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Abstract:  The purpose of this paper is to describe methods to 

computerize a library and to compare theory with a process in 
a school library. The case study is based on a school library 
called Sunnerbogymnasiet which is situated in Ljungby. My 
questions are; 

 
– Which methods are parts of the process to computerize a 

library? 
– Which methods are used in the process in 

Sunnerbogymnasiet? 
– What does the practical process look like compared to the 

methods described in theory? 
 

In the paper I present the methods in the process according 
to the studied literature and compare these with a process at 
Sunnerbogymnasiet. The most significant result is that 
cooperation between the school library and the community 
library was the most important reason for the choice of 
library computer system. There are many reasons for 
cooperation between the libraries, among others that the 
books in the school library may be used more effectively.  
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1. INLEDNING   
 
Jag tillträdde en tjänst som skolbibliotekarie på Sunnerbogymnasiet i Ljungby under 
sensommaren 2003 och där ville de ha hjälp att datorisera biblioteket. Man hade fram 
till dess arbetat med en kortkatalog vilken upplevdes som otymplig att söka i och 
dessutom var inaktuell. Orsakerna till att den var inaktuell fick jag reda på när jag hade 
arbetat ett tag på skolan. Alla böcker som hade köpts in via Bibliotekstjänst hade 
medföljande katalogkort till kortkatalogen vilket gjorde det relativt enkelt att placera 
dessa i kortkatalogen. Dock hade böcker som köpts in genom andra företag inte denna 
tjänst. Detta medförde att biblioteksassistenten och jag fick sitta och skriva 
katalogkorten manuellt på en gammal skrivmaskin, ett arbete som tog mycket tid i 
anspråk. Det var naturligtvis inte hållbart i längden, vilket var en av anledningarna till 
att man från skolans sida ville se en datorisering genomförd snarast. Både skolledning, 
lärarna och eleverna själva ville att det skulle vara enklare att söka efter böcker och efter 
annat material som inte fanns på skolbiblioteket, till exempel material från 
folkbiblioteket eller artiklar i databaser. En datorisering var alltså nödvändig för att den 
fortsatta verksamheten skulle fungera och utvecklas.  
 
Jag blev nyfiken på hur metoderna ser ut vid förvärv av biblioteksdatasystem då jag 
skrev en b-uppsats om omvärldsbevakning och bibliotekssystem. Vid det tillfället höll 
bibliotekarierna i Ljungby på att byta ut bibliotekssystemet mot ett nytt system och jag 
fick genom mötet med dem en liten inblick i hur många olika delmoment som finns 
inom processen. Det var nu jag började fundera på hur viktigt det är att vara inläst på 
området för att kunna genomföra förändringen med ett gott resultat. Jag kände alltså till 
en del om processens alla delar innan jag tillträdde tjänsten på Sunnerbogymnasiet 
vilket underlättade mitt arbete.  
 
Då jag läst om processen med att införa biblioteksdatasystem tog jag också reda på de 
generella anledningarna till varför man datoriserar ett bibliotek. Sammanfattningsvis 
handlar det om att man genom ett biblioteksdatasystem kan effektivisera 
biblioteksrutinerna och förbättra servicen gentemot låntagarna. Rutiner som 
effektiviseras kan vara nyförvärv, katalogisering, fjärrlån, låneinformation och 
verksamhetsinformation. 1 Förbättringar då det rör service gentemot låntagare kan till 
exempel vara att sökmetoderna har förbättrats med bibliotekssystemen. Det är enklare 
att söka och finna information idag med datoriserade bibliotekssystem. Att användarna 
själva sköter sökning och reservationer underlättar för personalen och för användaren 
själv.2  
 
 
 
 

                                                 
1 Rowley, Jennifer (1998), The electronic library, s. 338-339 
2 Rowley (1998), s. 342-346 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i en litteraturstudie belysa metoder för 
datorisering samt jämföra med en praktisk erfarenhet. Jag ämnar att i uppsatsen 
synliggöra den process som startar då man ska byta ut ett gammalt biblioteksdatasystem 
mot ett nyare eller datorisera från början. För att belysa processen har jag valt att ta med 
ett praktiskt exempel från ett skolbibliotek där jag arbetat. Det praktiska exemplet är 
grundat enbart på egna erfarenheter och dessa jämförs i uppsatsen med resultatet av 
litteraturstudien.  
 
Mina frågeställningar; 

- Vilka metoder för datorisering finns beskrivna i litteraturen? 
- Hur kan en datoriseringsprocess se ut i praktiken?  
- Hur förhåller sig datoriseringsprocessen i praktiken till metodbeskrivningar i 

litteraturen? 
 
 
1.2  METOD OCH MATERIAL  
    
Min metod är litteraturstudier och en mindre empirisk studie. Resultaten av 
litteraturstudien och den empiriska studien varvas i ett avsnitt i syfte att förenkla 
jämförelsen mellan de båda. Litteraturstudien består av beskrivna metoder av processen 
att införa ett biblioteksdatasystem. Den empiriska studien består av en beskrivning av 
mitt tillvägagångssätt på Sunnerbogymnasiet och är ett belysande exempel på hur det 
kan gå till i praktiken. Exemplet kan inte ses som representativt för bibliotek i 
allmänhet, ej heller för skolbiblioteken i landet.  
 
Att basera en studie på egna erfarenheter kan vara vanskligt eftersom risken är stor att 
texten kan bli färgad av åsikter och värderingar. Jag har dock haft denna tanke med mig 
från början och har försökt att beskriva processen så objektivt som möjligt. Egna 
värderingar och åsikter har uteslutits i syfte att uppnå en så objektiv studie som möjligt. 
Hade studien baserats på någon annans erfarenheter hade det däremot kanske till och 
med varit givande att ha med vissa åsikter kring processen, men då hade man eventuellt 
varit tvungen att vinkla perspektivet och syftet något annorlunda. Syftet med den här 
uppsatsen rör inte åsikter och värderingar kring processen, varför det inte har stört 
studien att dessa inte varit med.    
 
Uppsatsen har en del naturliga avgränsningar, nämligen att jag har valt att bara ha med 
ett praktiskt exempel för att belysa processen i stället för flera. Orsaken till denna 
begränsning är att jag fann det tillräckligt för att belysa processen. Det hade varit 
annorlunda om jag hade haft ett syfte att få fram generella metoder för att införa 
bibliotekssystem på bibliotek, vilket hade fört med sig ett flertal fall att presentera. Jag 
är inte ute efter att finna generella metoder för hur man datoriserar biblioteken i Sverige 
utan avser endast att granska de ingående momenten för att jämföra dem med min egen 
erfarenhet. Syftet med det är att få upp ögonen för den problematik som faktiskt kan 
finnas i kopplingen mellan teori och praktik, i alla fall när det gäller mindre bibliotek.  
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1.2.1 Informationssökning  
 
Litteraturen i uppsatsen hittade jag främst i Högskolan i Borås bibliotekskatalog 
Voyager med hjälp av sökorden ”bibliotekssystem”, ”biblioteksdatasystem”, ”system”, 
”datasystem”, ”library information system”, ”information system” med flera. Dessa ord 
gav mer eller mindre relevanta träffar och jag kunde via de källor jag fått fram göra så 
kallade kedjesökningar. Kedjesökningarna baserades på källförteckningarna i böckerna, 
genom vilka jag kunde söka vidare inom området. Jag gjorde även vissa sökningar 
direkt i hyllorna där jag fann några av mina källor.    
 
Jag fann till en början en mängd litteratur av varierande ålder, upphov och syften. Det 
fanns till exempel relativt mycket äldre litteratur från 1970 och -80 talen. Dock fann jag 
att dessa källor var något föråldrade gällande teknik, arbetsuppgifter och arbetsrutiner. 
Eftersom syftet  med uppsatsen är att belysa metoder som skulle kunna användas av ett 
skolbibliotek idag valde jag bort dessa äldre källor. I uppsatsen använder jag mig främst 
av material från 1990 talet fram till idag. Meningen med det något snäva urvalet är att 
jag vill försöka få fram en relativt färsk bild av hur man på bästa sätt skulle kunna gå 
tillväga vid ett inköp av ett nytt bibliotekssystem på dagens skolbibliotek.  
 
Jag använder mig av sekundära källor i uppsatsen vilka jag bedömer som trovärdiga då 
de flesta tillkommit i universitets- eller högskolemiljö. Jag har även använt mig av 
material från Skolverket, Statens Kulturråd och ett antal olika metodböcker inom ämnet 
bibliotekssystem vilka skildrar automatiseringsprocessen på olika sätt.3 Anledningen till 
mitt val av källor hör ihop med uppsatsens syfte, det vill säga att beskriva metoder för 
införande av bibliotekssystem utifrån litteraturstudier. Teorierna ska sedan gå att 
jämföra med ett praktikfall, i uppsatsen Sunnerbogymnasiets skolbibliotek i Ljungby 
kommun.   
 
 
1.3  TIDIGARE STUDIER  INOM OMRÅDET  
 
Här presenteras tidigare studier som gjorts inom området och som använts i uppsatsen. 
De källor som tas upp är de som huvudsakligen använts i studien.  
 
Då ett informationssystem ska införas, i uppsatsen ett biblioteksdatasystem, behövs 
någon slags tillvägagångssätt. Det finns en mängd olika förfaranden beskrivna i 
litteraturen och de kan innehålla rekommendationer om olika faser i processen och vilka 
som ska medverka i faserna. Exempel på olika faser är utvärdering och planering. I 
litteraturen kan det också finnas råd om vilka dokument och rapporter som ska skapas i 
varje delmoment i processen. De olika metoderna skiljer sig ofta åt i upplägg och 
rekommendationer, beroende på inriktning och perspektiv. 
 
Jennifer Rowley har skrivit boken The electronic library (1998) i vilken hon tar upp 
begrepp som informationssystem, informationsåtervinning och biblioteksdatasystem. 
Jag har främst använt mig av delarna om biblioteksdatasystem till denna uppsats. 
Författaren är professor i Information Management vid Edge Hill University College 
och hon har skrivit flera böcker inom dessa begreppsområden. Jag har huvudsakligen 
använt mig av hennes modell för systemutveckling, vilken innehåller följande steg:  

                                                 
3 Ejvegård, Rolf (2003), s. 18 
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1. Behovsanalys och utvärdering av olika biblioteksdatasystem. 
2. Kravspecifikation, där personalen definierar verksamhetens behov. 
3. Val och beställning av hårdvara och mjukvara. 
4. Implementeringsfas innehållande installering av biblioteksdatasystemet, 

utbildning av personalen och en övergång mellan det gamla och det nya 
systemet.  

5. Utvärderingsfas, där man kan utvärdera processen och biblioteksdatasystemet.4 
Modellen använder jag i syfte att strukturera uppsatsen i olika steg, där hennes modell 
får utgöra en ram för mina studier.  
 
Författarna John Cohn, Ann Kelsey och Keith Michael Fiels har skrivit boken Planning 
for integrated systems and technologies: a how-to-do-it manual for librarians (2002), 
där de skriver om den praktiska processen att datorisera ett bibliotek. De tar upp de 
olika momenten i processen och går i vissa fall in i detalj hur personalen ska gå tillväga. 
Momenten tycks i princip följa Rowleys fem steg, men med ett något annorlunda 
upplägg och med vissa andra tyngdpunkter. John Cohn och Ann Kelsey arbetar på 
Sherman H. Masten Learning Resource Center, County College of Morris in Randolph, 
New Jersey och de har tillsammans företaget DocuMentors, vilken är en konsultfirma. 
Keith Michael Fiels arbetar på Massachusetts Board of Library Commissioners, Boston. 
Jag har huvudsakligen använt mig av de avsnitt i boken som tar upp de grundläggande 
momenten i datoriseringsprocessen men har inte gått in i detalj vid varje metod.  
 
