de kan och hur de 
skiljer sig från andra organisationer. Samtliga bibliotek har försökt att profilera sig, men 
metoderna varierar. Medan högskolebibliotek A profilerar sig främst genom de funktioner 
som ryms inom namnet Bibliotek & läranderesurser, anser vi att högskolebibliotek B främst 
profilerar sig genom att medverka i externa projekt, och högskolebibliotek C har 
östersjöforskning som största profil. 
 

Pedagogik som nyckelkompetens 
Vi märker att problemen med att få genomslag för informationskompetens i högskolornas 
utbildning finns på alla högskolebibliotek. Samtliga bibliotekschefer hoppas på att 
Bolognaprocessen ska bidra till att integrering av informationskompetens ska ges större vikt i 
utbildningen. Bibliotek B och C försöker genom diskussioner i sina högskolors Bolognagrupp 
få gehör och stärka bibliotekets ställning inom organisationen. Enligt Elliot de Sáez är det 
viktigt att nyckelpersoner utövar lobbyverksamhet för biblioteket160. Vi antar att 
bibliotekschef A bedriver lobbyverksamhet för bibliotekets roll i Bolognaprocessen, eftersom 
denne har inflytande i rektorns ledningsråd. Att institutionernas lärare anses viktiga för att 
integrera informationskompetensen i utbildningarna, märker vi tydligt i bibliotekschefernas 
resonemang. Vi märker att bibliotek B och C ser studenterna och forskarna, det vill säga 
användarna, som viktigaste kundgrupp. Detta anser bibliotekscheferna trots att vi vill 
aktualisera bibliotekets marknadsföring gentemot beslutsfattarna, och motiverar detta som att 
biblioteket tilldelas resurser genom att påvisa att de har många användare. Biblioteken A, B 
och C har relativt likvärdig fördelning av beståndsinköp. Samtliga bibliotek förvärvar mer 
elektroniska resurser än de har gjort tidigare. 
 
En organisation ska enligt Hessler inte vänta och se vad som händer, utan istället ta tag i 
möjligheter som finns i omvärlden161, vilket vi anser att samtliga bibliotek gör när det gäller 
Bolognaprocessen. Bibliotekscheferna har insett vikten av att aktivt påverka istället för att 
endast påverkas. Vi märker att biblioteken har chans att uppmärksamma sin verksamhet i 
organisationen i och med att krav ställs på att studenterna ska utveckla sin förmåga i 
informationskompetens. 
 

                                                 

158 Erlandsson 2005, s.99. 
159 Erlandsson 2005, s 15f ; Mårtenson 1998, s. 156. 
160 Elliot de Sáez 2002, s. 76f. 
161 Hessler 2003, s. 57; 190. 
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Vi märker att en samstämmighet råder, ty bibliotekscheferna är överens om att lärarna måste 
ta initiativ till att ge studenterna informationskompetens. För att praktisera Hesslers teori162 
krävs det dock att biblioteket mer aktivt erbjuder att undervisa i informationskompetens. Om 
vi drar detta till sin spets, betyder det att biblioteket ska ta initiativ till att utbildning i 
informationskompetens utförs. 
 

Tillgänglighet och fysisk struktur 
Vi anser att det är intressant att samtliga bibliotekschefer förespråkar centralisering. Det ligger 
antagligen i tiden att samla alla resurser på ett ställe, samt att bibliotekstjänster finns 
tillgängliga via Internet. Vi ser det som att högskolebibliotek A är föregångare, ty de har 
stängt sin filial, medan bibliotek B planerar att inom kort stänga sin filial. Med tanke på 
bibliotekschef C:s uttalande om centraliseringens fördelar anar vi att även detta bibliotek 
kommer att stänga sin filial. För de studenter som besitter förmåga att hitta i biblioteket anser 
vi att det är bra med centralisering, men för de som inte har lärt sig att söka i 
bibliotekskataloger etcetera, kan det vara obehagligt. I ett filialbibliotek förutsätter vi att det är 
lättare att både ta kontakt med bibliotekarien och att självständigt finna information. 
 
