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1. INTRODUKTION OCH PROBLEMSTÄLLNING

BAKGRUND

I början av sjuttiotalet introducerades datorstödda informationssystem på de svenska
universitetsbiblioteken. Det handlade såväl om det nationella katalogsystemet LIBRIS
som tillgången till internationella referensdatabaser, sökbara från terminal. I samband
med den processen fick jag mina första insikter av verksamhet och personalattityder
från insidan av ett forskningbibliotek, då jag råkade få en tjänst som bestod i utveck-
ling och utförande av dessa nya datorbaserade söktjänster.

De första datoriserade referensdatabaserna täckte områdena medicin, natur-
vetenskap och teknik. Biblioteken vid medicinska och tekniska högskolor började
erbjuda sökservice i dessa databaser, och senare följde andra universitet och
högskolor efter. I allmänhet anställdes akademiskt utbildade ämnesspecialister att
ansvara för dessa sökttjänster. Varför just referenser lagrade och strukturerade på
datormedia krävde en ämnesspecialist kan verka förvånande, då man ej i samma
utsträckning ställt liknande krav i fråga om manuella referenssökningar.

Den stora omvälvning som nu skett på bibliotek i och med datorns och
informationsteknologins utveckling har tagit förhållandevis lång tid att slå igenom.
Detta har flera förklaringar som alla kanske inte är unika för bibliotek. En förklaring
är att den traditionella servicen hela tiden efterfrågats parallellt. Samtidigt som
bibliotekens resurser är begränsade har man tvingats att spela i två divisioner
samtidigt. Detta har inte precis underlättat den interna kampen om hur priori-
teringarna skall göras.

Ett universitetsbiblioteks ’raison d’être’ har hittills varit informationsförsörjning
byggande på kunskapsorganisation. Den informationsteknologiska förändringen
har emellertid ställt dessa båda huvuduppgifter i ett nytt dynamiskt för att inte säga
problematiskt förhållande till varandra. I det komplexa framtidsscenario som
kommer biblioteken till mötes kan det bli svårt att just skilja på medel och mål. De
informationsteknologiska hjälpmedlen kan t. ex. i sina krav på hantering och
utveckling lätt överskugga det bakomliggande syftet med deras implementering
och kräva så stort organisatoriskt engagemang att de blir till ett självändamål.
Samtidigt har under senare år kraven på bättre resultatuppföljning och striktare
målstyrning ökat inom den offentliga sektorn, inklusive biblioteken. Universitets-
och högskolebiblioteken har idag knutits hårdare till sin moderorganisation, som i
en kärv ekonomi, tvingas se resurskraven i en intensivare belysning av effektivitet
och måluppfyllelse.

Biblioteken har svarat med att bryta ned de hierarkiska strukturerna och låtit en
större decentralisering komma till stånd. Samtidigt har de datorstödda biblioteks-
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systemen inneburit en större möjlighet till samverkan mellan såväl avdelningar som
nationella och internationella organisationer.

En annan extern faktor som påverkat biblioteksorganisationerna är studenterna
i grundutbildningen och deras allt större krav på service av olika slag, från
dokumentförmedling till lokaler för studier och umgänge (Hagerlid 1996; Pors,
1995; Cockrill, 1997). Detta resurskrav ställer frågan om relationen mellan servicens
kvantitet och kvalitet på sin spets.

Rekryteringen av universitetsbibliotekarier har genom åren till största delen skett
bland humanistiskt utbildade akademiker. Här ligger naturligtvis en förklaring till
rådande uppfattningar bland potentiella användargrupper om vad biblioteken kan
och inte kan ge ifråga om service inom övriga ämnesområden. Gränsen mellan de
s.k. två kulturerna har varit skarp på universitetsbiblioteken. Den tekniska
utvecklingen utmanar såväl denna gräns som biblioteksprofessionens status och
identitet.

De hjälpmedel för bättre stöd i informationssökningsprocessen som började
utvecklas strax efter andra världskriget och därpå följande decennier var till största
delen resultat av idéer och utvecklingsinsatser från forskare och ämnesspecialisterna
själva. Bibliotekarierna spelade förvånansvärt liten roll i den forsknings- och
utvecklingsvåg för bättre tillgång till information och informationskällor som kom
till följd av Förenta Staternas och Västeuropas satsning på teknik och naturvetenskap.
Tvärtom fanns det ett inte så litet motstånd bland bibliotekarier till implementering
av datortekniska hjälpmedel i den professionella verksamheten (Pfaffenberg, 1989;
Liley och Trice, 1989). Turerna kring LIBRIS-utvecklingen är ett annat exempel på
svårigheter att se de tekniska hjälpmedlen i ett större sammanhang (Olsson, 1995).

Omvärldens syn på biblioteken och i hur stor utsträckning som den eventuellt
förändrats under dessa år i informationsteknologins spår är också ett memento i
sammanhanget. Att teknik och Internet är viktiga medel i verksamheten idag, har
nog de flesta användarna klart för sig, men synen på tjänstemännen, bibliotekarierna,
och därmed den professionella biblioteksverksamheten, har fortfarande många
traditionella förtecken.

Universitetsbiblioteken har en lång tradition och har ofta uppfattats som varande
en något rigid organisation (Lynch, 1979b; Gerle, 1984; Krarup, 1993). De har
under ett par århundraden existerat i en entydig, stabil och förutsägbar omvärld.
De aktiviteter och uppgifter som dess personal haft att handlägga har därför varit
mer eller mindre förutsägbara till form och innehåll. Detta har i mycket präglats av
katalogisering och klassificering, och låneverksamheten har till stor del utformats
m.h.t. bibliotekets egna byråkratiska behov att hålla reda på samlingarna, vilket i sin
tur har inneburit att verksamhetens målgrupp, bibliotekets användare, anpassat sina
förväntningar på bibliotekets service därefter.

Under nittonhundratalet sista decennier har situationen blivit en annan.
Verksamheten befinner sig nu i en omvärld med intensiva tekniska förändringar,
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ökade krav från delvis nya målgrupper samt en resurstilldelning som både är
otillräcklig och hårt styrd av moderorganisationen, universitetet.

Där finns krafter som verkar för förändring, men också sådana som helst inte
vill se någon djupgående förändring eller ifrågasättande av den verksamhet som
blivit vana och tradition. Det finns olika syn på vari organisationens syfte och mål
egentligen består och hur detta skall ta sig uttryck. De enskilda operativa
verksamheterna såväl som deras tjänstemän har skilda erfarenheter, intressen och
förväntningar på framtiden. Det slutliga utfallet av planerade förändringar måste
på ett eller annat sätt utgöra resultatet av en kraftmätning mellan dessa olika intressen.

Det är med utgångspunkt från det ovan skildrade som mina funderingar utmynnat
i frågeställningar för en undersökning. De kretsar kring bibliotekets självsyn, dess
identitet, och vad som egentligen styr förhållningssätt och agerande hos dess
tjänstemän och hur djupt påstådda intentioner till förändring egentligen går. Med
andra ord, vad som sker i det som synes ske och varför i samband med en förändrings-
process.

SYFTE OCH PROBLEMOMRÅDE

Syftet med denna studie är att försöka förstå hur biblioteksorganisationen och dess
närmaste omvärld förhåller sig till bibliotekets uppgift som informationsförsörjare
i samband med en mer omfattande förändring av organisationen och dess relation
till moderorganisationen. Problemet kretsar kring frågan om vilka krafter som verkar
i förändringsprocessen vid ett universitetsbibliotek, hur de verkar och vad som
karakteriserar dem. Ett ytterligare syfte är att se i vilken mån cybernetiska
modeller kan bidra till förståelsen av en sådan process.

Att förstå någonting innebär för mig att uppfatta detta någonting som menings-
fullt. Att uppfatta någonting som meningsfullt för emellertid lätt med sig ett enga-
gemang som gränsar till intervention. Jag kan med andra ord på vissa ställen i
avhandlingen peka på eller implicera åtgärder även om detta inte är centralt för
syftet.

I ett vetenskapligt sammanhang skall meningsfullheten uppfattas inte bara av
mig utan också av det s.k. vetenskapliga samfundet. Hur ’vetenskapligt samfund’
skall definieras kan emellertid vara en komplicerad fråga som jag inte kan ta upp till
behandling i denna avhandling. Biblioteks- och informationsvetenskap härbärgerar
inom sig ettstort antal hjälpvetenskaper. Man kan därför inom ämnet finna
representanter för olika problemvinklingar och metodologiska ansatser. Med
begreppet förståelse avser jag i detta sammanhang medvetandgörande och
klargörande genom systemteoretisk kartläggning av relationerna mellan olika
organisatoriska händelser och förhållningssätt bland personal och användare. Att
skapa en föreställning om hur krafter och motkrafter kan uppstå och hur de relaterar
till varandra.
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Som objekt för studien valdes universitetsbiblioteket i Lund. Skälen till detta val
var att biblioteket är stort, väl etablerat sedan århundraden, ger service till de flesta
vetenskapliga ämnesområdena samt min egen erfarenhet av det som arbetsplats.
Inte minst viktigt är också att biblioteket varit föremål för en större organisatorisk
förändringar sedan 1989, och därmed aktiverat attityd- och identitetsfrågor. Studien
gäller ett bibliotek, men som framgår av litteratur inom området är universitets-
och högskolebibliotek runt om i världen är sedan några årtionden utsatta för krav,
hot och möjligheter av en omfattning som aldrig tidigare. Detta har biblioteken att
bemöta vart och ett efter sin speciella karaktär och sina speciella omständigheter.

En förändringsprocess av det slag det här är frågan om har självklart ingen
absolut eller definitiv inledningspunkt i tiden. Olika företeelser och händelser är
komponenter i den dynamik som driver förändringsprocessen och alla har de sin
egen historia och sin egen orsak. Förändringar sker successivt, och vissa komponenter
får större betydelse för händelseförloppet än andra.

Den förändringsprocess som pågått i Lund sedan två decennier förändrades
och förstärktes fr. o. m. 1989. Då påbörjades en förändring av bibliotekssystemet i
stort som fick till följd ett öppnare system, men ett bibliotekssystem där samtidigt
huvudbiblioteken UB1 (biblioteket för teologi-humaniora-samhällsvetenskap) och
UB2 (biblioteket för naturvetenskap-teknik-medicin) endast blev komponenter, om
dock de viktigaste, i ett universitetstäckande system. Jag har valt detta år som
startpunkt för undersökningen.

Boulding skriver om hur mänskligt handlande drivs av en bild om vem människan
är och vad hon vill åstadkomma (Boulding, 1956). Han för resonemanget vidare till
att gälla en organisation, där organisationen i sig förvisso inte har någon bild av vad
den är och vill, men varje medarbetare och framförallt dess ledare bringar var sin
del till helheten om hur de upplever sin roll och verkan i organisationen.

Förändring i en organisation måste ytterst härledas till mänsklig kraft, personlig
kraft. Tekniska och ekonomiska resurser är endast potentiella krafter så länge
människan ej förmår aktualisera dem. Det är hon som beslutar att och hur resurser
skall användas. Det är människans aktualiserande av egna och utanför henne själv
existerande potentialer som utgör de i organisationen verkande krafterna.

Potentialer förverkligas genom handling. Att inte aktivt handla när valmöjlighet
föreligger är också att handla. Man kan därmed försvaga eller underminera den
kraft som en handling skulle stödja. Handlingen behöver långt ifrån vara direkt, d.
v. s. ha formen av påståenden och åtgärder. Förhållningssätt och attityder kan vara
väl så starka krafter i sin påverkan på det totala händelseförloppet.

Jag har ovan använt ordet kraft, ett begrepp som i första hand hör hemma inom
fysiken och som jag vill ge en kommentar. ’..intuitivt ett välbekant vardagsbegrepp,
men bakom sinnesförnimmelserna en svårfångad abstraktion..’ står det i National-
encyklopedin. Att definiera kraft på ett stringent och entydigt sätt i ett
socialvetenskapligt sammanhang låter sig inte göra. Det är lättare att ringa in och
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definiera kraftens verkningar än kraften själv. Enligt den aristoteliska skolan betyder
kraft potentialitet (gr. dynamis) i motsats till aktualitet (gr. energeia) (Marc-
Wogau,1984). I vanligt tal handskas vi intuitivt med såväl potentiella krafter som
aktuella krafter, d. v. s. krafter som vilar för eventuellt bruk och krafter som tas i
bruk. Den personliga kraften kan översättas med förmåga, kapacitet, kanske också
auktoritet i begränsad betydelse. Utan denna potentiella kraft ingen aktualisering,
inga handlingar.

Handling och kommunikation sker i en omvärld av förväntningar och
förutfattade meningar. Händelseförloppet i samband med förändringsarbete tar
form under inverkan av vanor, traditioner och dagliga operativa uppgifter. Detta är
en återkopplande process där intentioner och utfall har att samverka.

Genom återkoppling söks bekräftelse på gamla identiteter med nya begrepp.
Denna bekräftelse på inarbetade identiteter söker sig också utanför biblioteks-
systemets gränser, där användarna möter med sina behov. En förändring har att ta
form i en mer eller mindre cirkulär kommunikationsprocess, omfattande såväl
tjänstemän i biblioteket som användarna i omvärlden.

En organisations eller ett systems identitet kan definieras som ett relations-
begrepp som uttrycker beroende (Moe, 1995). Det visar på systemets förhållande
till sin omvärld och till hur systemet betraktar sitt förhållande till omvärlden. En
utvecklad identitet skapar stabila förväntningar i omvärlden. Organisationsidentiteten
måste sökas i dess kärnverksamhet. Det är ur organisationsidentiteten som
tjänstemännen hämtar motiv och bedömningsgrunder för sitt handlande i
utvecklingen och bekräftelse på sin yrkesidentitet (Polesie, 1990). En organisations
identitet relaterar och samverkar således såväl med omvärlden och dess förväntningar
som med tjänstemännens identitet och rollspel.

Vad som utgör en bibliotekaries identitet är å andra sidan inte självklart
(Bennett,1988). En alltför stor vilja till anpassning och en ovilja att ta konflikt när
något man finner väsentligt måste försvaras, kan ha försvårat utvecklingen av en
professionell bibliotekarieidentitet (DeWeese, 1970). Men frågan kvarstår vad som
är väsentligt att försvara, vilket borde utgöra identitetens ursprung och kärna. Det
handlar om ett värderationellt beteende, där värdena är tydliga och bekräftade (Raber,
1995). Till detta återkommer jag i kapitel 4.

Bibliotekariens professionella status har ifrågasatts då den bl. a. saknar såväl en
väl definierad teoretisk grund för sitt samhälliga åtagande som individuellt
beslutsfattande med personligt ansvar i förhållande till låntagare och användare.
Handlar det om en professionell identitet eller endast om en yrkesidentitet
(Olaisen,1988)? Den yrkesidentitet som utvecklats för universitetsbibliotekarier
utmärkts av att det finns flera specialiteter att behärska alltifrån katalogisering till
referensarbete, beståndsutveckling, tidskrifthantering och databassökning. Detta
medför krav på flexibelt tänkande och inte sällan specialkunskaper. Å andra sidan
krävs inte några specifika betygsintyg vilket
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...would introduce a common knowledge base and a philosophical homogeneity
into the subspeciality which academic librarians do not now generally possess.
(Cravey,1991, s.129)

Resultatet från den citerade undersökningen från USA i slutet av åttiotalet kan
anses ha relevans också vad gäller Sverige.

Bibliotekariens identitet har under senare delen av nittonhundratalet utmanats
än mer genom att tjänstemän med titeln informatiker eller dokumentalist gjort sitt
inträde på biblioteksarenan, där samtliga tre inte sällan arbetar med samma uppgifter.
Man arbetar inom ett fält man kallar informationsförmedling som har sin teoretiska
grund i informationsvetenskap.

Informationsspecialistens identitet kan emellertid än mer ifrågasättas (White,
1970; Oen och Cooper, 1988; Nielsen,1981; The Information Worker, 1976). Det
som mest tycks utmärka arbetsuppgifterna är de tekniska hjälpmedlens dignitet
och betydelse för verksamheten. Bibliotekarier har gärna sällat sig till denna skara
då IT-anknytningen, åtminstone tillfälligt, gett dem bättre image och status i samhället
(White,1970;Nielsen,1981).