Larry Osborne och Margaret Nakamura skriver om processen att undersöka 
verksamheter för att kunna införa ett system till arbetsplatsen i sin bok Systems Analysis 
for librarians and Information Professionals (2000). Momenten i processen följer i 
princip de olika stegen som jag redovisade enligt Rowley, dock med vissa andra 
tyngdpunkter och utvikningar. De tar upp olika aspekter om systemanalys med metoder 
och tekniker för att underlätta processen. Tyngdpunkten ligger på varför man ska göra 
systemana lys och hur det ska göras. Författarna är verksamma inom området som lärare 
och boken tillkom i syfte att kunna användas som lärobok inom ämnet Biblioteks- och 
Informationsvetenskap. Jag har använt mig av de delar som motsvarar momenten som 
Rowley tar upp. 
 
Malin Ögland har skrivit häftet Skolans bibliotek: om att utveckla samarbetet mellan 
skolbibliotek och arbetslag (2002) med stöd av Statens kulturråd. Syftet med skriften 
var att visa hur bibliotekarier och lärare kan utveckla funktionerna i ett skolbibliotek. 
Ögland är bibliotekarie och hon reflekterar i skriften över sitt arbete i denna process och 
över vilka funktioner som behövs i ett skolbibliotek. Jag har främst använt materialet till 
avsnitt 1.6 Vad är ett skolbibliotek och vilka är dess syften, där jag skriver om olika 
uppfattningar som finns om skolbibliotek.  
 
En annan skrift som också tar upp vilka syften och funktioner ett skolbibliotek bör ha är 
Folkbiblioteksmanifestet, Skolbiblioteksmanifestet (2000) utgiven av Svenska 
Unesorådet. Här finns de framarbetade riktlinjerna för dessa två biblioteksformer. Jag 
har använt dessa riktlinjer i samma avsnitt som nämndes ovan.  
 
Ytterligare en skrift tar upp skolbibliotekets syften och funktioner, Skolbiblioteken i 
Sverige: kartläggning, analys och probleminventering (1999), utgiven av Statens 

                                                 
4 Rowley, Jennifer (1998), The electronic library, s.125ff 
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Kulturråd. Denna använder jag också i avsnittet om skolbibliotek. Skriften tillkom i 
samband med en utredning som Kulturrådet beslutade att genomföra 1997.  
 
Utöver dessa källor tillkommer några magisteruppsatser inom ämnet Biblioteks- och 
Informationsvetenskap, vilka alla tar upp datorisering eller biblioteksdatasystem, fastän 
i olika perspektiv.  
 
Erik Sjödell har skrivit Debatten om biblioteksdatoriseringen: tendenser i 
Biblioteksbladet, BIS och DIK-forum 1970-1999 (2000) där han skildrar den debatt som 
pågått under ett tjugotal år. Jag använder främst denna i avsnittet 1.5.3 Debatten om 
biblioteksdatoriseringen i syfte att belysa de frågeställningar och problem som lyfts 
fram under denna tidsperiod.  
 
Jenny Grubbström har skrivit Datoriseringen av folkbiblioteken i Sverige: förförelse 
eller förskräckelse (1997) och i denna har hon en inriktning mot det historiska skeendet 
och den debatt som förekommit om datorisering av bibliotek. Jag har använt studien i 
avsnittet 1.5.2 Utvecklingen på biblioteken i Sverige, till vilket jag även använt mig av 
Elisabeth Franzéns studie, Datorernas intåg i biblioteksvärlden. En historisk 
tillbakablick och fallstudier (1997. Denna har också fokus mot utvecklingen men har 
också med en liten fallstudie.  
 
I uppsatsen Utvärdering av automatiserade bibliotekssystem: en jämförelse mellan teori 
och praktik (1997) tar författarna Elin Ahlgren och Therese Gustavsson upp ett moment 
i processen, nämligen utvärderingen. De tar även upp de andra stegen i processen, men 
deras tyngdpunkt ligger på utvärderingen i teorin och hur den går till i praktiken. Jag 
använder mig av studien främst i stycket 2.11 Utvärdering i teorin, men även i andra 
avsnitt finns deras studie med som referens.  
 
Uppsatsen Att angöra en brygga: kommunikation mellan bibliotek och 
systemleverantör, kravspecifikationer som metod vid förvärv av automatiserade 
bibliotekssystem (1999) av Anna Hellsten och Karin Wannerud har skrivit om processen 
ur ett socialt perspektiv. De har ett fokus på högskolebiblioteket i Borås, där de 
genomfört sin studie. De går också igenom alla momenten i processen och jag använder 
mig av deras studie i avsnittet 2. Att datorisera ett bibliotek.  
 
 
1.4 BEGREPPET BIBLIOTEKSDATASYSTEM   
 
Enligt Osborne & Nakamura består ett system av flera delar som samverkar. Ett system 
har logiska gränser som kan definieras. Systemets olika delar samverkar för att utföra en 
uppgift och det måste ha ett syfte. Systemet kan bestå av människor, procedurer, 
ekonomiska medel och utrustning. Ett biblioteksdatasystem är ett informationssystem 
med logiska gränser och med ett klart syfte med vissa bestämda uppgifter som ska 
utföras. Systemet består av hårdvara, mjukvara, nätverk, databas och människor som 
använder systemet.  5  
 

                                                 
5 Osborne, Larry & Nakamura, Margaret (2000), Systems Analysis for Librarians and Information 
Professionals, s. 2-4  



 8 

Jennifer Rowley avser med ordet datasystem ett informationssystem som består av fem 
delar; hårdvara, mjukvara, nätverk, databas och människor som använder systemet. Ett 
biblioteksdatasystem har alla dessa fem komponenter och har precis som vilket annat 
informationssystem som helst en livscykel bestående av olika steg, vilket gör att 
processen att införa ett system alltid innebär att man förr eller senare måste ersätta 
systemet mot ett annat som bättre svarar mot verksamhetens behov. 6 
 
 
1.5 DATORER PÅ BIBLIOTEK – KORT HISTORIK  
 
Avsnittet syftar till att visa den utveckling som har pågått i biblioteksvärlden när det 
gäller biblioteksdatasystem. Utvecklingen är presenterad mycket kortfattat och är 
indelad i två delar, en internationell del och en svensk del.  
 
 
1.5.1 Teknisk utveckling på bibliotek  
 
Den tekniska utvecklingen på bibliotek, internationellt sett, kan sammanfattas i fyra steg 
enligt Elin Ahlgren & Therese Gustavsson; 
1. Mekanisk sorteringsutrustning, 
2. Offline stordatorsystem, 
3. Online mini- och mikrodatorer och integrerade system och 
4. Nätverk.7 
Dessa fyra generationer kan sammanfatta utvecklingen under de senaste 20 åren menar 
Jennifer Rowley. 8  
 
De första systemen var mest till för personalen för att underlätta deras arbete och de 
utvecklades i USA och Storbritannien. Dock hade den första generationen 
biblioteksdatasystem ingen fungerande integrering mellan modulerna 9 vilket skapade ett 
merarbete för personalen att överföra uppgifter mellan modulerna.10 Utlåningssystemen 
på 1940 talet i USA bestod av hålkort där återlämningsdatum stansades in i kortet vilket 
sedan matades in i en sorteringsmaskin. Det var dock tidsödande och dyrt att uppdatera 
papperskatalogen och den var skrymmande.11 
 
Någon gång på 1970-talet uppkom den andra generationen biblioteksdatasystem som 
bestod av stordatorer med terminaler. Hela systemet bestod av olika stand-alone system 
som utförde en uppgift vardera, till exempel cirkulation och katalogisering. 
Informationen tillfördes på en gång, kanske i slutet av dagen. Detta medförde bland 
annat att man inte kunde se i katalogen om en bok man sökte var utlånad, reserverad 
eller fanns på hyllan. 12  
 

                                                 
6 Rowley, Jennifer (1998),s. 23  
7 Ahlgren, Elin & Gustavsson, Therese (1997), Utvärdering av automatiserade bibliotekssystem: En 
jämförelse mellan teori och praktik , s. 5 
8 Rowley (1998), s. 335 
9 En modul är i detta sammanhang en del av bibliotekssystemet, till exempel lånemodul och 
förvärvsmodul.  
10 Rowley (1998), s. 335-337 
11 Ahlgren & Gustavsson (1997), s. 6 
12 Ahlgren & Gustavsson (1997), s. 6 
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Den tredje generationen biblioteksdatasystem uppkom ganska snart efter den andra 
generationens system och dessa baserades på operativsystemen UNIX eller DOS och 
hade fungerande integrering mellan modulerna. Kommunikationen hade utökats och 
vissa standards hade utvecklats.13 Ett integrerat system är ett system som kan hantera 
alla funktioner i en och samma databas, som till exempel förvärv, katalogisering, lån 
och katalogen. Minidatorn kom in på biblioteken och dessa var kompatibla med olika 
mjukvaror från olika leverantörer. Med onlinekatalog blev det enklare att få kontroll 
över beståndet i biblioteket eftersom man kunde ha direktkontakt från terminalen med 
datorn. 14  
 
På 1980- och 1990-talen blev de så kallade nyckelfärdiga systemen vanliga och det 
innebar att leverantören designade, programmerade och testade systemen. Systemen 
bestod av ett paket med hårdvara, mjukvara, installation och utbildning av personal och 
underhåll. Man kunde köpa in de moduler man ansåg sig behöva och integrationen 
fungerade bäst då man köpte fler moduler.15 Under samma period blev OPAC (Online 
Public Access Catalogue) vanlig på biblioteken det vill säga katalogdatabasen avsedd 
för låntagaren att själv söka böcker genom. 16 
 
Den fjärde generationens biblioteksdatasystem, som används ännu idag, baseras oftast 
på operativsystemen UNIX eller Windows. Dessa system är helt integrerade och 
systemen byggs ihop enligt client/server modell. Kommunikationen i systemet är god 
tack vare Internet.17 Det var under 1990-talet man började använda sig av client/server 
teknik vilket innebär att man har flera klienter med mjukvara och en server där data 
lagras. Internet är ett exempel på ett distribuerat informationssystem där data lagras på 
olika ställen men kan läsas från de datorer som är en del av nätverket och har rätt 
mjukvara. Fördelar med ett nätverksbaserat / distribuerat system är bland annat att 
användarna och bibliotekarierna får tillgång till flera källor och databaser att söka i. Det 
blir också effektivare att genomföra fjärrlån. Ett antal nya tjänster utvecklades med 
nätverkens framväxande nämligen dokumentförfrågan, dokumentleverans, utskrift av 
elektronisk information och information om nyförvärv inom speciella ämnen.  18 
 
 
1.5.2  Utvecklingen på biblioteken i Sverige  
 
På 1950-talet tillsattes en kommitté i Sverige vilken hade som syfte att undersöka om 
det fanns ett behov av datorer inom den statliga förvaltningen. Man lade fram förslag 
under 1960-talet att det skulle upprättas en dokumentationscentral för 
informationsförmedling med målet att kunna registrera forskningsresultat genom 
forskningsbibliotek.19 Databaserna gjorde det möjligt att söka information inom bland 
annat medicin, kemi, elektronik. Två platser kom att vara drivande när det gällde att 
skapa dylika databaser, nämligen Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek och 
Karolinska Institutet. Dessa centra stod för en utveckling av databassökningar och man 
                                                 
