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Abstract: The aim of this master thesis is to describe some general trends
and important steps in the Swedish university libraries´ user-orientation from the
implementation of the university college reform 1977 until today.

The aim gave rise to four further questions. Literature studies and empirical studies in the
form of focusing interviews have been carried out, in order to answer the questions.

Of the entire background material I have made a simple form of general analysis. I found that
the libraries, during the years have interacted with the following four interested parties, the
government, the mother organization, other libraries and the library users. I also found that it
is very important for the library organization to interact with their interested parties in order to
grow and develop.

During the years, from 1977 until today I found three important steps, or paradigm shifts of
the university libraries´development of their user-orientation. The first step was at the time of
the implementation of the university college reform 1977, when the libraries were opened up
and became available to the students. The second step came with the ICT-revolution in the
middle of the nineties. The third step is more difficult to identify and concerns whether the
libraries really attain a user-orientation. A real user-orientation imbues all parts of the
organization. To keep the orientation the libraries constantly has to reflect upon and evaluate
the activities content, performance and quality. The library organization should involve and
engage the librarians to work together with the users, in order to form the library
development. The librarians should also strive to support the users information seeking
processes.
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1. Introduktion

I samband med att jag startade min utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
vid högskolan i Borås vt-99, började jag arbeta på ett högskolebibliotek. Situationen var
helt ny för mig som arbetat inom skola och barnomsorg sedan jag själv studerade på 70-
talet. Högskolebiblioteket visade sig vara helt annorlunda än hur jag mindes det från
min studietid. Det bibliotek som jag minns var litet, tyst och varmt välkomnande, be-
mannat med några få stillsamma personer, som antingen satt bakom en lånedisk och
skrev eller gick omkring och plockade i hyllorna. De var vänliga i sitt bemötande och
alltid villiga att visa eller plocka fram det man ville ha. Till biblioteket gick man för att
låna de böcker man behövde och när man var klar med sitt ärende gick man därifrån.
Den biblioteksvärld, som jag trädde in i tjugofem år senare, upplevde jag som mycket
mer komplex och dynamisk än vad jag väntat mig. Sedan högskolereformen genomför-
des 1977 har högskolebiblioteken genomgått en genomgripande omstrukturering och
utveckling. Små institutionsbibliotek har slagits ihop på de mindre högskolorna, nya har
kommit till, de gamla slutna biblioteken har öppnats upp och verksamheterna har inte-
grerats i moderorganisationerna. Nya högskolor har startats och antalet studenter har
flerdubblats. Nya biblioteksbyggnader har byggts, särskilt under 1990-talet och flera
planerar man att bygga eller bygga ut. Konkurrensen om studenterna är hård mellan de
olika högskolorna. De ekonomiska villkoren är hårda.

Jag kom till min nya arbetsplats i ett skede när en ny biblioteksbyggnad just skulle börja
byggas och den nya verksamheten planerades och diskuterades. De befintliga lokalerna
hade inom loppet av några år blivit för trånga. Det nya biblioteket skulle också bli stu-
denternas studiemiljö och mötesplats och man talade om användarorientering. I den här
utvecklingsfasen var och är fortfarande diskussionen livlig när det gäller hur man väljer
att utforma verksamheten och hur vi ska arbeta i den. Vad ska kärnverksamheten bestå
av? Vilka är våra kompetenser och hur utnyttjar vi dem bäst? Hur ska lokalerna använ-
das? Hur ska biblioteket fördela och använda de ekonomiska resurser, som man blivit
tilldelade? En av de viktigaste intressenterna, som högskolebiblioteket har att ta hänsyn
till när man ska ta ställning till de här frågorna, är användarna. Vilken syn och vilka
förväntningar har studenter, lärare, forskare och eventuellt andra användare på biblio-
teksverksamheten? Hur får vi veta vad de vill? Hur viktigt är det att biblioteket lever
upp till deras önskningar och behov? Min erfarenhet är att detta diskuteras livligt på de
flesta bibliotek och alla utformar sin verksamhet utifrån hur man tolkar det uppdrag
regeringen har gett högskolebiblioteken och vilket förhållande man har till den egna
moderorganisationen och övriga intressenter. Den här uppsatsen handlar om hur de nya,
medelstora, svenska högskolebiblioteken har utvecklat sin användarorientering från
högskolereformens genomförande 1977 fram till idag.



4

1.1  Övergripande problemformulering

Man kan konstatera att högskolebiblioteken har genomgått förändringar på många sätt
men varför har de olika biblioteken utvecklat verksamheter som ser så olika ut? Idag
talar man om användarorientering och kvalitet inom den svenska högskolebiblioteks-
världen. Biblioteken förväntas fungera som kreativa studiemiljöer och pedagogiska re-
surser, som ska samspela med olika grupper, vilka på olika sätt har gemensamma intres-
sen med biblioteket. En av dessa intressentgrupper är användarna. Vilka är de övriga
intressenterna som biblioteket har att interagera med och hur förhåller sig biblioteken
till dem?  När man talar om att högskolebiblioteken blir allt mer användarorienterade
frågar jag mig vad detta innebär. På vilket sätt har användarorienteringen förändrats och
utvecklats genom åren? Jag ställer mig också frågan hur man kan definiera begreppet
användarorientering.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med min uppsats är att beskriva utvecklingen av de svenska högskolebibliotekens
användarorientering från högskolereformens genomförande fram till idag

Utifrån den övergripande problemformuleringen och syftet ställer jag följande frågor.

• Hur ser högskolebibliotekens allmänna utveckling ut från högskolereformens infö-
rande 1977 fram till idag? Finns det skillnader mellan biblioteken och hur kan man i
så fall förklara dessa?

• Vilka intressenter har högskolebiblioteken haft att interagera med och vilken inver-
kan har denna interaktion på bibliotekens verksamhet?

• Vilka grupper består användarna av?

• Kan man urskilja någon eller några paradigmskiften i bibliotekens utveckling av
användarorienteringen och hur kan man i så fall beskriva dem?

• Hur kan man definiera begreppet användarorientering?
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2.Metod

För att belysa och ge svar på uppsatsens frågeställningar använder jag mig av två meto-
der nämligen litteraturstudier och empiriska studier. Avsikten med att använda de båda
undersökningsmetoderna är att de ska komplettera varandra, så att jag ska kunna besva-
ra uppsatsens frågeställningar. Först redogör jag för biblioteket ut teoretiskt perspektiv, i
syfte att hitta en modell som teoretiskt kan förklara bibliotekens organisation och varför
de har utvecklats på så olika sätt. Därefter gör jag en bakgrundstudie av den litteratur
som anknyter till ämnet. Jag vill ta reda på hur man i litteraturen beskriver högskolebib-
liotekens allmänna utveckling, vilka intressenter biblioteken har att interagera med, vil-
ka grupper användarna består av. Dessutom vill jag ta reda på hur begreppet användar-
orientering har utvecklats och hitta en definition av begreppet. Därefter genomför jag en
empirisk studie för att undersöka och beskriva hur två högskolebibliotek utvecklat sin
användarorientering, så som det beskrivs av respektive biblioteks representanter. Som
empirisk forskningsmetod väljer jag att göra fallstudier av två högskolebibliotek och
dessa genomför jag med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Jag sammanställer
först resultatet av litteraturstudierna och fallstudierna, varefter jag analyserar och dis-
kuterar utifrån teoretiska resonemang, som kan stödja analysen.

2.1 Urval och begränsningar

Eftersom den empiriska undersökningen inte enskilt står i fokus, ser jag det som fullt
tillräckligt att undersöka två bibliotek. Gruppen högskolebibliotek är en heterogen
grupp och det är omöjligt att hitta några bibliotek, som helt kan representera hela grup-
pen eller delar av gruppen. Gruppen består dels av de stora gamla universitetsbibliote-
ken, dels av de nya högskolebiblioteken men även inom dessa grupper finns stora skill-
nader. I den här uppsatsen väljer jag att begränsa mig till gruppen nya högskolebiblio-
tek. Därför att dessa har det gemensamt att de i princip startade med högskolereformen
1977 men har ändå utvecklats på olika sätt, även om de har haft likartade förutsättning-
ar. För att visa på skillnaderna mellan biblioteken inom gruppen och hitta svar på varför
dessa skillnader har uppstått vill jag undersöka två bibliotek, som är så olika som möj-
ligt. I bakgrundstudierna studerar jag däremot allt material, som gäller hela högskolans
biblioteksutveckling, och som anknyter till användarorientering.

De båda biblioteken som ingår i den empiriska undersökningen är Mitthögskolans bibli-
otek och universitetsbiblioteket i Växjö. Jag har valt att ange namnen på biblioteken
därför att det insamlade materialet skulle vara meningslöst utan alla de detaljer som
utmärker de båda biblioteken, vilka jag skulle vara tvungen att ta bort om de skulle för-
bli anonyma genom hela uppsatsen. Dessutom anser jag att det är mycket värdefullt för
resultatet att kunna jämföra hur två högskolebibliotek med så olika förutsättningar har
utvecklats och orienterat sina verksamheter mot användarna. Dessutom öppnar det möj-
ligheter för läsarna att reflektera över biblioteksverksamheter med liknande förutsätt-
ningar. Däremot låter jag informanterna vara anonyma. Undersökningen bygger i hu-
vudsak på intervjuer med bibliotekspersonal som innehar någon form av chefsställning.
Anledningen till detta är att jag vill att informanterna ska ha så vid och djup kunskap
om verksamheten som möjligt.
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I det inledande uppsatsarbetet hade jag ännu inte någon tanke på att jag måste definiera
begreppet användarorientering i högskolebibliotekens arbete. Under studiernas gång
blev jag medveten om att det måste göras därför att jag inte kunde hitta en heltäckande
sådan, någonstans i litteraturen. Begreppet används ständigt i de rapporter, utredningar
och den forskning som jag använder här, men texterna ger inte någon fullständig defini-
tion. Om man däremot granskar texterna kan man utläsa betydelser och fragment av
definitioner. Därför ser jag det som en av uppsatsens viktiga frågeställningar att utifrån
den samlade litteraturen definiera begreppet användarorientering.

Högskolereformens genomförande 1977 innebar stora förändringar för hela högskolan
och därmed biblioteken. Därför ser jag det som en adekvat tidpunkt att utgå ifrån i min
undersökning. Sedan högskolereformens genomförande går både högskolor och univer-
sitet under benämningen högskolor (SFS 1993:100. 3 kap. §2.). Jag kommer att använda
begreppet högskolor genom hela texten.

2.2 Bakgrundsstudien

Bakgrundstudien inleds med att jag beskriver biblioteksorganisationens struktur och
handlande ur teoretiskt perspektiv. Anledningen till detta är att jag dels vill ge en teore-
tisk förklaring till varför högskolebiblioteken utvecklats så olika, dels hitta en teoretisk
modell som enkelt kan visa biblioteket i förhållande till sina intressenter. Därefter ger
jag en bakgrundsbild av hur högskolebiblioteken utvecklats från 1977 och högskolere-
formens införande fram till idag, belyst med hjälp av en del av de rapporter och utred-
ningar, som skrivits under årens lopp. Fördelen med att använda dessa rapporter och
utredningar som informationskällor är att de ger en god, kronologisk bild av hur man
resonerat kring bibliotekets roll och samspel med högskolans övriga intressenter i Sve-
rige under denna tid. Nackdelen med att använda dem skulle eventuellt kunna vara att
de kan spegla endast utvalda perspektiv, beskrivna och valda av några få personer som
varit aktiva i utredningsarbetet under åren. Dessvärre finns det få dokumenteringar som
beskriver högskolebibliotekens allmänna utveckling, förutom de rapporter och utred-
ningar som jag använder i det här arbetet. Utöver detta har jag studerat annan litteratur,
som belyser ämnet, bestående av artiklar och böcker. Min ambition, när jag har sökt och
valt litteratur, är att den så allsidigt som möjligt beskriver vilka intressenter biblioteket
interagerar med samt hur utvecklingen av användarorienteringen blivit ur olika per-
spektiv, både nationellt och internationellt. Jag har sökt efter litteratur, som beskriver
forskningsprojekt inom området och beskrivningar om hur man resonerat kring ämnet
genom åren. Jag har också valt litteratur, som ger några kritiska perspektiv när det gäller
hur biblioteksorganisationerna kan välja att interagera med sina användare. Av hela
bakgrundmaterialet gör jag en enkel form av helhetsanalys, d.v.s. jag väljer ut viktiga
delar i texterna och får på så sätt fram intressentgrupper, som biblioteken interagerar. I
övrigt beskriver jag med hjälp av litteraturen den utveckling, som har skett och formule-
rar dessutom en definition av begreppet användarorientering. Resultaten av bakgrund-
studierna kommer jag att förhålla till resultaten av den empiriska undersökningen i den
slutliga analysen och diskussionen.
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2.3 Den empiriska undersökningen

I det här avsnittet beskriver jag hur jag i mitt arbete använt fallstudien som undersök-
ningsmetod och kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Därefter beskriver jag hur
jag analyserar det insamlade materialet och presenterar det i resultatavsnittet.

2.3.1 Fallstudierna

Jag har valt att utföra kvalitativa fallstudier av två högskolebibliotek. Mina val föll på
två högskolebibliotek med olika sammansättningar av omvärldsfaktorer och användar-
grupper, nämligen Högskolebiblioteket i Härnösand och Växjö universitetsbibliotek.

Begreppet fallstudie kan definieras på olika sätt. Man måste heller inte använda någon
speciell metod för insamling och analys av informationen (jmf. Merriam 1994, s.25-30).
I den här uppsatsen använder jag fallstudien som ett metodiskt angreppssätt, som kan
definieras som en undersökning av en specifik företeelse t.ex. en händelse, ett skeende
eller som i det här fallet en del av ett biblioteks verksamhet. Jag studerar biblioteket ur
ett helhetsperspektiv men fokuserar på och belyser hur biblioteket utvecklat sin använ-
darorientering. Resultatet presenteras i form av två falljournaler, som är relativt täta och
detaljerade i sina beskrivningar. Jag använder mig av flera källor som jag väver sam-
man. Slutprodukten beskriver de två bibliotekens utveckling från 1977 fram till idag.
Tolkningen av hela materialet sker utifrån de intervjuades bedömningar av utvecklingen
så som man beskriver den för mig samt min tolkning av hela materialet. Avsikten med
studien är att den ska förklara, diskutera och sammanfatta. Slutprodukten använder jag
tillsammans med resultatet från litteraturstudierna för att besvara uppsatsens frågeställ-
ningar.

Den väsentliga metoden för insamlande av information i den här uppsatsens empiriska
undersökning är den kvalitativa fokuserande intervjun. Den kännetecknas av att man
upprättar en intervjuguide eller checklista av en uppsättning teman eller ämnen, som ska
utforskas med hjälp av öppna frågor (Krag Jacobsen 1993, kap.2). Den intervjuguide,
som jag utgår från, är upprättad utifrån syftet, frågeställningarna och de bakgrundstud i-
er, som jag genomfört. Jag vill ta reda på hur respektive högskolebibliotek utvecklat sin
användarorientering från 1977 fram till idag, så som informanterna beskriver det. För att
belysa detta ställer jag frågor kring bibliotekets allmänna utveckling. Vilka grupper har
användarna bestått av genom åren? Vilka kommunikationskanaler och kontaktytor har
man använt sig av? Vilka andra intressenter, omvärldsfaktorer har biblioteket att för-
hålla sig till? Finns det utredningar och undersökningar som haft inflytande på utveck-
lingen av bibliotekets användarorientering. Intervjuguiden återfinns som bilaga till upp-
satsen.

När jag genomför en fokuserande intervju innebär det att jag under samtalets gång för-
söker närma mig frågeställningens kärna och gradvis koncentrera frågorna, beroende på
de svar informanten ger. Intervjuerna spelas in på band och skrivs därefter ut för analys.
Under intervjuerna frågar jag informanterna om det finns dokument, som beskriver ut-
vecklingen eller har påverkat den och jag ber att få ta del av dem. Dessutom söker jag
rätt på den dokumentation om verksamheten, som finns att tillgå via högskolornas och
bibliotekens webbsidor. Den dokumentation, som jag tar del av, analyseras tillsammans
med intervjuerna. En närmare beskrivning av intervjuerna ges i samband med att jag
presenterar resultaten av fallstud ierna.
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Fördelen med att använda den här typen av intervjumetod är att informanterna kan be-
rätta om och beskriva betydelsefulla fenomen som man som intervjuare aldrig skulle
komma på att fråga om. Vid denna form av intervju uppstår också en ganska personlig
kontakt och man får på så sätt ett fylligt och komplext material att använda för slutana-
lysen.

Nackdelen med uppsatsens empiriska undersökning är att intervjuerna ger en person-
upplevd och färgad bild av hela händelseutvecklingen vid de båda biblioteken. Det finns
inte några undersökningar eller någon dokumentation från den första tiden och ända
fram till mitten av 1990-talet. Utvecklingen av respektive biblioteks användarorienter-
ing beskrivs så som informanterna minns och har upplevt det. Dessutom var inte någon
av informanterna direkt knutna till biblioteken under de första åren men de arbetade i
närheten och kände till verksamheterna. De dokument, som jag får i samband med in-
tervjuerna, är sådant som informanterna väljer att låta mig ta del av. Om det finns ytter-
ligare information kan jag inte svara för. Å andra sidan är det just detta som är utmär-
kande för den kvalitativa forskningen. I det här fallet gäller det att hitta kärnan i infor-
manternas berättelser och att knyta ihop det med den information, som jag finner i
samtliga litteraturstudier samt att slutligen presentera en så allsidigt belyst bild som
möjligt. Jag finner inte några andra alternativ till att få fram hur man arbetade ute på
högskolebiblioteken under den här tiden. Det kan mycket väl finnas lokala undersök-
ningar som inte publicerats. Efter sökningar i Libris databas tycks dock bristen på do-
kumentation gälla för samtliga svenska högskolebibliotek, förutom de rapporter och
utredningar, som har genomförts av centrala myndigheter.

2.3.2 Analys

I min uppsats presenterar jag resultatet av analysen i en särskild nivå för vart och ett av
de två biblioteken och slutligen en gemensam andra nivå. För de båda biblioteken redo-
visar jag först falljournaler, där intervjumanualen ligger till grund för presentationen.
Utarbetandet av falljournalerna är ett sätt att organisera den insamlade informationen
och ett första steg i tolkningsprocessen. Fördelen med att ta med falljournalerna i upp-
satsen är att de ger en fyllig och allsidig bild av de båda verksamheterna och att det blir
enklare för läsaren att se hur jag knyter ihop informationen från samtliga källor.  Fall-
journalerna följs direkt av en analys och diskussion.  Slutsatserna i min undersökning är
formad av den tolkning, som jag gjort av litteraturstudierna, intervjuerna och studierna
av de dokument, som jag tagit del av efter informanternas rekommendationer.

2.4 Disposition

I kapitel ett inleder jag med att redogöra för uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställ-
ningar. I kapitel två beskriver jag de metoder som jag använder för att besvara fråge-
ställningarna. De teoretiska utgångspunkter som jag valt att betrakta bibliotekets före-
ställs i kapitel tre. I kapitel fyra redovisar jag de intressentgrupper som biblioteket har
att interagera med och den litteratur som ligger till grund för analysen. Kapitel fem in-
nehåller presentationer av litteratur om användarorientering. Därefter, i kapitel sex, föl-
jer redovisning av resultatet av den empiriska undersökningen. I det avslutande kapitlet
diskuterar och analyserar jag resultaten utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.
Slutligen ger jag en kortfattad sammanfattning.



9

3. Teoretiska utgångspunkter

Man kan förklara organisationers struktur och handlande ur flera olika analytiska per-
spektiv. Två skilda exempel är rationalistisk och systemteoretisk ansats. Rationalistisk
ansats är instrumentell och den bygger på ett mekaniskt synsätt. Man betonar det kal-
kylerande, planlagda och rationella i organisationen. Förändringar sker planerat och
avsiktligt och man menar att förändringar i en del av organisationen kan ske utan att
detta nämnvärt påverkar de andra delarna. Rationalistisk modell betraktar organisatio-
nen som ett slutet system. Systemteoretisk ansats betraktar organisationen som ett öp-
pet, levande eller organiskt system, som uppkommit och förändras som svar på ett be-
hov, antingen inom systemet självt eller i dess omgivning. Enligt systemteoretiskt syn-
sätt får förändringar av alla slag alltid återverkningar på de andra delarna i kontaktnätet
(Abrahamsson 2000). Systemteorin bygger också på tanken att anpassningen till, sam-
spelet och utbytet med omgivningen är nyckeln till organisationens tillväxt och utveck-
ling, den s.k. contingency-teorin (Abrahamsson & Andersen 2000).

Jag väljer att i den här undersökningen betrakta högskolebibliotekets organisation ut-
ifrån organisationsteori, systemteoretisk ansats och contingency-teori.

3.1 Organisationsteori, systemteoretisk ansats

De systemteoretiska idéerna härstammar från naturvetenskapen. System är ett komplex
av element, som alla har ett förhållande till varandra. En organisation är enligt system-
teori en del av samhällssystemet och helt beroende av detta. Anpassningen till och sam-
spelet och utbytet med omgivningen är central (Abrahamsson et al. 2000, s. 18-19; Ab-
rahamsson 2000, s. 90-101).

Ahrenfelt (2001, s.80-85) menar att man inom den klassiska systemteorin karakteriserar
systemet på olika sätt och ur olika perspektiv och att det finns tre viktiga principer för
detta, principen om helhet, om organisation och interaktion.

• Principen om helhet innebär att helheten är kraftfullare, har förmågor och kvali-
teter, som delarna var för sig inte har. Helhetens egenskaper kan inte bestämmas
utifrån delarna utan det förutsätts ett sammanhang, en inre organisation. Inom
helheten ryms systemgrupper, vilka t.ex. kan bestå av individer från olika perso-
nalgrupper och funktioner inom systemet. Systemgrupper kan hitta lösningar
och utvecklingsmöjligheter, som ingen visste fanns därför att den representerar
den samlade kompetensen från alla delar av organisationen, d.v.s. helheten.

• Principen om organisation innebär att organisation inom systemet är nödvändigt
och det sker spontant i alla levande och i vissa icke-levande system. Organise-
randet håller ihop delarna så att en helhet kan skapas. Flexibilitet och anpassning
till omvärlden har som syfte att garantera överlevnaden för systemet.
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• Principen om dynamisk interaktion innebär att delarna i helheten står i en stän-
dig interaktion med varandra och med omvärlden d.v.s. den kontext som syste-
met, organisationen verkar i. För att det ska fungera krävs olika återkopplings-
mekanismer så att en dialog kan föras mellan de olika delarna och ut mot om-
världen. Rörelse, interaktion och dynamik är livsviktigt för en organisation. Det
är i mötet mellan delarna och mellan systemet och omvärlden som kontakt sker,
arbete utförs och resultat skapas. Hur organisationen hanterar detta förhållande
bestämmer hur väl den ska lyckas med sin verksamhet och hur livskraftig den
blir.