Image är något som skapas i omvärlden, men som påverkar bibliotekariens syn
på sig själv och därmed identitetsupplevelsen i arbetet. Det kan till och med gå så
långt att ett alltför stort intresse för att skapa status och ’rätt’ image bland allmänheten
kan kapa rötterna till en äkta identitet. Man intresserar sig för medlen istället för
målet (Nielsen,1981).

Efter denna genomgång av begrepp som förändring, kraft och identitet
närmar jag mig problemet med följande frågor:

1. Vilka organisatoriska kraftspel kan explicit identifieras inom biblioteksverk-
samheten i samband med förändring? De krafter som här kommer i fråga är
sådant handlande som ställs i relation till målet med denna förändring. Krafterna
utgör beslut, åtgärder, utsagor, attityder, och förhållningssätt såsom de kan utlä-
sas och tolkas i dokument, enkäter och intervjuer.

2. Hur kan teorin om en självproducerande dynamik, d.v.s. teorin som handlar om
systemförändring på basis av systemets interna struktur, medverka till förståelse
av krafternas sätt att verka? Denna självproduktion uppfattas av omgivningen
som tröghet eller motstånd, men ej av de som utövar den. Det föreligger hos
dessa en form av projicering av omedvetna behov som ges form och beteckning
i enlighet med vedertagna mönster. Mönstren utgör en kommunikativ väv mel-
lan systemet och dess omvärld.

3. Vilken roll spelar i denna dynamik det datorstödda bibliotekssystemet och den
bibliotekstekniska traditionen? Denna tradition har katalogisering som sitt sär-
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märke och speglar sig inte minst i en diskussion som pågått i decennier angå-
ende denna verksamhets prioritering, omfattning och betydelse för biblioteks-
verksamhetens lösande av sina uppgifter. Utifrån denna verksamhet har mycket
av bibliotekets specifika terminologi utvecklats och sedan satt sin prägel på
områdets kunskap och begreppsvärld. Detta berör alltså i hög grad frågan om
bibliotekets och bibliotekariens identitet.

Med begreppet dynamik avser jag rörelse under inverkan av krafter. Förändring
eller utveckling ligger ej med nödvändighet i detta begrepp.

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

En organisation är människor i samverkan. Det innebär att det är människors
handlingar, tankar, attityder och ställningstaganden som utgör det väsentliga i
undersökningen. Att helt eller delvis utelämna en organisation till offentlig
granskning är därför att utelämna dess medarbetare till offentlig granskning. Detta
skulle kunna undvikas genom att maskera organisationens namn. Det har jag
emellertid inte gjort då jag bedömt  en fullständig maskering som omöjlig och
organisationen därmed identifierbar trots allt.

Biblioteksorganisation har gett mig sitt förtroende att intervjua dess medarbetare.
Detta förtroende måste jag återgälda genom att värna om de intervjuades integritet.
Jag har därför så långt som möjligt anonymiserat de uttalanden som gjorts i
intervjuerna. Varken respondentens namn eller tjänsteställning har angetts.
Reservation måste emellertid göras för organisationens högsta befattning.

Ett antal år har förflutit sedan undersökningens gjordes och mycket har hänt i
organisationen sedan dess. Jag gör därför bedömningen att om någon skulle ha
intresse av att spåra vem som sagt vad, är detta en näst intill omöjlighet.

Hänsynstagandet till individers anonymitet får emellertid också konsekvenser
för möjligheterna att explicit lyfta fram enskilda, konkreta förlopp och dess aktörer
så lång önskvärt vore. Därmed blir bilden av det psykosociala systemet något diffus.
Var i organisationen man tycker vad, kan jag därför inte tydliggöra.

AVHANDLINGENS DISPOSITION

Efter introduktionen följer i kapitel 2 ett metodavsnitt med vetenskapsteoretiska
överväganden kring forskningsuppgiften. Mot bakgrund av problemet görs en
genomgång av den systemteoretiska metodens utveckling. Vidare diskuteras den
metodteoretiska ansatsens karakteristika samt trovärdighet och giltighet i själva
undersökningen. Några definitioner och avgränsningsproblem behandlas också.
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Det teoretiska avsnitt som följer i kapitel 3 redogör för en del olika system-
teoretiska modeller vilka sammanfattas till en strukturell analysmodell för problem-
området. Det är framförallt fem delsystem som framstår som adekvata och ligger
till grund för analyskriterierna: organisationsstruktur, ledningssystem, målsystem,
tekniskt system samt psykosocialt system. För att undvika ett alltför tungt teoriavsnitt
presenteras den processinriktade teorin om självrefererande system först i kapitel
7, efter avsnittet med den strukturella analysen.

Litteraturgenomgången i kapitel 4 tar fasta på erfarenheter och attityder i samband
med organisationsförändringar och utmaningar i bibliotekets omvärld. Det handlar
i första hand om akademiska bibliotek. Referenserna presenteras under de olika
aspekterna: struktur och ledarskap, målmedvetenhet, datorstödda system samt
biblioteket och slutanvändarna. I avsnittet kommenteras också till en del teoretisk
litteratur med relevans för de olika områdena.

I kapitel 5 presenteras empirin från studien av biblioteksorganisationen. Den
består av följande avsnitt: dokumentstudier, intervjuer med bibliotekspersonal, enkät
till bibliotekspersonal, intervjuer med biblioteksnämndens representanter. En
enkätundersökning kring attityder och förväntningar hos universitetets lärare och
studenter till biblioteket och universitetets informationsförsörjning avslutar
empiriavsnittet.

Analysen av materialet är gjord i två steg. Det första avsnittet, kapitel 6, kartlägger
med hjälp av analysmodellen från kapitel 3 krafter som verkar i förändringsprocessen.
Analysen följer indelningen: organisationsstruktur och ledningssystem, målsystem,
datorstött bibliotekssystem samt relationen mellan bibliotekspersonal och användare.
Den utmynnar i konkretisering av ett antal med- och motkrafter i förändrings-
processen, knutna till de olika delsystem som analysen utgår ifrån.

Den statiska kraftanalysen följs av en dynamisk sådan i kapitel 8, vilken sker
med hjälp av modeller inom cybernetik och självproduktion. En presentation av
modellerna görs i kapitel 7. Analysen i kapitel 8 tar sin början i cybernetiska tolkningar
av biblioteksorganisationens verksamheter och kommunikationsbarriärer. Därefter
görs ett försök att förstå de homeostatiska låsningarna mellan olika verksamheter
och mellan biblioteket och omvärlden i termer av självproduktion – autopoiesis.

Kapitel 9 innehåller en diskussion i anslutning till avhandlingen syfte och
frågeställningar samt ett kortare avsnitt om några forskningsperspektiv på
undersökningen.
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2. METOD

DEN SYSTEMTEORETISKA METODENS BAKGRUND OCH
UTVECKLING

Den ansats jag valt för att studera problemområdet är systemteoretisk. Anledningen
till detta är att problemets natur är komplex, bestående av flera områden, förhållanden
och krafter det är svårt att definitivt kartlägga orsak och verkan emellan. Min tidigare
vetenskapliga erfarenhet är naturvetenskaplig och reduktionistisk, men även där
har processer, system och dynamik i ett jämviktsspel hela tiden utgjort bakgrunds-
scenario i den empiriska verkligheten. Att förstå sammanhang kan vara väl så
väsentligt som att ringa in och definiera enstaka problem; det förra inte minst som
ett förstadium till det senare.

Den systemteoretiska ansatsen är en metod som tillämpas inom såväl natur-
vetenskap och teknik, som samhällsvetenskap och humaniora. Den tillämpas för
att öka förståelsen av samband och relationer inom och mellan system. Men med
ett sådant perspektiv kan den dock inte ge den distinkta bild som ’förklaringar’ av
enstaka företeelser i reduktionistisk närbelysning anser sig ge.

Den analytiska och reduktionistiska vetenskapsmetoden tar sig lämpligen an
och löser bäst problem av enkel form med få entydiga relationer, där fysiken fram
till idag stått som den givna representanten. Men redan för hundra år sedan fick
fysiker och kemister ta till matematisk statistik och sannolikhetskalkyl för att kunna
ställa upp de termodynamiska lagarna. Man arbetade med en mångfald av variabler
i en oorganiserad, oöverblickbar komplexitet (Weaver, 1948). Statistiska förutsägelser
tillämpas idag såväl inom de naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga
vetenskaperna.

Emellertid återstår problem som varken låter sig lösas med hjälp av reduktionism
eller med statistiska ansatser. Antalet variabler är av en sådan omfattning att entydiga
förklaringar ej låter sig göras. Ej heller är mångfalden av variabler tillräcklig för en
statistisk analys. Komplexiteten har därtill en alltför organiserad struktur. Det är
här systemvetenskapen kommer in i bilden.

För över femtio år sedan skrev Warren Weaver:

These new problems, and the future of  the world depends on many of  them, requires
science to make a third great advance, an advance that must be even greater than the
nineteenth-century conquest of  problems of  simplicity or the twentieth-century
victory over problems of  disorganized complexity. Science must, over the next 50
years, learn to deal with these problems of  organized complexity.’ (Weaver, 1948,
p540)

Till detta kan läggas att publikationer inom det systemvetenskapliga
området under åren 1950-80 ökat exponentiellt (Klir, 2002).
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Systemteorins biologiska bakgrund

Systemsynsättet som metod utvecklades således som en reaktion på den snävt
reduktionistiska analysen i mitten av nittonhundratalet i samband med att större
och mer komplexa system blev föremål för vetenskapligt och tekniskt intresse.
Systemtänkandet har såsom helhetstänkande eller s.k. holism rötter i antiken och
har haft betydelse bl. a. inom filosofi där det förknippas med namn som Bradley
och Whitehead (Checkland, 1981). Sedan 1800-talets mitt har den spelat en viktig
roll inom socialvetenskaplig teori. Dess mer praktiska tillämpning tog emellertid
inte fart förrän efter andra världskriget.

Systemtänkandet och utvecklingen av dess tillämpning inom olika ämnesområden
har gått fram på flera olika vägar (Bowler, 1981). Den generella systemteorin (General
Systems Theory ((GST)) har i mycket sina rötter i biologin, vars molekylära och
ekologiska komplexitet tvingat fram ett annorlunda vetenskapligt förhållningssätt i
jämförelse med fysik och kemi.

Ludwig von Bertalanffy, en av initiativtagarna och förespråkarna för den generella
systemteorin var själv biolog (Bertalanffy von, 1968). Tillsammans med ekonomen
Kenneth Boulding bildade han 1954 sammanslutningen The Society for General
Systems Research vars syfte går ut på att tydliggöra likheter hos de teoretiska
konstruktionerna inom olika vetenskapliga discipliner, utveckla teoretiska modeller
tillämpbara inom minst två olika forskningsfält samt utveckla ett spektrum av teorier
att tjänstgöra som en övergripande struktur för konstruktion av teorier inom olika
vetenskapliga discipliner (Mansfield, 1982).

Ambitionen att skapa en form av supervetenskap på det här sättet löper
naturligtvis stora risker att bli mångordig och motsägelsefull, och där alla slutsatser
och tolkningar blir alltför vaga. Det är också vad GST har kritiserats för (Mattessich,
1982).

Även inom det tekniska området drev uppbyggandet av alltmer omfattande
elektroniska kommunikations- och kontrollsystem fram ett annorlunda synsätt för
problemansats och förståelse (Hughes, 1987). Kontroll- och styrproblemen i de
elektriska kommunikationssystemen förde fram utvecklingen av cybernetiska
modeller (Wiener, 1948). Genom bearbetning av informationssignaler kan system
styra sitt tillstånd i önskvärd riktning. Denna idé kom också att tillämpas för förståelse
av målstyrning hos levande organismer och sociala system (Wiener, 1950). Modellen
har haft genomgripande betydelse för informationsvetenskapens utveckling.
Datorvetenskapen, och inte minst artificiell intelligens, bygger i mycket på tanken
att maskinen kan följa och välja mellan olika program och alternativ.
Kommunikationsteknologin i Shannons version bygger på idén om systemets
förmåga att handla och operera efter uppgjorda intentioner trots störningar och
misstag i omvärlden (Shannon och Weaver, 1949). Cybernetiska aspekter återkommer
jag till längre fram i avhandlingen.
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Från biologin förde systemtänkandet med sig idén till s.k. organiska modeller
som kom att tillämpas i modellbyggande inte minst inom socialvetenskap och
organisationsteori. Sociala system är öppna och har i likhet med de organiska att
överleva och utvecklas i en omvärld till vilken de står i relation på olika sätt. Miljö,
adaption och kontingens blev därför begrepp med stor relevans i dessa modeller.

Sociologin har en ganska lång tradition med att betrakta sina studieobjekt ur ett
komplext helhetsperspektiv. Marx, Durkheim och Weber ville finna de systemiska
grundprinciperna i det moderna samhället. Men den sociolog som först grep sig an
sociala system per se var Talcott Parsons (Moe, 1995). Han använde den öppna
systemansatsen vid studiet av sociala strukturer och relaterade också sina idéer till
organisationer.

It seemed appropriate to define an organization as a social system which is organized
for the attainment of  a particular type of  goal; the attainment of  that goal is at the
same time the performance of  a type of  function on behalf  of  a more inclusive
system, the society’ (Parsons, 1956)

Systemtänkandet inom organisationsteorin behandlas mer ingående i det följande
kapitlet.

Systemteori och datorer

Den gren av systemtänkandet som många nog uppfattar som dess egentliga innehåll
och identitet utgörs av systemering och systemimplementering, dvs. inte sällan den
rent datortekniska sidan. Att på bästa sätt skapa en artefakt eller få till stånd en
process på effektivaste sätt har alltid intresserat människan. Den metod man väljer
kan emellertid se olika ut och får också olika konsekvenser för det slutgiltiga resultatet.
Man kan t. ex. på ett målinriktat och systematiskt sätt inrikta sig endast på det
system man vill skapa och enbart intressera sig för komponenterna, relationerna,
strukturerna och processerna i själva systemet. Detta förhållningssätt är vad som
präglat såväl den s.k. hårda skolan inom systemutveckling och systemimplementering
som den funktionalistiska skolan inom ämnet organisationsteori. Den kontext eller
den omvärld i vilken systemet skall verka beaktas emellertid i begränsad utsträckning.

Systemanalysen såsom metodologisk företeelse utvecklades parallellt med det
tekniska systemtänkandet. Den har historiskt sin bas i operationsanalysen, ett analys-
och planeringsinstrument för bl. a. militära insatser under andra världskriget. Genom
de organisationer som utvecklade och förfinade systemanalysen efter kriget,
framförallt RAND (Research and Development Corportation) och IIASA
(International Insitute of  Applied Systems Analysis), kom den alltmer att användas
såsom företagsekonomisk och strategisk konsekvensanalys (Checkland,1981;
Mansfield,1982). Det är här som den funktionalistiska skolan inom organisations-
teorin knyter an till systemtänkandet, med målcentrering och resursplanering som
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viktiga inslag. Detta förhållningssätt går idag ofta under beteckningen ’scientific
management’, inom vilket också beslutsmodeller på matematisk och statistisk
teorigrund utvecklats.

Den s.k. hårda skolan inom datorstödd systemutveckling präglas i sin ansats av
ett systematiskt tänkande på så sätt att skillnaden mellan det existerande och det i
framtiden önskade tillståndet betraktas som själva problemet vilket skall angripas
för en tekniskt och ekonomiskt effektiv och genomförbar lösning. Av de alternativ
som är möjliga förväntas det mest kostandseffektiva väljas. Organisationen betraktas
i funktionalistisk anda som ett målsökande system, där datorstödda informations-
system har till uppgift att tillmötesgå de behov som finns för att målen skall uppnås.
Med andra ord: den verklighet som skall förändras och utvecklas betraktas som ett
system som kan angripas och förändras på ett systematiskt sätt.

Under åttiotalet sker en genomgripande utveckling av datorn och tekniken kring
den. Mindre maskiner, bättre applikationsprogram och inte minst persondatorns
uppdykande på marknaden innebär så småningom ett annorlunda tänkande i
systemutvecklingsfrågor. Under tiden har nya modeller och tolknings-mönster kring
organisationen och dess natur presenterats. Den mekaniska systemmodellen får i
mycket vika för en mer organisk sådan (Burns och Stalker, 1961). Detta får till följd
att sociopsykologiska aspekter alltmer lyfts fram och problematiseras i samband
med organisationsutveckling och datorimplementering. Man talar om en s. k. mjuk
skola, där människans intressen och behov får alltmer prioritet över datorn (Mumford
och Weir, 1979).