13 Rowley (1998), s. 335-337 
14 Ahlgren och Gustavsson (1997), s. 8 
15 Ahlgren och Gustavsson (1997), s. 9 
16 Ahlgren och Gustavsson (1997), s. 9-10 
17 Rowley (1998), s. 335-337  
18 Ahlgren och Gustavsson (1997), s. 10-11 
19 Franzén, Elizabeth (1997). Datorernas intåg i biblioteksvärlden: En historisk tillbakablick och 
fallstudier,  
s. 6-7 
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skapade bland annat SDI, Selektiv Delgivning av Information vilken gjorde det möjligt 
att söka med samma fråga i många olika databaser. 20  
 
I slutet av 1960-talet började man lite försiktigt att datorisera folkbiblioteken i Sverige 
och det var ett filialbibliotek i Skåne som var först ut med den nya tekniken. På 
företaget Bibliotekstjänst installerade man på 1970-talet en stordator vilken skulle vara 
en hjälp vid vissa administrativa rutiner på biblioteken, vid katalogisering, utlåning, 
inköp med mera. Utlåningsrutinerna datoriserades till en början eftersom det var rutiner 
som krävde en stor arbetsinsats och var tidsödande.21 
 
1970 utgavs en rapport vilken handlade om problemet med registrering av nyförvärv 
och hantering av publikationer och tidskrifter eftersom det var ett tidsödande arbete och 
svårt att hålla informationen aktuell. I rapporten föreslogs att katalogen skulle vara 
lämplig att börja automatisera eftersom denna utgjorde en grund för så många andra 
rutiner, såsom lån och inköp. Det ansågs att biblioteken var tvungna att enas runt 
speciella regler kring katalogisering och klassifikation. Dock mötte dessa idéer om en 
central styrning starkt motstånd bland biblioteksfolk som ville ha kvar friheten på sina 
egna arbetsplatser. 22  
 
Nätverket LIBRIS (Library Information System) skapades under 1970- och 1980-talen. 
LIBRIS är ett nationellt system som skulle hantera förvärv, katalogisering och lån. 
Varje universitet matar in sitt bestånd i en databank som är kopplad till en central dator 
genom vilken man kan få information om hela landets material i forskningsbiblioteken. 
Syftet var i det inledande skedet att uppnå en bättre service till låntagarna och att öka 
effektiviteten mellan biblioteken när det gällde utbyte av information. 23 Utvecklingen 
har gått från att använda katalogen som samkatalog ämnad för bibliotekarier till en 
webbkatalog även för allmänheten. 24 
 
Terminalerna började dyka upp under 1980-talet där användarna lättare kunde söka 
information på biblioteket. Nu kunde man söka på olika ämnen utan att veta exakt titel 
eller författare. Mikrodatorer (PC) började köpas in för att användas bland annat vid 
budget, bokföring, fakturering och man övergick mer och mer till att använda sig av 
lokala system med OPAC för allmänheten. 25  
 
 
1.5.3  Debatten om biblioteksdatoriseringen  
 
Vissa tendenser kan urskiljas i debatten om biblioteksdatoriseringen menar Erik Sjödell 
(2000) i sin magisteruppsats. Under 1970-talet fanns det knappt något underlag för 
diskussioner, kanske beroende på bristen på kunskap eller intresse. Men när det sedan 
blev en debatt handlade den om de två centrala biblioteksdatasystemen LIBRIS (Library 
Information System) och BUMS (Bibliotekstjänsts Utlånings- och 
Mediakontrollsystem) och representanter för systemutvecklarna förde fram åsikter för 

                                                 
20 Franzén (1997), s. 9-10 
21 Grubbström, Jenny (1997), Datoriseringen av folkbiblioteken i Sverige – förförelse eller 
förskräckelse?, s. 4-5 
22 Franzén(1997), s. 10-11 
23 Franzén, Elisabeth (1997), s. 13-15 
24 Franzén, Elisabeth (1997), s. 16 
25 Grubbström (1997), s. 11-12 
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en mer rationell och kostnadseffektiv biblioteksorganisation. Kritikerna befarade att det 
fanns risker för monopolbildningar bland datasystemdistributörerna och mindre 
självständiga bibliotek. De var också rädda för att datorerna skulle medföra en utökad 
kontroll av samhällets medborgare och en inskränkt integritet. Dock fanns det åsikter 
om att det nog var positivt men att kunskaperna saknades och behövdes för att inte 
hamna i beroendeställningar.  
 
På 1980-talet var tekniken mer accepterad och den tekniska utvecklingen gjorde att 
tekniken blev billigare. Det öppnades nya möjligheter. Man diskuterade mest BUMS 
men också ny teknik som till exempel CD-ROM och lokala bibliotekssystem och satte 
gärna in tekniken i ett större perspektiv.  
 
Under 1990-talet fanns inte mycket kvar av debatten eftersom tekniken utvecklades 
samt att de system som kom var enklare att använda. Under perioden fanns det lokala 
bibliotekssystem som alternativ till de nyckelfärdiga systemen. När Internet slog 
igenom 1994/1995 tog dock debatten ny fart och diskussionen startade kring 
elektroniska medier, elektronisk publicering och upphovsrätt. Man var inte längre 
inriktad på tekniken i diskussionerna utan mer på hur Internet skulle påverka 
demokratin. Det fanns en rädsla för att tillgången till information inte skulle vara 
jämlik.26 
 
 
1.6 VAD ÄR ETT SKOLBIBLIOTEK OCH VILKA ÄR DESS SYFTEN?  
 
Att formulera mål och syften med skolbiblioteket är också ett medel för att uppnå 
skolans gemensamma visioner. Det kan handla om att skolan vill att eleverna ska 
behärska informationssökning i bibliotekskataloger och olika databaser för att kunna 
tillgodogöra sig de undervisade ämnena på ett mer fördjupat sätt. Då kan en sådan 
vision i praktiken utgöras av att man på bibiblioteket inför ett biblioteksdatasystem som 
förenklar processen att söka information. Ett bibliotekssystem skapar i sin tur ett bättre 
arbetsredskap för bibliotekarien att vägleda eleverna i informationssökningsprocessen. 
Men hur gör man då för att formulera mål för en skolbiblioteksverksamhet? Finns det 
några givna riktlinjer som bör följas och i så fall vilka? Statens Kulturråd förmedlar i en 
rapport sin bild av vad ett skolbibliotek är och vad man som elev ska få hjälp med 
genom detta. Där står följande; 
 

Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning  
till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och  
personal för att förmedla, söka och värdera information och  
läsupplevelser av alla slag.  
 
Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i  
första hand för utbildningens behov inom den egna organisation  
och att i samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge 
biblioteksservice.27  

                                                 
26 Sjödell, Erik (2000), Debatten om biblioteksdatoriseringen: Tendenser i Biblioteksbladet, Bis och DIK-
forum 1970-1999, s. 66-67 
27 Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering. Rapport från Statens Kulturråd 
1999:1, s 10 
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Skolbiblioteket har enligt Statens Kulturråd två roller, dels den 
informationsförmedlande och dels den läsfrämjande och de ryms bägge inom den 
pedagogiska funktionen. Nuförtiden förekommer PBL, problembaserat lärande, vilket 
bygger på elevernas egen aktivitet och motivation att själva formulera problem inom ett 
avgränsat ämnesområde för att sedan söka information och kunna svara på problemet. 
Stöd ges av lärare eller handledare. Biblioteket skulle kunna hjälpa till i pedagogiska 
sammanhang genom att bland annat fjärrlåna den litteratur som eleverna behöver och 
tillhandhålla tillräckligt med personal som kan hjälpa till att söka information. Många 
av bibliotekariens uppgifter handlar om att förmedla sina kunskaper att söka och hitta 
information, sortera och värdera information. 28  
 
Skolledning och lärare bör sätta skolbibliotekets funktion i relation till de arbetsformer 
och den pedagogik som finns på skolan. Biblioteket får alltså inte vara någon isolerad ö. 
För att ett skolbibliotek ska fungera krävs resurser i form av medier, teknik och personal 
och dessa resurser ska utgå ifrån elevantalet och skolans inriktning. Har skolan knappa 
resurser förlitar sig eleverna oftast till folkbiblioteken för att få ytterligare hjälp. 
Folkbiblioteken har oftast dock inte tillräckliga resurser för att hantera den extra 
tillströmningen av elever. En vanlig situation är att man inte analyserar skolans behov 
av ett eget bibliotek och att man inte undersöker vilka resurser som krävs för att nå dit 
man vill, enligt Statens Kulturråd.29  
 
Det finns även andra dokument som formulerar mål för skolbiblioteket, exempelvis 
Unescos Skolbiblioteksmanifest, som bland annat menar att skolbiblioteket bör erbjuda 
informationssökning och vara till hjälp för elever att utveckla ett kritiskt tänkande. 
Bibliotekarien bör samarbeta med lärarna för att kunna förbättra elevernas förmåga att 
lösa problem och utnyttja informationsteknik. Skolbibliotekets tjänster ska vara 
avgiftsfria och vara till för alla. Man ska ha de resurser som behövs för att tillsätta 
utbildad personal och köpa in teknisk utrustning och annat material. Det är av största 
vikt att främja läslusten och de utbildningsmål som skolan har. Att lära elever att söka, 
värdera, använda och kritiskt granska information är en annan viktig uppgift för 
biblioteket. Ett samarbete med folkbiblioteket påpekas också som betydande för 
bibliotekets utveckling och det poängteras att bibliotekarien ska vara fackutbildad. Det 
står att bibliotekarien ska behärska biblioteksadministrationen, informationshanteringen 
och skolans pedagogiska inriktning. Därför bör bibliotekarien ges möjlighet till 
fortbildning för att höja sin kompetens.30 
 
Dessa båda skrifters riktlinjer pekar på vikten av att det finns rätt resurser i form av 
teknisk utrustning och kunnig bibliotekspersonal för att eleverna ska kunna söka och 
värdera information på sitt skolbibliotek. Ett biblioteksdatasystem är ett medel för att 
uppnå dessa mål, vilket kan behöva definieras i en målformulering för skolbibliotekets 
verksamhet. Anledningen till att det kan vara nödvändigt att formulera mål är att 
tydliggöra vilka fördelar ett eget system faktiskt kan ge skolan som helhet. De kan 
behövas som ett underlag i diskussioner mellan personalen och för att lyfta fram 
behoven som finns och de fördelar som kan vinnas. Diskussionerna kan även handla om 

                                                 
28 Skolbiblioteken i Sverige, s. 8 och 31-33 
29 Skolbiblioteken i Sverige, s. 8 och 26-33 och 61 
30 Folkbiblioteksmanifestet, skolbiblioteksmanifestet (2000). Svenska Unescorådets skriftserie 2000:2, s. 
15-18 
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vilka kunskapskrav man har på sina elever och hur dessa ska uppfyllas av skolans 
personal. Exempel på vad grundskolelever bör behärska är enligt Ögland; 
- hantera ett uppslagsverk 
- förstå klassifikationssystemet 
- använda de internettjänster skolan abonnerar på 
- enklare sökstrategier på Internet 
- känna till ett antal användbara webbplatser på Internet 
- behärska ordbehandling, skanner, digitalkamera och ett presentationsprogram. 31  
Dessa är kunskapskrav som också kan föras ned i målformuleringarna för att ytterligare 
trycka på skolbiblioteket som skolans hjärta för informationsinsamling och lärande för 
livet.  
 