Enligt systemteoretiskt synsätt är gruppen, organisationen ett öppet system, där mänsk-
ligt handlande uppstår i samspel med andra här och nu och att problemlösning sker ut-
ifrån den gällande situationen (Svedberg 2000, Kap.6). Detta innebär att man betraktar
en organisation som ett socialt fenomen, som samspelar med sin omgivning i en ständig
utveckling. Organisationen är inte något redskap utan ett fenomen, som uppfyller vissa
av samhällets behov och har uppstått ur dessa behov. Den blir ett mål i sig och har ett
eget värde. I motsats till rationalistisk ansats menar man med systemteoretisk ansats att
en organisation inte kan studeras utifrån ursprungliga mål, som styr utvecklingen. Istäl-
let menar man att organisationen och dess mål förändras över tid och att organisationens
ledning och dess omgivning påverkar målen och målformuleringen. Organisationer har
för det mesta mål men under den kontinuerliga verksamheten uppkommer nya mål och
syften och man överger initialmålen (Abrahamsson et al. 2000; Abrahamsson 2000).

Abrahamsson (2000) menar att systemteoretikerna är starkt ambivalenta inför målbe-
greppet. Oftast erkänns att det finns en mängd olika mål, men man förnekar att organi-
sationen har något överordnat eller dominerande mål, som dess handlande direkt kan
återföras till. Systemteoretikerna menar att målen mest är knutna till organisationens
komponenter d.v.s. individer, avdelningar o.s.v. Författaren menar att skillnaden mellan
den rationalistiska skolan och systemperspektivet bäst kan illustreras enligt följande.

I den rationalistiska teorin utgör mål en oberoende variabel och organisationens struktur
en beroende variabel; i den systemteoretiska skolan är både mål och struktur svar på
funktionella behov(inom organisationen och i det omgivande större systemet) och därmed
beroende variabler (Abrahamsson. 2000, s.115-116).

Jämvikten i samspelet är viktig eftersom både organisationen och omgivningen ska ha
nytta av varandra. En organisation behöver både stadga och rörlighet. Att skapa en or-
ganisation innebär därför bl.a. att försöka balansera behovet av anpassning, utbyte och
god förändring. I en väl fungerande struktur finns både stabilitet och pålitlighet i det
dagliga arbetet och förändringar i strukturen kan fungera som ett medel att för att öka
anpassningen gentemot omgivningen (Abrahamsson et al.2000; Abrahamsson 2000).

Systemteoretisk ansats fokuserar på organisationens funktion i det nu existerande total-
systemet och en naturlig följd har varit att man sällan bryr sig om organisationens histo-
ria. Men det finns inte något som säger att man inte kan betrakta och beakta historiska
aspekter om man så vill (Abrahamsson 1989 s.129), vilket jag gör i den här uppsatsen.
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3.1.1 Contingency-teorin

Contingency-teorin kan sammanfattas som teorin om att det bästa sättet att organisera
beror på den kontext, som organisationen måste förhålla sig till (Hall 1999 s.285). Teo-
rin, som också kan benämnas ”situationsanpassad organisationslära”, började växa fram
på 1950-60-talen som en reaktion på den klassiska organisationsläran där det domine-
rande synsättet var att det finns ett bästa sätt att organisera en verksamhet. Man började
inse att företag och organisationer är olika och en metod eller princip, som fungerar bra
i en organisation, kanske kan vara förödande i en annan. Organisationen måste anpassa
sin verksamhet efter den situation den befinner sig i (Bruzelius & Skärvad 1995).

Systemteoretisk ansats är en förutsättning för contingency-teorin och kan dels betraktas
som en bekräftelse av teorin, dels som ett angreppssätt, som gör det möjligt att få en
helhetssyn på organisationens verksamhet. Contingency-teorin betonar att om organisa-
tionen ska överleva, växa och bli effektiv måste den anpassa sin verksamhet till omgiv-
ningen. Den mest renodlade formen av teorin menar att omgivningen, kontexten be-
stämmer hela organisationsstrukturen. Andra anhängare av teorin menar att det måste
finnas plats för strategisk planering med hänsyn till de mål organisationen sätter upp att
arbeta efter (Abrahamsson et al. 2000). Kritiska röster menar att contingency-teorin inte
är en teori därför att den inte kan förklara varför och hur organisationen blir effektiv
genom anpassning. Vidare menar kritiken att anpassning inte är rätt sätt att utveckla en
organisation. Istället innebär det till stor del att förändra omgivningen (Abrahamsson et
al.2000; Hall 1999 s.285).

Enligt contingency-teorin kan organisationen strukturera sitt förhållande till omgivning-
en på många sätt. Bästa resultatet når man om man anpassar sig till situationens speci-
ella karaktär. Anpassningen kan förklaras som ett samspel mellan tillstånd och process.
Processen är organisationens förhållande till omgivningen och organisationens ledning
har till uppgift att stödja anpassningen. Strategin är det verktyg som organisationen an-
vänder vid anpassningen, medan organisationens struktur och ledningsprocesser är or-
ganisationens tillstånd, den interna verksamheten. En fullständig anpassning är knappast
något man kan uppnå. Det är snarare ett tillstånd att sträva mot (Abrahamsson et al.
2000). Enligt Hall (1999) fortsätter contingency-modellen att vara det dominerande per-
spektivet inom organisationsteorin.

3.1.2 Intressentmodellen

Inom organisationsteori är det, enligt Abrahamsson och Andersen (2000 s.180) är det
vanligt att skilja mellan organisationens generella och specifika omgivning. Den gene-
rella omgivningen är den nationella och internationella miljö, som organisationen, i det
här fallet biblioteket, verkar i. Den specifika omgivningen består av de delar av omgiv-
ningen, som har direkt betydelse för organisationens verksamhet. Inom systemteorin är
intressentmodellen ett försök att konkretisera vad som utgör den specifika omgivningen.
Modellen är mycket enkel och visar endast vilka intressenter, som organisationen har ett
utbyte med. Inte någon intressent utpekas som viktigare än någon annan, alla kan i prin-
cip vara lika viktiga. Samspelet fortsätter så länge den belöning de får är lika stor eller
större än bidraget de lämnar, den s.k. bidrags-belöningsbalansen. Intressentmodellen
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finns i flera olika versioner. Skillnaden mellan de olika versionerna ligger i vad som är
kärnan, mittpunkten i modellen. (Abrahamsson et al. 2000, s.182)

3.1.3 Biblioteksorganisationen ur teoretiskt perspektiv

När jag väljer att betrakta högskolebibliotekets organisation utifrån systemteoretisk an-
sats och contingency-teorin innebär det att jag betraktar biblioteket som ett levande sy-
stem, som interagerar med sin omgivning. Biblioteket  är både ett system i sig självt och
ingår dessutom som en del i flera större system t.ex. moderorganisationen eller den be-
tydligt större nationella högskoleorganisationen.

I min uppsats betraktar jag den enskilda biblioteksorganisationen, som i sig rymmer
systemgrupper bestående av individer från olika personalgrupper och funktioner inom
systemet. Tillsammans representerar de den samlade kompetensen i biblioteket därför
att de bidrar med olika typer av kunskaper från olika delar av verksamheten. Flexibilitet
och anpassning inom organisationen t.ex. hur man arbetar med sin användarorientering
och interaktion med omvärlden såsom att följa moderorganisationens profil och veten-
skapliga nivå, har till syfte att garantera överlevnaden. En biblioteksorganisation, som
inte interagerar med omvärlden och sina intressenter, riskerar att upplösas och ersättas
med en annan form av organisation eller att bibliotekets ledning byts ut. Jämvikten är
viktig därför att både biblioteket och intressenterna ska ha nytta av varandra. Biblioteket
ska inte betraktas som ett redskap d.v.s. något som endast utnyttjas. Biblioteket är en
organisation, som uppfyller sina intressenters behov och fortsätter att existera av den
anledningen. Därför måste biblioteket, i ett samspel få något tillbaka, annars upplöses
den och ersätts.

Bibliotekets mål förändras över tid. De personer, som finns i organisationen, dess led-
ning och samspelet med intressenterna, påverkar målen och målformuleringarna. Mål
och syfte med verksamheten uppkommer under utvecklingens gång. Mål förkastas och
nya kommer till. Vissa mål är mer långsiktiga och övergripande, andra är mer kortsikti-
ga och kommer till när ett projekt eller liknande ska genomföras.

Biblioteket bestämmer sin organisation utifrån den kontext, som det måste förhålla sig
till t.ex. den ekonomiska tilldelningen, vad intressenterna vill ha ut av biblioteket exem-
pelvis när det gäller utnyttjande av lokaler, val av databaser, tidskrifter och böcker eller
intensiteten i kontakten med näringslivet. Situationen bestämmer alltså organisations-
strukturen, men biblioteket kan också välja vilka typer av situationer det kan komma att
hantera. Biblioteket kan välja att satsa olika mycket i olika projekt t.ex. i arbetet med
användarorienteringen. Resultatet blir då bäst om man anpassar sig till situationens spe-
ciella karaktär. Detta uppstår i samspelet mellan det som biblioteket har att erbjuda in-
tressenterna (tillståndet) och hur de i sin tur använder biblioteket och utbytet, anpass-
ningen sker (processen äger rum).

3.2 Sammanfattning

I det här kapitlet har jag presenterat den teori ur vilken jag har valt att betrakta och fö r-
klara bibliotekets organisation och dess utveckling. Med hjälp av organisationsteori,
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systemteoretisk ansats och contingency-teorin kan jag förklara varför biblioteken ut-
vecklats på så olika sätt. Biblioteket är en levande organisation som interagerar och an-
passar sig till sin omgivning. Biblioteksorganisationen består av personer som agerar
var och en för sig och tillsammans i grupper, styrda av sitt uppdrag. De påverkar genom
sina beslut och sitt handlande hur organisationen utvecklas. Samspelet och jämvikten i
interaktionen mellan biblioteket och dess intressenter är livsviktig. Den organisation
som inte lyckas med detta samspel riskerar att upplösas ut eller bytas ut mot en annan
typ av organisation som kan leva och växa i ett sådant utbyte. Detta förklarar varför
biblioteken har utvecklats så olika. De har anpassat sig till sina olika intressenter och
omvärldsfaktorer och utvecklats på olika sätt. I följande kapitel ska jag göra en helhets-
analys och då kommer intressentmodellen till användning. I den ska jag placera in de
intressenter som utkristalliseras ur litteraturstudierna. Med hjälp av modellen kan jag
presentera en schematisk och lättolkad bild av biblioteksorganisationen i förhållande till
sina intressenter. Avsnittet med rubriken ”Intressentgrupper”, kap. 4.2 inleds med bibli-
oteket och dess intressenter inlagda i en intressentmodell.
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4. Intressenter

Genom de litteraturstudier, som finns redovisade i det följande kapitlet, har jag kunnat
urskilja att det finns fyra intressentgrupper, som biblioteken interagerar med och som
påverkar utvecklingen av användarorienteringen. Kategorierna har jag fått fram genom
en enkel form av helhetsanalys. Holme och Solvang (1997) menar att man kan skilja
mellan två former av textanalys, nämligen helhetsanalys och delanalys. När man gör en
helhetsanalys betraktar man texterna som helheter från vilka man kan välja vissa pro-
blemområden, som man sedan arbetar med. Övriga aspekter berör man inte (s.141-144).

Jag har valt att i kapitel 4.1 ge en bakgrundsbild av högskolebibliotekens utveckling
fram till idag. I det avsnittet beskriver jag några av de viktigaste stegen när det gäller
högskolebibliotekens utveckling från 1977 och högskolereformens införande fram till
idag, belyst med hjälp av några av de rapporter och utredningar, som skrivits under
årens lopp. Fördelen med att använda dessa är att de ger en god, kronologisk bild av hur
man resonerat kring bibliotekets roll och samspel med högskolans övriga organisation
under denna tid, vilket jag kommer att förhålla mig till i den kommande analysen och
diskussionen. Jag har valt att presentera de aktuella rapporterna och utredningarna sam-
lade under den här rubriken istället för att bryta sönder texten och dela upp innehållet,
vilket kanske skulle vara korrekt när man gör en helhetsanalys. När jag först presenterar
texterna samlade når jag ett som jag ser det viktigt syfte, nämligen att presentera en
sammanhängande bild av hela utvecklingen. I kapitel 4.2 presenterar jag intressenterna
och motiverar analysen med stöd av innehållet i kapitel 4.1. Dessutom använder jag
ytterligare litteratur, som handlar om interaktionen mellan biblioteket och intressenter-
na. Den litteraturen presenteras i samband med att jag beskriver intressentgrupperna.

4.1 Bakgrund

SOU 1991:72 beskriver den akademiska biblioteksutvecklingen de senaste årtiondena.
År 1977 genomfördes högskolereformen, som omfattar alla universitet och högskolor i
Sverige. Antalet har under årens lopp ökat kraftigt. Varje högskola skulle från och med
reformens genomförande ombesörja ett eget bibliotek och detta medförde nya synsätt
när det gällde biblioteksverksamheten. De stora gamla universitetsbiblioteken var tid i-
gare relativt självständiga institutioner finansierade av staten med breda samhälleliga
uppgifter för litteraturförsörjning. Nu integrerades de i universiteten. På de nya hög-
skoleorterna började man bygga upp och organisera en högskolemässig biblioteksservi-
ce anpassad till de nya utbildningarna. De fungerar numera som delar av den egna hög-
skolans organisation och omfattas också av dess informationspolicy.
Resultatet blev en varierad och heterogen biblioteksstruktur, som kan delas in i två
grupper. Den ena gruppen består av högskoleenheter med fasta forskningsresurser,
forskningsbibliotek. De har en viktig roll gentemot den egna enhetens forskning. De är
också litteratur och informationsförsörjare för de andra mindre högskolebiblioteken,
folkbiblioteken och näringslivet. Den andra gruppen består av de mindre högskolornas
bibliotek. De ansvarar i huvudsak för den egna högskolans grundutbildnings informa-
tions- och litteraturbehov. De har byggts upp med de befintliga litteraturresurserna från
tiden före högskolereformen. Institutionsbibliotek fördes samman och blev ofta studie-
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centra. Karaktären varierar mycket inom denna grupp och har inte någon tydlig profil
inom det svenska biblioteksväsendet.

1993 års universitets- och högskolereform bekräftade och förstärkte den utveckling mot
ökad självreglering på högskolorna som redan tidigare påbörjats. (SOU 2001:13).

De rapporter och utredningar, som presenteras i följande avsnitt, visar uppdragsgivarnas
(d.v.s. svenska regeringens) intentioner genom åren att fokusera bibliotekens roll i hög-
skoleverksamheten och i stora drag hur dessa intentioner förverkligats. Från högskolere-
formens genomförande har högskolebiblioteken fått allt högre krav på sig att agera som
en integrerad part i högskoleverksamheten. Högskoleverket ställer krav på ett medvetet
kvalitetsarbete som ett verktyg att klargöra roller och funktioner. Texterna talar om bib-
lioteken som pedagogiska resurser och kreativa studiecentra där god samordning och
kommunikation mellan alla deltagande parter är av största betydelse. Denna utveckling
är nära förknippad med bibliotekens utveckling av användarorienteringen.

4.1.1 En kreativ studiemiljö, högskolebiblioteket som pedagogisk
resurs.

När högskoleutredningen lade fram sitt betänkande 1991 gav man bibliotekets roll i
undervisningen stor uppmärksamhet. Utredningen utsåg 1990 en arbetsgrupp med upp-
drag att närmare analysera högskolans biblioteksfunktioner och lämna förslag till åtgä r-
der vilket resulterade i SOU 1991:72, En kreativ studiemiljö, högskolebiblioteket som
pedagogisk resurs.

Förslagen sammanfattades av arbetsgruppen under följande rubriker (SOU1991:72 sid.
7-11).

ü ”Gör informationshantering till ett av målen för högskolans utbildning.”
Uppnådd informationskompetens ska ingå som mål i högskoleutbildningen.

ü ”Gör högskolebiblioteket till en pedagogisk resurs.”
Biblioteket bör medvetet medverka som en pedagogisk resurs, öka integrationen genom
att utveckla samarbetet mellan högskolans institutioner och biblioteket. Biblioteket bör
utveckla användarutbildningen och erbjuda en stimulerande studiemiljö.

ü ”Rusta upp högskolebiblioteken.”

På nationell nivå ska biblioteken leva upp till jämförbar internationell standard. Ut-
veckla samverkan mellan högskolebiblioteken med sikte på ökat erfarenhetsutbyte och
förbättrad service till utbildning och forskning. På lokal nivå ska biblioteken arbeta för
en god samordning och lämplig avvägning när det gäller litteratur- och övriga biblio-
teksresurserna. Vid planering av nya utbildningar måste behovet av god biblioteksservi-
ce tillgodoses. Formerna för högskolans finansiering måste ta hänsyn till behoven lokalt
och det nationella litteraturförsörjningsnätet. Ny kompetens, ny teknik och nya arbets-
former krävs för att utveckla den pedagogiska och vetenskapliga informationsförsörj-
ningen. Bibliotekets breddade uppgifter ställer krav på integration i högskolans övriga
informationsnätverk. Bibliotekslokalernas dispositioner måste anpassas till integratio-
nen, den pedagogiska processen och rollen som kreativa studiecentra (SOU 1991:72).
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4.1.2 Studenternas bibliotek

BIBSAM är Kungliga bibliotekets sekretariat för nationell planering och samordning.
Vid mitten av 90-talet tog BIBSAM initiativet till ett utredningsarbete som går under
beteckningen ”Studenternas bibliotek”. Utredningen består av fyra delstudier och en
slutrapport. Utredningen är BIBSAMs obligatoriska 3-årsrapport till regeringen 1996.
Syftet var att undersöka svenska högskolestudenters förhållande till lärosätenas biblio-
tek. I slutrapporten (Hagerlid J. 1996) gör man en analys av högskolebibliotekens ut-
veckling med utgångspunkt från de fyra delstudierna. Avslutningsvis gör man ett antal
grundläggande ställningstaganden, som ligger till grund för direkta förslag och rekom-
mendationer, som jag sammanfattar enligt följande (Hagerlid J. 1996 sid. 46-50):

”Biblioteksresurserna och deras fördelning”
• Högskolebibliotekens betydelse för utbildningens kvalitet är erkänt, därför

måste de ekonomiska biblioteksanslagen utredas närmare både lokalt och cent-
ralt.

• De nya högskolorna behöver särskilda bibliotekssatsningar för att kompensera
det svaga utgångsläget och skapa en jämlik standard inom landet.

• Överlag är det mest akuta behovet utökad personalstyrka och kompetensut-
veckling.

• Bibliotekslokalerna behöver byggas ut och i synnerhet behöver man skapa fler
grupparbetsplatser, datorarbetsplatser och undervisningslokaler.

”Studenternas villkor”
• Alla bibliotek bör ha en uttalad policy för sin kurslitteraturservice, som förank-

rats hos studenter och lärare.
• Studenter bör ha samma tillgång till fjärrlån som forskare.
• Biblioteken bör ge studenterna en väsentligt bredare tillgång till olika typer av

elektroniska resurser och tjänster.
• De elektroniska informationsresurserna bör vara avgiftsfria för den enskilda stu-

denten.
• Öka öppettiderna.
• Studenter, som går distansutbildning, bör ha samma rätt till god biblioteksservi-

ce som andra studenter.
• Tillgången till andra bibliotek än det egna är mycket viktig för studenterna och

den grundläggande principen bör vara att alla offentliga bibliotek ska lämna
biblioteksservice till envar som önskar sådan.

”Bibliotekets integration i utbildningen”
• Biblioteket bör finnas med i alla dokument som styr eller informerar om hög-

skolornas verksamhet.
• Högskolorna bör involvera biblioteken i planeringen av nya kurser och utbild-

ningar.
• Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier bör aktivt understödjas.
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• Biblioteksfrågor bör integreras starkare i högskoleverksamheten även på central
nivå.

• Utförligare kriterier för god biblioteksservice behöver utvecklas när det gäller
utvärderingar av högskoleutbildningar.

• Uppmuntra till bredare biblioteksdeltagande i Grundutbildningsrådets projekt.

”Informationskompetens och kompetensutveckling”
• Informationskompetens bör vara ett mål för högskolans utbildning.
• Högskolorna bör understödja fortbildning för lärare i informationssökning och

bibliotekskunskap.
• Användarutbildningen bör integreras bättre i ämnesundervisningen och ges en

fastare ställning inom grundutbildningen t.ex. poängsatta kurser.
• Bibliotekets utbildningsuppgifter bör tydligare markeras t.ex. genom att man in-

rättar särskilda tjänster eller avdelningar inriktade på utbildning.
• Utbildning i pedagogik för bibliotekspersonalen.
• Alla bibliotek bör ha en väl förankrad kompetensutvecklingsplan.

”Biblioteken och IT-utvecklingen”
• Biblioteken bör engageras i utformning och implementering av högskolornas IT-

policy.
• Utveckla elektroniska läromedel.
• Understöd elektronisk publicering inom högskolorna där biblioteken bör ha en

samordnande roll. Utbilda bibliotekarier.
• BIBSAM i samverkan med SUNET bör ansvara för utredning och förhandlingar

för gemensamt upphandlade licenser för sökning i kommersiella databaser och
för bättre strukturering och kvalitetsmärkning av informationsresurser tillgängli-
ga via Internet.

• Biblioteken bör förse sina lokala system med användarvänliga gränssnitt och
integrera dem i högskolans allmänna informationssystem.

• Utnyttja informationstekniken för att ge handikappade samma tillgång till bibli-
otekets resurser som övriga användare.

• Uppmuntra IT-stödd undervisning både lokalt och nationellt.

4.1.3 Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution

Göran Gellerstam (2001) har på uppdrag av BIBSAM sammanställt en rapport med ti-
teln, ”Den första uppgiften” Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och lärande
miljö. Den vänder sig i första hand till högskolan och den högre utbildningens upp-
dragsgivare och till ledningen för universitet och högskolor men också till biblioteken
själva som en utgångspunkt för reflektion över den egna verksamhetsformen. Den byg-
ger på officiell biblioteksstatistik, en enkätundersökning och övrig tillgänglig doku-
mentation om biblioteken som t.ex. mål- och kvalitetsdokument. Syftet med rapporten
är att ge BIBSAM underlag för kommande treårsrapport till regeringen och att informe-
ra om högskolebibliotekens roll som utbildningsinstitutioner och lärande miljö. Upp-
draget har inte varit bundet och författaren har haft frihet att diskutera frågor som han
ansett relevanta för högskolebibliotekens framtid. Huvudbudskapet är att biblioteket
måste ges möjligheter att samverka med övriga pedagogiska aspekter inom högskolan.