Mjuk systemmetod

Soft Systems Methodology (SSM) är en sådan metod, som utvecklats och
introducerats av Peter Checkland (1981,1990). Den vill till skillnad från den hårda
skolan ta avstånd från en på förhand uppgjord teknik och låta ett reflekterande och
filosoferande kring frågeställningar och problem få större plats i analysprocessen.
Inte minst inriktar den sig på att problematisera och definiera vad olika system i
organisationen utgör till skillnad från vad de utför. Att begreppsliggöra och tydliggöra
de system som har betydelse för förändring av problemsituationen är själva kärnan
i metodansatsen som alltså är systemisk och inte systematisk. Denna systemiska
ansats är hela tiden öppen för ifrågasättande av den s.k. ’Weltanschauung’ som styr
synen på vad ett problemsystem utgör. Analysprocessen blir på det sättet inte sällan
iterativ och återkopplande, systemanalytikern deltar bland andra aktörer i systemet,
lär hela tiden alltmer och följer alltså inte en på förhand uppgjord procedur.

Skillnaden mellan en systematisk och en systemisk ansats formulerar Checkland
själv:

Hard systems thinking assumes that the world is a set of  systems (i.e. is systemic)
and that these can be systematically engineered to achieve objectives. In the soft
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tradition, the world is assumed to be problematic, but it is also assumed that the
process of  inquiry into the problematic situations that make up the world can be
organized as a system. In other words, assumed systemicity is shifted: from taken
the world to be systemic to taken the process of  inquiry to be systemic. (Checkland,
1999, s. A49)

Metoden har kritiserats för svårigheten att avgöra när analys, implementering och
lösning på problemen är tillfredsställande uppfyllt. På detta svarar Checkland med
hjälp av Vickers teorier om ’appreciativa’ system (Checkland 1999). Vickers menar
att människor á priori inte är några målsökande system varken enskilt eller i grupp.
Ej heller är de några cybernetiska system på så sätt att deras kurs kan fastslås av
någon extern betraktare. Människors beslut och handlingar tar istället form i ett
tidsflöde av händelser och idéer i vilket de varseblir och fäller omdömen, där det
handlar såväl om realitetsbedömningar som värdeomdömen.

En organisation utvecklas och rör sig efter en tidsvariabel med hjälp av metabolis-
ka och funktionella relationer, där de förstnämnda stödjer dess stabilitet t ex
ekonomi/budget och de senare driver dess prestationer i samverkan med ständigt
förändrade normer och mönster för framgång. Vickery skiljer här på normer och
mönster, det senare ofta s.k. tyst kunskap och värderingar, som explicit kan ifråga-
sättas. Dessa båda påverkar varandra. Det som människan värderar (’appreciate’) i
detta flöde av idéer och händelser får henne att välja och selektera. Samtidigt påverkar
hennes val flödets fortsatta innehåll och karaktär. Den tysta kunskapen om normer
och handlingsmönster har sitt ursprung i organisationens historia och får genom
beslut och ageranden ständigt nya strukturer. Detta värderande system pågår
oförändrat medan dess innehåll ständigt förändras. Ett värderande system är en
process vars produkter i form av kulturella manifestationer i sig ger villkor för den
fortsatta processen. Systemet kan uppfattas som operationellt slutet genom de
strukturer som händelser och idéer skapar samtidigt som de utgör en garanti för att
systemet aldrig helt kopierar sig själv. Varela kallar det senare för en ’naturlig glidning’
av ett självproducerande system (Varela, 1984).

Soft Systems Methodology kan, sedd i detta flöde av värderande händelser, inte
nå någon slutgiltig lösning utan denna blir ständigt på nytt ifrågasatt och föremål
för ny bedömning. Vi måste inse och erkänna detta när vi arbetar med mänskliga
system menar Peter Checkland.

De tankegångar kring själreferens och självproduktion som framkommit ovan
för över till systemteorins senaste utveckling. Den organiska modellen med sin
omvärldsfokusering och omvärldsbevakning har genom biologisk forskning och
teoriutveckling förts längre och blivit mer komplicerad. Frågan om ett systems
öppenhet och slutenhet ställs på sin spets genom den självproducerande modellen.
Denna hävdar att systemets förändring och utveckling tar sin början i systemets
egen struktur och interna relationer. Detta oberoende av omvärlden kan tolkas
som slutenhet hos systemet. Samtidigt relaterar systemet till omvärlden men på



22

egna strukturella premisser. Den själproducerande modellen har vunnit mark även
inom sociologi och organisationsteori (Maturana ochVarela, 1980; Luhmann, 1995;
Morgan, 1986). Ett större avsnitt om detta återkommer längre fram i avhandlingen.

Efter denna bakgrundsteckning av systemteorin kan frågan om vad denna
avhandling tillämpar av detta utbud besvaras som följer: först tar den fasta på ett
antal relativt mjuka modeller för systemisk förståelse av organisationen som ett
öppet system, sett i olika perspektiv. Mjukhetsgraden är dock något olika hos de
fyra modellerna. Deras karakteristika diskuteras i kapitel 3. Med hjälp av en modell
för självproducerande sociala system fördjupas därefter förståelsen ytterligare. Den
teoretiska ansatsen kan beskrivas som en mjuk systemansats där målfrågan tillmäts
en större betydelse än vad som kanske är vanligt i detta paradigm.

SYSTEMTEORINS DEFINITIONER OCH KARAKTERISTIKA

Metodvalet vid en vetenskaplig undersökning står i relation till såväl det studerade
objektet – det undersökta området – som till den kunskapsteoretiska syn som
föreligger hos undersökaren – det studerande subjektet. Det arbetsparadigm som
metoden ger uttryck för måste ha sin förankring i en uppfattning om vilken
’verklighet’ som är åtkomlig för studier och hur detta kan ske. Samtidigt måste
undersökningsprocedurer och metodik vara tillämpbara på det undersökta objektet
(Arbnor och Bjerke, 1994).

En systemteoretisk ansats utgår från en systemisk verklighetsuppfattning, vilket
innebär att det objekt som studeras uppfattas och definieras som en mängd,
innehållande komponenter och relationer, och som avgränsar och differentierar sig
från sin omvärld just genom dessa sina komponenter och deras unika relationer.
Konkreta system och dess omvärld utgör objektiva företeelser. Samtidigt ingår, inte
minst när komplexa mänskliga system studeras, också en subjektivitet i de
karakteristika som definierar ett system, föremålet för undersökning. Den
subjektiviteten har sitt ursprung i undersökarens verklighetsuppfattning.

Relationen mellan systemtänkandet som teori och systemtänkandet som
metodologi består alltså i att systemteorin utgör modellen för tolkningen av objektet
- ’verkligheten’, medan metodologin utgår från detta paradigm – denna modell av
verkligheten i tillämpandet av olika metoder och teknik. In particular it is a methodol-
ogy which grows out of  a holistic view, and thus is not bound to a single discipline or a
limited number of  them förklarar Mattessich i sitt verk över systemtänkandet i
vetenskap, metod och filosofi (Mattessich, 1979, s. 299).

Mattessich ger fem ontologiska postulat som han betraktar som basprinciper
för en systeminriktad metodologi. Dessa är polaritetsprincipen, periodi-
citetsprincipen, organisationsprincipen, principen för utvecklingspreferens och
informationsprincipen. Principerna formuleras på två sätt, dels vad Mattessich
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benämner ontologiskt utifrån universums beståndsdelar och levande enheter, dels
systemiskt. Anledningen till att jag tagit med dem här är just denna koppling mellan
naturvetenskapligt inriktad ontologi och systemteori. Den autopoietiska modellen
som senare kommer att behandlas har utvecklats inom biologisk forskning och har
därefter tillämpats alltmer generellt som en systemmodell inom andra vetenskaps-
områden. Mattessich sätt att resonera i detta verk, pekar enligt mitt förmenande
fram mot den autopoietiska teorin.

I polaritetsprincipen tar han upp det faktum att då något existerar förutsätter
detta att något annat också existerar av motsatt polaritet, vilket medför  ett  spännings-
tillstånd dem emellan, t.ex. atomkärnans uppbyggnad. Detta ställer han mot systemet
och dess omgivning där gränsen är vital för systemets existens och identitet.

Periodicitetsprincipen pekar på att blivandet – den dynamiska aspekten av
existens – förutsätter periodiska förändringar av något slag. På samma sätt måste
ett system lyda och anpassa sig till periodiciteter som finns utanför eller innanför
systemet.

Konkrescens - eller organisationsprincipen är den systemteoretiskt mer välkända
s.k. emergensen (se s. 25), som ontologiskt tar sig uttryck i att trots den ökande
entropin i universum, integreras hela tiden delar och komponenter till större helheter
med egna specifika egenskaper. Den enskilda myran kan t. ex. jämföras med vad
hela myrstacken förmår, och om medvetande definieras tillräckligt brett kan det,
menar Mattessich, kanske tillskrivas inte bara enskilda individer som människor
och vissa djur utan också hela samhällen och ekonomier.

Skapandet och formandet av ett system innebär en selektion bland alternativ.
Detta baseras på någon form av preferens. Ontologiskt kan på samma sätt varje
form av existerande enhet betraktas som resultatet av en selektionsprocess. I
begreppet preferens inkluderar Mattessich sådana företeelser som normer, värde-
ringar men också val som inte har något att göra med den s. k . ’fria viljan’.

Informationsprincipen handlar om hur en ontisk enhet eller ett system för sin
informationsbehandling är beroende av interna normer eller strukturer för en
informationsprocess som uttrycks som ’...a process of  pattern matching adaption,..’
. Normer som är införlivade med systemet utgör en fast källa för information. Sam-
tidigt kan temporärt tvingande normer från omgivningen utgöra varierande
informationskällor för systemet. Dessa båda källor bestämmer systemets karak-
teristika och beteende.

Den metodiska proceduren består i definition och identifikation av system,
komponenter och relationer med hjälp av olika metodtekniker. Hit hör också valet
av förstoringsgrad i analysarbetet, d.v.s. vilken detaljnivå i systemets komplexitet
som det är relevant att studera.

Då systemteorin har utvecklats inom många olika ämnesområden och discipliner,
såväl ’hård’ naturvetenskap och teknik som inom ’mjuk’ naturvetenskap och
samhällsvetenskap, är begreppen som användes ej enhetligt och generellt definierade
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och systematiserade. Detta är kanske ej heller önskvärt. Däremot har varje
ämnesområde behov av en samordning och definition av begreppsapparaten.

Definitioner

Nedan följer några grundläggande definitioner och karakteristika på företeelser
och begrepp inom systemteorin där jag i första hand utgått från Russel Ackoff  och
hans systematisering (Ackoff,1971). Urvalet av begrepp och karakteristika tar fasta
på den typ av system som organisationer utgör och som har relevans för denna
undersökning.

- Ett system är en mängd av interrelaterade beståndsdelar. Det är beståndsdelarna
och deras inbördes relationer som definierar systemet. I en organisation kan t.
ex. olika funktioner utgöra beståndsdelar med inbördes relationer av olika slag.

- Ett systemtillstånd vid en viss tidspunkt är mängden av de relevanta egenskaper
som systemet har vid ifrågavarande tidpunkt. Ett system har ett obegränsat antal
egenskaper varav endast en del är relevanta för varje specifik forskningsaspekt.
Värdet hos de relevanta egenskaperna konstituerar det aktuella systemtillståndet.
Detsamma gäller systemets omgivning eller delar av systemet.

- Systemets omgivning/miljö är en mängd av beståndsdelar och deras, för syste-
met, relevanta egenskaper. Dessa beståndsdelar är ej en del av systemet, men en
förändring i något av dem eller deras egenskaper kan medföra förändring i sys-
temets tillstånd. Organisationssystemets omgivning består således av variabler
som kan påverka dess tillstånd, men som systemet ej kan kontrollera. Dock kan
systemet själv mer eller mindre påverka relevanta beståndsdelar i omvärlden.

Omgivningen, den utanför systemet liggande verkligheten, kan således definieras
som det som påverkar systemet men ej kan kontrolleras av detsamma. Att kunna
påverka sina gränser, förändra dem, tillskansa sig det som ger möjligheter att bättre
uppfylla målen eller avbörda sig det som stör och tynger, är en ständig utmaning för
organisationssystemet och dess ledning.

De beståndsdelar som formar systemets omgivning och omgivningen själv kan
utgöra ett system i sig. På samma sätt kan varje system utgöra en del av ett större
system.

- Ett slutet system är ett system som ej har någon omgivning. Ett öppet system
har en omgivning. Det handlar alltså om existensen av relationer till beståndsde-
lar utanför systemet, såsom utbyte av information, energi eller materia. Alla so-
ciala system är mer eller mindre öppna system och har alltså minst en relation till
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sin omgivning. Beroende på hur man betraktar ett system kan detta vara såväl
slutet som öppet. Det handlar om vilka beståndsdelar som ingår i systemet och
vilka relationer, om några, de har till sin omgivningen. I autopoietiska system
(för definition se nedan) är detta en viktig aspekt som jag återkommer till längre
fram i avhandlingen.

- En systemhändelse är en förändring i en eller flera av systemets strukturella
egenskaper under en viss tid, d.v.s. en förändring i systemets strukturella till-
stånd. Detta innebär att relationerna mellan komponenterna förändras. Decen-
tralisering eller nedmontering av hierarkier i en organisation är ett exempel på
detta.

- Ett statiskt system är ett system i vilket inga händelser inträffar, medanett
dynamiskt system är ett system i vilket händelser inträffar och vars tillstånd för-
ändras med tiden.

- Ett homeostatiskt system är ett statiskt system vars beståndsdelar och omgiv-
ning är dynamiska. Systemet bibehåller sitt relevanta tillstånd i en dynamisk om-
givning genom intern anpassning. Observera att ett system kan betraktas både
som statiskt och dynamiskt, beroende på hur det definieras. De flesta av oss ser
en byggnad som ett statiskt system, medan en byggnadsingenjör ser den som
dynamisk (Ackoff,1971). Systemets definition ligger i alltså själva frågeställningen
(se citat av Checkland s. 20-21).

- Ett systembeteende utgörs av systemhändelser vilka antingen är nödvändiga el-
ler tillräckliga för andra händelser i systemet eller dess omgivning. Beteendet är
alltså en systemförändring som initierar andra händelser. En decentralisering
drar t. ex. obönhörligen med sig andra händelser i organisationen.

- Ett målsökande system är ett system som svarar olika på en eller flera olika
händelser i system eller omgivning under olika interna eller externa tillstånd och
som kan svara olika på en speciell händelse i en oförändrad omgivning tills ett
specifikt tillstånd har uppnåtts. Detta tillstånd utgör målet. Systemet har följakt-
ligen ett val i sitt beteende. Ett socialt system såsom en organisation kan själv-
klart välja hur det beter sig som svar på händelser i system och omvärld. Frågan
är emellertid hur stor kontroll det har över sitt beteende.

- Ett system visar antingen högre eller lägre mångfald och nivå i sitt beteende än
sina enskilda beståndsdelar. Ett exempel på reducering av beteendenivå är när en
kommitté trots de ingående beståndsdelarnas, d.v.s. ledamöternas höga syfte och
vilja till förändring, blir handlingsförlamad och ej kan fatta beslut. Detta brukar
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gå under benämningen positiv eller negativ synergieffekt och har ytterst att göra
med att systemets beståndsdelar står i relation till varandra. Att nya fenomen
uppstår på olika nivåer i systemet kallas emergens. Systemet får egenskaper som
ej tillkommer delarna.

- Den systemteoretiska analysen kan ha olika förstoringsnivå såväl som perspek-
tiv. Varje system kan ses som en komponent eller ett subsystem i ett större sys-
tem. Det handlar om att välja den nivå som är tillräckligt låg för att problemet
skall kunna undersökas och belysas på ett giltigt sätt, men samtidigt ändå tillåter
överblicken över relationerna till andra system och komponenter i omvärlden
(Arbnor och Bjerke,1994). Den problemdefinition som här föreligger kräver en
nivå som tillåter ett friläggande av de krafter som är verksamma i förändrings-
processen. Man kan inte från början veta exakt var den mest relevanta nivån
befinner sig. Att t ex söka svaret hos varje enskild tjänsteman är att gå ner på för
låg nivå, där man löper risken att få dålig överblick på grund av alltför många
ovidkommande relationer.