Den svenska skolbiblioteksverksamheten har ingen samordnande enhet så som 
högskolebiblioteken har genom BIBSAM, vilket kan medföra att skolbiblioteken glöms 
bort i den debatt som förs om bibliotekens utveckling. Det har inte utvecklats några 
riktlinjer för mätningar och utvärderingar av verksamheten. 32 Detta kan vara ett problem 
för skolbibliotekens utveckling men den diskussionen lämnar jag därhän att diskuteras i 
en annan uppsats. Andra riktlinjer som kan stödja arbetet med att formulera mål för 
skolbiblioteket är Bibliotekslagen och Läroplanen, vilka ger tydliga signaler om vad ett 
bibliotek ska utföra för tjänster.  
 

2. ATT DATORISERA ETT BIBLIOTEK  
 
I kapitlet varvas litteraturstudier med ett praktikfall som är baserad på egen erfarenhet. 
De olika stegen i en automatiseringsprocess beskrivs och ställs emot proceduren på 
Sunnerbogymnasiet. Momenten i processen har jag hämtat från Rowleys bok The 
electronic library (1998) och de är: 

1. Behovsanalys. 
2. Kravspecifikation. 
3. Urval av hårdvara och mjukvara och beställning. 
4. Implementering av systemet, det vill säga utbildning av personal, skapande av 

databas och installering av systemet.  
5. Utvärdering, drift och underhåll. 33 

Dessa moment tas även upp i fler böcker om processen, ibland med något extra steg, 
men i princip med samma ordning och innehåll.  

 
 
2.1 SKOLBIBLIOTEKET PÅ SUNNERBOGYMNASIET  
 
Sunnerbogymnasiet ligger i Ljungby kommun, beläget ca 6 mil väster om Växjö. 
Ljungby är en kommun på ca 27000 invånare med ca 14000 boende i tätorten. Här finns 
ett antal större företag såsom Kalmar LMW, Strålfors och Wascator. Folkbiblioteket i 
kommunen har tre filialer, ett sjukhusbibliotek och en bokbuss. I kommunen har man 
startat en högskoleutbildning i informationslogistik tillsammans med de lokala 

                                                 
31 Ögland, Malin (2002),  Skolans bibliotek: om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och 
arbetslag,  
 s. 17-18 
32 Skolbiblioteken i Sverige, s. 8 
33 Rowley (1998), s. 128 
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företagen och där har man även gjort en satsning på ett eget bibliotek. Centret kallas 
CIL, Centrum för InformationsLogistik. Kommunen har också satsat på ett par andra 
eftergymnasiala utbildningar som ska ligga tillsammans med gymnasiet. Då det gäller 
gymnasieutbildning finns det två gymnasieskolor, Sunnerboskolan och Hammarskolan, 
vilka ska slås ihop till en enda skola, Sunnerbogymnasiet. I och med sammanslagningen 
håller man på att bygga om gamla Sunnerboskolan till en enda stor skola, där biblioteket 
ska ha en stor plats. Skolan har i dagsläget ca 600 elever men med sammanslagningen 
ökar elevantalet till mellan 900 och 1000 elever. En väg i den satsningen var att 
datorisera biblioteket för att kunna ge bättre service till låntagarna och en större 
överblick över mediabeståndet för bibliotekspersonalen. Fram till i hösten 2003 hade 
man använt sig av en kortkatalog på biblioteket där varje bok motsvarades av ett eller 
flera kort. Kortkatalogen gjorde det svårt för bibliotekspersonalen att ha kontroll över 
samlingen och ge den service som låntagaren behöver. Kortkatalogen var inaktuell och 
otymplig att söka i.  
 
I vissa skolbibliotek har man en vision om att bibliotekarien främst ska ha en 
pedagogisk funktion snarare än en administrativ. Så var det även på 
Sunnerbogymnasiet. Man hade starka visioner att satsa på biblioteket eftersom man 
skulle få så många nya elever och en delvis ny skola med ett helt nytt bibliotek. 
Satsningen gick ut på att man dels ville få ett datoriserat bibliotek, dels få ett ökat 
samarbete mellan bibliotekarien och lärarna, då speciellt svensklärarna. 
 
 
 
 
 
2.2 BEHOVSANALYS  
 
Behovsanalysen är det första momentet i processen enligt Rowley, som menar att det 
första steget börjar med att bibliotekspersonalen identifierar ett behov som till exempel 
att det nuvarande systemet inte längre håller måttet. Man upplever kanske vissa brister 
som behöver åtgärdas, vilket gör det nödvändigt att precisera bibliotekets behov och 
avgöra om det räcker att uppdatera det existerande systemet eller om det behövs ett helt 
nytt system för att motsvara behoven. 34  
 
Behovsanalysen bör innehålla åtta olika steg enligt Rowley; 

1. En beskrivning av det nuvarande systemet. 
2. Eventuella problem med det nuvarande systemet. 
3. Presentation av möjliga lösningar på problemen. 
4. Beräknade möjliga kostnader på dessa problemlösningar. 
5. De fördelar man räknar med att erhålla med det nya systemet. 
6. Beräkning eller en plan av hur mycket jobb som krävs innan ett system kan 

väljas.  
7. En ungefärlig tidsplan för implementeringen. 
8. Beskrivningen av den troliga påverkan på personal, miljö och rutiner.  

Därefter startar en insamling av både intern och extern information för att kunna 
specificera kraven. Möjliga källor är leverantörerna av systemen och deras hemsidor, 
material som utvärderar system, workshops, mässor och konferenser om 

                                                 
34 Rowley (1998), s. 129 
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bibliotekssystem. Besök av personal som ansvarar för bibliotekssystem på andra 
bibliotek är en annan källa till kunskap.  
I detta stadium kan det vara intressant att plocka ut några system som skulle kunna vara 
aktuella.35  
 
Därefter görs en kostnadsanalys vilken dock kan vara svår att göra eftersom utgifterna 
oftast är mätbara medan vinsterna kanske inte är direkt mätbara. För att förenkla 
kostnadsanalysen kan dessa kostnader brytas ner i fem bitar; hårdvara, mjukvara, 
personalkostnader, förbrukningsvaror och drift/underhåll enligt Harbour.36  
 
Cohn, Fiels och Kelsey menar att man på biblioteket ska använda sig av strategisk 
planering. Med strategisk planering menas att biblioteket bör ha övergripande mål med 
verksamheten, något att sträva efter, och att man känner till de institutioner och 
fenomen som finns i bibliotekets omvärld och påverkar dess verksamhet, en slags 
omvärldsbevakning. 37  
 
Första steget i att göra en planering av datoriseringen är att bestämma vilka tjänster man 
faktiskt utför anser Cohn, Fiels & Kelsey . Viktigt att utgå ifrån i planeringsarbetet är 
statistik, till exempel hur beståndet ser ut, hur många lån som görs under en viss 
bestämd tid, hur många användare biblioteket har och hur många nyförvärv som görs. 
Därefter bör en beskrivning ske av i vilken utsträckning som tekniska hjälpmedel 
används inom verksamheten och vilka dessa arbetsredskap är, en slags inventering.38 
 
Projektledningen bör enligt Hellsten & Wannerud  bestå av representanter från alla 
avdelningar på bib lioteket för att få en balans i processen. Bäst är att de som arbetat 
mycket med det gamla systemet och de som kommer att jobba mycket med det nya 
systemet får vara delaktiga i processen. Men det kan också vara viktigt att även andra i 
personalen tas med för att känna delaktighet och få förståelse och motivation. Om 
biblioteket har råd kan det vara en god idé att anlita en konsult som hjälp vid kontakter 
med leverantören. Konsultens roll bör i så fall vara rådgivande.39 
 
 
2.2.1 Behovsanalys på Sunnerbogymnasiet  
 
Det första jag fick börja göra på Sunnerbogymnasiet var en behovsanalys, i syfte att 
undersöka varför en datorisering skulle genomföras och vilka behov den skulle 
uppfylla. Planeringen innehöll också tankar kring vilket system som skulle inhandlas 
och vilken teknisk utrustning som behövde köpas in. Tidsaspekten var en annan viktig 
del i planeringen.  
 
Det dåvarande systemet var en kortkatalog. Varje bok kan ha ett eller flera kort som 
representerar boken och korten är placerade dels alfabetiskt efter titel och författare och 

                                                 
35 Rowley (1998), s. 129-130 
36 Harbour, Robin (1994), Managing library automation, s. 7-9 
37 Cohn, John & Fiels, Keith Michael & Kelsey, Ann (2002). Planning for integrated systems and 
technologies: A how-to-do-it manual for librarians, s. 1-2  
38 Cohn & Fiels & Kelsey (2002), s. 8-13 
39 Hellsten, Anna & Wannerud, Karin (1999), Att angöra en brygga: Kommunikationen mellan bibliotek 
och systemleverantör: Kravspecifikationer som metod vid förvärv av automatiserade bibliotekssystem s. 
10 
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dels systematiskt enligt SAB-systemet40. Problemet med det gamla systemet var dels att 
det var svårt att leta upp information i katalogen eftersom det endast fanns ett antal 
begränsade sökingångar. Man var tvungen att känna till ant ingen titeln eller författaren 
eller också fick man göra en sökning på ämnet och söka bland allt som kunde finnas 
inom ämnet. Det var klumpigt att söka i systemet och det var inte många som använde 
katalogen. Ett annat problem med kortkatalogen var att den tog mycket tid att 
uppdatera. Hade man köpt böckerna från annat företag än BTJ var man tvungen att 
skriva ut kort på skrivmaskin. BTJ sålde färdiga katalogkort till de böcker som köptes 
från dem. För varje bok som då inte köptes via BTJ skulle det tillverkas tre till fyra kort, 
en med huvuduppslag på författare, en på titel och en för ämnet. Fanns det flera 
författare fick man göra ännu flera kort. Detta arbete var oerhört tidsödande.  
 
Bibliotekspersonalen fick även skriva många bokfickor på maskin, både ficka och kort, 
ett manuellt system användes då man lånade ut böcker. Låntagarna nyttjade sig av 
penna och bokens bokficka och kort och skrev helt enkelt upp namn och klass på kortet 
längst bak i boken. Då det tog så mycket tid i anspråk att uppdatera katalogen blev den 
sällan uppdaterad vilket också bidrog till den minskade användningen. Lärare och 
elever upplevde biblioteket mer som en förvaringsplats, ett arkiv, än som en mötesplats 
för utbyte av tankar och information. Skolledningen diskuterade också de många 
friskolorna uppkommit på senare år och hur man skulle kunna stå sig i konkurrensen. 
Alldeles säkert var att ett bibliotek måste ha en central plats i skolans miljö, både 
bokstavligt och mentalt, menade skolans ledning.  
 
Det fanns vad jag känner till inga mål för skolans bibliotek och ingen diskussion var 
dessvärre inplanerad av tidsbrist. Enligt bland annat Unesco och Statens Kulturråd ska 
det dock helst finnas mål för ett skolbibliotek och vissa aspekter som ska uppfyllas för 
att få kallas skolbibliotek. Detta är en diskussion som skolan troligtvis behöver arbeta 
vidare med i en nära framtid.  
 