18

Hur förslagen och rekommendationerna, som blev resultatet av utredningen
”Studenternas bibliotek” har fallit ut, behandlas delvis i Gellerstams (2001) rapport.
Sedan 1995 har stora förändringar skett. ICT-revolutionen har fått full genomslagskraft
på högskolebiblioteken. ICT står för begreppet ”Information and Communication Tech-
nology”. Högskolornas organisationer har fått en större lokal frihet. Fokuseringen på
forskning har ökat. Konkurrensen mellan lärosätena om studenterna är ett faktum. Nya
grupper t.ex. fortbildning och distansutbildning är aktuella mycket p.g.a. den nya ICT-
redskapen. Nya pedagogiska strömmar och resursbrist får konsekvenser för hur hög-
skolorna utnyttjar sina bibliotek och hur biblioteken själva organiserar sin verksamhet.

Resultatet av Gellerstams (2001) undersökning visar att flertalet högskolor, men långt
ifrån alla har strategiska dokument för utveckling som berör lärosätets och bibliotekets
uppgifter när det gäller biblioteks- och informationsservice till studenterna. De måldo-
kument som finns är ofta otillräckliga som underlag för ett målmedvetet kvalitetsarbete.
De flesta bibliotek har fått nya lokaler under 90-talet men endast de senast byggda upp-
fyller kraven på läsplatser, grupparbetsplatser, datorer för informationssökning och un-
dervisningslokaler. Bibliotekens öppethållande har ökat. Studenterna har i stort sett
samma tillgänglighet som lärare och forskare när det häller informationsresurser. De
flesta bibliotek bedriver någon form av utbildning kring biblioteksanvändning, info r-
mationssökning och informationskompetens både för lärare och studenter. Generellt
förekommer samarbete mellan högskolans institutioner och biblioteket sparsamt. Dis-
kussionen om biblioteket som ett "Learning Resource Center” har förts på så gott som
alla högskolebibliotek i landet. Egna initiativ från bibliotekens sida att utveckla till-
gängligheten för elektroniska läromedel är sällsynta. Däremot är biblioteken mer aktiva
när det gäller utvecklig av högskolans elektroniska publicering. Bibliotekspersonalen
ges goda tillfällen till kompetensutveckling inom pedagogik och ICT. Kompetensen
bland personalen har breddats.

Inom den svenska högskolan finns idag ungefär 40 bibliotek. Variationerna när det gäll-
er storlek, struktur och inriktning är betydande och gör generella jämförelser svåra. Det
ger oftast ett bättre mått att studera ett bibliotek över tid eller jämföra inom grupper av
likartade bibliotek, menar Gellerstam (2001) vidare. Organisationsutvecklingar har varit
enklare att genomföra på de mindre nya högskolebiblioteken som vuxit fram under 90-
talet och betydligt svårare på de stora gamla lärosätena. Den generella resursbristen har
dock inte hindrat något av biblioteken att satsa på ICT-baserade medier och redskap.
Genomslaget för ICT-baserad informationsförsörjning, licentierade databaser och elek-
troniska tidskrifter har i grunden förändrat bibliotekets arbete och funktion. De svenska
högskolebiblioteken erbjuder idag ett mycket stort informationsutbud genom sina lokala
samlingar och portaler till globala informationsresurser. Här finns också en stor kom-
petens att handleda både studenter och lärare in i denna värld av information. Denna
möjlighet utnyttjas ofullständigt idag och biblioteken måste göra ansträngningar för att
nå ut och bättre informera om dessa möjligheter. Målet är samverkan mellan alla
medaktörer i högskolan.

4.1.4 Nya krav på kvalitet

Under 1990-talet har man från högskoleverkets sida genomfört bedömningar av kvali-
tetsutvecklingen vid alla högskolor. Bibliotekens kvalitetsutveckling har inte riktigt
kommit i fokus. Därför har högskoleverket låtit genomföra en förstudie med titeln
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"Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för högskolans bibliotek" författad av Göran
Gellerstam (2002). Den har som syfte att översiktligt ange förutsättningarna för, bedö-
ma behovet av och ge förslag till inriktning på det framtida kvalitetsarbetet inom denna
del av högskolan (sid.7).  Ytterligare ett syfte är att rapporten tillsammans med andra
underlag ska bidra till den lokala högskolans strategiska överväganden när det gäller
bibliotekets roll och funktion i högskolans utveckling av den vetenskapliga informa-
tionsförsörjningen. För arbetet anlitades Göran Gellerstam som författade följande rap-
port.

Gellerstam (2002) konstaterar även här att högskolebiblioteket ändrat skepnad under
1990-talet. Det har till stora delar blivit virtuellt. Nya elektroniska tjänster, allt ifrån
lokala bibliotekssystem till elektroniska tidskrifter och ämnesportaler, har utvecklats
mycket snabbt. Biblioteken har blivit studenternas studiemiljö och mötesplats. Utbild-
ning i informationssökning och värdering av information bedrivs på biblioteken. Antalet
studenter har flerdubblats och därmed antal ut- och inlån. Denna nya skepnad är till sto-
ra delar okänd inom högskolans övriga institutioner och skapar osäkerhet bland samtliga
aktörer. Frågan är om biblioteket är ett tjänsteproducerande serviceföretag eller en inte-
grerad del av utbildnings- och forskningsverksamheten d.v.s. enbart ett verktyg eller en
organisation som har förmåga att uppfylla sina intressenters behov och samspela med
dem. Gellerstam menar att kvalitetsarbete är ett viktigt redskap i förändringsarbetet och
för att klargöra roller och funktioner.

I början av 1990-talet infördes mål- och resultatstyrning och en decentralisering av be-
slutanderätten inom hela den statliga sektorn. Detta innebar ökad lokal frihet men också
ökade krav på uppföljning. För högskolans del innebar det att resursanvändning och
kvalitet skulle granskas. Detta skulle de lokala högskoleenheterna ta ansvar för och på-
börja arbetet med kvalitetsutvecklingsprogram. Högskoleverket uppdrogs att granska
och bedöma kvaliteten. I högskolans centrala kvalitetsarbete under 90-talet har man
endast undantagsvis resonerat och problematiserat bibliotekens verksamhet och infor-
mationsförsörjningen. Ett undantag är högskoleverkets prövningar av examensrätten vid
högskolorna. Här ställer man handfasta och formella krav på biblioteken när det gäller
de fysiska biblioteksresurserna som i det här sammanhanget måste visa att man håller en
viss standard och kvalitet. Biblioteken har varit flitiga med självvärderingar och det
material som finns visar oftast detaljerade beskrivningar av förändringsarbetet och re-
dovisningar av organisationen. Gellerstam (2002) menar att dessa självvärderingar
speglar den traditionella synen på biblioteket som en professionell serviceinrättning, en
avgränsad stödfunktion och delsektor som ansvarar för sitt eget ansvarsområde, biblio-
teksservicen. Endast undantagsvis kan man urskilja ett förhållningssätt där både biblio-
teket och högskolan i övrigt betraktar och värderar informationsförsörjningens effekti-
vitet och ändamålsenlighet utifrån hela högskolans behov och krav och bibliotekets
egna professionella överväganden. Ofta har biblioteken redovisat ambitiösa utveck-
lingsplaner men dessa är ofta väldigt dåligt förankrade i moderorganisationens allmänna
målsättningar. Man har inte tillägnat sig ett användarperspektiv och är alltför koncentre-
rade på de interna processerna. Idag kan man dock se att högskolebibliotekens kvalitets-
arbete kommit in i ett nytt skede. Vid den av Högskoleverkets arrangerade fjärde natio-
nella kvalitetskonferens i Norrköping 2001 visade bibliotekens huvudmän ett nytt in-
tresse för kvalitetsarbete och en förbättrad kommunikation med övriga aktörer.

4.2 Intressentgrupper
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Vid helhetsanalysen av litteraturstudierna fann jag följande fyra intressentgrupper.

• Staten – Högskolelagen och uppdraget
• Moderorganisationen
• Andra högskolebibliotek
• Användare inom högskolan och det omgivande samhället

Inledningsvis presenter jag biblioteket och de fyra intressentgrupperna placerade i in-
tressentmodellen. Grundmodellen är hämtad ur Abrahamsson et al. (2000, s.183).

Fig. 1. Uppsatsens intressentmodell.

4.2.1 Staten - Högskolelagen och uppdraget

I bibliotekslagen kan vi läsa följande paragraf som utgör grunden för regeringens upp-
drag till högskolebiblioteken. Varje högskola och högskolebibliotek tolkar lagen och
uppdraget utifrån sina förutsättningar.
.

6§ Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall
inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblio-
teksservice inom högskolan och i samverka med landets biblioteksväsen i övrigt ge bibliotek s-
service.

10§ Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten
finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbiblio-
tekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras
strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.
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Inom den svenska högskolan bedrivs utbildning och forskning inom en mängd ämnes-
områden, utbildningslinjer och fristående kurser utformade på olika sätt och med inne-
håll och upplägg som ständigt förnyas. Inom alla dessa områden ska högskolan se till att
forskarnas, lärarnas och studenternas behov av litteratur och övrig biblioteksservice
fungerar, vilket finns särskilt angivet i högskoleförordningen SOU 1991:72. Högskole-
förordningen 3 kap. 10§ ger följande besked.

Bestämmelser om högskolebibliotek finns i bibliotekslagen (1996:1596)

Ett högskolebibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra hög-
skolebiblioteks förfogande. (SFS 1998:1020)

BIBSAM är Kungliga bibliotekets sekretariat för nationell planering och samordning
Vart tredje år lämnar BIBSAM en obligatorisk treårsrapport till regeringen i syfte att
rapportera och ge en analys av det aktuella läget på högskolebiblioteken. Rapporten ska
presenteras i samband med högskolornas anslagsframställning till regeringen 
(http://www.kb.se/BIBSAM/bibsam.htm). Staten är en av högskolebibliotekens intres-
senter och interaktionen mellan de båda parterna pågår dels via BIBSAM och de rapp-
orter som de lämnar till regeringen, dels via övriga statliga utredningar som implemen-
teras av utbildningsdepartementet och högskoleverket. Därefter leder samspelet tillbaka
till biblioteken via ekonomiska anslag till högskolorna, uppdrag riktlinjer och rekom-
mendationer för fortsatt arbete och utveckling. I de rapporter och utredningar som är
presenterade i kapitel 4.1 finns flera rekommendationer och för att uppfylla dem krävs
det samverkan med den egna moderorganisationen men också med de olika intressen-
terna och inte minst användarna.

4.2.2 Moderorganisationen

Moderorganisationen är den högskola som upprättar och finansierar biblioteket. Detta
faktum gör den egna högskolan till en mycket viktig intressent. Under 1980- och 90-
talen har högskolevärlden följt decentraliseringsprincipen. Varje högskola har blivit allt
mer ansvarig för den egna verksamheten, styrda av egna mål och utvärderingar (Salin
2000). 1993 års högskolereform bekräftade och förstärkte utvecklingen mot ökad själv-
reglering, som påbörjats redan på 1980-talet. Reformen legitimerade en betydligt större
frihet för de enskilda högskolorna att införa egna regelsystem och att organisera sina
utbildningar och verksamheter, inklusive biblioteken enligt lokala bestämmelser Hög-
skolorna får sina ekonomiska resurser tilldelade av utbildningsdepartementet. Efter hög-
skolereformen 1977 får de akademiska biblioteken sina resurser från högskolans budget.
Systemen för tilldelning varierar från högskola till högskola (SOU 2001:13).

Att interaktionen mellan biblioteket och moderorganisationen är av stor betydelse för
hur biblioteket arbetar med sin användarorientering kan man läsa ut av innehållet i de
utredningar och rapporter som finns presenterade i kapitel 4.1. Bl.a. rekommenderar
man där att biblioteksverksamheten integreras i högskoleverksamheten och ger konkreta
förslag på hur det kan gå till (SOU 1991:72; Hagerlid 1996; Gellerstam 2001; Geller-
stam 2002). Dessutom ger man rekommendationer för finansiella hänsynstaganden
(SOU 1991:72). Gellerstam (2002) nämner ökade krav på de lokala högskolorna att ta
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ansvar för och påbörja arbetet med kvalitetsutvecklingsprogram som också ska innefatta
biblioteken. Detta kan innebära att moderorganisationen ledning tvingas reflektera över
bibliotekets funktion och biblioteket över sin roll, verksamhet och användarorientering.

4.2.3 Andra högskolebibliotek

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen ska högskolebiblioteket samverka med
andra bibliotek, vilket gör dem till en viktig intressent. På vilket sätt bestämmer hög-
skolorna och deras bibliotek själva.

I slutrapporten av utredningen, Studenternas bibliotek (Hagerlid 1996), nämner man att
tillgången till andra bibliotek än det egna är mycket viktig för studenterna och att samt-
liga offentliga bibliotek ska vara tillgängliga för alla. Dessutom nämner man att BIB-
SAM i samverkan med SUNET bör ansvara för central utredning och upphandling av
licentierade databaser i syfte att erbjuda biblioteken kvalitetsgranskat material och an-
vändarvänliga gränssnitt.

Konsortiebildningar förekommer allt mer och denna samverkan påverkar i hög grad
bibliotekens möjligheter att erbjuda användarna både en högre kompetens och ett större
och kvalitativt bättre utbud av biblioteksresurser. Ett exempel på konsortier är GSLG,
som är en samarbetsgrupp bestående av högskolebiblioteken i Borås, Kalmar, Lärarhög-
skolans i Stockholms bibliotek och universitetsbiblioteken i Växjö och Örebro. Gruppen
har upphandlat och använder sedan hösten 1997 ett gemensamt biblioteksdatasystem,
Voyager med gemensam serverdrift för alla fem biblioteken. Gruppen bildades i syfte
att samverka när det gäller drift, underhåll och utveckling av systemet, men också för att
svara för gemensamma satsningar för kompetensutveckling, biblioteksservice o.s.v. som
ryms inom gruppens verksamhetsområde (http://hb.sub.su.se/gslg/).

KTHB är samordnare för ett antal konsortiebildningar i syfte att etablera avtal om li-
censrättigheter som ska gynna den enskilda högskolan och dess användare av de bibli-
oteks- och informationsresurser, som man behöver för att bedriva utbildning och forsk-
ning inom ämnesområdet teknologi och dess grundvetenskaper. Fördelaktiga villkor
uppnås genom att flera intressenter går samman i konsortium. Andra inslag i upphand-
lingsarbetet är leverantörskontakter, jämförande bedömningar, utvärderingar av erbju-
danden och samordning. Ett annat är testning och utvärdering av databaser. Ett tredje är
utveckling av strategier och villkor för att nå nätbaserad information t.ex. presentations-
former, användarstöd och undervisning (http://www.lib.kth.se/consortium.html).

Andra samarbetsformer mellan biblioteken ökar också, inte bara inom Sverige. Det in-
ternationella samarbetet är numera väl utvecklat. Inom Sverige har vi den nationella
databasen Libris och BIBSAM, som ansvarar för planering och utveckling av svensk
högskolebiblioteksverksamhet. Fjärrlåneverksamheten är väl utvecklad både nationellt
och internationellt. I några fall finns också en väl utvecklad samverkan mellan folk- och
högskolebibliotek. Dessutom utökar man samarbete med andra organisationer t.ex. ar-
kiv, museer, och näringsliv (Salin 2000).

Alla dessa typer av samverkan mellan biblioteken, i syfte att kvalitativt förbättra och
erbjuda användarna ett större utbud av resurser, influerar också de enskilda biblioteken
att utveckla användarperspektivet, när det gäller den egna verksamheten.
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4.2.4 Bibliotekens användare

Enligt högskolelagen är bibliotekets användare i första hand studenter, forskare och lä-
rare men kan också vara andra grupper, som högskolan och biblioteket anser verkar
inom de områden, som anknyter till utbildning och forskning inom högskolan.

Användare inom högskolan

Den största användargruppen inom högskolan är studenter, som i sin tur består av flera
grupper beroende på vilka utbildningar högskolan erbjuder och vilken vetenskaplig
status man innehar. Studentgruppen kan bestå av forskarstudenter och grundstudenter
vilka i sin tur består av programstudenter, studenter som läser enstaka kurser eller upp-
dragsutbildningar och distansstudenter. Anställda forskare är ofta också lärare och/eller
handledare för studenterna, medan många lärare enbart undervisar (http://www.mh.se;
http://www.vxu.se; Hagerlid 1996).

Utbildningsformerna har förändrats och påverkar hur användarna använder biblioteket
och hur biblioteken utvecklar sin användarorientering. Utbildningsdepartementets
kommitté för pedagogisk förnyelse av den högre utbildningen utförde en utredning på
uppdrag av regeringen, med syfte att kartlägga och analysera det pedagogiska förnye l-
searbetet, utvecklingen inom högskolan och att ge förslag på ny skrivning i högskolela-
gen. Kommittén konstaterar att den nya examensordningen och de nya kandidat- och
magisterexamina som infördes 1993 har medfört att flera studenter läser på fördjup-
ningsnivå med krav på självständiga arbeten. IT har skapat nya förutsättningar för un-
dervisningen. Dagens arbetsliv ställer stora krav på studenterna efter genomgången ut-
bildning bl.a. när det gäller informationskompetens, förmåga att arbeta i grupp, inter-
kulturell- och social kompetens. Detta ställer lärare inför nya utmaningar och bör få
konsekvenser för högskolans utbildning, inriktning och karaktär. Variationer när det
gäller studenternas sociala och kulturella bakgrunder och en ökad spridning i åldrar och
yrkeserfarenheter som följer det livslånga lärandet ställer nya krav på undervisningens
och examinationernas upplägg och genomförande (SOU 2001:13). De föreslagna änd-
ringarna i högskolelagen (1992:1434 §9) trädde i kraft 2002-07-01 enligt följande.

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmågan att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge
de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Lag
(2001:1263).
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Med hjälp av datorerna har man kunnat skapa nya infrastrukturer för lärande och under-
visning. Distansutbildningar är idag väl etablerade på de flesta högskolor. Utbildnings-
departementet föreslår (2001:13) att man inom högskolan ska bilda ett eller flera sam-
verkansorganisationer för att bilda bas för det fortsatta arbetet för att skapa ett eller flera
nätuniversitet.

Biblioteket används numera som en del av den övriga högskolan, där studenterna har
möjlighet att utveckla sin informationskompetens. Biblioteket är en plats där man möts
och arbetar tillsammans. Dessutom kan forskarna, lärarna och studenterna via bibliote-
kets elektroniska resurser hämta den information de behöver (Salin 2000), vilket också
har betydelse för bibliotekens sätt att arbeta.

Kuhlthau (1993) beskriver den omfattande och komplicerade informationssökningspro-
cess, som en person i en skapande inlärningsprocess går igenom. Sedan ICT-
genombrottet har vi fått tillgång till allt större mängder information, som studenterna
använder redan tidigt i sina studier, menar författaren vidare. Dagens studier är därför i
högre grad processinriktade, d.v.s. studierna fokuserar mer på innebörden av informa-
tionen och det kräver nya typer av tjänster bl.a. av biblioteket. Samspelet mellan stu-
denter, lärare och bibliotekarier blir allt viktigare.

I Biblioteksbarometern 2000 (Lindberg-Sand 2001) kan man läsa hur studenter, dokto-
rander och lärare/forskare vid Lunds universitet använder biblioteket. Biblioteksbaro-
metern är en universitetsövergripande intervju- och enkätstudie av användning och erfa-
renheter av Lunds universitets bibliotek. Undersökningen genomfördes under hösten
1999 och våren 2000.  Här framgår det att studenterna främst använder de omedelbart
tillgängliga biblioteksresurserna och gör inte så mycket beställningar eller sökningar i
databaser. De använder biblioteket framförallt som mötes- och studieplats. Doktoran-
derna använder sig av mer kvalificerade elektroniska söksystem och har också de dju-
paste erfarenheterna av dessa. De har under sin studietid byggt upp en god kunskap när
det gäller informationssökning och har också en aktiv relation till biblioteket. När det
gäller gruppen lärare/forskare varierar biblioteksanvändningen ganska mycket. De olika
kategorierna inom gruppen använder biblioteket olika mycket och på olika sätt. De har
ofta egna upparbetade informella och formella vägar att söka information på. Bibliote-
ken är inte lika viktiga för dem när det gäller att hålla sig uppdaterade inom det egna
kunskapsområdet. Ofta använder de också specifika elektroniska resurser, vilket gör
dem helt oberoende av det fysiska biblioteket. Detta stämmer också med hur Seldén
(1999) i sin avhandling beskriver hur forskarjuniorerna använder bibliotekets alla resur-
ser alltifrån böcker till elektroniska medier av olika slag. Så småningom ringar de in sitt
ämnesområde och bygger de upp ett ”akademiskt kapital”, som bland flera komponenter
innebär nyttjande av mycket specifika bibliotekstjänster.

Användarna inom högskolan har alltså olika behov av biblioteket beroende på var man
befinner sig i sin studie- eller forskarprocess. Det gör, enligt min uppfattning, den här
gruppen till en av de mest sammansatta och kanske viktigaste intressentgruppen, som
biblioteket har att interagera med.

Användare i det omgivande samhället
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I Högskolelagen (1992:1434) kan man läsa följande text som gäller den s.k. ”den tredje
uppgiften”.

§2. Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin
verksamhet.

De svenska biblioteken har till uppgift att bedriva utbildning, forskning och en interak-
tiv samverkan med företag och förvaltningar, föreningar och organisationer i högsko-
lans närhet. Den s.k. ”tredje uppgiften” ska vara gränsöverskridande både när det gäller
kunskapsbildning och samverkanspartner och samverkan ska vara för gemensam nytta
och utveckling. Den ökade samverkan med näringslivet och samhället i övrigt får dock
inte inskränka på forskningens frihet. Brulin (1998) menar att detta innebär en möjlighet
för en ny dimension av kunskapsbildning, nämligen att bilda kunskap genom interaktiv
samverkan mellan teoretiker och praktiker, mellan reflektion och handling. Tidigare har
det funnits ett samspel mellan högre utbildning och forskning och det omgivande sam-
hället men det har endast inneburit tillämpning av traditionell vetenskap och beställ-
nings- och uppdragsforskning. Den nya formen kan innebära att högskolan blir en driv-
kraft i närregionens utveckling. ”Den tredje uppgiften” är ett begrepp som hela tiden
omdefinieras, menar författaren vidare. Orsaken är att samspelet mellan högskola och
omgivningen är en öppen fråga. Ett ökat utrymme för samverkansuppgiften skulle kun-
na innebära en helt ny typ av kunskapsbildning och informationsinhämtande som bygg-
er på dialog, praktik och reflektion.