Bibliotek C har uppenbarligen längst öppettider, vilket vi tror samverkar med att där satsas 
mer resurser på att vara tillgängliga, än vad som satsas vid de andra biblioteken. 
Bibliotekschef A anser visserligen att studenterna vid högskolan endast efterfrågar de 
öppettider som erbjuds, men om detta stämmer anser vi att det är märkligt att efterfrågan från 
studenter vid högskola C skiljer sig markant mot vad studenterna efterfrågar vid högskola A. 
Vi konstaterar också att tillgänglighet består av andra variabler än öppettider. Bibliotek B 
anses av bibliotekschefen som tillgängligt, vilket vi förklarar med att biblioteket har ett 
centralt läge på campus. 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 8 Öppettider på högskolebiblioteken A, B och C 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

162 Hessler 2003, s. 57; 190. 

Högskolebibliotek: A  B  C 
 
Måndag-torsdag 8-20  8-20  8-21 
Fredag  8-18  8-18  8-19 
Lördag  11-16  10-14  9-17 
Söndag  11-16     ---  9-17 
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Vi märker att samtliga bibliotekschefer är positiva när de beskriver högskolebiblioteket som 
byggnad. Bibliotek B och C har utställningsverksamhet, medan bibliotekschef A ännu inte har 
förverkligat sin plan på att etablera biblioteket som kulturcentrum. Som vi tolkar det vill 
bibliotekschef A anordna utställningar som har olika kulturella teman, vilket liknar 
bibliotekschef B:s åsikter om att uppmärksamma skilda händelser inom och utanför 
högskolan. Bibliotek B verkar vara mer extrovert än de andra två biblioteken, ty vi har märkt 
att bibliotek B skapar värdekedjor då de uppmärksammar sådant som händer i samhället både 
lokalt och internationellt. Bibliotek C uppskattar visserligen externa förfrågningar, men vi har 
noterat att temat måste ha litterärt inslag och att de själva inte är drivande. 
 
En vacker byggnad kan skapa en positiv image, enligt Jacobsen och Thorsvik163. Samtliga 
bibliotekschefer anser att deras biblioteksbyggnad har denna egenskap, men vi har noterat att 
deras åsikter om vad som är vackert skiljer sig åt. Deras åsikter om vad som är adekvata 
utställningsteman skiljer sig också från högskolebibliotek till högskolebibliotek. 
 
Bryson betonar vikten av att vårda imagen för att den ska uppfattas positivt. Vi håller med 
Bryson om att en felaktig image kan orsaka att kvaliteten på informationstjänsten 
underskattas164, vilket går att tolka i samband med centralisering av biblioteksbyggnaderna. 
Vi tolkar bibliotekschef C:s synpunkt om att centraliserade bibliotek är nödvändiga, på så sätt 
att den kvalitet som finns på högskolebibliotekens service, förutsätter att ett centraliserat 
bibliotek för att kunna användas fullt ut. De vårdar imagen genom att centralisera, vilket gör 
de fysiska samlingarna mer lättillgängliga. Vi anser att bibliotek A har lyckats förverkliga sin 
intention att centralisera biblioteksverksamheten, medan bibliotek B är på väg att göra det och 
vi kan tänka oss att bibliotek C följer efter. 
 

Synlighet inom högskoleorganisationen 
Vi märker att det finns en del skillnader mellan hur högskolebiblioteken uppmärksammas 
inom sina moderorganisationer. Bibliotekschef A är medlem i det högsta ledningsrådet, vilket 
vi tolkar som att det är en plattare organisation inom högskola A, jämfört med de andra 
högskolorna. Bibliotekschef A kan ta upp biblioteksfrågor till diskussion direkt med 
högskolans högsta beslutsfattare, medan vi gör tolkningen att bibliotekscheferna B och C är 
tvungna att förlita sig på att någon annan ska föra deras talan i det högsta rådet. Vi anser att 
bibliotekscheferna B och C har svårare att få respons för sina åsikter inom sina 
moderorganisationer än vad som föreligger hos bibliotekschef A. Vi tycker oss också kunna 
se att högskola A är mer villig att hörsamma biblioteksfrågor, men samtliga bibliotek verkar 
vara mycket uppskattade inom respektive högskola. Enligt oss är bibliotek B och C mindre 
synliga inom högskoleorganisationen, vilket märks i att bibliotekschef B och C menar att 
högskolans beslutsfattare lägger mycket tid på andra viktiga frågor och därför inte har tid att 
sätta sig in i biblioteksverksamheten. Beslutsfattare vid högskola A verkar vara mer insatta i 
biblioteksvärlden, vilket vi tror har samband med att bibliotekschef A deltar i högsta 
ledningsrådet. 
 