De anledningar som fanns till att datorisera biblioteket var: 

• En önskan om att hänga med i den tekniska utvecklingen och inte halka efter 
andra skolor eftersom ledningen ville kunna erbjuda bra resurser för elever så att 
de skulle välja att studera på skolan.  

• En vilja att med hjälp av systemet bättre kunna hjälpa låntagarna på biblioteket 
att finna den information de söker genom att informationen alltid är aktuell och 
lätt att uppdatera. 

• Bibliotekspersonalen skulle slippa mycket av det manuella tidsödande arbetet 
som det innebar att skriva bokfickor och kort på maskin och försöka kräva 
böcker genom att skriva påminnelser för hand till eleverna.  

• Önskan om ett samarbete med folkbiblioteket i kommunen dels för bättre service 
till låntagarna och dels som utveckling av bibliotekspersonalens kunskaper 
genom informationsutbyte mellan arbetsplatserna.  

 
Förväntade nackdelar med en datorisering: 

• Jag förväntade mig att få ett visst motstånd från en del av personalen eftersom 
alla förändringar måste föra med sig vissa obekväma rutiner som inte alla tycker 

                                                 
40 SAB systemet är klassifikationssystemet för svenska bibliotek, det vill säga det system man använder 
sig av för att sortera in böckerna i olika ämneskategorier och utifrån detta placera dem i hyllorna och i 
katalogen.  
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om. Detta visade sig ogrundat eftersom de allra flesta var positiva till 
förändringen. Dock fanns i vissa fall en mindre förståelse för att det skulle ta tid 
att registrera bibliotekets böcker. 

• Jag trodde också att det skulle kunna bli en del tekniska problem som skulle 
göra det komplicerat att starta upp processen. Till viss del blev det också 
tekniska problem eftersom det visade sig både ta tid och vara svårt att förbereda 
den dator som skulle användas som sökdator i biblioteket. Den skulle bara kunna 
användas till sökningar i katalogen. En del av problemet bestod av att de hade 
arbetsanhopningar på kommunens it-avdelning. Något som inte gick att förutse.  

• Biblioteksassistenten trodde att det skulle kunna bli en del problem i början med 
att vänja låntagarna att använda sig av sökdatorer i stället för att söka i 
kortkatalogen. Hon menade att man kanske skulle låta den stå kvar ett tag, som 
en slags övergångsperiod. Jag såg under min tid att eleverna föredrog att 
använda de befintliga datorerna framför kortkatalogen att söka information ifrån, 
vilket naturligtvis var en orsak till att de inte använde skolbibliotekets materia l i 
särskilt stor utsträckning. Kortkatalogen användes nästan inte alls utan det var i 
stället vi i personalen som fick vägleda elever och lärare då de behövde hjälp.  

• Ett merarbete skulle förmodligen komma att uppstå eftersom man måste ha 
användarutbildning för alla på skolan innan de kan använda det nya systemet. 
Även om man tidigare lagt ner en del tid på att undervisa i bibliotekskunskap 
måste tiden utökas något med ytterligare undervisning i systemet och 
informationssökning. Det handlar helt enkelt om en långsiktig satsning. Jag var 
inte kvar så länge på biblioteket att jag hann uppleva undervisningen, vilket gör 
det svårt att bedöma om det blev ett merarbete eller ej.  

 
Nästa steg i planeringen var att reda ut vilken teknisk utrustning som skulle behöva 
köpas in till biblioteket och få fram ett kostnadsförslag. Eftersom vi väldigt tidigt i 
processen beslutade att vi skulle köpa in Book-it från Axiell i syfte att uppnå ett 
samarbete med folkbiblioteket i kommunen så var det givet att inhämta ett 
kostnadsförslag med folkbibliotekets chef. Bibliotekschefen och jag diskuterade 
kostnader och jag mottog ett kostnadsförslag från henne. Meningen var att vi skulle 
använda oss av folkbibliotekets katalog för att förenkla både för låntagarna och för 
bibliotekspersonalen i informationssökningen. Genom att använda denna katalog skulle 
man kunna se både folkbibliotekets bestånd och skolbibliotekets och på så sätt kunna 
erbjuda låntagaren böckerna de behöver och som finns tillgänglig i något av biblioteken.  
 
För att kunna beräkna hur lång tid det skulle kunna ta att datorisera biblioteket tog jag 
hjälp av både systemansvarig bibliotekarie och ett par andra bibliotekarier på 
folkbiblioteket i Ljungby. Jag fick en del råd av dem, bland annat att börja gallra så 
snart som möjligt i syfte att dels få en kontroll över samlingen och dels för att rensa bort 
föråldrade böcker. Dock kunde de inte hjälpa mig att ta reda på hur lång tid 
datoriseringen skulle kunna ta. Jag gjorde en överblick över situationen och antog att 
det skulle kunna ta uppemot ett helt läsår att både gallra, se över beståndet och 
eventuella luckor, köpa in teknisk utrustning och lägga in alla böckerna i katalogen. Jag 
räknade med lång tid eftersom det på biblioteket bara fanns två deltidstjänster och en av 
dessa personer skulle senare sjukskrivas. Jag lyckades dock hitta en bibliotekarie som 
ersättare. Processen att planera, installera systemet, köpa kringutrustning och registrera 
böcker i katalogen tog hela höstterminen och en bit in på vårterminen. Efter sommaren 
skulle de sätta igång med användarundervisningen på grund av sjukskrivningar bland 
personalen, vilket försenade processen.  
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På en skola finns det inte bara böcker i biblioteket utan även i lärarnas arbetsrum och på 
deras institutioner, vilket kan skapa vissa problem. Problemet ligger i huruvida alla 
dessa böcker också ska registreras i katalogen, dock med andra eller kraftigt begränsade 
lånemöjligheter. Fördelen med registreringen av alla böcker är bland annat att alla kan 
se vilka böcker som finns på skolan, något som eventuellt kan förhindra inköp av 
dubbletter. Det verkar dock finnas en rädsla hos somliga lärare, som tror att alla 
böckerna måste vara till utlån, vilket inte är fallet. Böckerna kan registreras i katalogen, 
men ha begränsningar inlagda, något som omöjliggör att någon annan kan låna boken. 
Jag tror dock att det kan vara lämpligt att ta upp en dylik diskussion så att alla på skolan 
får fundera över de fördelar och de nackdelar som uppkommer med förfarandet. Någon 
lärare visade sig väldigt intresserad av att delta i ett sådant samarbete, men var tveksam 
till att böckerna skulle finnas på biblioteket, utan ville hellre att de skulle få finnas kvar 
på hans institution. 
 
 
2.3 KRAVSPECIFIKATION  
 
Kravspecifikationen är moment två i processen. Kravspecifikationen är ett dokument 
som visar fram de krav som ställs på systemet och som används som underlag då man 
försöker få in offerter från leverantörer. Enligt Hellsten och Wannerud finns det fyra 
syften med en kravspecifikation. För det första ska biblioteket med specifikationen 
tillkännage att man vill ha ett nytt system och vilka krav man har på systemet. För det 
andra ska kravspecifikationen fungera som en mall för att kunna jämföra systemen med 
de uppställda kraven. För det tredje ska det framgå till vilken nivå man kommer att 
behöva leverantörens tjänster. För det fjärde ligger kravspecifikationen som grund för 
att man från bibliotekets sida ska finna en leverantör att skriva kontrakt med.41  
 
Dock finns det vissa problem med kravspecifikationer menar Hellsten och Wannerud. 
Framförallt är det de skiftande åsikterna om att göra en kravspecifikation som skapar 
problem. Somliga menar att den bör göras för att kunna välja det bästa systemet och 
somliga menar att den är ett slöseri med tid och pengar. Ett annat problem är att 
bibliotekarierna ibland fokuserar för mycket på utformande av kravspecifikationen så 
att målet går förlorat på vägen. Det kan ha orsaker i bristande tekniska kunskaper, 
orealistiska förväntningar eller att man på biblioteken inte är förändringsbenägna. Till 
viss del kan biblioteket använda sig av redan existerande kravspecifikationer i sitt 
arbete. 42 
 
 
2.3.1  Kravspecifikation på Sunnerbogymnasiet  
 
Eftersom det redan var bestämt att ett samarbete skulle utvecklas mellan skolbiblioteket 
och kommunens folkbibliotek och därmed använda samma bibliotekssystem gjordes det 
inte någon kravspecifikation. Vi som fattade beslutet att använda samma system var 
rektorn, biblioteksassistenten och jag i samarbete med bibliotekschefen på 
folkbiblioteket. Dock skulle vi på skolan använda oss av en modul till, en skolmodul, 
med vilken eleverna skulle kunna låna böcker själva med hjälp av en läspenna och 

                                                 
41 Hellsten & Wannerud (1999), s. 15 
42 Hellsten & Wannerud  (1999), s. 15-17 
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streckkoden på boken. Detta förfarande testade jag då jag gjorde studiebesök på 
Haganässkolan i Älmhult där de redan hade infört systemet.  
 
 
2.4 URVAL OCH BESTÄLLNING  
 
Det finns lite olika alternativ då man ska välja system beroende på vad man är ute efter 
och vilka behov biblioteket har. Alternativen ser ut på följande vis enligt Osborne och 
Nakamura; 

1. Att själv göra ett program (mjukvara) och köpa in datorer och kringutrustning 
(hårdvara).  

2. Att välja mjukvara som är kompatibel med den existerande hårdvaran. 
3. Att köpa in hårdvara och mjukvara separat. Detta kan bli billigare för köparen. 

Dock kan det bli svårigheter om det blir problem eftersom man har olika 
leverantörer att vända sig till. 

4. Att köpa in ett nyckelfärdigt system, det vill säga både mjukvara och hårdvara 
från samma leverantör. Då blir det enklare vid support. Dock kan detta sätt vara 
något dyrare.43  

 
Om man följer modellen som beskrivs i teorin ska man enligt Hellsten och Wannerud 
analysera och utvärdera leverantörernas svar noggrant. De uppställda kraven i 
bibliotekets kravspecifikation ska ställas mot de moduler och tjänster som ges enligt 
leverantörens offert. Det kan handla om att undersöka företagens bakgrund, deras 
ekonomiska situation och eventuellt fråga tidigare kunder om företagets tjänster. 
Kostnadsaspekter är en annan del att jämföra och ställa emot de uppställda kraven och 
behoven hos biblioteket.44   

 
Cohn, Fiels och Kelsey har liknande tankar som Hellsten och Wannerud och lägger 
också de tyngdpunkten på att se över kostnader, funktioner och support i 
urvalsmomentet. Att titta på demonstrationer av olika system anser de vara en bra källa 
till information om systemen. De  menar vidare att innan bibliotekspersonalen beslutar 
sig för ett system rekommenderas de att göra en tabell med olika kriterier. I tabellen 
rangordnas sedan de olika systemen efter den grad de uppfyller bibliotekets behov och 
önskemål. Tabellen kan vara en vägledande metod för beslutsfattande.45  
 
Det sista steget i momentet är ett urval och förhandlingar påbörjas med den valda 
leverantören för att kunna skriva kontrakt. Kontraktet är en viktig del i processen i syfte 
att försäkra att leverantören verkligen utför sina åtaganden på utlovad tid och med ett 
utlovat resultat menar Hellsten och Wannerud.46  
 
 
2.4.1  Urval och beställning på Sunnerbogymnasiet  
 
Eftersom vi på Sunnerbogymnasiet redan beslutat att vi skulle samarbeta med 
folkbiblioteket i kommunen blev det ett självklart val av system, det vill säga 

                                                 
43 Osborne & Nakamura (2000), s. 174-175 
44 Hellsten & Wannerud  (1999), s. 11-12  
45 Cohn & Fiels & Kelsey (2002), s. 96-100 och 102-104 
46 Hellsten & Wannerud (1999), s. 12 
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mjukvaran. Det bestämdes redan tidigt i processen att det skulle bli ett samarbete 
emellan biblioteken, dels för att förbättra servicen för låntagarna och dels för att skapa 
utvecklingstillfällen för bibliotekspersonalen. Viktigt var att synliggöra 
Sunnerbogymnasiets bibliotek som en resurs, inte bara för elever och lärare, utan även 
för allmänheten. Visst material som fanns på skolbiblioteket stod bara och samlade 
damm medan det var stor efterfrågan och långa reservationsköer på samma material på 
folkbiblioteket. Och genom att det var svårt att hitta materialet med den gamla 
kortkatalogen i skolbiblioteket blev det ofta så att eleverna tog sig till folkbiblioteket 
och lånade allt de hade om de ämnen de skulle arbeta inom. Dessa anstormningar av 
elever skapade ett merarbete för personalen på folkbiblioteket som önskade ett bättre 
samarbete med skolans bibliotekspersonal.  
 