Landstingsförbundet gav Axelsson och Tydén (1998) i uppdrag att genomföra en studie
om hur svenska högskolor i sina årsredovisningar beskriver hur de arbetar med ”den
tredje uppgiften”. Det är få högskolor, som anger att man lagt fast en policy eller kon-
kreta handlingsplaner. Flertalet högskolor räknar in distans- och uppdragsutbildningar i
samverkansuppgiften. Samverkan som interaktiv aktivitet är inte framträdande men det
finns ett antal exempel och de har blivit fler om man jämför med en tidigare genomförd
undersökning. Samtliga högskolor beskriver samverkan med näringslivet i första hand
och få redovisar samverkan med andra sektorer i samhället. Den senaste forskningspoli-
tiska betoningen av samverkansfrågor och ekonomiska satsningar har medfört att man
medvetet har börjat arbeta med ”den tredje uppgiften”. Samtidigt kan man konstatera att
ansvarsfördelningen av dessa frågor är väldigt oklara och varierar från högskola till
högskola. Lagtexten anger målgrupp och metod men i ganska diffusa termer. Den pekar
inte ut några särskilda grupper och det ger högskolorna ett handlingsutrymme som be-
skrivs som problematiskt. Metoden, som är samverkan, ger också stort utrymme för
tolkningar, vilket också skapar problem. En fördel med detta begrepp, menar författar-
na, är att den riktar tanken på en dialog till skillnad från envägskommunikation. Hög-
skolorna har möjligheter att på egna villkor och i dialog med det omgivande samhället
starta olika typer av samhällsaktiviteter utifrån de regionala förutsättningarna. Årsredo-
visningarna visar dock en brist på lokala lösningar och formerna för samverkan ser
ganska lika ut över hela landet och ett framåtblickande perspektiv saknas, men å andra
sidan pekar resultaten från intervjuerna på att många insatser inte finns redovisade och
att redovisade insatser inte alltid är genomförda utan befinner sig på planeringsstadiet.

Det finns inte någon direkt angivelse för högskolebiblioteken roll när det gäller ”den
tredje uppgiften” men den är vid sidan om utbildning och forskning en av högskolans
huvuduppgifter och då också en huvuduppgift för biblioteken. Landstingets studie visar
att många insatser inte finns redovisade och att flera aktiviteter sker på institutionsnivå.
Detta förhållande gör att det i min undersökning visar på hur det omgivande samhället
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utgör en grupp, som biblioteken faktiskt arbetar med och därmed påverkar utvecklingen
av användarorienteringen.

5 Litteratur om användarorientering

I följande kapitel tar jag upp några olika aspekter på användarorientering. I det första
avsnittet ger jag en bild av hur begreppet användarorientering vuxit fram genom åren
och ICT-revolutionens betydelse för utvecklingen. I det andra avsnittet presenterar jag
några kritiska perspektiv på huruvida biblioteken intar ett verkligt användarperspektiv
eller inte.

5.1 Från referensservice till användarorientering

Begreppet användarorientering inom biblioteksvärlden kan sägas vara att sätta använ-
darnas intressen i centrum, när man organiserar verksamheten. Dessutom genomsyrar
användarorienteringen alla delar av verksamheten. För att upprätthålla användarorien-
teringen problematiserar, reflekterar och utvärderar man ständigt verksamhetens inne-
håll, utförande och kvalitet (Biblioteket som serviceföretag: kunden i centrum 1992;
Olaisen, Djupvik, Lövhöiden 1994). Kuhlthau (1993) lägger till ytterligare en aspekt
och pekar på nödvändigheten av att inrikta biblioteksarbetet på användarnas behov av
att söka mening i informationen, till skillnad från en service, som enbart inriktas på att
lokalisera och samla in så mycket information som möjligt. Användarorientering inne-
bär enligt författaren också att bibliotekspersonalen arbetar för att på olika sätt stödja
användarna i deras informationssökningsprocess.

Klasson (1984) beskriver i sin avhandling de svenska högskolebibliotekens och biblio-
tekarierollens utveckling från högskolereformens införande 1977 t.o.m. 1981. Inled-
ningsvis gör hon en tillbakablick i tiden före 1977. Hon menar att de visioner om att
utveckla studenternas förmåga till självständigt vetenskapligt arbete, som växte fram då,
var grundläggande utgångspunkter för den utveckling som blev. Vid tiden för högskole-
reformens införande hade de gamla universitetsbibliotekens uppgift ”successivt övergått
från att vara bokmagasin med låneförmedling till att ”förmedla information” ” (s.35).
Detta kan betraktas som ett skifte av perspektiv, vilket också var en utgångspunkt för de
nya högskolebibliotekens utveckling, när man istället för att hämta fram beställda böck-
er, ställer ut böckerna till kunderna så att de själva kan söka den information de vill ha,
menar författaren vidare. Man ville få ett bättre utnyttjande av de resurser, som fanns
samlade på biblioteken. Katalogerna utvecklades och började så småningom datoriseras.
Högskolebiblioteken förändrades från att vara autonoma bildningsinstitutioner, som
enbart lagrade och hanterade dokument till att bli lokala serviceinrättningar. Under tiden
förändrades också kraven på bibliotekspersonalens kompetens från krav på forskarkom-
petens till biblioteksteknisk kompetens. Bibliotekarieyrket som profession uppstod och
det hade att göra med att numera låg det i bibliotekariens uppgift att ur den växande
mängden tillgänglig information hjälpa användaren att lokalisera och anskaffa den litte-
ratur, som önskades, menar författaren d.v.s. ett steg mot användarorientering. Vidare
skriver Klasson (1984) att decentraliseringen och bibliotekets förankring i den lokala
högskolan efter högskolereformens införande också hade betydelse. Integreringen i hög-
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skolan innebar att verksamheten kunde styras på ett helt annat sätt av kundens syn på
servicebegreppets innehåll. Man diskuterade om bibliotekarien i referensarbetet enbart
skulle söka fram den information kunden ville ha eller om bibliotekarien skulle visa
kunden hur man söker informationen. Författaren beskriver bibliotekariens uppgifter att
förmedla information samt att fungera som mellanled mellan informationsproducenten
och informationskonsumenten såsom en länkroll och en framtida förändringsagent. Me-
ningarna var vid den här tiden delade men man var överens om att bibliotekets och bib-
liotekariens rollinnehåll höll på att förändas.

Tio år senare använder man begreppet användarorientering och diskuterar nu innebör-
den av detta och hur man ska lyckas genomföra det. Biblioteket som serviceföretag:
kunden i centrum (Blomberg & Widebäck (red)1992) är titeln på en rapport och upp-
satssamling, som syftar till att ge en överblick över forskning och utveckling med in-
riktning på en förnyelse av biblioteken. Ur en rad olika perspektiv diskuterar författarna
innebörden och konsekvenserna av att betrakta biblioteket som serviceföretag d.v.s. vad
som händer om biblioteket medvetet sätter användarna i centrum. De menar, att om
biblioteken ska lyckas med att utveckla användarorienteringen är det viktigt att utnyttja
olika typer av systematiska mätningar och undersökningar av biblioteket ur kundper-
spektiv. Det är också viktigt att utveckla de tjänster och produkter, som användarna
tycker är viktiga samt att utveckla kommunikationerna och relationerna med användar-
na. I de undersökningar, som författarna refererar till, konstaterar de också att det fram
till 1992 var mycket ovanligt med den typen av aktiviteter i de svenska högskolebiblio-
teken. Begreppet användarorientering tycks nu inte bara innefatta förmedlingen av in-
formation utan också innefatta en bearbetning av hela biblioteksorganisationen.

Ett sätt att ta reda på vad användarna vill ha ut av biblioteken är att använda sig av de
erfarenheter man dokumenterat vid det inledande projektet LibQual+. De stora ameri-
kanska forskningsbiblioteken i USA är organiserade i ARL (Association of Research
Libraries). De har enats om att man måste utveckla användarperspektivet och provar nu
en mycket uppmärksammad kvalitetsmätningsmodell kallad LibQUAL+ som är en
omarbetning och biblioteksanpassning av SERVQUAL. Det är väl utvecklat mätinstru-
ment för kvalitet, som framförallt identifierar skillnaden mellan kundens förväntningar
och den upplevda tjänstekvaliteten. Med hjälp webbaserade enkäter och djupintervjuer
med användare, som representerar olika grupper inom universiteten, tar man reda på
vem användarna är, hur man ser på biblioteket och vilka förväntningar man har. Enkät-
och intervjumaterialet bildar ett underlag, som systematiskt kan bearbetas och bilda vär-
deringsgrund för kvalitet. En stor studie inleddes under våren år 2000. Då svarade 4407
personer vid tretton olika universitet i USA på webbaserade enkäter (Cook & Heath
2001). Samtidigt genomförde man en serie med sextio djupintervjuer med användare
från sex andra bibliotek. LibQUAL+ är inte ett fixt och färdigt instrument. Nya använ-
dares uppfattningar kommer ständigt till och nya sätt att använda och lokalanpassa me-
toden kommer att ständigt utvecklas. Syftet men LibQUAL+ är att ge en djupare förstå-
else för hur användarna bedömer vad som är god kvalitet i ett biblioteks verksamhet.
(Phipps 2001). Efter den första undersökningens genomförande konstaterar forskarna att
resultatet har en sådan bredd och tillförlitlighet att man kan använda resultaten interna-
tionellt. Forskningsbibliotekens användare och deras önskemål skiljer sig inte åt så
mycket världen över. (Cook & Thompson, 2001)

År 2000 skriver Salin i likhet med Klasson (1984) att decentraliseringen och integratio-
nen är nära förknippat med en användarorienterad verksamhet. Salin menar vidare att
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numera organiserar biblioteken sin verksamhet så att man tillfredställer de behov och
önskningar, som studenter och forskare har. Detta arbete har idag blivit viktigare än det
arbete som sker bakom kulisserna. Idag står den användarorienterade verksamheten i
fokus och detta är ett av kälen till att man numera omorganiserar de svenska högskole-
biblioteken. Bibliotekets produkter är samlingarna, lokaliteterna och webbplatsen. Den
traditionella servicen är referensarbetet och cirkulationen. Numera kan biblioteket också
erbjuda en mer omfattande och mer specialiserad klientservice. Biblioteket väntar inte
längre passivt på besökare. Man vänder sig direkt till klienterna genom att anpassa
verksamheten efter deras behov och går aktivt ut och presenterar detta (Salin 1999).

Referensarbete – en central del av användarorienteringens utveckling

Det har länge varit en viktig uppgift för biblioteken att erbjuda en god referensservice.
Bibliotekspersonalens reflekterande kring innehållet av det arbetet är, enligt min me-
ning, ytterligare en viktig faktor för utvecklingen av det paradigm, som vi idag kallar
användarorientering inom högskolebiblioteksvärlden. Anledningen är att kärnan i refe-
rensarbetet alltid har varit att svara på användarnas behov. Som vi kan utläsa av följande
texter växer begreppet och blir till användarorientering, vilket bör genomsyra hela bibli-
oteksverksamheten, allt från samlingarna, lokalerna, webbplatsen till referensarbetet.

Man kan hitta en mängd olika definitioner i litteraturen på vad referensarbete innebär.
Här följer några exempel. När man slår upp termen ”bibliotek” i Nationalencyklopedin
står det att bibliotekets referensarbete är ”arbetet med att hjälpa någon att finna rätt
information för ett bestämt ändamål”. År 1977 skrev Widgren (kap.1) att referensservi-
ce kan bestå av enkla upplysningar av typen ”Var finns boken …?” till frågor som krä-
ver längre sökande för att erhålla ett svar. Beläggande av titlar för t.ex. fjärrlånebeställ-
ningar och vägledning vid val av litteratur hör också till referensarbetet. Vidare ansåg
hon att målet för referensarbetet måste vara att verka för att biblioteken lämnar ut kor-
rekt information och att ingen utestängs från möjligheten att hämta information ur bibli-
otekens medier. Jansson (1996, s.14) definierar referensfrågor som frågor, som inte kan
besvaras med katalogen men i övrigt omfattar allt från upplysningar ur de egna sam-
lingarna till sökande i informationskällor utanför biblioteket. Kvalitetsnivån beror på
hur pass korrekt och fullständigt referensfrågor besvaras. En hög prestationsnivå kän-
netecknas av att alla eller åtminstone de flesta frågorna besvaras korrekt och fullstän-
digt. Kong (1996) menar att den akademiska referensbibliotekarien av idag först och
främst ska ha en flexibel attityd och syn på teknologi och framför allt till elektroniska
referenskällor. Det krävs hög tolerans för snabba förändringar inom teknologin, förmåga
att växla mellan användandet av elektroniska och traditionella källor samt förståelse av
sambandet däremellan. Referensbibliotekarien måste vara kreativ, nyfiken och inneha
kunskaper och förmåga att kritiskt kunna granska all tillgänglig information. Till sist
måste den moderna referensbibliotekarien ha förmågan att effektivt kunna relatera och
förmedla rätt information på rätt nivå till rätt person. Sammanfattningsvis drar jag slut-
satsen att definitionerna talar om referensarbetet som en service till låntagaren där bibli-
otekarien är den hjälpande och förmedlande länken, som kan och har till uppgift att hitta
och visa var den efterfrågade informationen finns.

Kärnan i referensservicen på ett bibliotek ligger i interaktionen mellan användaren och
bibliotekarierna. Biblioteksledningen understödjer denna interaktion genom att skapa ett
klimat, där bibliotekspersonalen kan bedriva referensservice. Det är därför viktigt när
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man diskuterar hur detta arbete ska utformas att det genomförs utifrån alla tre inblanda-
de parters perspektiv, nämligen biblioteksledningens, bibliotekariernas och användar-
nas. Så skriver Rieh i sin artikel "Changing reference service environment: A review of
perspectives from managers, librarians and users" (1999). Hon menar, att det har skri-
vits mycket litteratur med fokus på teknik och IT på bibliotek. Det är nu hög tid att ut-
forska den förändrade referensservicen ur ett teoretiskt och begreppsmässigt sätt. I sin
artikel presenterar hon aktuell forskning inom området.

Rieh undersöker med hjälp av tillgänglig litteratur referensservicen på följande punkter.

• Utvecklingen av referensservicemodellerna genom att jämföra traditionella modeller
med nya alternativ.

• Effekterna av referensservicens utveckling ur bibliotekslednings-, bibliotekarie- och
användarperspektiv.

• Identifiera motstridiga inställningar till referensbibliotekariens roll och identifiera
den nya rollen i den interaktiva miljön.

Termen referensservice har dubbel betydelse, skriver författaren vidare. Termen syftar
dels till hela serviceapparaten, som har med kundservice att göra, dels till referenssam-
talet d.v.s. interaktionen mellan bibliotekarien och användaren. Referensservicen har i
grunden inte förändrats trots att mängden tillgänglig information har ökat och att den
tekniska utvecklingen går väldigt fort framåt. Svagheten i den traditionella referensser-
vicen är att den fungerar bäst för enkla "self-limited questions" och sämre i mer kom-
plexa informationssökningsfrågor "open-ended questions". Alternativa modeller före-
kommer där man delar upp det "yttre" referensarbetet i en expedition bemannat med
assistenter eller studentvakter. Där filtrerar man ut enkla frågor och skickar vidare mer
komplexa frågor till informationspunkter bemannade med bibliotekarier. En annan vari-
ant är när bibliotekarien cirkulerar ute i biblioteket och hjälper till i informationssök-
ningsfrågor. Revolutionära idéer förekommer också. Många av de nya alternativa mo-
dellerna är dock alltför ogenomtänkta och godtyckliga. För att lyckas måste dessa bibli-
otek klargöra för användarna att det finns olika typer av service och tydligt visa dess
innehåll och syfte. Författaren menar dock att detta inte förändrar referensservicen i
grunden. Den förändrade biblioteksmiljön är ett komplext fenomen som bör ha effekt på
hur man arbetar med referensservicen. Detta menar hon väcker tre viktiga frågor nämli-
gen

• vad behöver biblioteksledningen göra för att bistå referensservicen i den föränderli-
ga biblioteksmiljön?

• hur möter bibliotekarien förändringar i sin profession och arbetsmiljö?
• kan nya referensservicemodeller inverka på användarnas informationsökningspro-

cess?

Rieh (1999) drar med sina studier som grund slutsatsen, att när det gäller biblioteksled-
ningen måste denna förstå sambandet mellan biblioteksmiljöns klimat och personalens
motivation samt attityder i arbetet, tillfredställelse och utförande. Dessa är viktiga kom-
ponenter för att lyckas med referensarbetet och kräver i sin tur förutsättningar för kom-
petensutveckling och utbildning. Bibliotekarier uttrycker skilda uppfattningar om ny
teknologi. Detta blir mer komplext när nya referensservicemodeller införs. Bibliotekari-
ernas traditionella roll i förhållande till övrig personal omprövas och detta kan innebära
en rollkonflikt. Referensservicen kräver dock en professionell hållning eftersom det
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handlar om ett expert - klient förhållande, som oftast är en direkt kontakt mellan parter-
na och är därmed bibliotekets kärnverksamhet. När det gäller användarperspektivet fo-
kuserar författaren på informationssökningsprocessen och presenterar forskning kring
detta. Hon menar att interaktionen i referenssituationen inte egentligen handlar om att
bibliotekarien erbjuder service i enkla hänvisningsfrågor eller komplexa instruktionsfrå-
gor. Det handlar istället i grunden om hur bibliotekarien förstår användarnas informa-
tionsbehov, intensioner och mål. Kärnan i referensarbetet är interaktionen mellan bibli-
otekarie och användare. Om man ställer detta i fokus kan framtida alternativa service-
modeller lyckas genom att man från biblioteksledningen och bibliotekarierna närmare
studerar hur användarna tar itu med sin informationssökningsprocess och hur de söker
hjälp av referensbibliotekarien. Det absoluta målet med referensservice är att förstå an-
vändarnas beteende och stödja detta på ett så effektivt sätt som möjligt (Rieh 1999).

ICT-revolutionen

ICT-revolutionen har haft stort inflytande på hur biblioteken utvecklat sin användarori-
entering. År 1963 skrev Ralph Ellsworth en artikel, som handlar om universitetsbiblio-
tekens föränderliga roll. Redan då talade man om att nya utbildningsmodeller ger högre
förväntningar på biblioteken och man använder biblioteken mer. Den ökade IT-
användningen menade han skulle komma att medföra att biblioteken skulle bli mer in-
tegrerade i utbildningen. Men han förutsåg dock att behovet av de traditionella kompe-
tenserna skulle komma att finnas kvar. Då talade man om problemen med det växande
antalet volymer och de ohanterliga kortkatalogerna. Lösningen såg man i elektroniken
och datorerna.

Salin (2000) menar att den grundläggande förutsättningen för de stora förändringarna
inom högskolebiblioteksvärlden är den digitala revolutionen. Persondatorerna har blivit
en självklarhet och utvecklingen av Internet har givit tillgång till en ofantlig mängd in-
formation (SOU 2001:13). Lynn Westbrook (2000) som är Assistant Professor vid
School of Library and Information Studies, Denton, Texas, konstaterar också att infor-
mationsteknologins utveckling har stor betydelse för bibliotekens verksamhet. Med
hjälp av tekniken kan information av alla typer förmedlas och konsumeras snabbt och
enkelt. Tekniken har emellertid inte tagit bort bibliotekens traditionella uppgifter utan
snarare förskjutit dem så att användarna tar en mer aktiv del i dem och det får naturligt-
vis konsekvenser. Under bibliotekens hela historia har det producerats skrivet material,
men ICT gör det nu betydligt lättare att publicera och tillgängliggöra materialet. Bibli-
oteken har fortfarande den traditionella funktionen att registrera, organisera, förvalta
och tillgängliggöra informationen. De interaktiva funktionerna, som ICT tillhandahåller,
ger biblioteken möjligheter att ge användarna access till stora delar av det samlade in-
formationsutbudet, oavsett tid på dygnet och var de än befinner sig.

Urval och förvärv är en annan traditionell arbetsuppgift, som numera hanteras med hjälp
av ICT och WWW men i grunden är det samma arbetsuppgift som tidigare, menar
Westbrook (2000) vidare. Den viktiga förändringen ligger i att mängden tillgänglig in-
formation är så stor och det är svårt för både enskilda och organisationer att göra ett bra
urval och här kommer den traditionella bibliotekskompetensen väl till pass. Informa-
tionskompetens är ett flitigt använt begrepp. Det handlar här om kunskapen och förmå-
gan att lokalisera, identifiera och bedöma information. Bibliotekens roll inom detta om-
råde är sedan lång tid tillbaka väl etablerat. Bibliotekens referensservice har alltid syftat
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till att underlätta för användarna att hitta den information, som de behöver. Den nya
informationstekniken ger större möjligheter att utarbeta bra instruktionsmaterial och
support av olika slag. Nya forskningsrön om kunskapsförvärv och informationssök-
ningsprocesser ger anledning till ett fördjupat referensarbete med utbildning i informa-
tionssökning på biblioteken. När det gäller åtkomst av material i fulltext via WWW och
bibliotekens fjärrlåneservice har ICT inneburit att utbytet har ökat och det numera är
betydligt enklare för användarna att få tag på det material, som de behöver. Åter igen,
menar författaren, har biblioteket en viktig traditionell roll när det gäller att skapa möj-
ligheter, guida och utbilda användarna i denna hantering. Informationsmängden har bli-
vit större och bibliotekens verktyg är nya men de traditionella arbetsområdena finns
kvar med det tillägget, att man p.g.a. att användarna numera är mer aktiva så måste man
också satsa mer på att hitta olika former av användarvänliga, självinstruerande webbsi-
dor och utbildningar i informationssökning och informationshantering.

5.2 Kritiska perspektiv

Avsnitt 5.1 inleds med att jag utifrån litteraturstudierna definierar begreppet användar-
orientering. Där framgår det att innebörden av begreppet är komplext. Det framgår ock-
så att en biblioteksorganisation måste arbeta medvetet med att problematisera, reflektera
och utvärdera verksamheten om den ska lyckas med att inta en verklig användarorien-
tering. I följande avsnitt presenter jag hur några författare beskriver olika typer av hin-
der som kan komplicera ett sådant intagande.

Kuhlthau (1993) beskriver ett paradigmskifte när det gäller hur biblioteket bör bemöta
och samverka med sina användare. Tidigare har det bibliografiska paradigmet varit rå-
dande d.v.s. att man fokuserat på att lokalisera källorna och informationen. Författaren
menar vidare att det inte längre räcker för att möta användarnas behov. Bibliotekarierna
måste fortfarande visa studenterna hur man hittar rätt bland bibliotekets alla resurser s.k.
informationsrelaterat stöd. Den nya typen av stöd, som biblioteket måste bistå med, är
processrelaterad, vilket innebär ett paradigmskifte och en stor utmaning för biblioteken.
Processrelaterat stöd leder till problemlösning och lärande. Inlärning är en process, som
innefattar tankar, känslor, handlingar och strategier. Bibliotekets nya roll innebär att
man bistår, guidar, handleder och kommunicerar med studenten. På så sätt underlättar
och möjliggör man så att denne kan genomföra sin informationssökningsprocess på ett
så bra sätt som möjligt. Detta kan göras på flera olika sätt alltifrån bibliotekslokalernas
utformning, personalens agerande i de spontana mötena, hur man ordnar de elektroniska
resurserna till planerade undervisningstillfällen i informationssökning. Ännu en utma-
ning för biblioteket är att studenterna mycket sällan betraktar bibliotekspersonalen som
handledare eller kommunikationspartner, d.v.s. personer som man släpper in i sin in-
formationssökningsprocess. Studenterna betraktar bibliotekarierna enligt det bibliogra-
fiska paradigmet. De har den traditionella rollen att organisera, lokalisera och hämta
fram den rätta informationen.