Med differentiering inom en organisations olika enheter kan minskad förståelse mellan 
enheter uppstå, enligt Hessler165. Vi ser tendenser till detta på högskolebibliotek B och C, ty 
det verkar problematiskt att intressera vissa beslutsfattare. Elliot de Sáez menar att bibliotek å 
                                                 

163 Jacobsen & Thorsvik 2002 , s. 139 f. 
164 Bryson 1999, s. 285 f. 
165 Hessler 2003, s. 57. 
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ena sidan ligger centralt, men å andra sidan behandlas biblioteket styvmoderligt eftersom 
många inte vet vad de sysslar med. Trots detta menar Elliot de Sáez att biblioteket har en god 
image hos beslutsfattarna 166, vilket vi finner bevis för i bibliotekscheferna B:s och C:s 
resonemang. Vi har märkt att det finns en brist på insikt i biblioteksfrågor inom alla 
högskoleorganisationer, men vi anser att högskolebibliotek A är mer synligt än de andra är 
inom sina respektive moderorganisationer. Detta förklarar vi med att bibliotekschef A är 
medlem i rektorns ledningsråd, vilket de andra bibliotekscheferna inte är. 
 

Självbild 
Vi kan se tydliga skillnader i imageskapandet hos de olika högskolebiblioteken. Bibliotek A 
verkar vilja vara en mötesplats, dit hela högskolan kommer. Vi tycker att bibliotekschefen 
framställer biblioteket som att det ska besökas, men inte vara ett ställe där användarna ska 
vistas konstant. Bibliotek B är enligt oss utåtriktat och verkar vilja prova på nya saker, vilket 
ger det en förändringsbenägen och äventyrlig identitet. Bibliotekschef C har enligt oss en 
familjär syn på biblioteket. Gemensamhetskänslan vid högskolan avspeglar sig på biblioteket, 
som har fått sin identitet därifrån. Viljan att vara ett studentbibliotek syns på så sätt att de 
satsar mer resurser på att tillgodose studenter på grundutbildningen än vad som sker vid 
biblioteken A och B.  
 
En positiv syn på sin egen verksamhet och framgång skapar goda cirklar, enligt vår tolkning 
av Bruzelius och Skärvad167. Vi ser detta i samband med att biblioteken är förlagda i estetiskt 
tilltalande lokaler. Mitchell menar att det är viktigt att organisationen känner till sin egen 
identitet för att undvika att sända falska signaler till omvärlden168. Detta tolkar vi som att 
jämvikten rubbas om biblioteket skulle sända olika signaler internt och externt, men vi anser i 
motsats till detta att samtliga bibliotekschefer verkar vara medvetna om sitt eget 
imageskapande. 
 

Lärande organisation 
Både bibliotekscheferna A och B är enligt oss medvetna om risken med att vissa 
nyckelpersoner har unik kompetens. Vi ser att de har uppmärksammat att det är lämpligt att 
arbeta i team för att säkerställa att många medarbetare har samma kompetens. Att 
kompetenserna ska överlappa varandra är viktigt på alla bibliotek. Alla verkar satsa på att 
medarbetarna ska vidareutvecklas, både inom och utom biblioteksorganisationen. Det verkar 
som om bibliotekens anställda lär sig saker inom rådande värderingar, men bibliotekschef B 
verkar bredda sig mer än de andra genom att syssla med nyskapande projekt. Bibliotek B 
tillför ny kompetens genom att de lär sig nya saker under projekten, medan bibliotek C 
visserligen bedriver projekt, men snarare än att vara utåtriktade, lär sig genom att inom den 
egna bibliotekskulturen diskutera externa kurser och seminarier. Vi tycker att 
högskolebibliotek A liknar högskolebibliotek C, men att arbetsformerna på bibliotek A 
relaterat till de andra två biblioteken är mer internt inriktade. Medan bibliotek B engagerar sig 
i projekt i omvärlden och bibliotek C tar del av relativt många externa kurser, anser vi att 
bibliotek A är internt fokuserade på den egna bibliotekskulturen. 
 