Å andra sidan kan ej heller en studie enbart på den strukturella organisationsnivån,
d.v.s. relationerna mellan avdelningar och enheter, rent organisatoriska konsekvenser
av förändringar, ge tillräcklig fakta om de krafter som driver sitt spel i
förändringsdynamiken.

- Den cybernetiska delen av systemteorin handlar om styrning av system genom
information. Man talar om första ordningens cybernetik som är det observerade
systemets cybernetik, medan andra ordningens cybernetik är det observerande
systemets, subjektets, cybernetik. Den cybernetik som studeras är följaktligt inte
oberoende av den cybernetik som studien i sig själv är underställd. En mer om-
fattande kommentar till begreppet följer i ett senare teoriavsnitt.

- Autopoiesis är ett begrepp som hör hemma inom cybernetiken och kan tolkas
som en utveckling av denna. Ordet betyder självproduktion och innebär att ett
system återskapar sig själv genom sina interna relationer . Även här återkommer
en omfattande diskussion i senare avsnitt.

Observatörens förhållande till den observerade ’verkligheten’ är ett av socialveten-
skapens metodologiska problem. Enligt Ghose kan autopoietisk teori rädda detta
den andra ordningens cybernetiska problem i socialvetenskapen (Ghose, 1980).
Individens kunskap har enligt autopoietisk teori sin bas i dess egen autonomi, i
form av egenskaper och erfarenheter. Kunskapen erhålls då individen förhåller sig
till nya erfarenheter på basis av de gamla, och på detta sätt selekterar sin ’nya’ kunskap.
Ghose tar hjälp av buddistisk argumentation för att bättre klargöra detta. Budda
sökte lösningen på lidandets problem. Lidandet är en individuell erfarenhet. Endast
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när lösningen på lidandets problem upplevs som relevant kan den fungera för den
enskilde. I annat fall är den varken rätt eller fel, den är utan mening, är irrelevant. På
samma sätt sker kommunikation av kunskap bäst då mottagaren kan tillämpa
metoden utifrån sin egen erfarenhet, kan finna tillräcklig kongruens med egna
tolknings- och erfarenhetsstrukturer. Benseler formulerar det:

In conclusion we could say that the rigid opposition of  observer and reality, of
reality and image, dissolves if  we start out from the fact that reality does not exist
but become, and that it appears as the paradoxical result of  rational purposive action
according to plan which is based upon teleological human aimes. (Benseler, 1980,
s.41)

Med andra ord: vi söker såväl individuellt som i samverkan med andra mening i det
vi uppfattar. Det som är varandets ’hela verklighet’ kan vi bara delvis komma åt
genom våra sinnens begränsning och våra på förhand givna kognitiva strukturer att
tolka sinnesintrycken med. Vi ingår i ett vetenskapligt sammanhang som styr våra
tolkningsstrukturer, vi har tillsammans utformat ett förståelsemönster som bara är
ett sätt att tolka den del av den ontiska verklighet vi kommer åt.

SVAGHETER I DEN SYSTEMTEORETISKA METODEN

Den systemteoretiska metodansatsen har sin styrka i att med hjälp av modeller
kunna kartlägga och visa på en eller flera företeelsers relation till andra företeelser.
Hur egenskaper och relationer samverkar till ett system vars övergripande egenskaper
och identitet avgör hur komponenterna tolkas och definieras. Att det finns en gräns
mellan systemet och dess omvärld som för ett öppet system påverkar dess
egenskaper. Som framgått av tidigare text utgör en systemmodell bara en av flera
möjliga modeller av ett reellt system. Metodens styrka ligger alltå i förmågan att se
helheter, hur företeelser ingår i helheter och kan förstås utifrån det sammanhang de
verkar inom.

Men systemteori har liksom andra metoder också svagheter (Kast och
Rosenzweig, 1985; Arbnor och Bjerke, 1994). En del menar att systemet i sig får
dominera problembilden alltför mycket och att dess beståndsdelar skjuts i bak-
grunden. Finns det då politiska förtecken är objektiviteten illa ute.

Från att systemteorin under 50- och 60-talet varit mer eller mindre fri från
kritik, blev det under 70-talet betydligt vanligare och nästan ’a la mode’ att kritisera
denna vetenskapliga ansats och dess metodologiska tänkande (Klir, 2002). Ofta
inriktade sig kritiken mot vissa ledande pionjärer medan huvudströmningen
negligerades. Inte minst den funktionalistiska sociologen Talcott Parsons fick under
studentrevolten på 1970-talet och tiden därefter klä skott för den här typen av
kritik, vilket också på många håll fick till följd ett rent avståndstagande från
systemteorin (Moe, 1994).
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De systemiska egenskaperna kan bli för tvingande vid praktisk tillämpning och
utvecklingsarbete, vilket kan underlätta maktens intentioner. Detta är en traditionell
invändning från den s.k. kritiska skolan, som jag vill bemöta inte minst med hjälp av
Checklands teorier och SSM, där tolkningsprocesser och aktörsmönster spelar en
viktig roll just för att kontinuerligt problematisera systemdefinitionerna. Med andra
ord ju mer beståndsdelarna får träda fram på egna villkor ju mindre risk för
systematisk dominans.

En annan invändning, inte minst från den positivistiska/analytiska sidan, är att
generaliseringen löper risk att drivas för långt med påföljd att de kunskaper som
erhålls och de slutsatser som dras lätt lider brist på pregnans och entydighet. Detta
kan bemötas med att då metoden arbetar med begrepp som t. ex. indikation och
finalitet istället för orsak och verkan, kan heller inte slutsatser bli entydiga. Det var
som en reaktion mot reduktionistisk, begränsande analys som systemtänkandet
växte fram. Det kan finnas flera indikationer till samma utfall, liksom en händelse
kan ge flera utfall allt beroende på omständigheter som är en del av verkligheten.
Att som reduktionismen förenkla genom att borra sig ner i ett problem som skalats
av alla störande moment blir lätt en fälla.

Vidare menar man att de begrepp som används inom systemteoretisk metod är
vaga och definierade på ett sätt som kan förvirra. T. ex. har synergibegreppet inte
bekräftats operationellt och då detta är ett av de viktigaste begreppen inom teorin
kan dess vetenskapliga betydelse ifrågasättas. Till detta vill jag svara att då det gäller
sociala system, den blinda fläcken i människors tänkande och agerande, att inte se
hela sitt register av intentioner och påverkan, kan vara en sådan förklaring på
synergieffekter, och att den troligen kan bli mer förstålig med hjälp av modeller av
självorganisation och autopoiesis.

Inom systemteorin används gärna s.k. analogiresonemang för skapande av
modeller och systembilder. De har sitt ursprung i subjektiva tolkningar och
upplevelser och kan därför i relation därtill få ett alltför stort genomslag i forskningen.
Systemmodellen och dess gränser kan heller aldrig helt följa verklighetens
komplexitet, dynamik och förändring och det finns risk för att den kan upplevas
och uppträda som en tvångsdräkt. Detta gäller naturligtvis allt modellbyggande
inom all forskning, men i systemteorin får dess helhetsverkan kanske en större
genomslagskraft än annorstädes, inte minst i sociala system.

Det finns också en risk att i den komplexa systembilden bortse från de variabler
som hamnar utanför det egna kompetensområdet men som trots allt inverkar på
resultatet (Kast och Rosenzweig, 1985). Systemansatsen möter sin egen begränsning.

Likaså menar man att det inte sällan brister i fråga om metodisk konsekvens
(Arbnor och Bjerke, 1994). Det senare anser jag inte vara unikt för systemteorin
och är egentligen ingen kritik av metoden i sig utan dess tillämpning.

Systemteorins viktigaste inverkan inom den traditionella vetenskapen är nog
dess tvärvetenskapliga orientering. Detta har fått till följd att systemteorins begrepp
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och modeller såsom hierarki, ’feedback’, adapterbarhet, etc. gärna tillämpas inom
traditionella vetenskapliga områden som ej gärna explicit talar om system (Klir,
2001).

Mitt sammanfattande ställningstagande till kritiken mot systemteorin är att visst
finns det risk för att redan etablerade eller dominerande maktstrukturer får företräde
vid systemdefinitioner. Samtidigt kan emellertid en mer tolkande ansats mjuka upp
och bryta ner dessa strukturer. Den emancipatoriska systemansatsen visar på sådana
möjligheter (Jackson, 2000).

Det är viktigt att begrepp och problemområden blir väl definierade, samtidigt
som en alltför stor rigiditet medför svårigheter och kan bli en motsägelse i själva
den metodologiska ansatsen. De epistemologiska konsekvenser som den autopoie-
tiska teorin kan komma att medföra för systemmetodologin och dess självkritik
skall heller inte underskattas (se s. 186-189).

Systemansats och systemvetenskap har inom socialvetenskap och samhälls-
vetenskap idag så många vinklingar och metodologiska varianter att kritik måste
snarare riktas mot dessa varianter i sig än mot systemtänkandet i stort (Jackson,
2000).

METODENS TILLÄMPNING

Min ståndpunkt vad gäller relationen mellan epistemologi och ontologi är att vi
som individer befinner oss i en verklighet vi aldrig helt kan komma åt, registrera,
förstå eller förklara. Den rationella slutledningsförmågan med bas i logik och
matematik är gemensam för alla människor. Vi har också många gemensamma
tolkningsramar och tolkningskoder, som inom den naturvetenskapliga sfären. Detta
kan gälla också andra vetenskapsgrenar och i det alldagliga livet. Därutöver tolkar
vi emellertid många upplevelser och händelser individuellt. Tolkningsmönster ligger
förborgade i vår kommunikation, språklig och verbal såväl som i andra former. Vi
kan delvis själva påverka våra tolkningsmönster, som t. ex. då vi växlar mellan olika
seenden och perspektiv.

Systemtänkandet väcks till liv då man första gången ser tillvaron genom en
annan människas ögon och ges insikten om att varje världsuppfattning är oerhört
begränsad (Churchman,1968). På detta följer att ingen egentligen kan säga sig vara
expert på system, endast på de man själv har kännedom om. Dessutom ser vi ett
och samma system aldrig helt och hållet på ett exakt likartat sätt. Generaliseringarna
handlar om att få oss att se vissa delar gemensamt och som då pekas ut för oss. Det
vetenskapliga paradigm och det vetenskapliga samfund man eventuellt befinner sig
inom blir avgörande för resultatet (Kuhn, 1970).

När man går in och studerar en organisation med den bakgrundssynen innebär
det att resultat och slutsatser i strikt mening måste betraktas som gällande endast
vid studieögonblicket. Organisationen är hela tiden i förändring, och var grodden
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till den mest genomgripande förändringen egentligen befinner sig kan man aldrig
med säkerhet veta. Detta medför också att kartläggningen inte resulterar i en general-
stabskarta utan i en skiss.

Resultatet är såväl relativt som specifikt. Med detta menar jag att de konstate-
randen jag gör utifrån förhållandena vid såväl det enskilda biblioteksfallet som de i
litteraturen förekommande är relativa i förhållande till såväl rum som tid. Samtidigt
är det fråga om enskilda specifika fall, då alla organisationer är unika. Detta innebär
emellertid inte att slutsatser inte kan dras som är i någon mån generella och tillämp-
bara på liknande system.

Vid studiet av ett objekt, en företeelse, kan subjektet inte undvika egna
förutfattade meningar, ett personlighetsbestämt raster, genom vilket objektets olika
karakteristika förstoras eller förminskas. Min förförståelse av den studerade
organisationen baserar sig bl. a. på de erfarenheter jag själv har därifrån, min aka-
demiska utbildning och dess relationer till biblioteksverksamhet och litteratur-
bevakning. Den har förändrats från naivitet och nyfikenhet till förvåning, tacksamhet
och en viss besviken resignation.

Objektet, ett självrefererande system, studeras av subjektet, som också är ett
självrefererande system. Detta måste innebära att subjektet i värsta fall endast är så
öppet, ’objektivt’, att det får sina fördomar om objektet bekräftade, i sin egen
självorganiserande process. Det handlar alltså om andra ordningens cybernetik (se
kapitel 7). Detta skulle innebära att vid undersökningen två självorganiserande
processer synes gripa in i varandra. Men kan detta över huvud taget undvikas?

Niklas Luhmann konstaterar att allt observerande innebär att dra slutsatser om
vad något är till skillnad från vad något annat är. Observatören - subjektet - måste
arbeta med ett schema av differenser. Dessa definieras av subjektet, inte av objektet.
Emellertid kan subjektet upplysa endast om det schema av differenser som utgör
underlaget accepteras av den som skall upplysas. Denna kan vara det vetenskapliga
samfundet, det studerade objektet men också samhället i stort. Jag kommer då in på
validitet vilket jag återkommer till nedan. Peter M Hejl uttrycker det:

In as much as any description of  a social system (and this also applies tot he
description/constitution of  other systems) is generated by a cognitive system, which
is itself  a constituent part of  the social process and gathers its experiences in it, the
theoretican is faced with the necessity of  accounting systematically for his choice in
two respects: 1) in relation to its relevance för the other members of  society 2) in
relation to his own experience. (Hejl, 1981)

Valet av problemområde - systemobjekt - bör alltså motiveras utifrån dess relevans
för den grupp av personer som är involverade i problemet och dess relevans för
undersökarens - subjektets egna erfarenheter.

Föremålet för denna studie är i första hand ett specifikt svenskt universitets-
bibliotek. Men studien refererar också till universitetsbibliotek generellt, inte minst
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i USA, där man gärna publicerar sina erfarenheter i praktiskt biblioteksarbete och i
samband med organisationsförändringar. Systemet utgörs av själva biblioteks-
organisationen och inkluderar inte sina användargrupper eller universitetet i övrigt.
Bibliotekets intensivaste omvärldsrelationer går via studenter och forskare varför
jag valt att exkludera dessa grupper från systemet för att istället låta dem utgöra
objektet för omvärldsstudien.

I problemområdet involverade personer är bibliotekspersonal och användare.
I första hand gäller det de som är direkt knutna till det specifika studieobjektet men
också personal och användare vid universitetsbibliotek generellt. Bibliotekspersonal
betraktar i allmänhet sin verksamhet som förmedling av litteraturservice till studenter
och forskare i en omvärld som i första hand tillhör det egna universitetet. Men en
omfattande fjärrlåneverksamhet fångar oftast in användare över hela världen. Dessa
användare kommer emellertid ej i direkt kontakt med biblioteket och dess personal
och är därför ej inkluderade i omvärldsstudien.

Problemet är komplext, bestående av flera områden, förhållanden och krafter
att kartlägga. Min ansats från början har därför varit att definiera aspekter och
delsystem inom det organisatoriska systemet för att lättare identifiera olika slag av
krafter och analysera hur de tar sig uttryck i verksamheten. Denna delsystem-
indelning är inte självklar och kan ses som en systemisk problematiseringsprocess
enligt SSM. Diskussion kring detta återkommer i nästföljande teorikapitel.

Men endast en strukturell kartläggning av händelser och attityder ger inte mycket
hjälp i förståelsen av hur krafter uppstår och verkar. Deras inbördes relationer måste
analyseras som ett mer dynamiskt spel dem emellan. För detta ändamål tar jag hjälp
av teorier om självproducerande system. Deras tillämpning inom socialvetenskapen
är dock inte självklar för alla. Då de har sin rot i biologisk och neurologisk forskning,
handlar det om ett gränsöverskridande som av hävd kan kännas förbjuden för många.
Men enligt mitt sätt att se är kopplingen mellan biologi, psykologi och sociologi
tillräckligt relevant för att prova och diskutera denna modell i ett organisatoriskt
sammanhang. Projicering är ett inom psykologin väl inarbetat begrepp sedan länge
och jag menar att självreferens och självproduktion är en viktig mekanism för att
förstå förändringsdynamiken inom den mänskliga kulturen såväl som i naturen.

TROVÄRDIGHET OCH GILTIGHET - METODTEKNIK

Sättet att testa verkligheten bör vara i överensstämmelse med metodens veten-
skapsteoretiska krav, eller med en naturvetenskaplig analogi: det bör anges så många
decimaler i mätvärdet som noggrannheten i mätningen tillåter. Också de rätta
’mätinstrumenten’ bör användas, som mäter och registrerar det som bör mätas och
registreras. Empirin skall med andra ord handla om det som är relevant för
problemställningen och så göra med största möjliga trovärdighet.
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Reliabiliteten är ett uttryck för ’mätinstrumentets’ pålitlighet. Det får inte
förekomma några slumpmässiga eller strukturella felaktigheter i mätningarna. För
att översätta dessa krav till mer humaninriktade, samhällsvetenskapliga under-
sökningar innebär det att en kvantitativ enkätundersökning skall vara så representativ
som möjligt för den population man vill undersöka, att kvalitativa intervjuer sker
på ett sådant sätt att svaren kan tolkas i så nära anslutning till respondentens
intentioner som möjligt.