Johan Olaisen, Olav Djupvik och Hugo Lövhöiden verkar alla tre vid Norges Marknad-
shöjskole i Oslo (1994). De har skrivit en artikel med temat patologiska processer och
tillstånd i det offentliga bibliotekssystemet. I det här sammanhanget används begreppet
patologi för att beskriva processer, där biblioteksorganisationer inte anpassar sin verk-
samhet till användarnas behov eller om man uttrycker det tvärt om, användarna förmår
inte anpassa sig till bibliotekssystemet. Kännetecknande för en sådan organisation är att
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man tänker inifrån och ut och inte tvärt om. Det är inte marknaden/användarna som styr
hur man organiserar biblioteksverksamheten, utan biblioteket själv, som styr vilka
tjänster användarna bör få ta del av. En sådan organisation är präglad av systemideologi
inte serviceideologi. En systembevarande organisation är mer upptaget av självuppfyl-
lande profetior än grundläggande problemställningar omkring brukarnas informations-
behov. Den framställer inte ny kunskap eller nya problemställningar.

Författarna menar att de nordiska fack- och forskningsbiblioteken är systembevarande
organisationer. Man har i sina undersökningar av detta skäl inte kunnat hitta några radi-
kala förslag på omorganisationer och den teknologiska utvecklingen har därför inte änd-
rat biblioteksyrkets profession. De drar slutsatsen, att det inte skett något paradigmskifte
i biblioteksvärlden och att man håller fast vid sin semiprofessionella paradigmtolkning.
Undersökningarna ger uttryck för en problematisk situation, som kräver en lösning, me-
nar författarna vidare och genom att kartlägga patologiska tillstånd i en organisation kan
man förbereda för en lösning av problemen.

Vid patologiska processer och tillstånd existerar det enligt Olaisen J. et al. (1994) inte
någon konflikt mellan helheten/organisationen och delarna/personerna i organisationen.
Problem accepteras inte. Det är främst omvärlden, som förorsakar problem och då gäller
det för organisationen att distansera sig från omvärlden. Systemet stängs mer eller
mindre. Man definierar sina visioner och mål utifrån sitt eget perspektiv och inte utifrån
användarnas efterfrågan och behov. Visionerna skapas utifrån bibliotekspersonalens
förståelse och föreställningar om varför biblioteksverksamheten bedrivs och vilka
tjänster användarna ska erbjudas. Målen orienteras mot den institutionella kvalitén d.v.s.
att biblioteket i sig själv är en nödvändighet och inte mot den interaktiva kvalitén me l-
lan användaren och bibliotekets verksamhet. Användarnas respons när det gäller använ-
dandet av biblioteket är av relativt okänd natur. Deras missnöje når aldrig personerna i
biblioteksorganisationen på ett systematiskt sätt.

Författarna menar att i organisationer där det råder patologiska tillstånd karakteriseras
av överstyrning, överkomplexitet eller överstabilitet.

• En överstyrd organisation kan definieras som en organisation baserad på kon-
troll och inte på samförstånd d.v.s. de är kontrollorienterade. Det kan vara en
person, som bestämmer inriktning och sedan utövar ett sådant inflytande att öv-
riga medlemmar verkar för att intensionerna fullföljs. Det kan också vara en
strikt hierarkisk organisationsuppbyggnad. Individuella initiativ är oönskade och
det leder till likformighet och överdriven rutinorientering till skillnad från krea-
tivitet och flexibilitet. I den här typen av organisationer fokuserar man på att
reglerna faktiskt efterlevs och i den processen finner man att människor alltid
gör det som förväntas av dem. De följer reglerna och det innebär att man kan
förutsäga hur alla arbetsuppgifter kommer att utföras och hur resultatet ska bli i
motsats till nyskapande och användarorientering. Aktörerna känner sig betydel-
selösa och otillfredsställda och utför sina arbetsuppgifter på ett rutinmässigt sätt.
De känner sig underlägsna övriga yrkesgrupper inom moderorganisatio-
nen/högskolan. Bibliotekspersonalen intar en neutral och distanserad roll gent-
emot användarna och de engagerar sig sällan i frågor kring användarorientering.

• Vid överkomplexitet ligger det patologiska momentet i att organisationen för-
väntar för mycket av den enskilda aktören. En överkomplex organisation kän-
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netecknas av att alternativa och ständigt växlande kombinationer av arbetsupp-
gifter och roller förekommer. De enskilda personernas roller är inte fastlagda
och det blir svårt att avgöra vem som gör vad och hur omfattande arbetsuppgif-
terna är. Ledarskapet fungerar ofta dåligt. Den enskilde utsätts för dubbla bud-
skap och förväntningar. Osäkerhet uppstår som en följd av att man inte kan av-
göra vad som är bra eller dåligt i det arbete man utför. Organisationen kommer i
ett tillstånd av strukturell ambivalens, vilket tar sig uttryck i oklarhet när det
gäller organisationens funktion och identitet. En orsak till att organisationen har
hamnat i den här typen av patologiskt tillstånd kan vara snabba, ofta ogenom-
tänkta organisationsförändringar. En annan orsak kan vara en ledarstil som byg-
ger på restriktiv informationspolitik. Ledaren monopoliserar informationen och
gör därmed de underordnade beroende av sig. Överkomplexitet kan också kom-
ma till uttryck i strukturella motsägelser. Aktörerna har flera motsägelsefulla al-
ternativ att välja mellan och det uppstår rollkonflikter. En sådan konflikt kan
ligga i motsättningen mellan att vara en förvaltande organisation och en föränd-
ringsbenägen, användarorienterad organisation.

• I en överstabil organisation uppfattar medlemmarna att visioner och mål står för
sig själva och inte kan påverkas. Målen har inte formulerats i samförstånd med
medlemmarna och har inte något med dem att göra. Det är svårt att motivera
bibliotekspersonalen att engagera sig i arbetsuppgifterna, därför att utvecklingen
verkar förutbestämd. Att arbeta enligt normerna och reglerna blir detsamma som
att arbeta effektivt till godo för organisationen. Målet blir ett tillstånd och inte
något att stäva mot. Följden blir att hela systemet orienterar sig in mot sig själv
och inte ut mot omvärlden och användarna. Bibliotekspersonalen reflekterar inte
över varför biblioteksverksamheten bedrivs, hur den ska se ut i framtiden och
hur användarorienteringen ska utvecklas.

Slutligen ställer Olaisen et al. (1994) frågan om vilka åtgärder som krävs för att en or-
ganisation ska komma ur ett patologiskt tillstånd. Det finns inte någon enkel lösning
menar de, men det krävs att man börjar arbeta med att medvetandegöra det existerande
tillståndet och problematisera arbetssättet. Problemlösning kräver att man orienterar sig
mot olika alternativ. Biblioteksorganisationen bör värderas utifrån användarnas per-
spektiv och byggas om till flatare och mer lärande organisationsstrukturer. Författarna
vill ha en debatt om forskningsbibliotekens strategier, organisationsstrukturer, kompe-
tenser, teknik och ledning.

Phipps (2000) skriver i en artikel som behandlar användarundersökningen LibQual+ att
varje bibliotek måste bli en lyssnande och lärande organisation. Biblioteket måste också
vara agerande och experimenterande, sökande efter nya perspektiv, nya metoder och
forma organisationssystem som involverar, utvecklar och ökar engagemanget hos per-
sonalen till att samverka med användarna för att forma bibliotekets framtid.
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6. Resultat av den empiriska undersökningen

I det här kapitlet redovisar jag resultaten av de två fallstudier, som jag utfört vid Mitt-
högskolans bibliotek i Härnösand och Universitetsbiblioteket i Växjö. Resultaten redo-
visas i form av falljournaler där intervjumanualen ligger till grund för presentationen.

Undersökningen bygger i huvudsak på intervjuer med fyra personer, två på vart och ett
av de båda biblioteken, men också på dokumentstudier och de intryck jag fick under
mina besök. Intervjuerna tog ungefär en timme. I samband med besöken såg jag dessut-
om hur man organiserat lokalerna när det gäller kommunikationen mellan användarna
och bibliotekspersonalen t.ex. expedition och informationsdisk. Dessutom har jag häm-
tat information från bibliotekens webbsidor där man också kan se hur man kommunice-
rar med sina användare. Den inledande intervjun genomfördes vid Mitthögskolans bib-
liotek i Härnösand. Efter intervjuerna har informanterna och jag kommunicerat via tele-
fon och e-post och jag har fått mig tillskickat dokument, som finns redovisade i fall-
journalen. Däribland finns två användarundersökningar och annan bakgrundsinforma-
tion. Den andra intervjun genomfördes på universitetsbiblioteket i Växjö. Under inter-
vjun fick jag också måldokument, organisationsplan och ett utkast till verksamhetsplan
som också innehåller viss bakgrundsinformation.

6.1 Mitthögskolans bibliotek i Härnösand

Falljournalen som följer är en sammanställning, som i huvudsak bygger på intervjuun-
dersökningen, men också på dokumentstudier och de intryck jag fick under mina besök.

6.1.1 Bibliotekets allmänna utveckling från 1977 och framåt.

Mitthögskolan är en närverkshögskola med campus i Härnösand, Sundsvall, Örn-
sköldsvik och Östersund. Informanterna berättar att vid högskolan i Härnösand fanns år
1977 institutionen för lärarutbildning och sjöbefälskolan. De närmaste åren därefter,
lade man ner sjöbefälskolan och startade institutionen för teknik och naturvetenskap
samt institutionen för humaniora. Högskolan hade fram till 1999 två institutionsbiblio-
tek, som var belägna i direkt anslutning till varandra. Från början fanns tre personer
anställda för att sköta de båda biblioteken. Institutionsbiblioteken i Härnösand växte
med högskolan och i december 1999 flyttade man in i det nybyggda Sambiblioteket.
Där delar man numera lokaler och vissa delar av verksamheten, med kommun- och
länsbiblioteket. Under åren har personalantalet ökat från tre till elva anställda idag.

Samlingarna var från början mycket blygsamma. År 1990 införde man en gemensam
datorkatalog för högskolans bibliotek i Sundsvall och Härnösand. Därmed breddades
utbudet och tillgängligheten för låntagarna. Genom samverkan mellan biblioteket och
institutionerna, mellan högskolans olika campusbibliotek och biblioteken i Sambibliote-
ket i Härnösand kan man numera erbjuda studenter lärare och forskare ett generöst ut-
bud av böcker, tidskrifter och ämnesdatabaser. Samtliga medier köps numera in i sam-
arbete med lärarna och styrs av den inriktning som undervisningen och forskningen har.
Bibliotekets betydelse för högskolan har ökat under åren när utbildningarna utvecklats
från att vara enbart grundutbildningar till innehavandet av universitetsstatus inom det
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naturvetenskapliga. Mitthögskolan har i början av 2002 ansökt om, och också i januari
2003 beviljats universitetsstatus även inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga ve-
tenskapsområdet, vilket kommer att verkställas under året 2005. Idag har högskolan i
Härnösand ca 2200 studenter, ett tjugotal doktorander och forskare, några få professorer
och gästprofessorer.

6.1.2 Intressenter, omvärldsfaktorer och användargrupper.

Högskolebiblioteket i Härnösand, har precis som övriga svenska högskolebibliotek,
moderorganisationen, staten, näringslivet och andra bibliotek utöver användarna som
intressenter, att samverka med. Moderorganisationen är den närmaste intressenten.
Överbibliotekarien för hela högskolebibliotekets organisation sitter med i högskolans
ledningsgrupp och prefektråd och enligt informanterna fungerar kommunikationen
mellan biblioteket och högskolan väl. En bidragande orsak, menar de vidare, är att hög-
skolan är relativt liten och kontakterna är okomplicerade. Förutom sambiblioteksverk-
samheten är man också en del av de andra högskolebiblioteken i nätverkshögskolan. På
så sätt ingår man i och samverkar med två olika organisationer nämligen Sambiblioteket
och nätverksbiblioteket. För övrigt är man ett BIBSAM-bibliotek med de förpliktelser
och förmåner som detta medför.

Biblioteket har uppdraget att verka för forskning, utbildning och den s.k. ”tredje upp-
giften” som innebär att högskolan ska samverka med det omgivande samhället. Det lig-
ger i uppdraget att biblioteket ska vara aktivt i sin roll, menar de vidare.

På Mitthögskolans webbsida http://www.mh.se/samverkan/ kan man läsa hur man defi-
nierar ”samverkan” och ”den tredje uppgiften” enligt följande.

Högskolan skall bedriva forskning och utbildning men dessutom samverka med det omgi-
vande samhället. Samverkan innebär ett ömsesidigt samarbete mellan högskolan och fö-
retag, myndigheter, organisationer, föreningar, skolor, privatpersoner etc. I detta arbete
ingår även att informera om högskolans arbete och utveckling.

På högskolan finns en Samverkansavdelning bestående av ett antal samverkansmäklare
lokaliserade på de olika campusområdena. Ett exempel på samverkan är olika typer av
uppdragsutbildningar. Andra exempel är forskningsprojekt och studenter, som utför
examensarbeten eller skriver sina uppsatser i samarbete med företag. För bibliotekets
del innebär inte detta att man har direkta kontakter med näringslivet annat än om det
direkt berör vissa projekt i samband med utbildningen. Man tolkar ”den tredje uppgif-
ten” snarare så att man vill öppna upp tillgängligheten till biblioteket och att man vill
sudda ut gränserna för när man är student, privat person eller näringsidkare. Detta blir
extra tydligt när högskolans bibliotek är en del av Sambiblioteket, menar informanterna.
Bibliotekets resurser ska vara tillgängliga för alla i den utsträckning det går.

I Mitthögskolans ansökan till utbildningsdepartementet om universitetsstatus (1997,
1998), nämns medvetenheten om bibliotekets centrala roll i högskolan. Man skriver, att
man kraftigt ska förstärka både det traditionella mediebeståndet och den digitala infor-
mationsförsörjningen. Dessutom satsar man också på kompetensutveckling av personal
och låntagare. Forskargruppen beaktas särskilt i det här sammanhanget, men också di-
stansstudenterna. Samverkan med landsarkiven, länsmuseerna och läns- och kommun-
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biblioteken nämns som en viktig faktor. I Sambiblioteket i Härnösand menar man, att
denna samverkan kommer till sitt tydligaste uttryck.

Informanterna berättar att vid högskolereformens genomförande bedrev högskolan i
Härnösand endast grundutbildningar och bibliotekets användare var studenter och lära-
re. Allmänheten har alltid varit välkommen men åren innan man flyttade in i Sambibli-
oteket var det sällsynt med besökare, som inte var knutna till högskolans verksamhet.
Efter hand som forskningsverksamheten har ökat har användargruppen forskare och
doktorander kommit till. De har tidigare oftast varit knutna till universitet i Umeå men
bedrivit sin forskning i Härnösand och därmed använt biblioteket. Under en tid verkade
också en gästprofessor från USA vid högskolan i Härnösand och som biblioteket hade
ett nära samarbete med. Gruppen studenter har under de senare åren delats upp i cam-
pusstudenter och den allt större gruppen distansstudenter. I den norrländska glesbygden
är distansutbildningen en viktig del av högskolans verksamhet. Efter inflyttningen i
Sambiblioteket är allmänheten också en given användare av högskolebibliotekets resur-
ser vilket beror på att man numera finns i samma lokaler. Allmänheten har idag tillgång
till samma resurser som studenterna inom Sambibliotekets lokaler.

6.1.3 Kontaktytor och kommunikationskanaler.

Ute i bibliotekslokalerna sker de spontana och informella mötena med användarna,
främst campusstudenterna och allmänheten och så har det varit genom alla år, menar
informanterna. Verksamheten vid högskolan i Härnösand har alltid varit och är fortfa-
rande relativt liten men har alltid präglats av nära, spontana och intensiva kontakter
mellan institutionerna och biblioteket. De hänsyn man tog till användarna vid plane-
ringen av det nya Sambiblioteket grundade man på den här typen av erfarenheter, som
personalen gjort under åren, menar de vidare. I det nuvarande Sambiblioteket finns flera
olika låne- och informationsdiskar fördelade på plan ett, två och fyra. På tredje plan
finns samlingar och läsplatser men inte någon informationsdisk. För högskolebibliote-
kets användare är det främst två informationspunkter, som används. På översta plan
finns en låne- och informationsdisk där man förvarar och lånar ut kurslitteraturen. I di-
rekt anslutning till denna finns också ett litet rum med en dator. Här kan en eller två
studenter få handledning i informationssökningsfrågor. Ute i biblioteket finns ytterligare
en informationspunkt dit studenterna kan vända sig. I dessa informella och spontana
möten fångar bibliotekspersonalen upp användarnas önskemål och reaktioner, som man
sedan använder när man ska göra förändringar. Dessutom föranleder dessa erfarenheter
att man genomför mer systematiska mätningar, berättar informanterna.

Kontaktbibliotekarieverksamheten har funnits sedan i början av 1980-talet. De båda
informanterna menar att det har fungerat mycket väl genom åren och har hela tiden
präglats av nära kontakter med institutionerna. Bibliotekarierna deltar i olika typer av
planerings- och institutionsmöten, i syfte att fånga upp användarnas behov och önske-
mål. På biblioteket bedriver man också undervisning i informationssökning, planerade
tillsammans med lärarna, vilket man också började med under 1980-talet. Dessutom är
kontaktbibliotekarierna med i institutionernas E-postlistor och kan på så sätt ta del av
samma information som lärarna. Med detta arbetssätt, menar informanterna, att biblio-
tekarierna ständigt har möjlighet att ta del av studenter och lärares aktuella intressen.
Doktorand- och forskargruppen växer hela tiden och kräver allt mer resurser. Deras in-
tressen har fram till nu kommit i skymundan men man håller just nu på med att genom-
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föra en enkätundersökning för att bättre kunna möta deras behov. Doktoranderna och
forskarna kommer man annars mest kontakt med när de beställer fjärrlån eller via E-
post när någon aktuell fråga kommer upp.

Bibliotekets webbsida har de senaste åren blivit ett allt viktigare redskap i kommunika-
tionen mellan biblioteket och dess användare. Bibliotekarierna menar att det är väldigt
svårt att nå fram med information och att veta hur informationen tolkas och används av
användarna. Därför arbetar man väldigt mycket med att göra informationen och alla
funktioner så tydliga som möjligt på webbsidan. I detta syfte håller man just nu på att
starta en referensgrupp bestående av bibliotekarier, lärare och studenter. Via webbsidan
kan användarna sedan några år tillbaka ta kontakt med och kommunicera med bibliote-
karierna på olika sätt och detta menar man är mycket viktigt särskilt för distansstuden-
terna, vilkas behov och önskningar man är angelägna om att fånga upp.

I april 2000 inrättade man ett biblioteksråd för hela Mitthögskolan som består av repre-
sentanter från användargrupperna och biblioteket. Biblioteksrådet har möten minst två
gånger per år. Enligt beslut (2000-04-17) lyder uppdraget enligt följande.

Biblioteksrådet, som är rådgivande, skall verka för att biblioteket svarar mot de krav som
utbildningen och forskningen vid Mitthögskolan samt det omgivande samhället ställer
genom att bl.a.:

• föreslå ambitionsnivåer, inriktningar och mål för bibliotekets verksamheter,
• ange riktlinjer för utvärdering av verksamheten och åtgärder  i anslutning till

resultaten av utvärderingar,
• diskutera bibliotekets förslag till budget,
• främja effektivitet och kvalitet i bibliotekets verksamheter,
• inhämta biblioteksanvändarnas synpunkter samt diskutera de åtgärder som des-

sa kan föranleda,
• diskutera förslag till utveckling,
• i övrigt behandla de frågor som inkommit till den.

Sedan beslutet fattades har rådet sammanträtt fyra gånger. Enligt protokollen har man
bl.a. tagit upp verksamhetsplaner, kvalitetsarbete, budget, kontakterna bibliotek-
studenter-lärare/institution till diskussion. Det framgår dock inte hur man beaktat de
synpunkter som kommit fram.

Informanterna berättar att initiativet till kommunikation helt och hållet kommer från
bibliotekets sida. De säger, ”vi måste tala om för alla att de behöver oss. Vi måste sy-
nas. Vi måste vara där”.

Det finns inte några formellt utförda användarundersökningar före 1999. Biblioteket är
mycket användarvänligt, menar informanterna. Anledningen till detta, menar de, är att
man under årens lopp fångat upp användarnas önskemål och behov samt använt infor-
mationen för bl.a. planeringen av det nya biblioteket. Användarna påverkar indirekt
därför att det är deras behov man vill tillfredställa. Informanterna ger exempel på hur
dessa spontant uppfångade behov och önskemål resulterat i många läsplatser, många
datorer och långa öppettider i det nya biblioteket. Ett önskemål, som man dock inte
kunnat tillfredställa, är klassuppsättningar av kurslitteratur. Det går inte att uppfylla alla
önskemål menar informanterna, det finns även andra faktorer, som styr.

Sedan Sambiblioteket blev färdigt vid årsskiftet -99/-00 har man genomfört två mät-
ningar, som gäller hela sambibliotekets verksamhet. Syftet med undersökningarna var
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att ta reda på när behovet av öppettider var som störst och vilka aktiviteter som utfördes
under olika tider på dagen. Den första mätningen genomfördes under perioden 001205-
010212 och den andra under perioden 010909-011124. Vid båda tillfällena mätte man
antalet kontakter i diskarna, de aktiviteter, som dessa kontakter innefattade och hur des-
sa var fördelade på de tre plan där det finns informationsdiskar. Aktiviteterna innefatta-
de cirkulationsärenden, servicefrågor, apparathjälp, informationsfrågor, kursbokslån,
fjärrlån o.s.v. och man mätte hur dessa fördelades på olika veckodagar och olika tider
under dagen. Resultatet har blivit att man har minskat öppethållandet på lördagar och
diskuterar att minska öppethållandet ytterligare under andra tider och i stället dubbel-
bemanna diskarna när aktiviteterna är som livligast och besökarantalet störst. Under året
2003 kommer man dessutom utföra nationella kvalitetsmätningar av verksamheten.