                                                 

166 Elliot de Sáez 2002, s. 187-189. 
167 Bruzelius & Skärvad 2000, s. 283. 
168 Mitchell 2002. 
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Vi tycker att det verkar som att samtliga bibliotek anstränger sig för att vidareutbilda 
personalen, vilket tyder på att det är viktigt att ha en lärande organisation. Som vi antydde i 
stycket ovanför, ser vi en polarisering, där bibliotek A har en självcentrerad bibliotekskultur 
och bibliotek B har en omvärldsorienterad. 
 
En organisation bör förändras, inte enbart för att bli bättre på vad den redan kan, utan även ur 
innovativ synvinkel, är vår tolkning av Choo. Choo menar att organisationer bör skapa, sprida 
och förvärva kunskap bland medarbetarna som arbetar där169. Vi anser att bibliotekscheferna 
har förstått sammanhanget mellan överlevnad och vidareutbildning av personalen, ty det 
verkar som om de satsar stora resurser på att få in ny kunskap till organisationen. Detta känner 
vi igen från teorin, som betonar att nya krav på organisationen bör betraktas som 
möjligheter170. 
 
Bibliotekscheferna A och B betonar dessutom vikten av att sprida kompetensen bland 
personalen, för att gardera sig mot att förlora oersättlig kunskap vid bland annat 
pensionsavgångar. I samband med förändringsarbeten verkar det som om bibliotek A kopierar 
normer, värden och strategier som redan finns inom högskolan, vilket Choo kallar inlärning 
genom enkelt varv171. Detta anser vi eftersom de har övertagit verksamheten med 
studentservice, som redan fanns vid högskola A, men att detta inte tillför ny kompetens in till 
högskoleorganisationen som helhet. Det vi har sett av bibliotek B:s förändringsarbete är att 
det sker i projektform. De söker extern påverkan, vilket inför ny kompetens i högskolan som 
helhet. Detta är mer innovativt än lärande enligt enkel varvning, men det är svårt för oss att 
avgöra om det rör sig om inlärning enligt dubbelt varv, eller om det är att gå ”ett och ett halvt 
varv”. Vi anser att projektarbetet är dubbelt varv, men att normerna inom 
biblioteksorganisationen endast på sikt kommer att förändras i grunden. 
Biblioteksorganisationen kommer inom överskådlig tid att behålla sina grundläggande värden, 
men bibliotek B är beredda att lära sig genom att ta till sig nya strategier, vilket enligt teorin 
är att tillämpa inlärning enligt dubbelt varv172. Eftersom inlärningen sker parallellt med och 
anpassat till den ordinarie biblioteksverksamheten, anser vi att arbetssättet vid bibliotek B 
ligger mitt emellan enkelt och dubbelt varv. 
 

Hjärnan som metafor 
Vi tolkar att bibliotekschef A:s metafor tentakeln symboliserar att samla in information, 
vilken ska lagras. Vi märker att ingen bibliotekschef tilltalas av metaforen hjärnan. 
Bibliotekschef B och C anser att det går att dra paralleller till hjärnans minne, men ser på sina 
respektive högskolebibliotek som aktiva. De vill inte associeras med något så passivt som 
minnesfunktionen, varför bibliotekschef C hellre använder metaforen blodomloppet. Vi 
kopplar ihop detta med att blodomloppets syre vitaliserar hela kroppen när det pumpas runt i 
blodådrorna. Alla vet att kroppen är beroende av att syresättas, liksom vi ser högskola C som 
ständigt beroende av sitt högskolebibliotek. Blodomloppet/biblioteket måste fungera hela 
tiden, ty kroppen/högskolan är beroende av dess syre/information. Vi håller med om att 
metaforen blodomloppet är mer applicerbar än hjärnan, eftersom en hjärndöd kropp kan leva 
vidare, men givetvis utan en ytterst viktig funktion. Om hjärtat stannar kan kroppen däremot 
inte fortsätta att fungera på något sätt. 
                                                 

169 Choo 2002, s. 14. 
170 Choo 2002, s. 14. 
171 Choo 2002, s. 13 f. 
172 Choo 2002, s. 15. 
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Vi tolkar högskolebibliotekarie C:s metafor som att högskolan skulle försvinna om biblioteket 
försvann. Vi tolkar högskolebiblioteken B och C som att de ser sin uppgift som att sprida 
information inom högskoleorganisationen, medan vi tolkar bibliotekschef A:s syn som att 
denne anser att bibliotekets viktigaste uppgift är att samla in information. 
 