När det gäller hårdvaran var det skolans it-ansvarige som bestämde vad som skulle 
köpas in. Man hade redan vissa avtal med leverantörer vilket undanröjde alla alternativ. 
Antal datorer bestämdes i samarbete med rektor, bibliotekschef och systemansvarig på 
folkbiblioteket. Det bestämdes att vi skulle börja med en sök- och utlåningsdator i 
biblioteket emedan biblioteket än så länge var så litet. Därefter skulle de utökas med 
några stycken till då det nya biblioteket stod färdigt. Biblioteksassistenten och jag fick 
varsin dator till kontoret som skulle fungera som sökdatorer, arbetsdatorer och 
utlåningsdatorer, efter behov.  
 
När det kom till kringutrustning såsom scanners och kvittoskrivare kontrollerade jag 
med folkbiblioteket vad de kunde rekommendera. De hade vissa rekommendationer 
angående egenskaper och varumärke som jag valde att följa eftersom de var nöjda med 
produkterna. 
 
 
2.5 IMPLEMENTERING  
 
Implementeringsfasen består av olika delar, enligt Rowley, och det handlar främst om 
att skapa en tidsplanering för momentet när man ska installera biblioteksdatasystemet 
och utbilda personalen. 47 Hellsten & Wannerud är inne på samma linje och menar att 
tidsplaneringen och utbildningen av personalen är viktig. 48  
 
En del av implementeringen är att förbereda arbetsplatsen vilket anges av Osborne & 
Nakamura. Bland annat ska arbetsrummet/rummen vara tillräckligt stora för att 
utrustningen ska få plats och så att det finna utrymme för underhåll av systemet. 
Säkerhet såsom backups och brandväggar ska ordnas av den systemansvarige. Andra 
säkerhetsaspekter är bland annat att se till att det finns brandvarnare och att systemet har 
lösenord så att bara vissa användare är auktoriserade till systemet.49  
 
Det finns olika sätt att installera ett system men det vanligaste beskrivs som en total 
övergång där man byter det gamla mot det nya på en gång. Andra sätt är till exempel att 
man startar en del i taget eller att man kör systemen parallellt tills det nya fungerar. Att 
bara starta systemet på en filial eller avdelning för att begränsa antalet problem i början 

                                                 
47 Rowley (1998), s. 133-134 
48 Hellsten & Wannerud (1999), s. 13 
49 Osborne & Nakamura (2000), s. 222-227 
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är ett annat sätt. I samband med installeringen görs olika tester för att kunna kontrollera 
att systemet fungerar som det ska.50  
 
 
2.5.1 Implementering på Sunnerbogymnasiet  
 
Då det var beslutat att vi skulle använda oss av biblioteksdatasystemet Book-it var det 
dags att fortsätta med nästa steg i processen, att installera systemet och registrera 
böckerna i katalogen. Själva installeringen sköttes via skolans datasupport som även 
hjälpte till med beställning av datorerna. Programvaran fick vi genom systemansvarige 
på folkbiblioteket.  
 
I inledningsskedet valde vi att hålla stängt en vecka för att hinna registrera så mycket 
som möjligt i katalogen. Det var nämligen mycket svårt att hinna med administrativt 
arbete under skoldagen då eleverna var i biblioteket. Jag och min medhjälpare, också 
hon bibliotekarie, arbetade heltid denna vecka och hann med en stor del av samlingen. 
Resten av samlingen gjordes klart på några veckor. Det problematiska i detta skede var 
att elevdatorn inte var klar och eleverna fick fortsätta att låna via det gamla 
självbetjäningssystemet med kort och ficka vilket medförde en del extra arbete. Vi fick 
se till att det fanns kort och ficka i alla böcker eller alternativ så att de kunde lånas ut, 
vilket var tidsödande. Vi körde alltså två system samtidigt under en övergångsperiod 
eftersom det var svårt att helt övergå till det nya på ett snabbt sätt.  
 
 
2.6 UTVÄRDERING  
 
Att utvärdera ett system görs av olika anledningar enligt Ahlgren & Gustavsson, 
författare till magisteruppsatsen Utvärdering av automatiserade bibliotekssystem: En 
jämförelse mellan teori och praktik (1997). Författarna har gjort intervjuer med olika 
personer som har varit involverade i olika slags utvärderingar av bibliotekssystem. 
Intervjupersonerna har ganska skiftande bakgrund. Någon är konsult, någon 
systemansvarig bibliotekarie, någon är författare till en bok om bibliotekssystem och 
någon är systemutvecklare. Genom att göra intervjuer med dessa personer och genom 
att genomföra teoristudier drar författarna slutsatsen att det finns olika sätt att utvärdera 
i automatiseringsprocessen. Det beror främst på vem som gör utvärderingen och vem 
som beslutar om att det ska göras. En bakomliggande anledning är delvis att det finns så 
många olika betydelser och uppfattningar av ordet utvärdering vilket också skapar olika 
metoder och förfaringssätt. Det kan handla om att man vill undersöka om uppställda 
mål har blivit uppfyllda eller att undersöka vilka åtgärder som ska vidtas. Det kan också 
finnas intresse av att se vilka effekter som tillkommit av ett fattat beslut.51  
 
Ahlgren & Gustavsson framhäver att en utvärdering kan göras vid olika tillfällen, bland 
annat innan systemet installeras eller efter det har installerats. Görs en utvärdering innan 
systemet har installerats kan det handla om att titta på andra system för att undersöka 
om de kan vara lämpliga för verksamheten. Att gå på demonstrationer som leverantören 
ordnar och särskilt be att själva få prova systemet kan vara ett sätt att utvärdera system. 
Det som kan undersökas är hårdvara, mjukvara, kostnader, expansionsmöjligheter, 

                                                 
50 Ahlgren & Gustavsson (1997), s. 18-21 
51 Ahlgren & Gustavsson (1997), s. 25 
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kompatibilitet, kundservice, nätverksmöjligheter och så vidare. Att tala med andra 
användare av systemet kan också vara ett sätt att utvärdera eller att testa systemet. 
Utvärdering av offerter som inkommit är ett annat sätt att undersöka vilka system som 
kan vara aktuella och vilka som försvinner.52  
 
Efter att ett system har installerats finns det andra ting som kan utvärderas enligt 
Ahlgren & Gustavsson. Man kan till exempel kontrollera systemets pålitlighet. Det bör 
stå i kontraktet hur stor del som ska fungera felfritt under en viss period. Man 
kontrollerar även om fel uppstår och då får leverantören chans att reparera eller byta ut 
vissa delar som inte fungerar. Man kan också undersöka hur lång svarstiden är för olika 
funktioner, till exempel hur lång tid det får ta för systemet att leta fram en titel. Att 
utvärdera hur lång tid det tar att utföra en aktivitet med det nya systemet jämfört med de 
gamla är ett sätt att ta reda på om man verkligen sparar tid med det nya systemet. Att 
utvärdera kostnaderna, de som man förväntat sig mot de faktiska, kan vara ett sätt för att 
ta reda på de finansiella förväntningarna. Man kan även jämföra kostnaderna med det 
nya systemet och det gamla för att få fram huruvida det har blivit några tidsvinster.53  
 
 
2.6.1 Utvärdering på Sunnerbogymnasiet  
 
På Sunnerbogymnasiet gjordes ingen utvärdering av olika skäl. Utvärderingen i ett 
inledande skede handlar oftast om vilket system man ska välja, men eftersom vi redan 
bestämt i ett inledningsskede att vi skulle samarbeta med folkbiblioteket och således 
använda samma system som de var denna utvärdering onödig. Det blev inte heller 
någon utvärdering i slutet av processen mycket på grund av att jag sade upp min tjänst 
som skolbibliotekarie och vad jag vet planerades ingen utvärdering in av någon annan 
heller.   
  
 
2.7 DRIFT OCH UNDERHÅLL  
 
Rowley anger att fasen består av fem delar; systemdokumentation, underhåll, 
säkerhetsaspekter, användarsupport och planering för framtiden. En person ska ha 
huvudansvaret för systemet och denna systemansvarige ska koordinera aktiviteterna.54 
Någon  systemansvarig hade skolan inte eftersom skolbiblioteket hade avtal med 
folkbiblioteket att deras systemansvarige kunde kontaktas vid problem.  
 
Cohn, Fiels och Kelsey menar att ett bibliotekssystem bör skötas inom biblioteket av en 
bibliotekarie som helst ska vara heltidsanställd som systemansvarig. I planeringen ska 
det framgå vem som ska bli systemansvarig, vilket i praktiken kanske innebär 
vidareutbildning och en viss omorganisation av arbetsuppgifter.55  
 
Viss service och support från leverantören kan man förhandla fram beroende på vilken 
budget biblioteket har och vilken storlek det är. Likaså kan man från bibliotekets sida 
föra en diskussion om hur supporten ska skötas. Vanligast är via e-post. Brandväggar 

                                                 
52 Ahlgren & Gustavsson (1997), s. 36-37 
53 Ahlgren & Gustavsson (1997), s. 38-39 
54 Rowley (1998), 149-151 
55 Cohn & Fiels & Kelsey (2002), s. 112-113 
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ska användas för att skydda systemet och nätverket mot intrång och skadegörelse. Att 
använda sig av ett bestämt antal användare som med hjälp av lösenord kan använda 
vissa funktioner är nödvändigt, anser Cohn, Fiels och Kelsey. 56  
 
 
2.7.1 Drift och underhåll på Sunnerbogymnasiet  
 
På Sunnerbogymnasiet hade jag inlett ett samarbete med kommunens folkbibliotek 
vilket förde med sig att vi enligt avtal med dem kunde kontakta deras systemansvarige 
vid problem eller utbildning av personal på skolan. Skolan hade också tillgång till en 
egen it-ansvarig som med hjälp av kommunens it-ansvariga hjälpte till vid till exempel 
installeringar och andra praktiska göromål. En egen systemansvarig fanns inte på skolan 
eftersom folkbiblioteket skulle stå för den servicen gentemot skolans bibliotek. Det 
beror bland annat på att skolbiblioteket har en ganska begränsad verksamhet med en 
avgränsad målgrupp som gör att behovet av en systemansvarig är litet. Samarbetet 
biblioteken emellan skapade möjligheter för skolan i form av support för en avtalsenlig 
summa. Support genom företaget Axiell kunde fås enligt telefonsamtal med dem i 
inledningsskedet. Någon dokumentation gjordes inte, mer än de privata anteckningar 
som jag förde för min egen planering av arbetet, vilken handlade om preliminära 
tidsplaneringar, frågor som skulle lösas och vilka som skulle kunna hjälpa mig att lösa 
dem.  
 