Validiteten är ett uttryck för att det som bör undersökas, med utgångspunkt i
problem och bakomliggande teori, också är det som undersökts. Det får inte
förekomma systematiska fel i uppläggningen av undersökningen. När det gäller t
ex enkäter och intervjuer handlar det om att ställa de frågor som bör ställas med
hänsyn till problemet och på ett sådant sätt att missförstånd inte uppstår. Här kryper
reliabiliteten in i validiteten och någon skarp gräns kan inte dras mellan dem båda.
God reliabilitet är nödvändig men ej tillräcklig för god validitet. Båda dessa aspekter
på undersökningens trovärdighet kommenteras i den följande beskrivningen av
använda metoder.

Den systemteoretiska metoden har sin utgångspunkt i verklighetens komplexitet
och avser att kartlägga och förstå individuella fall definierade som system med
komponenter, delsystem och relationer. Ofta går resultatet inte att generalisera mer
än till vissa klasser av system.

Detta förhållningssätt i den vetenskapliga proceduren gör att reliabiliteten –
trovärdigheten – kan vara svår att tillämpa på det slutliga resultatet, men kan
diskuteras vad gäller enskild metodteknik.

I fråga om validitet – giltighet – är ofta förhållningssättet vid denna typ av
studier att definitioner och begrepp skall uppfattas som väsentliga av såväl den som
utför studien som de som är föremål för den. Detta skall då bärga för konsensus i
att mätningar utförs på ett för frågeställningen meningsfullt sätt.

Intentioner och kontext

Denna studie av ett universitetsbibliotek löper under en begränsad tid och studerar
ett systembeteende, definierat enligt ovan. Det systembeteende som förändringen i
organisationen utgör, innehåller flera systemhändelser där större sådana utgörs av
förändringar i organisationsstruktur, datorstött bibliotekssystem och målsättningar.

Det handlar om dokument, relevanta för den aktuella tidsperioden och att
människors utlåtande är gjorda under samma tidsperiod. Händelser i systemet före
denna period finns självklart med som ingående delar av vad som utspelar sig under
perioden. Vad som däremot hänt i organisationen efter sista enkätutskicket är
däremot ej föremål för några analyser.



33

Man kan naturligtvis ifrågasätta om den aktuella tidsperioden är relevant och
adekvat för gjorda slutsatser. Händelserna som studerats initierades inför sista
decenniet under förra seklet. En täckning längre bak i tiden kunde ha varit motiverad,
då biblioteket sedan mitten av sjuttiotalet varit föremål för förändringar i anslutning
till den datorstödda teknikens introduktion. Emellertid hade en tillräckligt detaljerad
kartläggning av händelseförloppet under dessa år varit svårt att göra, inte minst i
fråga om det material som måste bygga på intervjuer. Ett ständigt ifrågasättande av
organisationen och dess verksamhet innebär för personalen osäkerhet och stress.
Mycket kan också flyta ihop i glömskans töcken.

Praktiska omständigheter har bestämt valet av tidsperiod. 1989 påbörjas en
omfattande förändring av biblioteket och dess roll, baserat på ett större
utredningsarbete, initierat av en nytillsatt bibliotekschef. Detta är viktiga skäl till att
undersökningens startpunkt sattes till 1989.

Undersökningen är inte processuell, utan söker efter förståelse i ett systemtill-
stånd med sina för ändamålet relevanta egenskaper. Detta tillstånd förändras hela
tiden i relation till dynamiken i organisationen. Samma förhållande gäller även dess
omgivning. Då uppstår frågan vad det är undersökningen i detta pågående
systembeteende egentligen tar fasta på och kan dra slutsatser från.

Universitetsbiblioteket har hundraåriga traditioner som går mer eller mindre
djupt i organisationen. Dynamiken har visserligen ökat väsentligt under de senare
decennierna, men den fråga avhandlingen ställer handlar om hur djupt denna
förändring egentligen går. Det är således, förutom de mer långtgående föränd-
ringsmålen som biblioteket har satt, också mer stabila tröghetsmönster som är
föremål för analys och slutsatser. Jag utgår därför från, vilket utgör en av avhandlin-
gens premisser, att det systemtillstånd som undersöks är mer eller mindre stabilt
över den tidsperiod det här handlar om, att egenskaperna som konstituerar det
aktuella systemtillståndet är tillräckligt konstanta över en tidsperiod som är längre
än den som undersökningen upptar. När det gäller omvärlden och bibliotekets
användare visar flera tidigare undersökningar att deras förväntningar är svårpåverkade
och ganska konstanta i jämförelse med den förändring som biblioteken trots allt
genomgått under de senaste åren (Höglund och Persson, 1978b; Höglund, 1983;
Roos,1989; Cockrill och Broady, 1994; Pors, 1995; Höglund och Sjölander,1995;
Cockrill, 1997).

De metodtekniker jag valt för att komma åt de krafter jag vill studera utgörs av
dokumentstudier, intervjuer och enkätutskick. Dokumenterade beslut, utredningar
och underlag av olika slag, d.v.s. officiella handlingar vid Lunds universitet, är själva
utgångspunkten för vad som formellt utgör de krafter som verkar för förändring.
Det är också delvis utifrån de relevanta, d.v.s. nödvändiga och tillräckliga, dokumenten
som de övriga teknikerna utvecklas och tillämpas i undersökningen. De ger en
kontextuell grund för studiernas vidare uppläggning. Alla dokumentstudier måste
utgå från dess riktighet och äkthet. Officiella dokument bör vara säkra i det avseendet.
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Emellertid har de tillkommit för andra ändamål än forskning och deras politiska
betydelse får inte underskattas d.v.s. det står inte mer i dokumenten än vad de politiska
omständigheterna tillåter (Merriam, 1988).

Intervjuer med företrädare för olika verksamhetsområden vid biblioteket samt
biblioteksnämnden har haft till syfte att fånga och tydliggöra attityder och
förhållningssätt till skeenden i biblioteksorganisationen och till dess omvärld –
användarna (Bilaga 1,3). Intervjuernas giltighet hänger på hur väl utsagor och tolkning
av utsagor speglar källan och ökar förståelsen för det som sker i biblioteksorganisa-
tionen. Intervjuns utformning d.v.s. grad av öppenhet och strukturering bör ta
hänsyn till detta (Lantz, 1993).

Enkätutskick gjordes vid två tillfällen i syftet att spegla attityder hos en så stor
population att personliga intervjuer var uteslutna. I ena fallet- en slumpmässig
stickprovsundersökning- gällde det två användargrupper, studenter (Bilaga 5) respek-
tive lärare/forskare (Bilaga 4), och i det andra fallet en total populationsundersökning
av bibliotekspersonalen (Bilaga 2).

För att skydda bibliotekspersonalens anonymitet har jag i intervjutexten varken
angett namn, tjänstebenämning eller organisatorisk placering för respondenten.
Intervjuerna har dessutom gjorts i ett skede som med flera år passerats, där organi-
sationsstruktur och tjänster förändrats och situationen i dag är en annan. Detta kan
ha fått till följd att bilden av organisationen blivit något diffus vad gäller det
psykosociala systemet. Jag har emellertid valt denna distansering för att undvika
överläggningar och överenskommelser om vad, vem och hur som skall exponeras i
texten.

Dokumentstudier

Många dokument har anknytning till det aktuella biblioteket och medverkar i den
förförståelse som utgör bas för problemformulering och tolkningsstruktur. Alla
kan ej redovisas här. De som varit föremål för en mer ingående analys och som ger
underlag och bakgrund till den studerade organisationsförändringen vid biblioteket
1989 har valts i samråd med biblioteksledningen och anges i referenslistan som
’stenciler’. Dokumentens roll i undersökningen har varit att kartlägga formella beslut
och analysera eventuella attityder och förhållningssätt i utredningar och slutrapporter.
De kan delas in i tre grupper: dokument som behandlar organisationen som sådan,
dokument som behandlar nätverket och dess utveckling samt dokument innehållande
mål, planering och verksamhetsberättelser.

I första gruppen ingår två externt producerade rapporter: den s.k. Habberstads-
rappporten (UB:s nya organisation, 1988) och utvärderingen av de tidsbegränsade
nyckeltjänsterna (En dynamisk organisation; Utvärdering av tidsbegränsade uppdrag vid UB
i Lund, 1994). En engelsk konsultrapport rörande nätverksutvecklingen (Report on
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proposals for the creation of  a library network in the university of  Lund, Heseltine, 1994)
ingår i den andra gruppen.

Dessa utredningar ger en extern kritisk syn på förhållandena vid biblioteket
inför förändringsarbetet, samtidigt som de genom uppdraget spelar en viss politisk
roll i sammanhanget. Särskilt den senare rapporten uppfattar jag som ett försök att
sitta på två stolar samtidigt. Den ifrågasätter det aktuella datorsystemet som sådant
samtidigt som den stödjer dess utveckling till ett nätverk.

De övriga dokumenten utgörs av interna rapporter och beslutsdokument och
är till sin natur kortfattade och summariska. Även här måste jag utgå ifrån att politiska
hänsyn mer eller mindre funnits med i valet av vad som skrives ut och vad som
förtigs. Inte minst gäller detta anslagsframställningar och verksamhetsberättelser.
Samtidigt representerar påståenden i officiella dokument de formella krafterna i
förändringsdynamiken.

Måldokumentet (UB:s mål och inriktning, 1993) har varit föremål för särskilt
ingående analys, då detta område utgör ett av de centrala aspekterna i under-
sökningen.

Intervjuer

Intervjuer är gjorda med personer anställda vid universitetsbiblioteket samt ett antal
representanter i biblioteksnämnden. Personer i mer eller mindre ledande befattning
för enheter och avdelningar samt universitetsbibliotekarien intervjuades i augusti
och september 1995 (Bilaga 1).

Biblioteksnämndsledamöter inklusive universitetsbibliotekarien intervjuades i
maj 1997 (Bilaga 3). Intervjuerna varade omkring en timme, ibland längre. De
frågeställningar jag ville ha svar på och diskussion kring var formulerade med
utgångspunkt i tillgängliga dokument om och kring bibliotekets organisation,
omorganisation och utveckling samt teorin kring subsystem och cybernetik.

Förutom urvalet av respondenter är det också själva intervjutillfället med dess
kontext av frågeställningar, frågeställare och respondent som har betydelse för
resultatets tillförlitlighet och giltighet. De personer jag valt att intervjua inom
bibliotekets verksamhet hade vid tillfället en position som chef  eller funktions-
ansvarig vid UB1 eller UB 2.

Anledningen till att jag valt just denna kategori i biblioteket var deras
mellanställning och den i samband med chefsansvaret förväntade större
medvetenheten kring de frågeställningar jag önskade få belysta. Genom att välja de
representanter jag gör, väljer jag också nivåer i systemperspektivet. Det utgörs dels
av en toppnivå och dels en mellannivå.

Jag har också intervjuat externa representanter i biblioteksnämnden då
biblioteksnämnden är det viktigaste strategiska organet för förändring och utveckling
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av biblioteksverksamheten vid Lunds universitet. Dess externa ledamöter för med
sig en bild av biblioteksverksamheten med rötter i den utanför liggande universitets-
världen samtidigt som de skall medverka i beslut om bibliotekets framtid. De har
stor betydelse för omvärldsfaktorernas genomslag i beslutsprocessen.

Det jag försöker fånga i intervjuerna är förhållningssätt och förväntningar i
fråga om bibliotekets nuvarande verksamhet och möjligheter till förändring. Att
utröna hur man uppfattar och ställer sig till de olika påståenden och deras betydelse
i organisationsförändringen, på vilket sätt man resonerar och med vilka termer.

Intervjuerna kan betecknas som halvstrukturerade till sin uppläggning med en
viss förskjutning mot den mer öppna formen. När det gäller personer verksamma
inom biblioteket är det fem områden jag inriktat intervjuerna på. De handlar om
respondenternas upplevelser och syn på organisationsstrukturen och dess förändring,
insikten om mål och målsättningsprocesser, synen på ledningssystemet, det
datorstödda bibliotekssystemet och katalogen samt inte minst deras syn på sin
professionella roll i relation till slutanvändarna.

Biblioteksnämndens ledamöter ville jag testa i fråga om den information de får
och anser sig behöva från såväl biblioteket, universitet som övrig omvärld för att
kunna fatta beslut om biblioteksverksamheten och dess framtid.

Intervjun är alltså ett försök till systematisk undersökning av ett subjektivt
uppfattat fenomen. Men respondentens svar bör så långt möjligt vara en sann utsaga
om denna subjektiva upplevelse. Om så är fallet kan jag som utfrågare inte veta
säkert. De attityder och förväntningar som jag tolkar ur svaren färgas av respon-
dentens sätt att svara eller att undvika att svara, samt det samspel jag förmår upprätta
med respondenten. Han eller hon kan ställa upp enbart på pliktens indikativ men
också visa ett levande intresse för problemet. Samtidigt tolkar jag som utfrågare
såväl respondentens muntliga svar som dess kroppsspråk i min egen struktur av
förförståelse.

Är då resultatet av intervjuerna tillräckligt tillförlitligt och giltigt för att utgöra
underlag för analys och slutsatser? Genom att det vid samtliga intervjuer framkom
såväl positiva som negativa synpunkter kring bibliotekets utveckling och tillfälle
gavs att utveckla frågorna, anser jag mig ha fått en tillräckligt bred belysning av den
intervjuade personalkategorins synpunkter och attityder. Detsamma gäller
representanterna från biblioteksnämnden.

Intervjuerna bandades och skrevs ut. Den utskrivna texten analyserades med
avseende på de olika områden/aspekter jag villa få belyst (Bilaga 1, 3). Svaren och
påståendena tilldelades i vissa fall två analysnivåer då flera aspekter kan finnas i
samma svar (Miles och Huberman, 1984). Svarens tolkades om möjligt i ljuset av
respondentens kroppsspråk.

Giltigheten av undersökningen bör sträcka sig längre än till själva källan och
den grupp av tjänstemän som den representerar. Emellertid är kravet på dess
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representativitet bland övrig personal kanske inte lika uttalad på alla nivåer och
bland alla tjänstemän. Kravet bör väga tyngst bland de tjänstemän och inom de
områden där förändringsprocessen slår hårdast och där engagemanget utmanas
som mest. Med den utgångspunkten befinner sig de intervjuade tjänstemännen i
nyckelpositioner i förändringsprocessen. Dessutom kan de utgöra en form av
åsiktsinsamlare bland sina medarbetare och fungera som informanter med kunskap
om både organisation och medarbetare.

Enkäter

Som komplement till dokumentstudier och intervjuer bland personal och
biblioteksnämndsrepresentanter sändes i början av december 1996 enkäter till
studenter och lärare/forskare vid Lunds universitet (Bilaga 4 och 5). Syftet var att
pejla de egna användarnas syn på och upplevelse av biblioteket i samband med den
förändring det genomgick och planerade för i framtiden. Flera liknande
undersökningar har tidigare gjorts vid andra bibliotek och någon större skillnad i
attityder och förhållningssätt var inte att förvänta sig i Lund (Höglund och Persson,
1978b; Höglund, 1983; Roos, 1989; Höglund et al, 1996). Jag ville emellertid få en
mer autentisk reaktion från bibliotekets närmaste omvärld. Vardera 300 enkäter
skickades till de båda grupperna. Svarsfrekvensen blev 47 procent för studenterna
och 61 procent för gruppen lärare/forskare.

När det gäller reliabiliteten i enkätundersökningen handlar det om den statistiska
inferensen, d.v.s. vilka slutsatser som kan dras ur det slutgiltiga urvalet till
populationen med den osäkerhet som orsakas av bl. a. oavsiktlig slumpmässighet.
Med antagandet att svaren är normalfördelade och med en konfidensgrad på 95
procent ligger avvikelserna mellan 4 och 7 enheter.

Urvalet har skett slumpmässigt, med en medveten fördelning mellan fakulteterna
då det gäller lärare- och forskarekollektivet så att den procentuella fördelningen
dem emellan svarar mot populationen. Någon liknande fördelning var ej möjlig att
göra för studentkollektivet.