Morgan menar att en organisation kan liknas vid en hjärna, ty den tar till sig information och 
tolkar den173. En enhet inom organisationen kan fungera som en hjärna som har den 
övergripande kontrollen över beslutsfattandet, men vi märker att bibliotekscheferna inte 
tilltalas av detta. Bibliotekscheferna B och C kan i och för sig koppla samman bibliotekets 
arkiverande verksamhet med minnet, men båda anser att detta ger en alltför passiv bild av 
biblioteksverksamheten. Bibliotekschef C använder helst metaforen blodomloppet när denne 
beskriver sitt högskolebibliotek, vilket vi tolkar som att högskolan skulle försvinna om 
biblioteket försvann. Bibliotekschef A vill definitivt inte symbolisera sitt högskolebibliotek 
med hjärnan eller någon annan metafor, men vid närmare eftertanke liknar denne biblioteket 
vid tentakeln. Vi tolkar detta som att biblioteket aktivt samlar in kunskap till organisationen, 
eftersom den eftersträvar ett stabilt tillstånd. För att kunna delge information som stödjande 
enhet inom högskolan, är det nödvändigt att ständigt söka information i omvärlden. I likhet 
med teorikapitlets cybernetik174, antar vi att biblioteket försöker kommunicera både internt 
och externt för att bibehålla en stabil nivå av information. 
 
Varken vi eller bibliotekscheferna anser att det går att applicera Morgans metafor på 
biblioteksorganisationen. Vi menar snarare att metaforen kan tillämpas på högskolans högsta 
ledningsråd. Vi håller med om att metaforen blodomloppet är mer applicerbar än hjärnan, 
eftersom en hjärndöd kropp kan leva vidare, men givetvis utan en ytterst viktig funktion. Om 
hjärtat stannar kan kroppen däremot definitivt inte fortsätta att leva. Vi tolkar 
högskolebibliotek B och C som att de ser sin uppgift som att sprida information inom 
högskoleorganisationen, medan högskolebibliotek A anser att bibliotekets viktigaste uppgift 
är att samla in information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

173 Morgan 1998, s. 74. 
174 Morgan 1998, s. 77. 
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5.3 Vår förståelse av imageskapande 
Studierna av profil, image och identitet har givit oss insikter i hur de tre aspekterna sitter ihop. 
Vi har märkt att det är svårt att särskilja vad som är vad, ty de går ofta ihop, likt teorikapitlets 
figur som visar hur de överlappar varandra. Vi instämmer i att alla tre perspektiv kan förklara 
vad en organisation är och gör, samt att det är problematiskt att säga var en av dem börjar och 
en annan av dem slutar. Det är även problematiskt att uttala sig om organisationernas identitet 
utifrån en eller ett fåtal respondenter. Därför är det bättre att tala om imageskapande, som kan 
handla om en persons synvinkel.  
 
Identiteten/imageskapandet är grunden, som ligger bakom och under de andra aspekterna. 
Identiteten bygger på kultur och värderingar, vilka finns där oavsett vad organisationens 
beslutsfattare önskar eller inte önskar. Det är mycket svårt att ändra på kulturella faktorer, 
men det går att skapa en image av de delar av identiteten som är tilldragande. På så sätt kan 
satsningar ske på utvalda delar av identiteten, och dessa utvalda delar är profilen. Profilen är 
beroende av identiteten och materialiserar de värden som ligger i identiteten. Allt i profilen 
grundar på identiteten, men allt i identiteten syns inte i profilen. Som toppen av ett isberg syns 
således bara en liten del av organisationen för omvärlden. 
 
Ju längre bort från en organisations ledning en aktör är, ju mer påverkas denne av 
organisationens image. Imagen finns utanför organisationen, men är beroende av profil och 
identitet/imageskapande. Eftersom föreliggande uppsats behandlat beslutsfattares syn på 
biblioteket inom deras egen moderorganisation, beror imagen relativt mycket på 
bibliotekschef A:s imageskapande. Därför anser vi att det i denna uppsats förhåller sig på så 
sätt att imagen, likt en spegel, reflekteras mestadels i identiteten som utgör botten på isberget. 
 