Kerstin Ånäs (2001) skrev en uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, påbygg-
nadsutbildning. Ett av syftena var att göra en kartläggning av studenternas användande
av Sambiblioteket och attityder till biblioteket. Resultatet visade att de studenter, som
deltagit i undersökningen, var mycket nöjda med personalens bemötande och kompe-
tens samt antalet läs- och grupparbetsplatser. Bibliotekets utbud av böcker och tidskrif-
ter var tillfredställande. Däremot var studenterna ganska missnöjda med tillgången till
datorer. Datorerna var ofta upptagna av barn och ungdomar, som surfade och chattade
på Internet och därmed hindrade studenternas arbete. Ljudnivån var en annan stötesten.
Informanterna berättar, att man på biblioteket tog till sig synpunkterna, som de också
fångat upp genom spontana kontakter och förändrade tillgängligheten till datorerna.
Numera styr man datoranvändningen på så sätt att vissa datorer är placerade i anslutning
till låne- och informationsdiskarna på övre plan. Där finns högskolans samlingar och det
blir mer naturligt att det är studenterna som använder dessa. Dessutom styr man upp
tiden för datoranvändning för barn- och ungdomar så att de endast kan ”surfa på nätet”
begränsad tid varje dag. Ljudnivån på biblioteket har man inte kunnat göra något åt och
informanterna menar att det endast är vissa tider som ljudnivån är hög och under den
tiden befinner sig också många studenter på biblioteket, vilket bidrar till den höga ni-
vån. För dem, som vill ha en tyst studiemiljö, finns grupprummen och ett tyst läsrum.

6.1.4 Verksamhet och mål

En av informanterna säger att man på högskolans bibliotek i Härnösand alltid har varit
användarorienterade, vilket beror på att den här typen av högskolebibliotek från början
varit skolbibliotek, som haft som uppdrag att möta studenternas behov och önskningar.
Det är annorlunda med de gamla stora forskningsbiblioteken, menar hon vidare. Sedan
1970-talet har deras roll förändrats. Från att tidigare ha varit enbart forskarnas bibliotek
till att nu också vara de breda studentgruppernas och övriga användargruppers bibliotek
har de blivit tvungna att förändra sin användarorientering ganska dramatiskt, säger hon
slutligen.

Informanterna berättar att kärnverksamheten består av medieförsörjning, informations-
verksamhet och undervisning och så har det varit från början. Däremot tar utbildningen
allt mer plats. Undervisningen vid högskolorna förändras så att man inte längre bara har
en bestämd kurslitteratur. Istället får studenterna problem som de ska lösa med hjälp av
den information, vilken de företrädesvis hittar i biblioteket. Studenterna använder bibli-
otekets resurser och personalens kunnande mer och mer. Vi räcker helt enkelt inte till,
menar informanterna. Studenterna måste utbildas till att klara sig mer själva. Dessutom
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investerar man numera ansenliga summor i datorer och elektroniska medier. Det skulle
vara dålig ekonomi om man inte utnyttjar dessa maximalt, menar informanterna vidare.
Detta innebär att undervisning i informationssökning blir en allt större och viktigare
arbetsuppgift för bibliotekspersonalen

Kärnkompetenserna inom dessa områden är kontaktbibliotekarieverksamheten och in-
formationsverksamheten i biblioteket och så har det varit genom åren, säger informan-
terna. Informationstekniken har kommit till och ger nya möjligheter att sprida informa-
tion och kommunicera med användarna. Det ställer givetvis nya krav på kärnkompeten-
serna men förändrar inte något i grund och botten. Detsamma gäller för medieförsörj-
ningen. Kärnkompetenserna är desamma som alltid, men man utnyttjar ny teknik. Dess-
utom har medierna blivit fler och man satsar allt mer på elektroniska medier. Syftet är
och har alltid varit att rätt dokument ska nå rätt läsare och man har alltid haft använda-
ren i fokus, menar de vidare.

Den nya tekniken, samverkan och ambitionerna att hålla en god kontakt med användar-
na har lett till att man börjat med viss outsoursing. Man har bl.a. lämnat över kravhan-
teringen till posten och man funderar på att leja ut viss litteraturbevakning till bokhan-
deln.

Informanterna berättar att det faktum att man numera ingår i ett sambibliotek såväl som
kontaktbiblioteksverksamheten gör att man utvecklar en bred kompetens samtidigt som
man måste vara mycket effektiv i arbetet för att nå goda resultat. Samverkan och sam-
ordning tar tid. Ibland upplever man dock en avsaknad av viss spetskompetens, som
ibland krävs i vissa forskningssammanhang. Informanterna berättar vidare att ute i
Sambibliotekets lokaler arbetar alla bibliotekarier på gemensam front gentemot alla an-
vändare, men varje enhet d.v.s. högskole-, läns-, och kommunbiblioteket ansvarar för
sin egen verksamhet och koncentrerar sig på den. Det gäller även de olika delarna av
lokalerna och de resurser som erbjuds. Detta innebär att högskolebibliotekets personal i
huvudsak möter högskolebibliotekets användare d.v.s. studenter, lärare forskare eller
allmänheten när personer befinner sig i olika typer av studiesituationer.

Målformuleringarna har under tidigare år inte varit så viktiga. Enligt informanterna ar-
betade man vidare i det dagliga arbetet och man satte upp delmål för olika projekt men
de var många gånger outtalade. Verksamheten var ganska liten och man hade nära och
informella kontakter. Efterhand som högskolans och därmed bibliotekets verksamhet
växte blev målformuleringarna allt mer formaliserade och när högskolans bibliotek
flyttade in i Sambiblioteket blev målformuleringarna nödvändiga. På bibliotekets webb-
sida http://www.sambiblioteket.bib.mh.se  kan man idag läsa ”Mål för verksamheten i
sambiblioteket 2001-2003”. Dessa består av Vision och Inriktningsmål som kan läsas
nedan. Därefter har man preciserat vilka effekter som ska uppnås, vilka verksamheter
det gäller och när det ska göras.

Vision
Sambiblioteket skall vara medborgarnas första val för studier, kultur och möten.

Inriktningsmål för SAMbiblioteket
Sambiblioteket består av tre självständiga administrativa enheter, kommun-, läns-
och högskolebibliotek och skall av låntagare och besökare upplevas som ett enda
bibliotek.
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Sambiblioteket skall fungera som en länk mellan kommun och högskola så att bibli-
oteket bidrar till att gränsen mellan kommuninvånarnas och högskolans världar
öppnas. Sambiblioteket är också en resurs för regionen och har ett speciellt ansvar
för att i sitt medieförvärv spegla länets och dess kommuners historia och samtid.

Sambiblioteket skall vara i ständig utveckling för att motsvara det moderna sam-
hällets krav på informations- och kunskapsförmedling i en stimulerande studiemil-
jö. Öppenhet för ny teknik, nya medier samt distansoberoende tjänster baserade på
modern informationsteknologi skall prägla verksamheten. Detta kräver goda kun-
skaper och informationsförmedlare i form av den personal som arbetar i bibliote-
ket. Biblioteket skall också vara en kreativ mötesplats för kultur i olika former och
för fritt utbyte av tankar och idéer, med miljöer för stillhet och eftertanke, förströel-
se och samtal.

I det moderna samhället som präglas av föreställningen om livslångt lärandets
skall bibliotekets samlade biblioteksresurs tillgodose medborgarnas, studenternas
och forskarnas krav på biblioteksservice av god kvalitet.

Sambiblioteket skall ha en väl utvecklad verksamhet för barn och unga där man
tillämpar nya rön om inlärning och där fantasi och skapande stimulerar.

Sambiblioteket skall uppfylla de krav på fysisk miljö, teknisk utrustning och medier
som funktionshindrade har rätt att ställa på biblioteket.

I Mitthögskolans verksamhetsplan för biblioteksavdelningen i Härnösand 2002 har man
formulerat ett övergripande mål enligt följande.

Inom ramen för Mitthögskolans vision, övergripande mål och planer av olika slag, an-
svara för och utveckla nedanstående funktioner inom biblioteksavdelningen. All verk-
samhet i biblioteket skall präglas av Mitthögskolans målsättning distansoberoende och
arbete i närverk.

De funktioner som biblioteket ska ansvara för är följande.

• Personal och organisation
• Medier
• Lokaler
• Låntagarservice, marknadsföring
• Informationsteknologi, datasystem
• Ekonomi och posthantering, teknisk service

För varje funktion finns ett mål och åtgärdspunkter.
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6.2 Universitetsbiblioteket i Växjö

Falljournalen som följer är en sammanställning, som i huvudsak bygger på intervjuun-
dersökningen, men också på dokumentstudier och de intryck jag fick under mina besök.

6.2.1 Bibliotekets allmänna utveckling från 1977 och framåt.

Utvecklingen från 1977 till i dag har präglats av utveckling och ökad samordning, me-
nar informanterna. Med vid högskolereformens införande fanns Växjö högskola och den
nya lärarutbildningen Västerled, var och en med sina institutionsbibliotek. Vid den här
tiden och de närmaste åren framåt fanns inte någon egentlig samordning mellan de olika
biblioteken. År 1980 flyttade högskolan med sitt bibliotek ut till campusområdet Tele-
borg. Samtidigt började man registrera sina samlingar i Libris, vilket var ett viktigt fö r-
sta steg mot en samordning av alla högskolebibliotek. År 1986 bildades ett samord-
ningsorgan för samtliga bibliotek i Växjö. Nio år senare flyttade även institutionsbibli-
oteket Västerled ut till Teleborg. Strävan mot en samordning av biblioteken fick en or-
dentlig skjuts framåt när man iförde en gemensam, datoriserad bibliotekskatalog år
1993. Detta innebar att användarna började utnyttja biblioteken i betydligt större ut-
sträckning. Bibliotekspersonalen tog allt mer över styrningen av verksamheten, berättar
informanterna. År 1995 flyttade högskolans bibliotek in i det nybyggda biblioteket i
Teleborg. Under tiden införlivades landstingets vårdutbildningar i högskolan men först
år 2002 samlades hela högskolans bibliotek under samma organisation. Antalet perso-
ner, som studerar eller forskar vid de åtta institutionerna, är nu drygt 12000 och hög-
skolan innehar sedan 1999 universitetsstatus.

6.2.2 Intressenter, omvärldsfaktorer och användargrupper

Universitetsbiblioteket i Växjö har, precis som övriga svenska högskolebibliotek mo-
derorganisationen, staten, det omgivande samhället och andra bibliotek utöver använ-
darna som intressenter att samverka med. Informanterna menar att en omvärldsfaktor
och trend, som är mycket viktig att arbeta med, är internationaliseringen. Universitetet
har ett rikt utbyte med andra delar av världen när det gäller studier och forskning.
Många utländska studenter kommer till Växjö och universitet och gästforskare arbetar
här kortare och längre tider. Detta medför att biblioteket anpassar sin verksamhet och
erbjuder t.ex. användarutbildning på engelska och översättningar av informationsmate-
rial. Samarbetet med det omgivande samhället blir allt intensivare. För övrigt är man ett
BIBSAM-bibliotek med de förpliktelser och förmåner som detta medför.

Informanterna berättar att redan från början bestod användargruppen av studenter, fors-
kare, lärare, övrig personal och allmänheten. Vid högskolereformens införande var an-
talet studenter ca 1500. De studerade vid lärarutbildningen, som var förlagd i den västra
stadsdelen eller vid någon av övriga högskolans institutioner, som fanns i Växjö cent-
rum. Studenterna använde till största delen sina egna institutionsbibliotek, likaså gjorde
lärarna. Innan högskolan fick universitetsstatus var forskarna knutna till andra universi-
tet men utnyttjade ända biblioteken i Växjö. Allmänheten har alltid varit välkommen att
utnyttja högskolebibliotekets resurser, men användarna var få. Den stora förändringen
började med samordningen mellan biblioteken 1986 och slog igenom med datorisering-
en 1993. Nu kunde man söka i varandras bestånd och det innebar att de olika användar-
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grupperna växte. Gruppen studenter består numera av campusstudenter, som i sin tur
består av flera olika grupper t.ex. studenter i utbildningsprogram eller fristående kurser,
doktorander och utbytesstudenter. Dessutom finns den allt större gruppen distansstu-
denter. Forskningsverksamheten är en stor och mycket viktig del av högskolans verk-
samhet och därmed också användargruppen forskare och doktorander. Lärarna använder
numera bibliotekets resurser i undervisningen på ett mer frekvent sätt än tidigare. Idag
uppmuntras allmänheten att använda biblioteket och man betraktar ”den tredje uppgif-
ten” med stort allvar. Samarbetet med det omgivande samhället innebär för universitets-
biblioteket i Växjö att verksamheten även ska vara till för allmänheten, företag, lands-
tings- och kommunal verksamhet. De studenter, som läser kommunala eller landstings-
utbildningar, är också välkomna att använda biblioteket.

I Växjö högskolas ansökan till utbildningsdepartementet om universitetsstatus (1997),
beskriver man det nya biblioteket som den naturliga samlingspunkten, i centrum av
campusområdet. Vidare nämner man ett rikligt utbud av medier i såväl tryckt som digi-
tal form. Man kommer att satsa på framtida kraftig uppbyggnad av digitala nätverk, som
ska skapa gynnsammare förutsättningar för samverkan, mellan alla intressenter natio-
nellt och internationellt, samt öka användarvänligheten. Dessutom ökar man satsningen
på användarutbildning och stöd till distansstudenterna

6.2.3 Kontaktytor och kommunikationskanaler

De institutionsbibliotek, som fanns vid högskolereformens införande 1977, bedrev inte
någon kommunikation med sina användare i ett medvetet syfte att fånga upp användar-
nas behov och önskemål när det gällde biblioteksverksamheten, berättar informanterna.
Personalens kompetens i biblioteks- och informationsvetenskap var låg och syftet med
bibliotekets verksamhet var endast att upprätthålla ett bokbestånd, som hade anknytning
till utbildningarna på högskolan. Efterhand som högskolans ambitioner växte och bibli-
otekspersonalens kompetenser byttes ut växte också bibliotekspersonalens föresats att
tillgodose användarnas fordran. Samverkan med användarna har blivit allt mer värde-
full. Till en början kommunicerade man därför att man var anmodade att göra det. Nu-
mera är det blivit en nödvändighet. Från bibliotekets sida ser man det som värdefullt att
veta, inte bara tro, vad användarna vill och behöver. Man diskuterar och hittar nya lös-
ningar i biblioteket och användarna understödjer bibliotekets önskemål om ekonomiska
förstärkningar när det gäller lokaler, personal, medier o.s.v. Biblioteket har all anledning
att lyssna på användarna så att de kan hjälpas åt att uppnå gemensamma mål, säger de
båda informanterna.

De båda bibliotekarierna berättar att ute i bibliotekslokalerna möter bibliotekspersona-
len användarna, främst studenter men också allmänheten som söker sig dit. Här fångar
man upp spontant uttalade önskemål och reaktioner på hur man organiserar och infor-
merar i biblioteket. Så har det varit genom alla år men medvetenheten och viljan att
lyssna har ökat genom åren. Tidigare koncentrerade man sig mer på bibliotekariernas
arbetssituation och betraktade biblioteket ur deras perspektiv. Bibliotekariernas uppgift
gentemot användarna var att lyssna på vad användarna sökte för att därefter plocka fram
det de ville ha. Idag fokuserar man på användarna och intar en pedagogisk hållning. I
det nya biblioteket finns numera både en expedition och en informationsdisk. Till expe-
dition vänder man sig, för att avhandla enkla biblioteksgöromål, som att lämna tillbaka
böcker, hämta ut reserverade böcker osv. Till informationsdisken vänder man sig för att
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diskutera informationssökningsfrågor. Denna nya ordning är ett resultat av att man ob-
serverat behovet hos användarna samtidigt som personalresurserna inte räckte till för
den ökande biblioteksanvändningen. Informationssökningsfrågorna är idag betydligt
mer omfattande och kräver mer tid medan användarna blir allt fler. Därför delade man
upp den yttre bibliotekstjänsten i en expedition och en informationsdisk, uppger de vi-
dare.

Under det första årtiondet fanns inte några formaliserade kommunikationskanaler. Un-
der årens lopp har man emellertid utvecklat ett avancerat kontaktnät i syfte att kommu-
nicera med användarna, följa med i moderorganisationens utveckling och fånga upp
trender och tendenser inom hela högskoleutbildningsområdet. År 1990 bildades den
första biblioteksnämnden bestående av representanter från olika användargrupper och
biblioteket. Denna har under åren utvecklats till ett väl fungerande samverkansorgan. I
självvärderingsrapporten av Växjö Universitetsbiblioteks kvalitetsarbete, som antogs
02-10-15, kan man läsa följande text.

En ny biblioteksnämnd har börjat arbeta sedan 2001. För att säkerställa kvalitén ur alla
aspekter har den nya nämnden fått en sammanställning, så att varje institution företräds
av en representant men på sådant sätt att hälften av dem samtidigt representerar grund-
utbildningen och den andra hälften forskarna. Dessutom har jämlikhetsaspekten beak-
tats. De båda studentrepresentanterna representerar på samma sätt grundutbildningen
resp. forskarutbildningen. För att poängtera biblioteket som pedagogiskt instrument i en
pågående läroprocess har man utsett chefen för universitetets pedagogiska centrum till
ordförande i nämnden. Överbibliotekarien är självskriven, dessutom har biblioteksperso-
nalen utsett en representant. Två externa representanter har även utsetts, en person som
tjänstgör vid Stockholms UB, samt chefen för Landsbiblioteket i Växjö. Biblioteksnämn-
den har antagit ett antal policies för att säkerställa kvalitén inom olika områden. Exem-
pel härpå är ”Beslutsordning för biblioteksnämnden”, ”Riktlinjer-
förvärv&mediaförsörjning”, Riktlinjer för gallring & bevarande”, ”Riktlinjer för kon-
taktbibliotekarieverksamheten” är på gång.   

Kontaktytorna med bibliotekets användargrupper och övriga intressenter är flera. Förut-
om biblioteksnämnden har biblioteket representanter, som medverkar i studentkårens
möten, i prefektrådet, strategirådet och högskolans ledningsråd.

För att tillvarata forskarnas intressen på olika nivåer inrättades år 2001 en särskild tjänst
i biblioteket. I tjänsten ingår att anordna seminarier, utbildning i informationssökning,
kontakter med institutionerna osv. Kontaktbibliotekarieverksamheten inrättades år 1995
i syfte att från början förbättra servicen för lärarna men har nu utvecklats till att under-
stödja studenterna i biblioteket genom att samordna biblioteksverksamheten med ut-
bildningarna. Kontaktbibliotekarierna deltar i institutionsmötena och anordnar numera
utbildning i informationssökning för studenterna. Dessutom finns sedan år 1995 en
kontaktperson i biblioteket för distansstudenterna

Webbsidan är ytterligare ett instrument för att kommunicera med användarna. Här finns
möjlighet för dem som studerar, forskar eller arbetar vid universitetet att lämna syn-
punkter på biblioteksverksamheten och att ställa frågor till personalen via elektroniska
blanketter. Svar utlovas så snart som möjligt.

När det gäller allmänheten är det svårare att fånga upp deras önskemål och behov, me-
nar informanterna. För deras skull anordnas visningar, öppet hus och seminarier av oli-
ka slag. Dessutom har man visst utbyte och samordning med kommun- och länsbiblio-
tek som t.ex. boktransporter mellan biblioteken.
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Från mitten av 90-talet har man genomfört och ingått i flera användarundersökningar i
syfte att effektivisera, förbättra och förändra biblioteksverksamheten. Dessutom arbetar
bibliotekspersonalen kontinuerligt med förändrings- och utvecklingsarbete utifrån de
signaler man får från användare, övriga intressenter, omvärldsfaktorer och övriga tren-
der.

BIBSAM- utredningen ”Studenternas bibliotek” som genomfördes vid mitten av 1990-
talet har haft stort inflytande på utvecklingen av bibliotekets användarorientering (se
kap. 4.1). Informanterna menar att utredningen ändrade fokus på bibliotekets roll och
vilka det är till för. De nya idéerna fick ett väldigt stort genomslag och man fick ett stör-
re gehör i högskoleledningen. I ”Utkast till verksamhetsplan för Växjö universitetsbibli-
otek (version 6)” finns också utkast till övergripande mål, delmål och åtgärdspunkter.
Här anger man också att dessa väl stämmer överens med det som BIBSAM funnit i sina
rapporter och utredningar.

Växjö högskolebibliotek medverkar som ett av biblioteken i rapporten ”Studenten och
biblioteket: en användarundersökning av fyra högskolebibliotek” (1998). Informanterna
menar att rapportens resultat också stärkt dem i utvecklingsarbetet. Rapportresultatet
visar att studentgruppen på högskolorna är en oerhört heterogen grupp. Studenterna
uppvisar radikalt olika attityd- och beteendemönster när det gäller utnyttjandet av bibli-
oteksresurserna och detta ser ut att främst bero på den kunskapssyn och tradition som
man har inom de olika ämnesfälten och hur detta uttrycks via utbildningarnas pedago-
giska upplägg och lärarpåverkan. Dessutom har studenterna olika behov under olika
delar av utbildningen och alla behov är lika viktiga att tillgodose. I rapporten kan man
vidare läsa att detta medför att bibliotekens möjligheter att påverka hur studenterna an-
vänder biblioteken starkt är förknippade med satsningar som görs i samarbete med lära-
re, institutionsledningar och andra ansvariga för utbildningarnas innehåll och form.
Biblioteken bör heller inte enbart inta en passiv hållning och enbart tillhandahålla det
som efterfrågas. Istället måste de marknadsföra sig så att användarna blir medvetna om
bibliotekens fulla potential och att användandet kan ha en direkt nyttoeffekt för arbete
och studier.

Under våren och hösten 2002 genomfördes på uppdrag av biblioteksnämnden en själv-
värderingsrapport av Växjö Universitetsbiblioteks kvalitetsarbete som antogs 02-10-15.
För att genomföra självvärderingen tillsatte man en arbetsgrupp med representanter för
både studenter, lärare och bibliotekspersonal. Självvärderingen är ett led i all verksam-
hetsvärdering och planering och har som syfte att sprida information om bibliotekets
verksamhet till alla intresserade på Växjö universitet.

År 1997 skrev Josefin Högstedt och Kristina Johansson en magisteruppsats i biblioteks-
och informationsvetenskap vid högskolan i Borås. Titeln lyder ”Vem är till för vem. En
analys och utvärdering av högskolebiblioteket i Växjö”. Uppsatsen dels beskriver, dels
analyserar biblioteket före och efter den omorganisation, som ägde rum 1995, dessutom
utvärderas verksamheten utifrån ett användarperspektiv. Utvärderingen visar att biblio-
teket lyckats ganska väl med sin användarorientering. Några negativa synpunkter fram-
kom dock, främst när det gällde organisationen i lokalerna och lokalerna som sådana
samt effektiviteten inom vissa serviceområden, främst när det gäller öppethållandet.
Informanterna säger att de tog till sig synpunkterna och har arbetat med förbättringar
sedan dess. Bland annat arbetar man för att bygga ut bibliotekslokalerna och med det
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också organisera lokalerna på ett nytt sätt och få mer studieplatser. När det gäller öppet-
hållandet försöker man tillgodose de önskemål, som finns men det är också en ekono-
misk fråga.