Enkätundersökningen vände sig dels till populationen studenter vid Lunds
universitet dels till populationen lärare och forskare vid samma universitet. Den
skall kunna uttala sig om någon slags gemensam nämnare inom dessa båda
populationer. Med hur stor emfas kan detta göras med utgångspunkt i resultatet?

Fel i det statistiska resultatet kan förutom mätfel också handla om urval, täckning
och bortfall (Vejde, 1962). Urvalet har gjorts slumpmässigt med hjälp av kataloger.
Täckningen bedömer jag vad gäller lärare- och forskarkollektivet vara mycket nära
fullständig, medan det för studentkollektivet på grund av en större rörlighet bland
medlemmarna kan förväntas vara sämre. Emellertid kommer betydelsen av dessa
eventuella fel att minska i skuggan av bortfallet. Detta ligger för de båda
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undersökningarna på 39 respektive 53 procent. Ett stort bortfall innebär att
slumpmässigheten i urvalet drastiskt försämras.

Man kan naturligtvis spekulera i orsaken till bortfallet och vilken snedvridning
av resultatet som eventuellt kan tänkas uppkomma. Vid närmare analys av
svarsfrekvensen från de olika fakulteterna framgår det t ex att humanistisk fakultet
har en betydligt högre svarsfrekvens än övriga (75 %). Detta kan jämföras med den
låga frekvensen för medicinsk fakultet (37%). Ett rimligt antagande är också att
bortfallet är större bland de som använder biblioteket i mindre utsträckning. Så är
också fallet vad gäller medicinsk och teknisk fakultet i jämförelse med humanistisk
fakultet.

På grund av bortfallet i enkätundersökningen är slumpmässigheten inte längre
säkrad. Därmed kan såväl tillförlitligheten som giltigheten i resultatet ha påverkats
negativt. Som ovan nämndes har emellertid resultat av liknande utseende erhållits
vid tidigare undersökningar (Höglund,1983; Roos,1989; Frank och Hede,1995; Pors,
1995).

Ytterligare en enkät skickades i januari 1999 till 126 tjänstemän - bibliotekarier
och personer i motsvarande befattningar - vid universitetsbiblioteket (Bilaga 2).
Syftet var att gå upp till en högre förstoringsnivå i fråga om systemperspektivet och
testa bibliotekspersonalens syn på organisationsförändring, användare och
hjälpmedel. Undersökningen gjordes på en totalpopulation och är således inget
stickprov.

Enkäten besvarades av enbart 61 personer, trots upprepade påstötningar och
omredigering av frågeformuläret. Förklaringen till detta kan till stor del sökas i de
omständigheter som var för handen vid tidpunkten för utsändningen. Dels fanns
en stor trötthet över alla de förändringar som biblioteket varit utsatt för under
många år, dels var organisationen vid tidpunkten för utskicket föremål för stora
ekonomiska nedskärningar. Det har upplevts som omöjligt att intressera sig för
och besvara frågor kring organisationen och dess förändringar. Att så var fallet har
också kommit till min kännedom genom att personal kontaktat mig på eget initiativ.
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3. ORGANISATIONSTEORI I SYSTEMISK BELYSNING

I detta kapitel behandlas den del av den samhällsvetenskapliga organisationsteorin
som syftar på ett företags eller en förvaltnings uppläggning av verksamheten, där
individer och grupper planmässigt samverkar för ett gemensamt intresse.
Komplexiteten och organisationens flerdimensionella natur kvarstår dock som
utmaning. Det är dessa krafters och variablers samverkan i komplexa system som
studeras från olika perspektiv och infallsvinklar.

Många är de delar och variabler som ingår i begreppet organisation. Cybern-
etikern Ashby formulerar det ’the theory of  organization is partly coexstensive
with the theory of  functions of  more than one variable’. Han menar att kärnan i
företeelsen bygger på villkorlighet mellan två eller flera parter eller delar av den
helhet vi kallar organisation (Ashby,1962). En organisation kan i princip bli hur
stor och komplex som helst.

Olika systemteoretiska modeller har utvecklats för analys av aktuella företeelser
och studieobjekt. Dessa har olika karaktär beroende på vad man vill ta fasta på och
hur man uppfattar verkligheten. En indelning kan göras i strukturellt och processuellt
perspektiv. Inom organisationsteorin kan modellen t. ex. ta fasta på statiska
egenskaper såsom mål, organisationsstrukturer och andra tillståndsegenskaper, men
den kan också koncentrera sig på förändringar hos komponenter och relationer
över tid, belysa stabilitetsfaktorer och utbyten med omvärlden.

I föreliggande undersökning finns ett strukturellt perspektiv i kartläggningen
av de komponenter som ingår i ett dynamiskt skeende vilket i sin tur därefter
analyseras i ett processuellt perspektiv. Det strukturella perspektivet ges med hjälp
av i biblioteksorganisationssystemet ingående subsystem. Det processuella
perspektivet stöder sig på teorin om en självrefererande dynamik.

För att undvika ett alltför tungt teoretiskt avsnitt i början av avhandlingen, har
presentationen av olika teorimodeller delats upp i två avsnitt. Den teoretiska ramen
för strukturell analys ges i detta kapitel, medan teori om självrefererande system
följer först i Kapitel 7, efter den strukturella analysen.

Moderna teoretiker grupperar organisationsförändring såsom varande antingen
planerad förbättring eller en form av omvärldsanpassning. I den första gruppen
ingår strategiska val, beslutsfattande och organisationsutveckling, medan
populationsekologi, kontingensteori och institutionell teori hör till den senare
(Czarniawska-Joerges, 1996). Emellertid har planering och gemensamma beslut
tendensen att sluta i något som mer eller mindre avviker från intentionerna.
Omvärldens krav kan ej heller få dominera modellen, då organisationen med sin
identitet, sitt syfte och sina mål i så fall förlorar mening som någonting unikt.
Czarniawska-Joerges argumenterar för en syn på förändring som tar i beaktande
såväl intentioner som slumpmässiga händelser och institutionella normer, där
idéöverföring materialiseras på olika sätt, globalt såväl som lokalt.
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En förändring kan föregås av en idé om vad som skall uppnås och en kedja av
händelser följer som kan vara planerade eller oplanerade, kontrollerade eller
okontrollerade. Czarniawska - Joerges ser idén ta form som en bild (jfr Boulding,
1956) om hur organisationen och verksamheten kan och bör se ut. Därefter väntar
dess eventuella förverkligande sedan idén blivit förstådd, accepterad och
implementerad. Allt beroende på sociala, kulturella och ideella omständigheter.

Teorier om organisationsförändring har också grupperats på basis av studier
inom socialvetenskap, biologi och fysik (Van De Ven och Poole, 1995). Evolutions-
teori, livscykelteori, teleologi och dialektisk teori är fyra grupper som faller ut i Van
De Vens och Pooles undersökning. Inom var och en av grupperna dominerar olika
förändringskrafter, medan sättet att förändra beskrivs som konstruktivt(teleologisk
och dialektisk teori) eller preskreptivt( evolutions- och livscykelteori). Den
teleologiska modellen drivs t ex av krafter som har sin bas i målsättning, implemen-
tering, utvärdering och modifiering och som utgår från planmässig samverkan mellan
individerna i organisationen, medan den evolutionära modellen är föremål för
variation, selektion och bevarande i en återkommande sekvens av händelser som
driver dynamiken i kampen för resurser mellan delarna i en specifik population av
organisationer (Hannan och Freeman, 1977; Aldrich, 1979; Chakravarthy och
Lorange, 1991; March och Simon, 1958; Merton,1968).

van de Vens och Pooles tar ett stort perspektiv utifrån flera ämnesområden.
Det hela tangerar i sin generalisering allmän systemteori. Emellertid visar man genom
en jämförelse hur de variabler som karakteriserar var och en av modellerna även går
att finna i de övriga och att de flesta organisationsförändringar är sammansatta av
två eller flera drivande krafter. Gränserna mellan de olika teorigrupperna löses
därmed upp.

Aldrich ställer den evolutionära teorin mot ett antal organisationsmodeller och
utgår i jämförelsen av modellerna från de evolutionära begreppen variation, selektion,
bevarande samt transformation (Aldrich, 1999). Transformation definieras som en
större förändring i organisationen vilken får till följd att gamla rutiner bryts upp
och ny kompetens utmanar den traditionella. Tre områden pekas ut inom vilka
förändringen kan ske: målen, gränserna och aktiviteterna. Möjligheter och benägen-
het till förändring ser olika ut inom de sex olika modellerna. Eventuell tröghet kan
ha sitt ursprung såväl internt som externt.

Teorin om strukturell tröghet, som presenterades 1977 och har sin bas i organisa-
tionsekologin och evolutionär teori, framställer organisationer som relativt tröga
enheter (Baum, 1996). Teorin utgår från två frågor: Hur stora möjligheter har en
organisation till förändring och hur nyttig är en eventuell förändring för
organisationen, då organisationen har att hantera såväl interna som externa hinder
för förändring.

Förändringar i organisationens kärnkarakteristika såsom mål, auktoritetsformer,
kärnteknologi och marknadsstrategi är trögare än i mer perifera sådana, dit man bl. a.
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räknar nivåer i organisationshierarki, kontrollspann och antal subenheter. Trögheten
står också i direkt proportion till såväl organisationens ålder som storlek, då
standardisering, formalisering och kontrollsystem därmed blivit rigida och mindre
flexibla.

Hannan och Freeman har utifrån den ekologiska populationsdynamiken
argumenterat för selektionsmekanismer som drivande krafter vid förändring
(Hannan och Freeman, 1977). Den interna trögheten i organisationen i samband
med förändringen är ett av argumenten för denna ansats. De går i ett senare arbete
närmare in på den strukturella trögheten och ser den, på den populationsnivå som
analysen befinner sig på, snarare som en konsekvens av selektion än ett förhands-
villkor därför. Den strukturella trögheten, som hos en specifik klass av organisationer
kan vara knuten till en specifik omvärld, står i positiv korrelation till organisationens
ålder. De menar vidare att alltför komplexa organisationer löper risk att utplånas
vid reorganisation (Hannan och Freeman, 1984).

En del av de teorem angående strukturell tröghet som uppställts av Hannan –
Freeman har senare delvis ifrågasatts av Kelly och Amburgey. De har t ex i en
undersökning av organisationer inom flygplansindustrin t ex inte funnit något som
talar för att förändringar och reorganisation av kärnverksamhet hotar organisationens
överlevnad (Kelly och Amburgey, 1991). Emellertid är deras under-sökningsobjekt
endast ett fall och artikeln utgör som bäst ett exempel på empiriskt ifrågasättande
av modeller och generaliseringar kring funktionen organisation med alla dess variabler
och omständigheter.

Inom den ekologiska modellen sker generalisering i två nivåer: populations-
tillhörighet och populationsbeteende. Modellen utgör därför en svag för-
klaringsgrund till enskilda organisationers beteende. Den kan däremot tjäna som
orienteringsstöd vid modellval.

Ett svenskt universitetsbiblioteket är den typ av organisation som är aktuell i
denna avhandling, d.v.s. en stödfunktion till en verksamhet som har staten som
huvudman. Organisationen skulle kunna höra hemma i såväl det institutionella som
det resursberoende evolutionära perspektivet där transformationen eller
förändringen tvingas på utifrån genom resurskontroll, men där ledningen samtidigt
driver en aktiv linje i försöken att påverka och kontrollera omvärlden (Aldrich,
1999).

I detta teoretiska ramverk väljs ett konstruktivistiskt förhållningssätt då mål och
syfte utgör en väsentlig komponent i materialet. Den förändringsdynamik som är
av intresse ligger på en förstoringsnivå som inbegriper såväl ledning, strukturer,
mål och medarbetare i deras relation till omvärld och gränsfrågor. Organisationen
som system framträder då med sina delsystem och komponenter som avgörande
funktioner i förändringsprocessen. Vilka delsystem och vilka komponenter som
fokuseras kan naturligtvis ifrågasättas.



42

Checkland har i sin utveckling av Soft Systems Methodology gjort en ingående
analys kring synen på organisationer och organisationsstrukturer i samband med
systemimplementering och organisationsutveckling (Checkland och Scholes, 1990).
Organisationen är ett system i sin egen rätt, med komponenter och relationer.
Forskaren, tvingar emellertid på organisationen en mer eller mindre utvecklad
systematik. Den systemiska strukturen kan ligga lika mycket i själva problem-
formuleringen som i det studerade systemet i sig. Den ligger i betraktarens öga och
måste så göra då människan kognitiva resurser är begränsade.

MODELLKRITERIER

För att kunna problematisera organisationssystemet fokuseras i denna undersökning
vissa aspekter och strukturer på bekostnad av andra. Att de senare inte lyftes fram
innebär ej att deras betydelse för systemet saknar relevans. Men de prioriteras inte
i den specifika modellen.

De aspekter som avgjort analysmodellens utseende har valts utefter sin förmåga
att illustrera såväl biblioteksorganisationen i sig som dess förändringsvilja och
identitetskonservatism. Organisatoriska komponenter som ledarskap och
professionellt rollspel är två självklara sådana, liksom den tekniska delen av
verksamheten då den aktuella förändringen har sin kärna i det datorstödda
bibliotekssystemet. En omfattande och meningsfull förändring måste för att slå
igenom och ta form också inbegripa organisationens strukturer, som inte minst de
tekniska komponenterna bör ha en intim samverkan med. Men bakom all förändring
döljer sig också en målsättning som är mer eller mindre uttalad och genomarbetad
i organisationen och bland dess medarbetare och som har sina rötter såväl i
organisationens historia som i behov och värderingar i det omgivande samhället
och suprasystemet. Det är dessa perspektiv och företeelser som modellen skall
belysa och begreppsliggöra för djupare förståelse för hur bibliotekets krafter tar
form.

Komponenternas analysförmåga står i relation till deras skärpa och djup, till
hur väl de förmår svara mot sin rubricering. Men de skall också kunna fånga in
tillräckligt många företeelser och uttryck som styrker just denna rubricering i analysen.
Så kommer t. ex. ledningsaspekten till uttryck inte bara i strategiska frågor utan kan
också återfinnas i olika former av stödaktiviteter, omvärldsbevakning och
professionellt rollspel. På liknande sätt gör värderingar och målsättningar avtryck i
organisationsstrukturen som i sin tur samverkar med tekniken och dess utveck-
lingsmöjligheter.

Vid arbetet med en teoriram har jag utgått från fyra klassiska systemmodeller
för att försöka fånga in de kriterier jag funnit relevanta för undersökningen. Den
analysstruktur som Thompson presenterar är en av de tidigare perspektiven där
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omvärldens betydelse och organisationens teknologi lyftes fram som avgörande
för dess struktur och dynamik, och som viktiga komponenter i det ömsesidiga
beroendet mellan olika delar i organisationen (Thompson, 1967). Universitets-
bibliotekens transformationsteknik bygger på såväl ömsesidighet i samverkan som
mer begränsad, enskild verksamhet, och de olika delarna har ofta sina egna
uppgiftsrelationer till omvärlden.

Organisationsstrukturens design och dynamik har analyserats av Mintzberg
(Mintzberg, 1983). Hans modeller tar fasta på koordinerande mekanismer, struktur-
parametrar och dynamiska faktorer av betydelse för strukturens förändring och
utveckling. Fem olika delstrukturer presenteras, som var och en kan påverka och t
o m dominera en organisations hela verksamhetskultur. Universitetsbiblioteken har
en såväl stödjande byråkratisk funktion gentemot sitt universitet som en professionell
roll som går utöver den lokala stödfunktionen. Den dynamik som kan råda mellan
olika delstrukturer kan därför vara intressant att tillämpa i en biblioteksorganisation.

Ytterligare modeller med delsystem som profilbärande indelning av organi-
sationssystemet finns utvecklade av andra forskare. Katz och Kahn har med sin
organistiska ansats tagit fasta på organisationens psykosociala kultur för
verksamhetens utveckling och överlevnad (Katz och Kahn, 1978). En liknande
modell har senare presenterats av Kast och Rosenzweig, som i ett mer strategiskt
ljus lyft fram organisationsstruktur och mål såsom delsystem (Kast och Rosenzweig,
1985).