Organisationen kan förbättra sin image genom att profilera sig med tanke på vad som väcker 
intresse. Högskolans utbildnings- och forskningsområden bestämmer ramarna, men möjlighet 
finns att skapa en framgångsrik image. Bibliotekschefen bör ha en medvetenhet som bottnar i 
att biblioteksorganisationen kan använda de utvalda delarna som finns inom ramen för 
högskolan, men medvetenhet krävs även om vilka ämnesområden som engagerar och 
intresserar. Imageskapandet bör bygga på noga utvalda profilområden. 
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6. Avslutning 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi har dragit, vartefter vi ger förslag på framtida 
studier. 
 
 

6.1 Slutsatser 
Genom analysen har vi kommit fram till sådant som överensstämmer bättre eller sämre mellan 
beslutsfattare och bibliotekschef, samt hur bibliotekschefen vid huvudexemplet ser på profil, 
image och identitet, relaterat till de två andra bibliotekscheferna. Vad gäller synen på 
biblioteket är samtliga beslutsfattare vid högskola A positivt inställda. Bibliotekscheferna vid 
samtliga högskolor upplever det också som att biblioteket är uppskattat. Emellertid har vi sett 
att bibliotekscheferna B och C har märkt ett visst avståndstagande från beslutsfattare inom 
deras högskoleorganisationer, men dessa tendenser verkar inte bibliotekschef A uppfatta. Vi 
anser att det hänger ihop med att bibliotekschef A sitter med i högskolans högsta strategiska 
organ, vilket de andra inte gör. Vi har kommit fram till att detta innebär att bibliotekscheferna 
B och C är tvungna att förlita sig på att andra ska föra deras talan gentemot högsta ledning. 
Bibliotekschef A kan föra sin egen talan, vilket innebär att denne får möjlighet att framföra 
sina åsikter utifrån samma förutsättningar som högskolans prefekter. Många prefekter samt 
rektorn betonade under intervjun att bibliotekschefen är med i rektorns ledningsråd, vilket vi 
anser tyder på att bibliotekets organisatoriska synlighet är stor inom högskola A. 
 
När det gäller den fysiska synligheten menar både bibliotekschefen och beslutsfattarna att 
byggnaden är imageskapande. Samtliga menar att biblioteksbyggnaden är estetiskt tilltalande, 
samt att den är ett marknadsföringsobjekt. För att jämföra med bibliotek B och C, har vi sett 
att samtliga bibliotekschefer är nöjda med utseendet på sin byggnad. Detsamma gäller 
tillgängligheten, vilken vi har sett att bibliotekscheferna beskriver som god, med hänvisning 
till variabler såsom öppettider och centralisering. När det gäller centralisering anser samtliga 
bibliotekschefer och beslutsfattare att fördelarna dominerar, men en prefekt vid högskola A 
framför även starka skäl för att ha filialbibliotek. 
  
Integration av informationskompetens i utbildningarna är ett stort debattområde för 
biblioteken, men bibliotekscheferna anser att deras respektive högskolor inte fullt ut använder 
den skicklighet som biblioteket besitter. Bibliotekscheferna vid samtliga högskolor anser att 
institutionerna bär det största ansvaret för att integrera informationskompetensen, vilket 
överensstämmer med beslutsfattarnas åsikt. Ett annat område där det råder relativt stor enighet 
är att högskolebibliotek A förutom att vara ett traditionellt bibliotek verkar för annan 
studentservice, vilket avspeglar sig i det nya namnet Bibliotek & läranderesurser. En prefekt 
menar dock att bibliotekets image förändras negativt i och med detta, ty biblioteket förlorar 
sin tydliga roll som plattform för inhämtandet av information. Oenighet råder om på vilket 
sätt professionstanken ska införlivas i bibliotekets verksamhet. Samtliga beslutsfattare och 
bibliotekschefen har många idéer om hur detta ska ske, men de är osynkroniserade kring 
detta. Biblioteksfrågor som behöver diskuteras ytterligare i rektorns ledningsråd är främst 
ovanstående professionstanke, ovanstående integration av informationskompetens och 
eventuell utställningsverksamhet. 
 