6.2.4 Verksamhet och mål

Bibliotekets unika uppgift genom alla år har varit att köpa in, registrera och katalogisera
bibliotekets medier samt att upprätthålla en fungerande cirkulationsverksamhet. Biblio-
teket ska vara en institution, som studenter, forskare, lärare och allmänhet kan komma
till för att själva söka den information, som de behöver just då. Det, som har kommit till
under åren, är ICT-utvecklingen och att biblioteket alltmer blir en integrerad del av stu-
dieprocessen, säger informanterna.

Bibliotekariens uppgift har alltid varit att leda användaren så att han eller hon kan hitta
det de söker. Informanterna menar att de har upplevt olika kulturer på olika bibliotek
men förskjutningen ligger i att man under åren lagt över till användarna själva att söka
och att man numera utbildar användarna hur de ska göra för att själva hitta. Denna ut-
veckling har lett till att det numera krävs en mer utvecklad pedagogisk kompetens hos
personalen. Från och med mitten av 90-talet blev fokuseringen på användarna väldigt
tydlig. Dessutom krävs det idag av bibliotekspersonalen att man kan arbeta inom alla
områden och på olika nivåer på ett effektivt sätt med hjälp av informations- och kom-
munikationstekniken.

Informanterna berättar att initiativet till kommunikationen hela tiden har kommit från
bibliotekets sida. De menar att bibliotekspersonalen idag inte kan betjäna användarna
med allt det som förväntas av biblioteket och bibliotekarierna. Syftet med all kommuni-
kation med användarna är att medvetandegöra, visa och lära användarna att använda sig
av bibliotekets resurser själva. Detta är till nytta och en nödvändighet för att biblioteket
ska fungera men också till glädje för användarna. Bibliotekspersonalen har kompeten-
sen att samla in och organisera biblioteksresurserna för att sedan utbilda användarna i
informationssökningstekniker. Studenter, forskare och lärare har ämneskunskap, som de
sedan använder i sina sökningar och kan på så sätt bättre utnyttja databaser osv. ICT-
utvecklingen har tvingat fram den här utvecklingen men också möjliggjort att dagens
ansenliga biblioteksverksamhet fungerar. För att hålla en bra kvalitet på biblioteksverk-
samheten är det viktigt att hålla jämna steg med högskolans övriga utveckling, menar de
vidare. Användarorienteringen har vuxit med den vetenskapliga nivån på högskolan och
mängden information som finns tillgängligt via elektroniska medier. Biblioteket måste
hela tiden vara på alerten och se till att vara med överallt. Biblioteket har själva givit sig
uppdragen och man har arbetat i motvind men biblioteket som viktig kommunikations-
partner i högskolan är nu helt etablerad.

Verksamhetens mål har över tiden ständigt förändrats och reviderats. Från början var
formuleringarna inte så viktiga. Efterhand som högskolan utvecklats och bibliotekets
verksamhet samordnats och blivit en allt mer integrerad del av moderorganisationen har
också målformuleringarna byggts in i högskolans utvecklingsplaner och uppdrag. Man
arbetar ständigt med organisationsöversyner och kontinuerliga mål- och verksamhets-
planeringar. Däremot är det lättare att arbeta med mål för begränsade projekt. I det dag-
liga arbetet är målformuleringarna outtalade. Informanterna menar att bibliotekets am-
bitioner är långt större och vidare än vad målen någonsin har kunnat uttrycka.
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I utkast till verksamhetsplan för Växjö universitetsbibliotek (version 6) anförs tre rörliga
komponenter, nämligen användare, personal och medier, som för att kunna fungera
maximalt också måste samspela på ett så effektivt sätt som möjligt. Växjö universitets-
bibliotek ska utformas med användarna i centrum och därför måste biblioteket vara
funktionellt. Personalens direktkontakt med användarna i den publika miljön poängte-
ras. För att tillgodose användarnas förändrade behov och bibliotekets nya arbetssätt be-
höver man allt mer knyta andra specialister än de traditionellt biblioteksutbildade till
verksamheten t.ex. tekniker, ämnesspecialister och pedagoger. Biblioteket erbjuder både
tryckta samlingar och elektroniska medier. Det är svårt att förutsäga hur medieformerna
kommer att utvecklas. Därför är det viktigt att bygga för en möjlig förändring av verk-
samheten i framtiden t.ex. att enkelt kunna förändra traditionell biblioteksmiljö till en
avancerad informationsstudio.

Bibliotekets policy är att inte bara att behålla sin kärnverksamhet och sina kärnkompe-
tenser utan också utveckla dem. Därför har man heller inte använt sig av outsourcing.
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7. Analys och diskussion

Med detta kapitel avslutar jag min uppsats. Här analyserar, diskuterar och knyter jag
samman teori, litteraturstudier och empiriska undersökningar. I det första avsnittet bely-
ser jag högskolebibliotekets organisation ur teoretiskt perspektiv. I det andra avsnittet
beskriver jag de tendenser och avgörande steg i utvecklingen av högskolebibliotekens
användarorientering utifrån de studier, som jag har genomfört. I det tredje avsnittet
framför jag några egna slutsatser som jag kommit fram till under arbetets gång.

7.1 Högskolebibliotekets organisation

I den empiriska undersökningen framträder biblioteksorganisationerna i allra högsta
grad som levande organisationer, som samspelar med sin omgivning. För högskolebib-
lioteken är det en nödvändighet eftersom de ingår i ett nätverk av intressenter och om-
världsfaktorer, som de måste samspela med. Enligt systemteorin finns det tre principer,
som karakteriserar systemet, i det här fallet biblioteksorganisationen (Ahrenfelt 2001,
s.80-85). Principen om helhet innebär att biblioteksorganisationen består av system-
grupper, vars samlade kompetens arbetar för att hitta de lösningar och utvecklingsmöj-
ligheter, som krävs. Principen om organisation innebär att man på biblioteket skapar en
organisation, som har till syfte att samverka med omgivningen för att garantera överlev-
naden. Principen om dynamisk interaktion innebär att biblioteket interagerar med sina
intressenter d.v.s. moderorganisationen, staten, andra bibliotek och användarna. Hur
biblioteksorganisationerna hanterar detta bestämmer hur väl de ska lyckas med sin verk-
samhet och hur livskraftig den blir. Resultatet av den empiriska undersökningen visar
två organisationer, som under tjugofem år vuxit och utvecklats med sina moderorgani-
sationer och den övriga samhällsutvecklingen. Från början hade de ganska likartade
förutsättningar men samspelet med intressenterna, anpassningen till omgivningen och
individerna i organisationerna har gjort att de utvecklats på olika sätt, trots att de styrts
av samma uppdrag från svenska staten. I Härnösand har man anpassat sig till det faktum
att de fysiska avstånden i den norrländska glesbygden har format en nätverkshögskola,
där distansutbildningen är en viktig del och biblioteket i Härnösand är ett av högskolans
fyra bibliotek. Samverkan mellan alla intressenter och övriga faktorer har lett till att
man löst problem och styrt utvecklingen till att man numera bedriver verksamheten och
i vissa delar arbetar tillsammans med kommun- och länsbiblioteket i Härnösands Sam-
bibliotek. I Växjö har utvecklingen i stället präglats av att man flyttat samman och sam-
ordnat hela högskolan och biblioteket till en plats, under samma organisation. Högsko-
lan i Växjö och Mitthögskolan har till antalet studenter vuxit ungefär lika mycket men i
Växjö har man ett bibliotek för hela högskolan med universitetsstatus sedan några år
tillbaka, vilket ger andra förutsättningar som bibliotekets organisation måste anpassa sig
till. Gemensamt för de båda är att de upprättar och/eller deltar i olika former av sponta-
na eller formella kontaktytor och kommunikationskanaler.

Enligt contingency-teorin når man bästa resultat om man anpassar sig till situationens
speciella karaktär. För att nå en så god anpassning som möjligt måste organisationens
ledning stödja detta. I uppsatsens kapitel 4.1 presenterar jag några rapporter och utred-
ningar som markerar betydelsen av en god samordning och kommunikation mellan alla
deltagande parter.
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I mina litteraturstudier har jag kommit fram till att de svenska högskolebiblioteken har
att samverka med fyra intressenter.

• Staten - högskolelagen och uppdraget
• Moderorganisationen
• Andra högskolebibliotek
• Användarna inom högskolan och i det omgivande samhället.

Staten ger högskolorna och högskolebiblioteken i uppdrag att driva biblioteksverksam-
het. I bibliotekslagen 6§ kan vi läsa att högskolan ska svara för biblioteksservice men
det står inte i vilken form. Jämvikten och samspelet mellan biblioteket och intressenter-
na är viktigt och utbytet fortsätter så länge de har nytta av varandra (Abrahamsson &
Andersson 1998).  Den biblioteksorganisation, som varje högskola underhåller, är den
som har förmåga att anpassa sig och samverka med moderorganisationen, så att största
utbyte sker. Detta faktum gör moderorganisationen till en mycket viktig intressent. Den
empiriska undersökningen visar prov på sådan anpassning. Hagerlid (1996) föreslår en
fördjupad samverkan med moderorganisationen i syfte att förbättra användarnas, fram-
för allt studenternas möjligheter att använda bibliotekets resurser. Gellerstam (2002)
argumenterar för en utveckling när det gäller kvalitet och föreslår utnyttjande av kvali-
tetsmodeller som en metod att öka integrationen med moderorganisationen i samverkan
med övriga intressenter och biblioteket.

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen ska högskolebiblioteken samverka med
andra bibliotek. Hagerlid (1996) skriver att tillgången till andra bibliotek än det egna är
mycket viktigt för studenterna. I SOU 1991:72 förslår man en utvecklad samverkan med
övriga högskolebibliotek i syfte att utbyta erfarenheter, som man sedan kan använda för
att utveckla den egna verksamheten. Både Växjö och Härnösand ingår i olika former av
konsortiebildningar, som influerar dem att utveckla användarperspektivet. Framför allt
är det funktioner som kan användas tillsammans, d.v.s. elektroniska resurser, som ut-
vecklas. I Växjö ingår man i GSLG- konsortiet där man ett gemensamt biblioteksdata-
system vilket innebär att man samverkar i frågor som rör t.ex. en användarvänlig
OPAC. I Härnösand är man en del av ett nätverksbibliotek, där man diskuterar och ut-
vecklar gemensamma användarfrågor. Alla svenska universitets- och högskolebibliotek
ingår i BIBSAM. Tillsammans är man med och utvecklar den nationella databasen Lib-
ris, vilket kräver ett visst utbyte och medvetenhet om vad som är användarvänligt och
kvalitativt bra. Tillgången till andra biblioteks- och informationsresurser än de egna, är
idag en nödvändighet om de svenska högskolorna ska kunna hävda sig internationellt
(Hagerlid 1996).

Användargruppen är den största och i många avseenden den viktigaste intressenten. Det
är för användarna man bedriver verksamheten. Användarna inom högskolan består av
studenter, lärare och forskare och de har olika behov av biblioteket beroende på var i sin
studie- eller forskarprocess man befinner sig (Lindberg-Sand 2001). I SOU 2001:13 kan
vi läsa, att idag läser allt fler studenter på fördjupningsnivå med krav på självständiga
arbeten. Arbetsmarknaden ställer stora krav på studenterna efter genomgången utbild-
ning bl.a. när det gäller informationskompetens, förmåga att arbeta i grupp, interkultu-
rell- och social kompetens. Detta ställer högskoleutbildningen inför nya krav och där-
med bibliotekens sätt att organisera sin verksamhet.

Samverkan med användarna i det omgivande samhället är i flera avseenden en ganska
ny företeelse som man inte har utvecklat nämnvärt vare sig i Växjö eller i Härnösand.
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Allmänheten har alltid varit välkommen att använda biblioteken men man har inte lagt
ner något arbete på att utveckla det. I Sambiblioteket finns högskolebiblioteket i samma
byggnad som kommun- och länsbiblioteket, men var och en ansvarar för sin egen enhet
(http://www.sambiblioteket.bib.mh. se). Enligt informanterna koncentrerar högskolebib-
liotekspersonalen sitt arbete på användarna inom högskolan. Ute i bibliotekslokalerna
ska dock låntagarna och besökarna uppleva verksamheten som ett enda bibliotek. I
Växjö menar man att det är svårt att fånga upp allmänhetens önskemål. Man anordnar
visningar och seminarier av olika slag. Dessutom har man ett visst utbyte med kommun-
och länsbibliotek.

I Högskolelagen (1992:1434) står att biblioteket ska samverka med det omgivande sam-
hället. Den s.k. ”tredje uppgiften” ska vara gränsöverskridande.  Ett exempel på detta är
utvecklingen av samspelet och jämvikten när det gäller näringslivet, högskolan och bib-
lioteket. I näringslivet finns yrkeskompetensen, på högskolan finns forskningen och
forskningen och näringslivskompetensen behöver bibliotekets informationsresurser.
Tillsammans kan de ge varandra goda förutsättningar att överleva och utvecklas (Brulin
1998). Axelsson och Tydéns studie (1998) visar dock att det endast finns ett fåtal insat-
ser redovisade när det gäller bibliotekets arbete med den ”tredje uppgiften”. Informan-
terna i den empiriska undersökningen bekräftar också att uppgiften är under utveckling.
Hittills har man betraktat den främst som att bibliotekets resurser ska vara tillgängliga
för alla, så långt det är möjligt.

När det gäller målformuleringarna menar informanterna att dessa var relativt oviktiga i
början. Efterhand som verksamheterna har vuxit, kontaktytorna har blivit fler och kon-
taktnätet blivit allt mer komplext har målformuleringarna blivit viktigare. Hela tiden har
det ändå varit så att målen är knutna till olika delar av verksamheten och alla målen,
även de övergripande omformuleras och skrivs om efterhand som förutsättningarna fö r-
ändras. Dessutom kommer nya till medan andra försvinner. Enligt systemteorin har
heller inte organisationen något överordnat eller dominerande mål som dess handlande
direkt kan återföras till. Målen är mest knutna till organisationens komponenter d.v.s.
projekt, delar av verksamheten o.s.v (Abrahamsson 2000). Gellerstam (2002) skriver
också att i strävandena inför framtiden bör man både från moderorganisationen och bib-
liotekets sida med hjälp av ett fördjupat kvalitetsarbete arbeta för en användaranpassad
verksamhet, som ständigt utvecklas och där målen följs upp och revideras efterhand.

7.2 Utvecklingen av användarorienteringen

Den empiriska undersökningen och litteraturen bekräftar vartannat när det gäller be-
skrivningen av utvecklingen av högskolebibliotekens användarorientering. Jag kan för
tiden från högskolereformens införande fram till idag urskilja tre avgörande steg i ut-
vecklingen, som också kan ha inneburit eller innebär pågående paradigmskiften från en
systemorientering eller bibliografisk orientering mot en användarorientering. Det första
steget inom ramen för den här perioden togs vid tiden för högskolereformens införande
när man öppnade upp biblioteken för användarna. I första hand kanske det gäller de
stora, gamla institutionerna men detta nya förhållningssätt blev också en utgångspunkt
för hur man skulle arbeta i de nya högskolebiblioteken. Det andra steget kom med ICT
vid mitten av 1990-talet och innebar genomgripande förändringar, inte bara för hög-
skolebiblioteket utan för hela samhället. Det tredje steget, som också är svårast att iden-
tifiera, är när biblioteken lämnar systemperspektivet och den bibliografiska orientering-
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en för att orientera verksamheten mot användarna. Det är inte givet att de olika stegen
sker efter varandra. De kan ske parallellt och olika bibliotek inträder i de olika stegen
vid olika tidpunkter i sin historia, utifrån sina egna förutsättningar.

Utifrån uppsatsens studier definierar jag begreppet användarorientering inom biblio-
teksvärlden som att sätta användarnas intressen i centrum, när man organiserar verk-
samheten. Användarorienteringen genomsyrar alla delar av verksamheten. För att upp-
rätthålla användarorienteringen problematiserar, reflekterar och utvärderar man ständigt
verksamhetens innehåll, utförande och kvalitet. Biblioteksorganisationen ska involvera
och engagera bibliotekspersonalen till att samverka med användarna och forma biblio-
tekets framtid. Bibliotekspersonalen arbetar också för, att på alla sätt stödja användarna
i deras informationssökningsprocess.

Det första steget – biblioteken öppnas upp för användarna

Klasson M. (1984) beskriver utgångspunkten för de nya högskolebiblioteken på 1970-
talet vilket bildar ett första viktigt steg mot en användarorientering. Biblioteken skulle
vara öppna. Deras uppgift var att förmedla information och användarna tilläts använda
biblioteket på egen hand. Bibliotekarieyrket blev en profession och man började disku-
tera innebörden av referensarbete och dess kvalitet ute i biblioteksorganisationerna.
Detta var ett första viktigt steg mot en användarorientering. Det nya förhållningssättet
var en följd av flera faktorer och en sådan utveckling låg i tiden. En viktig faktor var att
man inom högskoleutbildningen ville stimulera studenterna till ett självständigt veten-
skapligt arbete och ett mer effektivt resursutnyttjande, menar författaren vidare. En an-
nan viktig faktor var decentraliseringen och bibliotekets förankring i den lokala hög-
skolan efter högskolereformens införande. Nu inrättade man lokalt anpassade bibliotek
och det medförde nya synsätt när det gäller biblioteksverksamheten. Resultatet blev en
heterogen svensk högskolebiblioteksgrupp med varierande karaktärer och profiler
(Klasson M. 1984; SOU 1991:72).

Den empiriska undersökningen visar att i Växjö och Härnösand var biblioteken splittra-
de i små institutionsbibliotek och relativt isolerade från varandra från 1977 och fram till
90-talet. Under framför allt de första åren tycks det vara så att hur man arbetade med
användarorientering var till stor del beroende på den personal, som fanns på de olika
biblioteken, vilken kompetens de hade, hur de definierade begreppet användarorienter-
ing och hur de såg på sin yrkesroll och sitt uppdrag. Informanterna vid högskolebiblio-
teket i Växjö säger att så långt tillbaka som de känner till, bedrev inte de institutions-
bibliotek, som då fanns, någon kommunikation med sina användare i ett medvetet syfte
att vara användarorienterade. Under 90-talet började man tala om vikten av samverkan
med användarna och övriga intressenter. Informanterna berättar att först samverkade
man därför att man var anmodade att göra det, men med tiden har kommunikationen
med användarna blivit allt viktigare och har nu blivit en nödvändighet för att biblioteks-
verksamheten ska leva vidare och utvecklas. Tidigare betraktade man biblioteket ur
bibliotekariernas perspektiv. Då var bibliotekariens uppgift att lyssna på låntagaren och
sedan plocka fram den litteratur, som denne önskade. Idag fokuserar man på användarna
och intar en pedagogisk hållning, menar informanterna vidare.

Informanterna på Mitthögskolans bibliotek i Härnösand menar däremot att de alltid har
varit användarorienterade. De motiverar det med att den här typen av högskolebibliotek
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från början var skolbibliotek med uppdrag att möta studenternas behov och önskningar
och så långt tillbaka, som de kan svara för, har man alltid satt användarnas intressen i
fokus. Däremot har bibliotekets och högskolans hela situation förändrats och därför har
användarorienteringen under åren blivit mer komplex och kommunikationen mer for-
maliserad än den var för tjugofem år sedan. Informanternas berättelser bekräftar att
medvetenhet och reflektion kring begreppet användarorientering och innehållet av det
arbetet är en förutsättning för utveckling. I uppsatsen, under rubriken ”Referensarbete –
en central del av användarorienteringen” (Kap.5.1), ger jag ett antal exempel på hur man
kan definiera begreppet referensservice. Dessa definitioner talar om referensarbetet som
en service till låntagaren där biblioteket är den förmedlande länken, som har till uppgift
att hitta och visa var den efterfrågade informationen finns. Det kan mycket väl vara den
definitionen informanterna syftar till. Rieh (1999) utvecklar begreppet och skriver att
kärnan i referensservicen ligger i interaktionen mellan användarna och bibliotekarierna.
Biblioteksledningen bör understödja denna interaktion genom att skapa ett gott arbets-
klimat. Informanterna i Växjö antyder att detta också har skett. Biblioteksledningen har
anmodat bibliotekspersonalen att kommunicera med användarna. De rapporter och ut-
redningar som beskriver högskolebibliotekens utveckling bekräftar också att detta är en
allmän målsättning (SOU 1991:72; Hagerlid 1996, s.46-50).

Från den här tiden finns få dokument, som berör de svenska högskolebibliotekens an-
vändarorientering. Vid en sökning i Libris hittade jag ett drygt tiotal lokala undersök-
ningar, som behandlar biblioteksanvändning. Vid biblioteken i Växjö och Härnösand
finns, så långt informanterna delgivit mig, heller inte något dokumenterat från den här
tiden. Informanterna vid de båda biblioteken menar att då var det få personer anställda
och kontaktnätet begränsat och kommunikationen mellan intressenterna okomplicerad
och informell. Man hade inte heller vid den här tiden någon tradition av att genomföra
några dokumenterade undersökningar eller dokumentera det dagliga arbetet. Det var
först på 90-talet, som man började arbeta mer mål- och resultatinriktat, vilket innebar
större krav på dokumentation och det var en trend, som gällde och gäller för hela hög-
skoleorganisationen och samhället i stort. Författarna till rapporten och uppsatssamling-
en, Biblioteket som serviceföretag: kunden i centrum (1992) bekräftar också att använ-
darundersökningar var ytterst ovanliga under åren fram till rapporten skrevs.

I SOU 1991:72 beskriver man också den här tiden som en period när biblioteken lång-
samt integreras i moderorganisationerna. Nu ansåg man att det var dags att närmare
analysera högskolornas biblioteksfunktioner och dessutom lämna förslag till åtgärder
för fortsatt utveckling. Nämnda utredning kom fram till att biblioteken behövde rustas
upp för att nå upp till internationell standard och verksamheterna borde utvecklas till
goda pedagogiska resurser inom högskolorna, vilket ställde nya krav på bibliotekens
arbetssätt. Vid mitten av 1990-talet genomfördes ytterligare en undersökning initierad
av BIBSAM. Syftet med den var att undersöka studenternas förhållande till biblioteken
och det blev ett viktigt steg när det gällde att genomföra och använda sig av användar-
undersökningar i utvecklingsarbetet. I Växjö säger informanterna att den undersökning-
en innebar för dem att de ändrade fokus när det gäller bibliotekets roll och vilka verk-
samheten är till för och det kan man också utläsa i dagens verksamhetsplaner. Vid den
här tiden börjar man också tala om användarorientering och vad som händer om man
medvetet sätter användarna i centrum för hur man utformar biblioteksverksamheten
(Biblioteket som serviceföretag 1992).
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Steg två - ICT-revolutionen

En grundläggande förutsättning för de stora förändringarna inom biblioteksvärlden är
den digitala revolutionen (Salin 2000; Gellerstam 2002; SOU 2001:13; Westbrook L.
2000). Redan 1963 förutsåg R. E. Ellsworth att informationsteknologin skulle innebära
stora förändringar för biblioteken. I början av 1990-talet blev bibliotekskatalogerna till-
gängliga via Internet och det tillsammans med den övriga ITC-utvecklingen innebar att
alla typer av information på ett snabbt och enkelt sätt blev tillgänglig. Bibliotekssam-
manslagningar och växande högskolor med allt fler studenter och nya utbildningsformer
innebar att gruppen användare blev mer sammansatt och ökade dramatiskt i antal. Inter-
nationalisering och generellt högre vetenskapsnivåer på högskolorna lockade och lockar
allt jämt, allt fler doktorander och forskare (Salin 2000; Gellerstam 2002). I utredningen
”Studenternas bibliotek” (1996) föreslog man att man skulle utnyttja informationstekni-
ken på alla plan. Nu förändrades arbetssättet på biblioteken och det bildade det andra
viktiga steget när det gällde utvecklingen av användarorienteringen. Gellerstam (2002)
konstaterar att ICT-revolutionen har slagit igenom med full kraft i alla delar av högsko-
leverksamheten. För biblioteken och dess användare har det inneburit allt från lokala
bibliotekssystem till elektroniska tidskrifter och ämnesportaler.