TEKNIK OCH INDIVIDER I RATIONELLT SAMSPEL

I ett försök att förstå organisationers sätt att fungera såsom öppna system, utgår
Thompson från rationalitetsbegreppet (Thompson, 1962; Thompson, 1967;
Thompson, 1974). Komplexa organisationers främsta problem är osäkerheten i
omvärld såväl som organisation, där teknologi och miljö är de viktigaste källorna
för detta. I sin analys av hur organisationen förhåller sig till olika situationer av
hinder, problem och oförutsägbarhet arbetar han med de två delsystemen teknologi
och individer i samverkan, d.v.s. det sociala systemet.

Thompson ger aldrig någon direkt definition av vad han inkluderar i begreppet
teknik eller teknologier. Mycket talar dock för att han i detta begrepp lägger såväl
kunskap, mekanik som mänskliga handgrepp och åtgärder på det operativa planet.

Organisationer förväntas uppnå resultat, varför deras handlingar förväntas vara
rationella. Den tekniska rationaliteten är en funktion av tillgänglig kunskap och
grad av måluppfyllelse, medan den organisatoriska rationaliteten förutom den
tekniska rationaliteten också omfattar förvärvande av resurser och omhändertagande
av produkter.
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Thompson talar om s.k. buffertzoner som organisationen upprättar för att skydda
den tekniska basverksamheten från okontrollerbar inverkan. Detta innebär att man
försöker utjämna inflödes- och utflödestransaktioner och försöker förutse och
anpassa sig till miljöförändringar. Det kan handla om lagring, förebyggande underhåll
av utrustning, rekrytering av personal i tid eller utbildning inför kommande
förändringar. För att utjämna transaktionerna kan man styra efterfrågan med hjälp
av tidsbeställning, prognosstudier eller information till kunder. Om detta inte
fungerar tvingas man till ransonering, vilket innebär prioritering av ett eller annat
slag. Boklån och bokförvärv kan t ex skäras ner vid ett bibliotek. Andra service-
organisationer kan tillåta sig att endast ta emot tvingande eller intressanta fall.

Buffertzoner är något som biblioteken kan ha utvecklat i samband med
informationsteknologins hot och möjlighet och ett inte sällan förkommande
ifrågasättandet av bibliotekets roll i det framtida informationssamhället.
Anpassningen till denna omvärldsförändring tar sig bl. a. uttryck i en uppluckring
av den professionella identiteten och försök med tjänster och aktiviteter på områden
som efterfrågar aktörer, men också kan ha andra etablerade aktörer från tidigare.

Teknologiska krav inom organisationen medför beroendeförhållanden som var
och en kräver en speciell metod för kommunikation och samordning. Detta delar
Thompson in i tre nivåer. Ett delat beroende är den enklaste formen, vilken berör
alla delar av en organisation vars beslut och agerande får konsekvenser för
organisationen som helhet. Serieberoendet uppstår då utflöde i en del är inflöde i
en annan. Detta kräver gemensam planering. Den traditionella biblioteks-
verksamheten t. ex. med förvärv, katalogisering, arkivering och låneservice utgör
ett tydligt flöde av serieberoende, som mer eller mindre har utgjort ett hinder för de
enskilda seriekomponenternas fördjupning och utveckling. Slutligen, den mest
komplexa nivån är de beroenden som bygger på ömsesidighet i utflöde och inflöde.
Dessa tre beroenden utgör grunden för uppbyggandet av organisations-strukturer
och hierarkier.

Organisationens domän är de områden i miljön där den tillåts och kan verka.
Där utsätts den också för begränsningar eller störningar. De delar av miljön som är
relevanta eller potentiellt relevanta för målformulering och måluppfyllelse benämns
efter Dill som handlingsmiljö (Dill,1958) . I denna handlingsmiljö strävar organisation
efter största möjliga oberoende och makt. Begränsas den på ett område, kommer
den att försöka utverka desto mer makt inom de övriga. Rationalitetskravet bör
därför, menar Thompson, medföra att organisationen bygger upp sig så att den
minimerar behovet av kompromisser och andra åtgärder som är dyrbara för dess
existens och utveckling. Detta kan ske genom olika slag av samarbetsstrategier.

Genom att förvärva komponenter i omvärlden kan den emellertid öka sitt
oberoende. Det kan t ex gälla stödjande verksamhet av något slag. Man kan försöka
lägga beslag på domäner både bakåt och framåt i transformationsprocessen. Detta
kan öka kontrollen över resurser såväl som klientbeteenden. Universiteten t ex
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införlivar sina klienter som studentmedlemmar som genomgår utbildningsprocessen,
men som också måste anpassa sig till disciplin och andra begränsningar. Samtidigt
måste den samordna dessa sina komponenter i en organisation som inte är skapad
för detta. Det kan t ex saknas tillräckliga kunskaper inom den administrativa
verksamheten för att införliva och smidigt koordinera de förvärvade komponenterna.

Osäkerheten och störningarna i miljön och teknologins krav på säkerhet, skapar
ett tryck på organisationen att växa på ett sätt som styrs just av egenskaper hos dess
teknologi och dess miljö. Universiteten t ex utvecklar nya avdelningar och
institutioner som en reaktion på den ökade kunskapsmängden. Uppkomsten av
nya discipliner kan ses som strukturella reaktioner på en ohanterlig mängd kunskap.

Anpassningen till begränsningar och oförutsedda händelser är ett problem i
första hand för organisationens utåtriktade komponenter. Beroende på om
handlingsmiljön är stabil eller dynamisk, homogen eller heterogen, struktureras
anpassningen genom att spela med regler och specialisering. Är de utåtriktade
komponenterna oberoende av den tekniska kärnan kommer de att centraliseras
som funktionella avdelningar. Om det däremot råder ett ömsesidigt beroende mellan
den tekniska kärnan och de utåtriktade komponenterna decentraliseras de utåtriktade
komponenterna till de tekniska områden där de har sin förankring.

När det gäller den domän inom vilken universitetsbiblioteken verkar, har
biblioteket där mer eller mindre kontroll över universitetsinstitutionernas samlingar.
Service till institutionerna och institutionsbiblioteken är en utåtriktad komponent
vars status i organisationsstrukturen kan vara beroende av maktfördelningen mellan
universitetsbibliotek och universitetsinstitutioner.

Relationen mellan tjänstemannens bundenhet till organisatoriska regelverk och
handlingsfriheten för användare och kund har Thompson utvecklat till en
klassificering i fyra grupper, var och en motsvarande en kombination tjänstemannens
regelstyrning och kundens varierande frihet (Thompson, 1962). Transaktionen dem
emellan kan antingen mynna ut i en fullbordan, avbrytas eller fullbordas först efter
olika mellanled av överenskommelser och sidotransaktioner. Den svåraste relationen
mellan tjänsteman och kund utgör den där båda har störst frihet att agera efter eget
gottfinnande. Denna typ av relation finner man t e x i privat specialistverksamhet
bland läkare, jurister eller andra professionella entreprenörer.

Organisationens förhållningsätt, handlingsmönster och agerande på olika sätt
för att undvika osäkerhet har naturligtvis sin utgångspunkt hos enskilda individer
eller grupper av individer. Därför har mänskliga beteenden i och omkring
organisationen stor betydelse för förståelsen av organisationens sätt att fungera.
Detta kallar Thompson det sociala systemet. Han använder sig av begreppen
handlingsfrihet och makt för att kartlägga detta.

Arbetet ses dels som en del av organisationen, dels som en del av individens
karriär. Genom arbetsuppgifternas inplacering inom specifik teknologi förser
organisationen individen med en bestämd handlingssfär. Den makt individen kan
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utöva relativt organisationen har att göra med arbetets art. I teknologier präglade av
rutin, med få avancemangsnivåer och små möjligheter att uppmärksammas, får
individen lita till kollektiva förhandlingar för skyddande och höjande av
arbetsområdets status. Individer med mer gränsbevakande uppgifter, där stor
osäkerhet råder i handlingssfären, ges inte sällan stor makt relativt organisationen.
Yrken i intensiva teknologier och med flera avancemangsmöjligheter ges i allmänhet
stort utrymme för egna initiativ. Genom att göra sig synlig för kolleger med hjälp av
t ex publicering, seminarier och liknande aktiviteter, ökar karriärmöjligheterna.

Det är alltså inom arbeten som kräver egna initiativ, gränsbevakande uppgifter
och professionella arbeten, som individens politiska agerande bäst kan inverka på
organisationsprocessen. Bibliotekstjänstemannens arbete har av tradition varit relativt
bundet vid regler och rutiner. Möjligheterna till professionellt initiativ har varit
begränsade.

Den handlingsfrihet som ges individen i olika arbetsbefattningar kan utnyttjas
på olika sätt. Individen har en viss motivation att ta på sig handlingsfrihet, men en
annan motivation att utöva denna sin handlingsfrihet. Thompson diskuterar det
spel som utvecklas mellan individens resurser att utnyttja sin handlingsfrihet
och organisationens behov att kontrollera densamma. Individens mod att utnyttja
sin handlingsfrihet står i relation till osäkerheten om att kunna påverka
organisationen, som i sin tur kan motverka det genom olämpliga strukturer.

Även graden av konsekvenser vid eventuella misstag hämmar handlings-
benägenheten. Detta visar sig bl. a. i konservatism, försiktighet och ett fasthållande
vid regler och föreskrifter. Om organisationen premierar dessa beteenden kan
beslutsfattande och utveckling motverkas.

Ju mer dynamisk teknologin och handlingsmiljön är desto intensivare politiska
processer i organisationen. Det är då arbeten med stor handlingsfrihet som deltar i
dessa processer. Dess innehavare bevakar sin maktposition genom koalitioner av
olika slag. Vid förändring av de organisatoriska beroendeförhållandena hotar vissa
koalitioner och möjliggörs nya.

Thompsons modell illustrerar hur komplexa organisationers osäkerhet härrör
från tre olika källor. Den externa osäkerheten finns dels i den allmänna bristen på
kunskap om orsak och verkan i det omgivande samhället, dels i oförsägbarheten i
resultatet av det egna handlandet då händelser i omvärlden här spelar in. Dessutom
finns den interna osäkerheten som har sin upprinnelse i beroendet mellan
organisationens olika komponenter, inom såväl som mellan de båda delsystemen
teknik och sociala händelser.

Genom att kombinera det öppna systemets sårbarhet och rationella åtgärder
med den interna beslutsångestens tendens till tröghet och slutenhet visar modellen
på en situation som varit och fortfarande är aktuell för många biblioteks-
organisationer. Vidare utgår modellen från att organisationer beter sig rationellt
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vilket på en mer övergripande nivå naturligtvis kan ifrågasättas. Även i denna
avhandlingens frågeställning ligger ett sådant ifrågasättande.

FEM STRUKTURER

Ett annat sätt att strukturera delsystem i en organisation har presenterats av
Mintzberg (Mintzberg, 1983). Han låter i modellen de fem områdena strategisk
ledning, mellanled, teknikstruktur, stödfunktioner och operativ verksamhet utgöra
plastiskt formbara delar, vars storlek och form varierar med organisationens karaktär
och förändring.

I den operativa kärnan finns den personal som är direkt knuten till basarbetet för
organisationens produktion av produkter och tjänster. Man har att säkerställa inflöde,
såväl som dess transformation till utflöde som därefter skall distribueras. Dessutom
ingår i detta delsystem personal för direkt, nära stöd i de olika aktiviteter och
operationer som utförs. I denna del är oftast också standardiseringen driven längst
för att skydda verksamheten mot yttre störningar.

Den strategiska toppen har ett övergripande ansvar för verksamheten. Man har att
se till att organisationen effektivt uppfyller sitt syfte och att krav och behov hos
ägare och intressenter tillmötesgås. Detta tar sig uttryck i övervakning av
verksamheten, upprätthållande av omvärldsrelationer och strategisk planering.

Den strategiska delen är direkt kopplad till chefer och ansvariga i den del
Mintzberg kallar mellanledet och som strukturellt visar sig i det hierarkiska kontroll-
spannet. Detta utgör det vertikala kontroll-, kommunikations- och informationsledet
i organisationen.

Teknikstrukturen har i Mintzbergs modell till uppgift att analysera de tekniska
förutsättningarna och kraven i verksamheten. Det kan handla om anpassning till
den förändring som sker i omvärlden, men också kontroll av organisationens
stabiliserings- och standardiseringsstrukturer. Den är verksam på alla nivåer i
organisationen, alltifrån det operativa verksamhetsflödet, över utbildning och träning
av ledare på mellannivå till den övre nivån där de utformar strategiska och ekonomiska
planeringssystem.

De olika generella stödfunktioner som utvecklas parallellt med att organisationer
växer är samlade i de femte delsystemet. Dessa funktioner karakteriseras av att de
ligger utanför de operativa kärnverksamheterna, de har sin egen professionalism.
De utgör verksamheter som en organisation också kan välja att köpa utifrån. Exempel
är forskning och utveckling, bibliotek, datorservice, juridisk expertis och cafeteria.
Uppgifterna kan vara en angelägenhet för all personal i organisationen eller enbart
vissa avdelningar eller nivåer i verksamheten.

De fem strukturernas inbördes förhållande och betydelse för organisationens
karaktär och utvecklingsförlopp har intressant tillämpning för bibliotek, då dessa
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ofta utgör stödfunktion till annan verksamhet, men samtidigt är unika i sin egen.
Identitetskriser kan uppstå, där frågan om mål och medel lätt fördunklas.

De konfigurationer som en organisation antar har sin upprinnelse i hur de fem
delsystemen förändras och inverkar på varandra, vilken relativ makt de tillåtes utveckla
och hur centralisering eller decentralisering relaterar till detta. Alla de fem delsystemen
vill var och en få kontroll över sin egen verksamhet. Därför uppstår i organisationen
ett starkare eller svagare sug i riktning av något system. Där detta är som starkast
kommer också organisationens konfiguration att få sin bas.

Den strategiska toppen vill gärna besluta över verksamheten och önskar därför
centralisera och en s k enkel struktur uppstår. Det tekniska delsystemet hjärtefråga
är standardisering av arbetsprocesserna, vilket medför en begränsad horisontell
decentralisering. Maskinbyråkratin uppstår.

Den operativa kärnan i verksamheten vill inte att administratörer alltför mycket
skall infiltrera deras arbete. Genom att åstadkomma vertikal och horisontell
decentralisering blir de i högre grad autonoma och deras professionalism kan därmed
stödja sig på extern utbildning. De kan koordinera sig i enlighet med sina färdigheter
och minskar så beroendet av organisationen.
Vi får en s k professionell byråkrati.

Då mellanledet vill öka sin makt får det försöka tillägna sig denna antingen från
den strategiska toppen eller från den operativa verksamheten under sig. Det blir
med andra ord en begränsad vertikal decentralisering, som resulterar i en
framträdande form av divisionalisering på denna nivå.

Slutligen kan de stödjande funktionerna öka sin makt genom att få sin expertis
bekräftad och eftertraktad vid olika slag av beslutsfattande. Detta underlättas om
organisationens verksamhet är strukturerad i olika arbetskonstellationer, dit den
stödjande professionalisten går in vid behov. Mintzberg kallar denna konfiguration
adhocrati, ett begrepp lånat av Alvin Toffler (Toffler 1970).

Den enkla konfigurationen har sin tyngdpunkt i den strategiska toppen. Starkt
centraliserad som den är, saknar den en utarbetad struktur. De övriga fyra delarna
är blygsamma i storlek. Den är föga formaliserad, med minimal planering. Den är
mycket organisk till sin natur. Alla beslut fattas mer eller mindre av en verkställande
ledare.

Omvärlden tenderar att vara på en gång både enkel och dynamisk, vilket
underlättar ett beslutsfattande utgående från en enda person. En vilja kan lätt anpassa
sig till dynamiken i en osammansatt omvärld. Denna konfiguration hittar man bland
unga organisationer som tvingas luta sig mot ett starkt ledarskap. Det innebär att de
flesta organisationer har passerat detta stadium.

Ett problem för dessa organisationer är den starka centraliseringen och
sammanblandningen av strategiska och operativa frågor. En styrka däremot är det
uttalade syftet och känslan för målmedvetenhet som präglar dess verksamhet.

Om den tekniska delen tillåts prägla organisationen växer den s.k. maskinbyråkratin
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fram. Den har högt specialiserade arbetsuppgifter, ofta karakteriserade av
rutingöromål och regler för beteendemönstret i arbetet. Den administrativa
strukturen är väl utvecklad, med tydliga gränser mellan beslutsled och personal.
Denna organisation anfäktas av kontroll. Osäkerhet försöker man eliminera genom
regelverket och kontrollen så att verksamheten löper maskinellt. Genom denna
rigiditet kommer konflikter att värka i organisationen. Det sociala och det tekniska
systemet går helt enkelt inte ihop.