Samtliga beslutsfattare samt bibliotekschef A vill att biblioteket, vid sidan av rollen som 
stödjande, antar en allmänbildande roll. De är överens om att ytterhallen lämpar sig väl för 
utställningar, men vi har sett att bibliotekschefen inte anser sig ha befogenheten att nyttja 
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denna. Emellertid antar bibliotekschefen gärna uppdraget att vara högskolan kulturella 
centrum, likväl som de andra bibliotekscheferna har en viss utställningsverksamhet vid sina 
högskolebibliotek. Vi tycker att den typ av utställningsverksamhet som bedrivs vid 
högskolebiblioteken speglar deras identitet/imageskapande. Högskolebibliotek B 
uppmärksammar till stor del sådant som händer i omvärlden, vilket går hand i hand med deras 
högskolas entreprenöriella identitet, medan den litterära inriktningen på högskolebibliotek C:s 
utställningar tyder på att deras högskola har en familjärt bildande identitet. Bibliotekschef A 
uppfattar biblioteket som en mötesplats för studenterna. Denna syn delas av beslutsfattarna, 
vilket betyder att bilden av biblioteket är synkroniserad inom högskoleorganisation A. 
 
Bibliotekscheferna har förstått vikten av att förändras i takt med omvärlden, vilket de visar 
genom att agera som lärande organisationer. Extern vidareutbildning, som tillför ny kunskap 
till biblioteksorganisationen, förekommer mer eller mindre vid samtliga högskolebibliotek. Vi 
har dock sett att biblioteksorganisationer inte kan lära sig enbart enligt dubbelt varv, ty 
biblioteksverksamheten bygger på fasta normer och värderingar. Inlärning enligt enkel 
varvning pågår ständigt, främst genom personalmöten som syftar till att överföra kunskap 
mellan medarbetarna. Bibliotekscheferna anser att metaforen hjärnan inte går att applicera på 
högskolebiblioteket. Bibliotekscheferna  B och C kan förlika sig med hjärnans minne, men vill 
inte se biblioteksverksamheten som ett passivt arkiv. Bibliotekscheferna A och C föredrar de 
aktiva metaforerna tentakel och blodomlopp. 
 
 

6.2 Förslag till framtida studier 
Föreliggande uppsats är en tvärsnittsstudie, vilket betyder att vi inte ämnade uppmärksamma 
historia eller framtid. Vi har däremot ett antal idéer om hur framtida studier skulle kunna 
utformas. En framtida studie kunde bygga vidare på samma studieområde, antingen genom 
fördjupning eller genom breddning.  
 
Efter att ha genomfört denna uppsats har vi blivit insatta i ämnet och det vore spännande att 
fortsätta. För att fortsätta där vi slutar, kunde vi enskilt doktorera med inriktning mot varsitt 
perspektiv. Då kunde fler beslutsfattare på högskola A intervjuas eller, vilket vi anser har 
breddat vår insikt om högskolebibliotek, kunde många bibliotekschefer intervjuas. Att utröna 
hur små akademiska bibliotek profilerar sig är ytterst intressant nu när eftergymnasiala studier 
har blivit allt vanligare. 
 
Bibliotekscheferna och beslutsfattarna var mer eller mindre omedvetna om 
högskolebibliotekens profil, image och identitet, varför det för tillfället inte gick att förändra 
eller förbättra profil, image och identitet. Med andra ord går det inte att förändra eller 
förbättra något som inte finns. Med stöd av denna uppsats kan högskolebibliotek A fortsätta 
med arbetet med att positionera sig gentemot högskolans beslutsfattare. En framtida studie 
skulle kunna handla om hur detta positioneringsarbete kunde förstärkas. 
 
På magisternivå kunde en uppsats behandla samma ämnen som vi gjort, men med en mer 
praktisk vinkel. Olika alternativ på marknadsföringsstrategier gentemot beslutsfattarna kunde 
presenteras i en sådan uppsats. Värt att uppmärksamma är att framtida studier inom 
föreliggande uppsatsämne inte nödvändigtvis behöver genomföras inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. I synnerhet lämpar sig uppsatsämnet för inriktningar i marknadsföring 
och organisationsteori inom företagsekonomi eller sociologi. 
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7. Sammanfattning 
Föreliggande uppsats handlar om imageskapande med hjälp av aspekterna profil, image och 
identitet vid högskolebibliotek. Syftet var tvådelat, varav det första var att uppmärksamma 
och analysera åsikter hos bibliotekschef och beslutsfattare vid en högskola, högskola A, som 
utgör huvudexempel. Det andra syftet var att fokusera synsätt hos huvudexemplets 
bibliotekschef och relatera det till hur två andra bibliotekschefer uppfattar sin 
biblioteksverksamhet. Med detta ville vi åstadkomma ett visst djup i hur högskolebibliotek 
kan uppfattas inom sin egen moderorganisation, samt förvärva en flerdimensionell insikt i 
biblioteksfrågor som ligger i tiden. De övergripande frågorna var: 
 