 

                                                 
56 Cohn & Fiels & Kelsey (2002), s. 114-117 
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 3. DISKUSSION  
 
Syftet med uppsatsen var att med hjälp av en litteraturstudie beskriva metoder för en 
datorisering samt att jämföra dessa med förfarandet i ett praktikfall. Jag ville undersöka 
dels hur processen att datorisera går till i teorin och dels studera hur väl förloppet 
stämde överens med ett praktiskt exempel. Litteraturen består av dels olika 
metodböcker om processen och några magisteruppsatser inom ämnet. Metodböckerna 
tar i regel upp hela processen, dock med något olika tyngdpunkt, medan uppsatserna 
inriktar sig mest mot ett av delmomenten.  
Praktikfallet utgörs av ett skolbibliotek där jag arbetade med att införa ett 
biblioteksdatasystem och det bygger således på egna erfarenheter.  
 
Det viktigaste resultatet med uppsatsen är att lokala förutsättningar på 
Sunnerbogymnasiet blev avgörande för motiv, urval och arbetsgång i 
datoriseringsprocessen. Kunskaper och inspiration inhämtades från olika teorier och 
modeller om processen men det som avgjorde urvalet och arbetsgången var de specifika 
behov och motiv som fanns på skolan. För Sunnerbogymnasiets del var det samarbetet 
med kommunens folkbibliotek som var avgörande för vilket biblioteksdatasystem som 
skulle väljas och hur arbetsgången skulle löpa.  
 
Motiv för det nyutvecklade samarbetet mellan skolbiblioteket och folkbiblioteket i 
kommunen var främst: 

- Bättre tillgänglighet, det vill säga att både skolans och folkbibliotekets 
boksamlingar syns för alla användare och bibliotekspersonal i katalogen. Detta 
kan underlätta vid planering av nyförvärv och lån av böcker mellan biblioteken.  

- Skolbibliotekets bokbestånd kan utnyttjas mer effektivt eftersom böckerna syns i 
katalogen direkt när de köps in till skolbiblioteket. Användarna på skolan finner 
lättare de böcker som eftersöks i katalogen eftersom den är aktuell och 
uppdaterad.  

- Bättre vägledning av elever på folkbiblioteket tack vare en ökad kontakt mellan 
bibliotekspersonalen på de två biblioteken.  

- Ökad förståelse mellan biblioteken när det gäller arbetsuppgifter och 
arbetsbelastning.  

- Bättre utvecklingsmöjligheter, det vill säga att bibliotekspersonalen genom 
gemensamma möten och kurser utökar sin kompetens.  

 
Jag hade dock inga problem att motivera skolans ledning eller personal på det 
skolbibliotek där jag arbetade för att införa ett biblioteksdatasystem eftersom det hade 
varit efterlängtat sedan en tid tillbaka. Det som hade hindrat skolan från att införa 
systemet i ett tidigare skede var avsaknaden av kunnig och intresserad 
bibliotekspersonal som tog itu med problemet. Eftersom det varit önskvärt sedan en tid 
tillbaka med ett datoriserat bibliotek formulerades inga mål under min tid på skolan. Det 
var ingen som behövde övertalas till förändring. Därför togs inte detta steg i 
planeringen. Jag såg dock senare, då vi redan inlett processen, att det ändå fanns ett 
behov av att definiera mål och syften med skolbiblioteket, helt enkelt för att samlas till 
gemensamma tankar om skolans bibliotek. Dessa tankar skulle sedan kunna mynna ut i 
praktiska samarbetsplaner mellan bibliotekarier och lärare för att skapa en positiv 
kunskapsmiljö för eleverna. 
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Då jag arbetade på skolbiblioteket i Ljungby märkte jag ganska snart att det där fanns 
klart delade meningar kring frågan om vem ett skolbibliotek egentligen ska vara till för 
och vad man ska stå till tjänst med som bibliotekarie. Jag fick höra att en del menar att 
det ska vara ett bibliotek enbart för eleverna medan andra anser att det även ska kunna 
användas som ett arbetsplatsbibliotek åt lärarna på skolan. Redan här kan det skapas en 
del konflikter mellan de olika parterna. Då det handlar om vad man egentligen ska 
kunna använda biblioteket till och vad man ska kunna göra där inne är meningarna 
precis lika delade. Somliga menar att det ska fungera som en arbetsplats för lärare och 
elever medan andra även menar att det också kan vara acceptabelt med en slags café- 
och spelverksamhet.   
 
Frågan är viktig för den fortsatta utvecklingen av biblioteket, till exempel för att kunna 
få tillräckligt med resurser för att sköta biblioteket. Det gäller att målen för biblioteket 
är formulerade så att de bitar som man satsar på i ämnesundervisningen motsvaras på 
något sätt i biblioteksverksamheten, genom ”bokprat” som läsfrämjande insatser eller 
informationssökning i ett visst ämne som eleverna har ett projekt i. Att få in biblioteket 
som en naturlig del i skolans ämnesundervisning kan skapa fler och bättre möjligheter 
för eleverna och lärarna får troligen hjälp till en fördjupning av det de förmedlat till sina 
elever.  
 
Det första momentet i processen var att göra en behovsanalys till skolbiblioteket. 
Behovsanalysen skulle innehålla syften med en datorisering, en preliminär tidsplanering 
och tankar kring systemval och teknisk utrustning. Enligt teorin57 ska 
bibliotekspersonalen utreda varför ett nytt system behövs och vilka behov det ska 
uppfylla. Detta första moment visade sig lätt att följa i praktiken genom att lista 
anledningar till att göra en datorisering och förväntade nackdelar som kunde 
uppkomma. I stort sett kunde de åtta punkter som presenterats i teorin följas men inte i 
så stor omfattning som det rekommenderas. Det fanns  redan i detta skede planer på att 
samarbeta med folkbiblioteket vilket skulle skapa mindre planeringsarbete med 
datoriseringen. Ett troligt problem med förfarandet är att behovsanalysen kan ha blivit 
färgad av tankar och åsikter hos bibliotekspersonalen. För att undvika detta 
konsulterades andra bibliotekarier i olika frågor, till exempel gallring och tidsplanering.  
 
Mål för verksamheten, som rekommenderas i teorin58, fanns inte listade och detta 
moment utgick tillsvidare. Bibliotekspersonalen diskuterade en del kring vilka mål som 
verksamheten borde uppfylla men biblioteksrådet sammankallades inte för vidare 
diskussioner. Det antogs ta för mycket tid under denna period att diskutera kring 
skolbibliotekets mål, men förhoppningsvis förs en sådan diskussion vid ett senare 
tillfälle. En skola ska enligt både Unesco och Statens Kulturråd ha klara mål och syften 
med sitt skolbibliotek så att både bibliotekspersonal och lärare kan arbeta mot dessa 
tillsammans. Problemet med att inte ha nedtecknade mål med skolans verksamheter är 
att de kompetenser som finns inom skolan inte utnyttjas fullt ut. Det gjordes trots denna 
vetskap ingen målbeskrivning för Sunnerbogymnasiets skolbibliotek men vi kunde ändå 
genomföra en datorisering av biblioteket.  
 
Bibliotekschefen på folkbiblioteket lämnade ett kostnadsförslag till 
bibliotekspersonalen, som i sin tur lämnade det vidare till skolledningen. 
Kostnadsförslaget och argumenten om samarbete var det som avgjorde att 
                                                 
57 Se avsnitt 2.2 
58 Se avsnitt 1.5 
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bibliotekspersonalen och skolledningen enades om det biblioteksdatasystem som 
folkbiblioteket använder sig av.  
 
Momentet att göra en kravspecifikation utgick helt eftersom det beslutades tidigt i 
processen att Sunnerbogymnasiet skulle använda samma system som folkbiblioteket i 
Ljungby av samarbetsskäl. Enligt teorin används en kravspecifikation för att specificera 
de krav som biblioteket har på systemet och specifikationen används då det är dags att 
begära in offerter från företag. 59 Det fanns inget behov för Sunnerbogymnasiet att göra 
en kravspecifikation eftersom ett avtal redan var tecknat mellan skolan och 
folkbiblioteket avseende biblioteksdatasystemet. Hade man från skolans sida velat ha ett 
annat biblioteksdatasystem som var mer inriktat mot just skolbibliotek hade en 
kravspecifikation kanske varit nödvändig, men eftersom samarbetet mellan biblioteken i 
kommunen betraktades som viktigast, uteblev detta moment. De krav och behov som 
fanns på skolbiblioteket hade redan listats i behovsanalysen vilket var ännu ett skäl att 
låta momentet utebli. Att skapa en kravspecifikation är också kostsamt och det är inte 
alls säkert att skolan hade haft resurser för detta arbete. Både personal och elever på 
skolan önskade också se snabba resultat av datoriseringen vilket omöjliggjorde dessa 
tidsödande undersökningar.   
 
Momentet urval och beställning var en lätt fas eftersom skolledning och 
bibliotekspersonal gemensamt redan bestämt att vi skulle samarbeta med kommunens 
folkbibliotek och använda oss av samma system som de. Därför fanns det ingen 
anledning att begära in offerter från företag eller att jämföra med andra företags 
erbjudna tjänster. Det fanns främst två skäl till förfarandet och det var kostnadsaspekten 
och samarbetsorsaker. Kostnaderna på skolbiblioteket skulle enligt direktiv från 
skolledningen hållas nere eftersom skolan i det skedet höll på att byggas om. Att välja 
samma biblioteksdatasystem som folkbiblioteket i kommunen sänkte också kostnaderna 
eftersom vi slapp inköpspriset för ett biblioteksdatasystem och enbart behövde betala en 
mindre årlig summa för administrativa kostnader och driften av systemet.  
 
I teorin fanns det olika alternativ till att köpa in och välja system och vi valde 
alternativet att köpa in biblioteksdatasystem, datorer och kringutrustning från olika 
ställen eftersom det blev billigast så. I delmomentet var samarbetet mellan 
bibliotekspersonalen i kommunen viktigt i valet av kringutrustning och planeringen av 
det kommande arbetet. Hårdvaran köptes in av skolans dataansvarige eftersom skolan 
redan hade ett befintligt avtal med en leverantör. Bibliotekspersonalen bestämde i 
samråd med skolledningen och personalen på kommunbiblioteket hur många datorer 
som behövdes till skolbiblioteket. Två datorer köptes in till bibliotekspersonalens kontor 
och ytterligare en som skulle stå i biblioteket och fungera som sökdator för användarna. 
Efter flytten till det nya biblioteket skulle det införskaffas åtminstone två-tre datorer till, 
beroende på elevantalet till den nya skolan. 
 