I början av 1990-talet fick de båda biblioteken i Härnösand och Växjö datoriserade ka-
taloger och det innebar att användarna började använda biblioteken i mycket större ut-
sträckning. Informanterna på de båda biblioteken säger att personalen inte längre räckte
till för att ge låntagarna service när ICT kom. I Härnösand säger man att det skulle vara
dålig ekonomi att inte använda de elektroniska resurserna fullt ut. Man blev tvungen att
utbilda användarna att söka i och använda bibliotekets resurser själva, d.v.s. man blev
tvungen att medvetet fokusera på användarna som en aktiv grupp i biblioteket. ICT blev
också ett naturligt kommunikationsredskap, i ständig utveckling. Westbrook (2000)
menar att med hjälp av tekniken kan information av alla slag förmedlas och konsumeras
snabbt men tekniken har inte tagit bort bibliotekens traditionella uppgifter. Istället kan
man på biblioteken på ett enklare och mer effektivt sätt göra all information tillgänglig
och effektivisera bibliotekets arbetsuppgifter. Dessutom kan man utnyttja tekniken för
att arbeta fram och använda bra support, instruktions- och utbildningsmaterial och av
olika slag.

För både Växjö och Härnösand har ICT inneburit att nya yrkeskompetenser än de tradi-
tionella har knutets till biblioteken men de menar att kärnverksamheten fortfarande är
densamma. Däremot har ICT-utvecklingen inneburit att biblioteket allt mer har blivit en
integrerad del av högskolans processer, vilket innebär att personalen måste utveckla nya
kompetenser både när det gäller pedagogik och ICT.

Steg tre – från bibliografisk orientering till användarorientering

Resonemanget i följande avsnitt bygger i huvudsak på mina litteraturstudier. De empi-
riska studierna hade inte som syfte att urskilja om de båda biblioteken intog en verklig
användarorientering eller inte. När jag genomförde undersökningarna hade jag ännu inte
analyserat mitt samlade material och funnit detta viktiga, tredje steg. Därför finns inte
heller nog underlag från de empiriska studierna som till fullo kan ställas mot litteratur-
studierna.
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Både Kuhlthau (1993) och Rieh (1999) menar, att om man ska lyckas med att orientera
hela biblioteksverksamheten mot användarna måste man närmare studera hur användar-
na tar itu med sin informationssökningsprocess och utforma ett processrelaterat stöd.
Det innebär att man utvecklar kunskap och förståelse för vilket informationsbehov stu-
denterna har, hur de går till väga när de skaffar sig informationen och på vilket sätt bib-
liotekets alla resurser och bibliotekspersonalen kan bistå dem. För att åstadkomma detta
krävs en god samverkan mellan bibliotekspersonalen, ledningen och användarna. Den
kanske svåraste uppgiften för biblioteken att ta itu med är det viktiga resultat, som
Kuhlthau (1993) kom fram till i sina undersökningar, nämligen att merparten av stu-
denterna betraktar bibliotekspersonalen enligt det bibliografiska paradigmet. De be-
traktar bibliotekarierna i den traditionella rollen att organisera, lokalisera och hämta
fram den rätta informationen. De förväntar sig inte alls att bibliotekspersonalen ska vara
ett stöd och kommunikationspartner i deras informationssökningsprocess och tar därför
sällan kontakt med dem i detta syfte. Reih (1999) menar att det därför är mycket viktigt
att klargöra för användarna vilka olika typer av service, som finns i biblioteket och tyd-
ligt visa vilket innehåll och ändamål dessa har. Informanterna på de båda biblioteken
menar att den kommunikation, som man ständigt arbetar för att upprätthålla med både
användarna och övriga intressenter, har till syfte att klargöra bibliotekens funktioner.
Hur de lyckas med att förändra studenternas inställning till biblioteket och hur de fö r-
mår erbjuda ett processrelaterat stöd framgår inte av den här undersökningen.

Oliaisen J. et al. (1994) beskriver en rad patologiska processer, som kan pågå i biblio-
teksorganisationerna och förhindra en verklig användarorientering. En verklig använ-
darorientering innebär att alla delar av verksamheten genomsyras av att man sätter an-
vändarnas intressen i centrum. Det är naturligtvis svårt att påvisa om det pågår patolo-
giska processer i en organisation och hur de i så fall kan beskrivas. För att påvisa och
beskriva sådana krävs att man genomför ingående undersökningar och analyser. Det
kanske t.o.m. är så att personerna i organisationen inte ens är medvetna om vilka pro-
cesser som pågår. Det finns inte någon enkel lösning för att komma till rätta med det
problemet, menar författarna vidare, men det krävs att man medvetandegör det existera-
de tillståndet, problematiserar arbetssättet och värderar organisationen utifrån användar-
nas perspektiv.

Ett sätt att medvetandegöra det existerande tillståndet kan vara att genomföra utvärde-
ringar av olika slag. I början av 1990-talet började man på allvar diskutera bibliotekens
användarorientering, biblioteken som serviceföretag eller integrerad del i den övriga
högskoleverksamheten och vikten av dokumentation, undersökningar och självvärde-
ringar, nationellt men också internationellt (Biblioteket som serviceföretag: kunden i
centrum 1992; Phipps 2000; Gellerstam 2001). Gellerstam (2002) menar att högskole-
biblioteken på senare år blivit relativt flitiga med självvärderingar och dokumentation.
Han kritiserar också högskolebiblioteken överlag för dessa ger detaljerade beskrivningar
och redovisningar men de visar endast undantagsvis att man resonerat och problematise-
rat kring bibliotekets roll. Ofta har man ambitiösa utvecklingsplaner men de är ofta då-
ligt förankrade i högskolans allmänna målsättningar, vilket är en förutsättning för integ-
ration och verklig användarorientering, menar författaren vidare. De speglar ofta den
traditionella synen på biblioteket som serviceinrättning och en avgränsad stödfunktion
(Gellerstam 2002). Informanterna från de båda biblioteken i undersökningen berättar
om undersökningar, samverkan med intressenter, verksamhetsplaner och måldokument.
Informanterna säger att det oftast är biblioteket som tar initiativet till den här typen av
aktiviteter. De säger också att syftet är att ta reda på vad intressenterna vill ha ut av bib-
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lioteket och anpassa verksamheten efter de önskemålen. Huruvida dessa aktiviteter ut-
går från ett problematiserande kring verksamheten eller är förankrade i högskolans må l-
sättningar framgår inte här.  Cook, Thompson (2001) presenterar en mycket uppmärk-
sammad kvalitetsmätningsmodell kallad LibQUAL+. Genom att använda detta mätin-
strument kan man på ett genomgripande sätt utveckla förståelsen för hur användarna
bedömer bibliotekets verksamhet och på så sätt öka samspelet och anpassningen. Phipps
(2000) menar att varje bibliotek måste bli en lyssnande och lärande organisation. Bibli-
oteket måste också vara agerande och experimenterande, sökande efter nya metoder,
nya perspektiv och forma en biblioteksorganisation som involverar, utvecklar och ökar
engagemanget hos personalen till att samverka med användarna och forma bibliotekets
framtid.

De undersökningar, som jag har tagit del av, är ofta ytliga och verkar inte ha genomförts
med syfte att i grunden förändra något. Många gånger verkar de inte heller ingå i ett
sammanhang. Det kanske är just därför det är så angeläget att utveckla innehållet och
formerna för undersökningar och dokumentation om de ska leda till att man verkligen
problematiserar och reflekterar över arbetssättet i syfte att inta en verklig användarori-
entering. Avsaknad av den här formen av undersökningar kan tyda på att man på bibli-
oteket egentligen arbetar systemorienterat och det innebär enligt Olaisen et al. (1994) att
det är personalen i biblioteket, som själva styr hur verksamheten ska utvecklas och vilka
tjänster användarna får ta del av. En systembevarande organisation ägnar sig åt själv-
uppfyllande profetior istället för att ägna sig åt problemställningar kring användarnas
behov och önskningar. Rent hypotetiskt, skulle också en organisation som utför olika
typer av undersökningar i själva verket arbeta systemorienterat, om de endast tar hänsyn
de delar av resultaten som passar deras syften. Det är också fullt möjligt att endast
genomföra sådana utredningar, där man vet att resultatet passar den rådande ordningen.
Andra typer av undersökningar genomför man inte. För utomstående kan det se ut som
om biblioteksorganisationen ägnar stora ansträngningar för att anpassa sig till intres-
senterna, men i själva verket arbetar man systembevarande.

Genomförda användarundersökningar och dokumentation av genomförda förändringar
och anpassningar är inte ett fullständigt mått för hur väl man arbetar med sin användar-
orientering. Informanterna på de båda biblioteken beskriver en mängd olika vägar som
man kommunicerat och kommunicerar med sina användare i syfte att fånga upp deras
intressen. Kontaktytorna och kommunikationskanalerna har blivit fler under åren. In-
formanterna från båda biblioteken nämner de spontana mötena i biblioteket med använ-
darna, kommunikationen via webbplatsen och E-post. De nämner också kontaktbiblio-
tekarieverksamheten, biblioteksrådet som ett viktigt instrument att kommunicera med
övriga intressenter, samt representation i högskolans råd och nämnder. De båda biblio-
teken har dock använt sig olika mycket av undersökningar och dokumentation.

I Härnösand har man enligt informanterna förlitat sig ganska mycket på den information
man fångat upp spontant och i det kommunikationsnätverk, som man ingår i. Det fak-
tum att högskolan i Härnösand ingår i en nätverkshögskola och av andra regionalapoli-
tiska orsaker resulterade i att man byggde Sambiblioteket. Hur man utformade högsko-
lebibliotekets verksamhet där, bygger till största delen på bibliotekspersonalens erfaren-
heter och kunskap (Gillgren (red) 2000). Informanterna har inte redovisat några doku-
menterade undersökningar från tiden före det nya biblioteket. Sedan Sambiblioteket
byggdes har man genomfört två mätningar i syfte att ta reda på behovet av öppettider
och olika typer av bemanning. Vilket resulterade i vissa ändringar i verksamheten.
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Kerstin Ånäs (2001) skrev en uppsats med syfte att göra en kartläggning av studenternas
användande av Sambiblioteket och attityder till biblioteket. Biblioteket tog till sig de
synpunkter som kom fram och som för övrigt också stämde med de synpunkter som de
fångat upp i de informella mötena, berättar informanterna.

I Växjö har man från mitten av 1990-talet genomfört och ingått i flera undersökningar,
vilka har haft inflytande på utvecklingen av bibliotekets användarorientering, menar
informanterna. BIBSAM-utredningen ”Studenternas bibliotek” (1995) hade stort infly-
tande och ändrade fokus på bibliotekets roll och vilka det är till för, berättar de vidare.
Fortfarande ser man hänvisningar till utredningen i verksamhetsplaner och målbeskriv-
ningar. Växjö högskolebibliotek medverkade som ett av biblioteken i rapporten
”Studenterna och biblioteket: en användarundersökning av fyra högskolebibliotek”
(Petersson 1998). Informanterna säger att rapportens resultat stärkte dem i utvecklings-
arbetet när det gäller att möta studenternas varierande behov, samverkan med institutio-
nerna och vikten av att marknadsföra bibliotekets resurser. Under våren och hösten
2002 genomfördes en självvärderingsrapport, som syftade till att sprida information om
bibliotekets verksamhet. År 1997 skrevs en magisteruppsats med titeln ”Vem är till för
vem: En analys och utvärdering av högskolebiblioteket i Växjö”. Utvärderingen visade
att biblioteket lyckats ganska väl med att tillmötesgå användarnas önskemål. Några ne-
gativa synpunkter framkom, som informanterna menar man sedan dess arbetat med att
förändra.

De fyra informanterna ger ganska entydiga signaler om att de i hög grad förlitar sig på
den kommunikation och interaktion, som dagligen sker mellan biblioteket och intres-
senterna. De förlitar sig också på sina egna erfarenheter och kunskaper, även om man på
senare år känner allt större krav men också ett större behov av att genomföra mer fo r-
mella undersökningar, självvärderingar och dokumentation för att sedan reflektera över
resultatet och orientera bibliotekets verksamhet mot användarna.
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7.3 Slutsatser

I mina studier har jag kommit fram till att biblioteket är en i allra högsta grad levande
organisation, som måste samspela med och anpassa sig till sin omgivning för att överle-
va och utvecklas. Hur samverkan mellan biblioteket och intressenterna utvecklas och
hur biblioteket orienterar sitt arbete mot användarna är viktiga frågor inför framtiden,
därför att den biblioteksorganisation som lyckas i detta arbete, är den organisation som
kommer att leva, växa och utvecklas. Jag har kunnat urskilja fyra intressenter, som bib-
lioteksorganisationen samverkar med.

• Staten och högskolelagen, som ger biblioteket dess uppdrag.
• Moderorganisationen, som upprättar och finansierar biblioteket.
• Andra bibliotek, som biblioteket enligt uppdraget ska samverka med.
• Användarna, som är den grupp som biblioteksverksamheten är till för.

Under åren från högskolereformens införande 1977 fram till idag har högskolebibliote-
ken genomgått tre skilda steg när det gäller användarorienteringen. Dessa steg kan ske
parallellt eller infalla vid olika tidpunkter utifrån de förutsättningar de enskilda bibliote-
ken har. Det första steget mot en användarorientering började vid tiden för högskolere-
formens införande 1977. De nya högskolebiblioteken skulle inta ett öppet förhållnings-
sätt och låta studenterna använda biblioteksresurserna själva. De skulle stimuleras till
självständigt vetenskapligt arbete. Det andra steget började med ICT-revolutionen vid
mitten av 1990-talet och innebar för biblioteken och dess användare att man kunde
kommunicera och konsumera oändliga mängder information. Användargrupperna blev
fler och större. Man blev tvungen att ytterligare fokusera på dem som en aktiv grupp i
biblioteket och anpassa arbetssättet efter det. Det tredje steget, som också är svårast att
identifiera, är när biblioteken lämnar systemperspektivet och den bibliografiska orien-
teringen för att orientera verksamheten mot användarna.

Jag har även funnit att det kan vara svårt att inta en verklig användarorientering. Det kan
pågå processer i biblioteksorganisationen, som kan låsa och förhindra utvecklingen. Ett
sätt att lösa upp och komma förbi dessa hinder kan vara att genomföra undersökningar,
som syftar till att verkligen ta reda på vad användarna vill ha ut av biblioteket, reflektera
över resultaten i förhållande till den befintliga organisationen, anpassa verksamheten
efter det och fortsätta samspelet med användarna och övriga intressenter. Ytterligare ett
sätt är att väl förankra bibliotekets verksamhet och mål i moderorganisationen, därför att
en sådan samverkan gynnar utvecklingen och därmed användarna. Biblioteket måste
vara en lyssnade och lärande organisation.

Med utgångspunkt från mina studier, vill jag formulera begreppet användarorientering
sålunda. Användarorientering är att sätta användarnas intressen i centrum, när man or-
ganiserar verksamheten. Användarorienteringen genomsyrar alla delar av verksamheten.
För att upprätthålla användarorienteringen problematiserar, reflekterar och utvärderar
man ständigt verksamhetens innehåll, utförande och kvalitet. Biblioteksorganisationen
ska, involvera och engagera bibliotekspersonalen till att samverka med användarna och
forma bibliotekets framtid. Bibliotekspersonalen arbetar också för, att på alla sätt stödja
användarna, i deras informationssökningsprocess.
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Sammanfattning

Syftet med min uppsats är att beskriva några allmängiltiga tendenser och betydande steg
i de svenska högskolebibliotekens användarorientering från högskolereformens genom-
förande fram till idag.

För att nå mitt syfte ställde jag fem frågor som jag besvarat i uppsatsen enligt följande.

• Hur ser bibliotekens allmänna utveckling ut från högskolereformens införande 1977
fram till idag? Finns det skillnader mellan biblioteken och hur kan man i så fall för-
klara dessa?

• Vilka intressenter har högskolebiblioteken haft att interagera med och vilken inver-
kan har denna interaktion på bibliotekens verksamhet?

• Vilka grupper består användarna av?

• Kan man urskilja någon eller några paradigmskiften i bibliotekens utveckling av
användarorienteringen och hur kan man i så fall beskriva dem?

• Hur kan man definiera begreppet användarorientering?

Frågorna har jag besvarat med hjälp av två metoder. Först genomförde jag en bakgrund-
studie av litteratur som anknyter till ämnet. Därefter genomförde jag en empirisk studie.
Den teoretiska utgångspunkten är organisationsteori, systemteoretisk ansats och con-
tingency-teori.

Med hjälp av litteraturstudierna har jag har jag kunnat ge en bakgrundsbild av högsko-
lebibliotekens utveckling från högskolereformens införande 1977 fram till idag. Ut-
vecklingen präglas av samordning och integration i de egna moderorganisationerna.
Resultatet blev en varierad och heterogen grupp av nya högskolebibliotek. Bibliotekens
roll i undervisningen växte. Nya bibliotekslokaler byggdes vilka numera fungerar som
studenternas arbetsmiljö och mötesplats. Skillnaderna kan enklast förklaras så att bibli-
oteksorganisationerna ingår i ett nätverk av intressenter och omvärldsfaktorer, som de
kommunicerar och samspelar med i en ständig utveckling. Enligt systemteoretisk an-
sats, contingency-teori existerar en organisationsform så länge det finns utbyte eller
jämvikt i samspelet med intressenterna. För att överleva måste biblioteken utvecklas
tillsammans med sin omgivning.

Av hela bakgrundsmaterialet har jag sedan gjort en enkel form av helhetsanalys och på
så sätt också fått fram vilka intressentgrupper, omvärldsfaktorer biblioteket har haft att
interagera med. Intressentgrupperna är, staten - högskolelagen och uppdraget, moderor-
ganisationen, andra högskolebibliotek och bibliotekets användare Intressenterna har
placerats i en s.k. intressentmodell. Användargruppen består av användarna inom hög-
skolan och användarna i det omgivande samhället.

Som empirisk forskningsmetod har jag valt att göra fallstudier av två högskolebibliotek,
Mitthögskolans bibliotek i Härnösand och Växjö universitetsbibliotek. Dessa genom-
förde jag med hjälp av kvalitativa, fokuserande intervjuer och studier av relevant doku-
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mentation. Resultatet av undersökningen presenterar jag i form av två falljournaler, en
för varje bibliotek.

Slutligen analyserar, diskuterar och knyter jag samman teori, litteraturstudierna och den
empiriska undersökningen. Därefter beskriver jag utvecklingen av användarorientering-
en, i tre steg utan nödvändig inbördes ordning. I det första steget öppnades biblioteken
upp och blev tillgängliga för studenterna vilket medförde nya arbetssätt. Det andra ste-
get kom med ICT-revolutionen. Det tredje steget är svårare att identifiera och har att
göra med om biblioteket intar en verklig användarorientering.

Med utgångspunkt från mina studier, vill jag formulera begreppet användarorientering
sålunda. Användarorientering är att sätta användarnas intressen i centrum, när man or-
ganiserar verksamheten. Användarorienteringen genomsyrar alla delar av verksamheten.
För att upprätthålla användarorienteringen problematiserar, reflekterar och utvärderar
man ständigt verksamhetens innehåll, utförande och kvalitet. Biblioteksorganisationen
ska, involvera och engagera bibliotekspersonalen till att samverka med användarna och
forma bibliotekets framtid. Bibliotekspersonalen arbetar också för, att på alla sätt stödja
användarna, i deras informationssökningsprocess
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Bilaga 1.

Intervjuguide

• Bibliotekets allmänna utveckling från 1977 och framåt.
Institutionsbibliotek? Sammanslagningar?  Biblioteket i högskolans organisation?

• Vilka grupper har användarna bestått av genom åren?

• Hur har man kommunicerat med användarna genom åren? Vilka olika kommunika-
tionskanaler har man använt sig av?

I bibliotekslokalerna, t.ex. infodisk, anslagstavlor, kontaktbibliotekarier – jag
vill få fram i vilket syfte.

Webbsidan – info till användarna, hur kan användarna ”tala” till biblioteket ex.
lämna förslag och synpunkter, ”fråga bibliotekarien” o.s.v.  – i vilket syfte.

Hur kommunicerar man med de olika användargrupperna? Kommunicerar man
på samma sätt och lika mycket med de olika användargrupperna? Får alla
komma till tals lika mycket? Beaktas alla gruppers synpunkter på samma sätt?
Hur gör man konkret, ex., ev. dokumentation.

• Vem har tagit initiativet till kommunikation – hur har set gått till? – på uppmaning av
vem? Kan man urskilja om man på biblioteket tycker att det är viktigt att viktigt och vill
ta del av vad användarna tycker – eller – har man ansett sig uppmanad till det – hur tar
det sig då i så fall i uttryck?

• Hur har man tagit till sig de synpunkter användarna kommer med och hur har man an-
vänt det? Har man dokumenterat detta? Finns det några direkta och uppenbara exempel
på hur användarnas synpunkter eller behov har beaktats? Ev. mätningar, undersökningar
eller protokoll. Kan man urskilja om det är användarnas uttalade behov och önskningar
man vill ta hänsyn till eller det sådant som man tror sig veta att användarna vill ha?

• Vad består kärnverksamheten av, vilka är kärnkompetenserna – hur har det utvecklats
genom åren? Varför just de delarna? Vem har bestämt det? Har kommunikationen med
användarna påverkat hur man valt och organiserat kärnverksamheten genom åren eller
är det andra faktorer som bestämmer?

• Målformuleringarna genom åren. Är de viktiga? Har de förändrats? Hur? Varför?

• Vilka andra intressenter har biblioteket att ta förhålla sig till? Finns det ytterligare om-
världsfaktorer och tendenser som påverkar kärnverksamheten och användarorientering-
en? Vilka är de?

• Man talar om användarorientering. Direkt fråga - Tycker informanterna att deras bibli-
oteks användarorientering har förändrats genom åren? Har ni blivit mer användarorien-
terade?