 

• Hur ser huvudexemplets beslutsfattare på sin högskolas bibliotek relaterat till 
bibliotekschefens syn? 

 
 

• Vilken syn på sin egen verksamhet har bibliotekscheferna vid tre likvärdiga 
högskolebibliotek? 

 
 
Den teoretiska ramen förklarade uppsatsens perspektiv på profil, image och identitet, samt 
redogjorde för aktörsperspektivet. Aktörsperspektivet låg sedan till grund för insikt i 
beslutsfattarnas och bibliotekschefernas uppfattningar. Tillvägagångssättet för att kunna ta del 
av synsätt på biblioteket var att intervjua om uppdrag, namnbyte, informationskompetens, 
tillgänglighet, strukturer, lärande organisation och metaforer. Intervjumetoden var 
semistrukturerad och ägde rum i informanternas arbetsrum. Vi intervjuade sju olika aktörer, 
varav en är rektor vid högskola A, tre stycken är prefekter vid högskola A och tre stycken är 
bibliotekschefer vid högskolebiblioteken A, B och C. 
 
Av etiska skäl tilläts informanterna att komma med synpunkter på referatet av intervjun med 
dem. Efter detta sammanfattades intervjuerna och presenterades i resultatkapitlet, där även de 
strategiska verksamhetsplanerna återgavs. Vi har sett att resultatet analyserades med 
utgångspunkt i den teoretiska ramen. Pedagogik anses av bibliotekschef A vara en profil, men 
beslutsfattarna instämmer inte helt. De menar att tillhandahållandet av informationskompetens 
ingår i bibliotekets roll, liksom bibliotekscheferna vid högskolebiblioteken B och C anser att 
det ingår i biblioteksuppdraget. Högskolebibliotekens profil går hand i hand med respektive 
högskolas profileringsområden, men emellertid har vi noterat att det går att framhäva mer 
eller mindre intressegivande områden. Samtliga bibliotekschefer eftersträvar att biblioteket 
ska vara en lärande organisation, vilket yttrar sig på olika sätt. Identiteten kan även 
synliggöras med metaforer, men ingen av bibliotekscheferna kan fullständigt förlika sig med 
metaforen hjärnan. De beskriver hellre sin biblioteksverksamhet med mindre storslagna ord 
som påvisar aktivitet. 
 
Högskolebibliotek A:s namnbyte till Bibliotek & läranderesurser väcker blandade 
uppfattningar hos beslutsfattarna, men de flesta är positiva. Meningarna går också isär 
angående vilken roll biblioteket ska spela i samband med professionssträvan och hur 
utställningsverksamheten ska bedrivas, men detta kan komma att synkroniseras. 
Bibliotekschefen och beslutsfattarna är eniga om att biblioteket bör anordna utställningar i sin 
estetiskt tilltalande byggnad. Biblioteket har en positiv image och högskoleorganisationen kan 
använda detta i sin marknadsföring. 
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BILAGA 1. Intervjumallar 
 
 
 

Intervjuämnen för beslutsfattare: 
 
 
Personlig fråga 
 
Högskolan i Borås uppfattning av sig själva och högskolebiblioteket 
 
Syn på högskolebiblioteket och vad ett högskolebibliotek har för uppdrag 
 
Bibliotekets image och profil 
 
Det önskvärda högskolebiblioteket och dess plats inom högskolan 
 
 
 
 
 

Intervjuämnen för bibliotekschefer: 
 
 
Personlig fråga 
 
Syn på högskolebiblioteket och vad ett högskolebibliotek har för uppdrag 
 
Bibliotekets image och profil 
 
På vilket sätt högskolebiblioteket stödjer verksamheten vid just högskola A/ B/ C 
 
Hjärnan som metafor 
 
Biblioteket som en lärande organisation 

 

 