Ett tidsödande moment i processen var implementeringsfasen innehållande främst 
installering av systemet och registrering av böcker i katalogen. Det var flera personer 
inblandade i installeringen, både kommunens it-avdelning, skolans it-ansvarige och 
folkbibliotekets systemansvariga, vilket gjorde att fasen tog mycket tid. Detta skapade 
en liten försening i arbetet innan bibliotekspersonalen kunde sätta igång med den än mer 
tidsödande och monotona arbetsuppgiften att registrera böcker i katalogen. I teorin är 

                                                 
59 Se avsnitt 2.5 
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tidsplaneringen viktig liksom att lägga in tid för utbildning av personalen. Då 
bibliotekspersonalen hade arbetat på kommunens folkbibliotek tidigare var det inte 
nödvändigt med utbildning i Book-it (biblioteksdatasystemet). En mindre och mycket 
preliminär tidsplanering gjordes för att kunna planera in den vecka där vi skulle ha 
stängt för att registrera böcker i katalogen. Egentligen fanns en önskan från 
bibliotekspersonalens sida att ha stängt i åtminstone två veckor för att hinna lägga in 
alla böckerna på en gång, men det bedömdes av skolledningen som en alltför lång tid att 
hålla stängt.   
 
Övergången mellan det nya och det gamla systemet fungerade dessvärre inte 
tillfredställande eftersom elevdatorn inte hade anlänt från Ljungby kommuns it-
avdelning, där man skulle installera biblioteksdatasystemet. På grund av 
arbetsanhopningar hade de inte hunnit installera biblioteksdatasystemet och göra de 
speciella lösningar som var inplanerade för skolbiblioteket. Det blev därmed en ökad 
arbetsanhopning även på skolbiblioteket eftersom det blev två system att arbeta med 
samtidigt. I teorin rekommenderades en total övergång mellan de båda systemen vilket 
även var inplanerat för skolans del. Problemet berodde kanske på att det var för många 
personer inblandade i momentet vilket dock var svårt att styra över på grund av att 
bibliotekspersonalen på skolan hade bristande kunskaper inom det tekniska området. 
Det var nödvändigt att ta hjälp utifrån.  
 
Momentet utvärdering kunde enligt litteraturen göras vid främst två olika tillfällen, dels 
i början av processen då man ska välja system och dels i slutet av processen då man vill 
kontrollera förloppet och systemet. I teorin tas ingen hänsyn till att många bibliotek 
faktiskt samarbetar på liknande sätt som Sunnerbogymnasiet valde att göra med 
folkbiblioteket i Ljungby utan man utgår ifrån att ett system ska väljas med hjälp av en 
utvärdering. Det gjordes inte heller en avslutande utvärdering av hur systemet fungerar 
på skolan eftersom implementeringen drog ut på tiden.   
 
I momentet drift och underhåll menar man i litteraturen att det ska finnas en 
systemansvarig inom biblioteket som kan sköta biblioteksdatasystemet och all 
utbildning av personalen. Detta är dock inte alltid gångbart i praktiken, på grund av 
resursbrist men också för att verksamheten kan vara så begränsad i sin art att det inte 
behövs. På Sunnerbogymnasiet fanns det ingen anställd systemansvarig men enligt avtal 
med kommunens folkbibliotek hade skolan tillgång till deras systemansvarige när det 
uppstod problem eller behov av utbildning. Ett folkbibliotek har en betydligt större 
målgrupp än ett skolbibliotek och därmed en bredare verksamhet som behöver mera 
resurser för att kunna skötas väl. Där kan en systemansvarig vara en självklar del av 
verksamheten medan ett skolbibliotek inte alls har detta behov. Man kan ofta förlita sig 
till skolans it-ansvariga eller till företagets supportavdelning för att få hjälp. Då det 
gäller systemdokumentation gjordes ingen sådan eftersom det inte fanns en 
systemansvarig. Bibliotekspersonalen hade inte de rätta kunskaperna för att genomföra 
en dylik dokumentation utan skolbibliotekets dokumentation inskränkte sig till 
anteckningar med tidsplaneringar och listor över aktuella kontaktpersoner. Det enda 
som finns kvar av denna dokumentation är listan över vissa kontaktpersoner som kan 
vara till nytta för skolbibliotekets personal. Resten fungerade mest som 
hjälpanteckningar under processens gång.  
 
I hela datoriseringsprocessen på Sunnerbogymnasiet finns tidsaspekten närvarande. Det 
handlade om att vissa moment fick uteslutas eller förkortas på grund av tidsbrist. Det 
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fanns önskemål om att processen skulle gå snabbt och att det nya biblioteksdatasystemet 
skulle gå att använda så snart som möjligt. Vad detta förde med sig är svårt att säga så 
här efteråt eftersom jag slutade min tjänst på skolan, men eventuellt kan det ha påverkat 
resultatet av datoriseringen.  
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4. SLUTSATSER  
 
Sammanfattningsvis har jag sett tendenser till att det material som finns om datorisering 
av bibliotek inte i någon större utsträckning vänder sig mot mindre bibliotek eller ens 
tar hänsyn till dessa verksamheter. Man inriktar sig mest mot folkbiblioteken eller 
liknande vilket gör att många av de råd och rekommendationer som ges kan vara 
överflödiga för ett mindre bibliotek som inte har samma resurser att utgå ifrån. Jag har 
alltså upplevt att det saknas litteratur om hur ett skolbibliotek ska gå tillväga vid en 
datorisering. I denna uppsats framkommer att det är viktigt med samarbete mellan olika 
bibliotek för ett lyckat resultat snarare än att bokstavstroget följa litteraturen. Den 
litteratur som refereras till i denna uppsats om datorisering av bibliotek är i flera fall 
något för svårtillgänglig för att nyttjas på bästa sätt. I de flesta fall är litteraturen på 
engelska vilket kan vara ännu en barriär för användaren. I denna uppsats är samtliga 
metodböcker på engelska. Annan litteratur inom området som jag tittat på men valt att 
inte ha med i uppsatsen av olika skäl har också den varit huvudsakligen på engelska. En 
liten del av dessa finns på svenska men har då varit något föråldrad för att kunna nyttjas 
på bästa sätt.  
 
Att samarbete mellan olika arbetsplatser är viktigt för att personalen och verksamheten 
ska utvecklas anade jag redan från början och mitt mål var att utveckla samarbetet 
mellan biblioteken i kommunen. Eftersom skolbiblioteket länge hade befunnit sig i en 
lite ensam situation gentemot regionens övriga bibliotek var det ett steg på vägen mot 
att integrera skolans bibliotek i kommunens verksamhet. Datoriseringsprocessen var en 
del av denna process mot ett samarbete biblioteken emellan. Ett annat syfte med att 
datorisera biblioteket var att utöka möjligheterna för både skolans låntagare och 
allmänheten att nyttja både skolans bestånd och folkbibliotekets samlingar.  
 
Ett annat intressant resultat är de olika uppfattningar som fanns om skolbiblioteket. 
Vissa lärare såg på skolbiblioteket mestadels som ett arkiv och ville använda biblioteket 
som en förvaringslokal för de böcker som var utgallrade från ämnesinstitutionerna. 
Böcker som inte passade in någon annanstans hörde enligt deras uppfattning hemma på 
skolbiblioteket. Man menade att skolbiblioteket hade ett ansvar att bevara alla gamla 
böcker som gallrades ut från resten av skolan. Nyttan av att ha ett skolbibliotek såg 
dessa lärare inte alls. Ett par lärare på skolan menade till och med att skolbiblioteket 
skulle fungera som ett uppehållsrum med caféverksamhet och möjlighet att spela kort 
och schack. Dock såg både skolledningen och annan personal på skolan nyttan med att 
ha ett modernt skolbibliotek bland annat som ett konkurrensmedel gentemot friskolor. 
Bibliotekspersonalen som var inblandad på olika sätt i datoriseringen med planering, 
rådgivning, installering och annat var alla mycket positiva till denna förändring. Man 
såg möjligheter till en bättre service till användarna av biblioteket och utveckling av 
bibliotekspersonalens kompetens. Dessa skiftande uppfattningar om skolbiblioteket 
skulle vara intressant att studera närmare vid ett annat tillfälle. Kanske behövs mer 
öppna diskussioner mellan lärare, bibliotekarier och elever för att undersöka hur man 
ska kunna finna en bra lösning och för att kunna presentera de möjligheter som faktiskt 
finns med ett eget skolbibliotek.  
 
Slutsatsen blir att litteraturen är inriktad mot större bibliotek, inte skolbibliotek av 
Sunnerbogymnasiets storlek. Litteraturen har en inriktning mot tillvägagångssättet att 
datorisera ett bibliotek, men inte så stor inriktning finns mot människan i 
organisationen. Att samarbete kunde vara en avgörande orsak till val av 
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biblioteksdatasystem togs inte upp alls till exempel. Samarbetet mellan biblioteken i 
kommunen var det som avgjorde valet av biblioteksdatasystem för Sunnerbogymnasiet.  

5. SAMMANFATTNING  
 
Syftet med uppsatsen var att med utgångspunkt i en litteraturstudie beskriva metoder för 
datorisering samt jämföra med förfarandet i ett praktikfall. Praktikfallet utgörs av 
Sunnerbogymnasiet i Ljungby kommun, en skola med ca 600 elever. Frågeställningarna 
var: 
- Vilka metoder får jag fram via litteraturen? 
- Hur kan en datoriseringsprocess se ut i ett praktikfall? 
- Hur förhåller sig datoriseringsprocessen i praktiken till metodbeskrivningen i 
litteraturen?  
 
Det viktigaste resultatet med uppsatsen är att lokala förutsättningar på 
Sunnerbogymnasiet blev avgörande för motiv, urval och arbetsgång i 
datoriseringsprocessen. Inspiration hämtades från studerad litteratur men samarbetet 
mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket var den avgörande faktorn för hur processen 
avlöpte. Motiven för samarbetet mellan biblioteken var primärt att kunna nyttja 
varandras bokbestånd och att kunna använda skolbibliotekets böcker mer effektivt.  
 
Jag har beskrivit processens moment och jämfört dessa med praktikfallet. Enligt teorin 
var behovsanalysen och kravspecifikationen moment som avgör den senare 
utvecklingen av projektet, men i praktikfallet användes bara behovsanalysen som grund 
för den fortsatta planeringen. Kravspecifikationen uteslöts eftersom vi redan hade 
bestämt att vi skulle samarbeta med folkbiblioteket och använda samma system som de 
och även för att det anses som en relativt kostsam metod för ett mindre bibliotek. I 
momentet urval och beställning spelade samarbetet en avgörande roll eftersom vi skulle 
använda samma biblioteksdatasystem som folkbiblioteket och det gjorde hela 
urvalsprocessen onödig. Samarbetet hade också en avgörande betydelse för inköpen av 
kringutrustningen eftersom kollegorna på folkbiblioteket gav råd inför valet av 
leverantör. När det gäller momentet implementering var det också samarbetet som 
spelade stor roll för utvecklingen, nämligen rådgivningen av bibliotekarierna på 
folkbiblioteket och samarbetet mellan it-avdelningen på kommunen, vilka skulle 
installera systemet.  
 
Sammanfattningsvis visar jag att samarbete var direkt avgörande för 
datoriseringsprocessen på Sunnerbogymnasiet. Jag har också upptäckt att den litteratur 
som finns om datorisering av bibliotek är något för svårtillgänglig och dessutom inte 
anpassad för en mindre biblioteksverksamhet.  
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