Den omvärld som underlättar framväxten av denna konfiguration är den enkla
och stabila. Endast den kan samspela med kravet på förutsägbarhet och någorlunda
kontroll. Man finner den i organisationer som fått tid att mogna, är tillräckligt stora
för denna typ av operativ verksamhet och där standardisering hunnit utvecklas.

Massproducerande företag utgör det bästa exemplet på detta slag av organisation,
men de går också att finna bland s k manschettbyråkratier, där kontorstjänstemän
ersätter löpande bandarbetarna. Den externa kontrollen som många organisationer
måste underkasta sig medför också att dess struktur antar den maskinbyråkratiska
konfigurationen.

Spänningen mellan kontroll och standardisering och människors behov av frihet
och självförverkligande, mellan tekniska effektivitetskrav och individuell tillfreds-
ställelse är alltid ett problem.

Den komplexa men stabila omvärlden är den lämpligaste miljön för
organisationskonfigurationer som präglas av någon form av yrkesskicklighet att
växa fram i. Dessa benämner Mintzberg professionella byråkratier. Det är den operativa
kärnan som är den väsentliga och dominerande delen av verksamheten. Det utvecklas
en horisontell specialisering med såväl horisontell och vertikal decentralisering i
beslutsfattandet. Här finner man universitet, sjukhus och skolor.

De operativa specialisterna har stor kontroll över sitt eget arbete. De har oftast
starkare relationer till kunder och klienter än till sina kollegor. Det standardiserade
yrkeskunnandet utvecklas i allmänhet utanför organisationen. Till skillnad från
maskinbyråkratin utvecklas här inte makten i hierarkierna utan i expertisen.
Emellertid kan här finnas parallella hierarkier - en demokratisk professionell sådan
och en maskinbyråkratisk, top -down karakteriserad inom stödsystemet. Den senare
är väl utvecklad för att ge den service den operativa verksamheten kräver och är i
stort behov av.

Problemen i denna organisation är i första hand förknippade med koordinering,
individens handlingsfrihet och självbestämmande samt som följd härav trögheten
när behov förligger av organisationsförändring.

Den divisionaliserade formen förekommer till största delen inom näringslivet.
De olika divisionerna i detta organisationens mellanled, är var och en unik och har
sin egen struktur, men de har alla centraliserade beslutsfunktioner. Omvärlden,
marknaden avgör hur divisionaliseringen sker, som emellertid begränsas av
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organisationens tekniska system. Bäst fungerar denna konfiguration i en någorlunda
stabil och enkel miljö.

Mintzberg menar att denna konfiguration har det smalaste existensområdet av
alla. I en alltför stabil och händelselös omvärld glider den in i maskinbyråkratin.
Utvecklas den till fullo, blir den lätt instabil och splittras upp i självständiga
organisationer.

Återstår så den av stödfunktionerna präglade organisationen, den s.k. adhocratin.
Denna bygger på projektgrupper ad hoc, där expertis av olika slag ingår. Det kan
sägas vara en modern form av organisationsstruktur, den minst strukturerade. Den
är i hög grad organisk med utvecklad horisontell specialisering som kräver ömsesidig
anpassning vid större beslut. Expertisen i stödfunktionerna spelar en nyckelroll.
Den kallas ofta matrisorganisation.

Att förbättra och förnya innebär ofta att bryta invanda mönster. Detta innebär
också att byråkratiska former såsom distinkt uppdelning av arbetsuppgifter,
differentiering i avdelningar och framhävande av planering och kontroll måste hållas
tillbaka. Verksamheten måste ständigt förändras och utvecklas beroende på den
dynamiska och instabila omvärld som organisationen befinner sig i. Denna förnyelse
bygger på specialkunskaper och frihet till kreativitet, inte standardiserad och
strukturerad kunskapstillämpning som i fallet med den professionella byråkratin.
Ej heller är expertisen koncentrerad till verksamhetens kärna utan fördelad över
hela organisationen.

’Adhocratin’ har en tendens att byråkratiseras med tiden. All verksamhet passar
inte in i dess sätt att fungera och inte minst måste omvärldens dynamik vara tillräckligt
omfattande för att verksamheten inte skall stelna i byråkratiska former. Problem
som denna organisationen och dess medlemmar måste lära sig leva med handlar
om osäkerheter, tvetydigheter, brist på koordinering, brist på effektivitet.

Mintzberg understryker att ingen av dessa konfigurationer existerar i sin
renodlade form. Snarare vill han se de fem formerna som olika huvudkrafter inom
en organisationen som strider om makten och sin egen integritet. För att den
strukturella helheten skall nå ett så harmoniskt stadium som möjligt drivs
organisationen mot någon av de strukturella konfigurationerna. Dessutom kan flera
av dem samtidigt ha sin styrka i olika delar av organisationen.

Modellens tillämpning för den aktuella organisationstypen kan ifrågasättas.
Distinktionen mellan den tekniska och den operativa strukturen kan vara svår att
kartlägga inom en offentlig verksamhet som bibliotek. Samtidigt utgör denna
uppdelning en utmaning för frågan om bibliotekariens professionalism. Det s.k.
mellanledet är en annan struktur som inte har någon historisk förankring i
biblioteksorganisationen då dess omvärld och ’marknad’ hittills varit homogen och
ganska enhetlig. Å andra sidan har den operativa verksamheten haft en tendens att
diversifiera sig, grundat på respektive aktiviteters särart. Med andra ord; att en modell
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av olika skäl inte svarar mot studieobjektets profil, behöver inte innebära att den ej
förmår problematisera dess egenskaper.

DEN ÖPPNA PSYKOSOCIALA ORGANISATIONEN

Daniel Katz och Robert Kahn tar utifrån ett psykosocialt perspektiv fasta på
organisationssystemets öppenhet och dess relationer till omvärlden (Katz och Kahn,
1978). De presenterar en integrerad organisationsmodell, där olika subsystem genom
sin specifika karaktär har att sörja för systemets överlevnad.

Denna organismiska syn på organisationen utgår ifrån ett biologiskt överlevnads-
paradigm inkluderande begrepp lånade från biologin och termodynamiken. Genom
termer som inflöde, transformation och utflöde benämns förutsättningarna för
organisationens hela existens.

Relationerna till omvärlden och inte minst valet av resursinflöde och resulterande
tjänster och produkter har sitt ursprung i organisationens identitet. Organisationen
måste genom inflöde av energi, strukturering, transformation och utflöde hålla
entropiökningen i schack. Följden blir annars desorganisation och upplösning av
verksamheten.

Det organisatoriska systemet försöker också upprätthålla någon form av stabilt
dynamiskt tillstånd – s.k. homeostas. Detta innebär att interna och externa
förändringar kan påverka systemet, men organisationens generella identitet bibehålls.
Denna tendens kan emellertid medverka till att låsa organisationen i traditionella
mönster och förhindra nödvändig utveckling på lång sikt.

Inflödet av resurser kan rubriceras som materia, energi eller information.
Organisationens kontroll av sin status relativt omvärlden bygger på inflöde och
bearbetning av information. Härigenom sker återkoppling och justering för adaption
till förändringar externt såväl som internt. Den cybernetiska processen är viktig för
organisationens möjligheter att styra verksamheten genom hot och möjligheter mot
mer eller mindre uttalade mål.

Öppenhet innebär relationer till företeelser i omvärlden. Emellertid måste
samtidigt någorlunda stabila systemegenskaper och stabila relations- och beteende-
mönster upprätthållas om systemets identitet skall vidmakthållas. Därför sker
selektion av inflöde som i första hand bestäms av kärnverksamheten.

Sociala system har till skillnad från organismer större möjligheter att leva vidare
genom utbyte av komponenter och förändring av strukturer menar Katz och Kahn.
De är mänskliga uppfinningar som med åtskilliga år kan överleva de organismer
som uppfann dem. Det som håller dem samman är ej biologi utan psykologi, vilket
tar sig uttryck i normer, rollspel och bakomliggande värderingar. Beroende på vilka
dessa psykosociala variabler är och hur de tar sig uttryck och förhåller sig till varandra,
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växer olika organisationskulturer fram och präglar organisationen både i dess delar
och som helhet.

Författarna tydliggör i sin modell hur de funktioner som personalen har att
hantera för organisationens överlevnad och utveckling också ger sig till uttryck i
olika subkulturer eller subsystem. De kan i sin tur var och en sätta sin identitet på
hela organisationen beroende på vad som är verksamhetens kärnfunktion.

Samtliga fem subsystem har inte alla lika stor bäring för en biblioteksorganisation.
Såväl det stödjande som det adaptiva systemet har ofta en svag om ej obefintlig
existens inom sådan verksamhet. Varför det är så och vad det får för implikationer
återkommer jag till i analysen.

I modellen synliggörs fem olika subsystem. Den produktion som organisationen
är till för att utföra tas om hand av det produktiva eller tekniska systemet. Det gäller
processen som verkar på den energi eller information som kommer som en resurs
från omvärlden och de aktiviteter som är förknippade härmed. Det utvecklar en
dynamik som bygger på teknisk kunnighet och skicklighet. Dess ideologi och kraftfält
karakteriseras av kraven på uppgiftens utförande.
Detta system är också det system som avgör hur organisationen som helhet
klassificeras, vad som karaktäriserar den.

Det stödjande systemet handhar anskaffandet av resurserna i omvärlden såväl som
avyttrandet av slutprodukt i densamma, men också aktiviteter av legal och social
karaktär för att trygga PR, resurstilldelning och nödvändiga relationer till omvärlden,
moderorganisationen och andra intressenter. Hit kan räknas t ex styrelse och högre
förvaltning. Man kan också se detta som ett gränssystem, med två inriktningar, där ett
stödjande system tar hand om resursbevakning och avyttrande av produkter medan ett
institutionellt system handhar sociala och legala relationer nödvändiga för
organisationens existens och utveckling.

Det underhållande systemet siktar på stabilitet och förutsägbarhet. Detta system
skall i första hand bevara organisationen, se till att allt löper efter uppgjorda riktlinjer.
Straff  och belöning är de instrument som styr det hela i önskad riktning. Mekanismer
såsom formalisering och institutionalisering utvecklas för att hålla kvar organisationen
i ett homeostatiskt tillstånd.

Ett fjärde system är det adaptiva systemet. Liksom det förra har detta till uppgift
att bevara organisationen. Men inte genom att koncentrera sig på vad som har
uppnåtts utan genom att uppmärksamma förändringar i omvärlden och föreslå
åtgärder för organisationens anpassning i ett eller annat avseende. Detta subsystem
kan i praktiken vara mer eller mindre identiskt med produktutvecklingsavdelning,
marknadsavdelning eller planeringsavdelning.

Det femte subsystemet handlar om organisationens ledning, som har yttersta
ansvaret för kontroll, koordinering och ledning av de övriga. Författarna lyfter fram
två aspekter. Dels handlar det om reglerande mekanismer för styrning och kontroll,
dels om auktoritetsstrukturer.
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Det produktiva systemet har skickligheten i uppgiftsutförandet som främsta
drivkraft. Därmed inte sagt att man når detta mål eller att organisationen som helhet
blir optimalt effektiv. Standardisering av metoder och utföranden kan innebära
trångsynthet och suboptimering och en ovilja att ta andra organisatoriska aspekter
i beaktande.

Det underhållande systemet utmärks utav ett vidmakthållande av stabilitet och
förutsägbarhet i organisationen. Dynamiken cirklar så att säga kring ett stabilt
jämviktstillstånd. Olika mekanismer existerar för detta ändamål. Det gäller t ex att
anställa personal som ’passar in’ eller indoktrinera nyanställda. De viktigaste medlen
att hålla kvar stabiliteten ligger i institutionalisering och formalisering. Operativa
procedurer standardiseras och utvecklas inte bara för produktionen utan också för
mänskliga relationer. Det blir lätt att de organisatoriska ritualerna förväxlas med
funktionalism.

Dynamiken i det system som svarar för resursanskaffning och produktavyttring
är kanske som mest påtaglig i den del av systemet där produkten skall accepteras.
Marknads- och försäljningsavdelningar gör allt för att påverka avnämarna och
kunderna, men här finns en spänning mellan att få omvärlden att acceptera produkten
och att förändra produkten efter omvärldens krav eller önskemål. Det senare
inkluderar inte sällan ledningens ingripande och mycket energi satsas därför på att
få kunden att anpassa sig till produkten. Detta för direkt över till processer som
planering och utveckling och det system som skall uppmärksamma förändringar,
hot och möjligheter i omvärlden - det adaptiva systemet.

Man är i det adaptiva systemet liksom i det underhållande systemet angelägen
om organisationens överlevnad. Man vänder sig emellertid i detta syfte utåt mot
omvärlden, till skillnad från det underhållande systemet som vänder sig inåt
organisationen. Det adaptiva systemet vill på ett eller annat sätt få den externa
världen under kontroll och därmed få möjlighet till bättre förutsägelse. Detta kan
ske genom att vidga gränserna för organisationssystemet eller på annat sätt
kontrollera krafterna i omvärlden för den egna överlevnaden. Det måste emellertid
också försöka få den egna organisationen att anpassa sig till de krav, hot och
möjligheter som observeras i omvärlden, bland avnämare och resursgivare. Båda
handlingsvägarna sker inte sällan samtidigt med för omvärldens ögon ologiska
kompromisser som följd. Vilken väg som överväger har också att göra med
organisationens egen styrka i relation till förändringarna i omvärlden. Har man att
välja mellan att försöka ändra avnämares och kunders preferenser och att ändra på
sina egna strukturer och personals beteende väljer man ofta det förra.

Ledningssystemet slutligen griper över och påverkar de fyra övriga. Följande
basfunktioner urskiljs inom detta system: koordinering av subsystem, konfliktlösning
mellan hierarkiska nivåer och koordinering av externa krav med organisationens
resurser och behov. Dynamiken mellan de fyra övriga subsystemen kommer ofta i
konflikt och kräver ledningens bedömning och beslut. Då kompromissernas dynamik
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ofta få råda, blir det inte sällan ryckigheter såväl i beslutsgången som i organi-
sationsförändringen. En förändring i en del av organisationen kräver så småningom
kompensatorisk förändring i en annan del.

Många organisationer har inget uttalat adaptivt subsystem, utan dessa aktiviteter
ankommer det på ledningssystemet att utföra. Det ingår i koordineringen av
omvärldskrav och organisationsresurser. Förr eller senare åvilar beslut om förändring
ändå alltid ledningssystemet. Vilket av de fyra subsystemen som i allmänhet får
ledningens öra, kan bero mycket på vilket system den ledningsansvarige själv känner
störst samhörighet med.

Modellen har en uttalad adaptiv karaktär, med ett specifikt subsystem för detta
syfte. Gränserna mellan det produktiva/tekniska systemet och det underhållande
systemet är mer oskarpa än mellan övriga subsystem och differensen dem emellan
är i dagens organisationer kanske mer svårdefinierade än tidigare. Modellen saknar
på något sätt rörelseriktning, den står stilla i sin psykosociala homeostas.

ORGANISATIONEN I EN KONTINGENT OMVÄRLD

En annan systemteoretisk modell har presenterats av Fremont Kast och James
Rosenzweig som de kallar ’the Contingency Approach Model’ (Kast och Rosen-
zweig,1985). ’Contingency’ kan översättas eventualitet- oförutsedd händelse-
tillfällighet- slump- ovisshet, vilket direkt pekar på betydelsen av omvärldsbevakning
i modellen. Denna modell byggs också upp genom en integration av subsystem,
men dessa är här något annorlunda definierade än i modellen av Katz och Kahn.

Organisationen indelas också här i fem grundläggande subsystem. Modellen
bygger på antagandet att det måste finnas en överensstämmelse mellan
organisationen och dess omvärld samt mellan de olika subsystem man valt att
definiera. Ett av dem är mål- och värdesystemet. För att organisationen skall kunna
tilldelas resurser från det omgivande samhället, måste den anpassa sig till de sociala
värderingar och övergripande mål som gäller där. Själva organisationens existens
har därför sina förutsättningar i detta system.

En organisation är ett mer eller mindre öppet system. Helt öppet kan det aldrig
bli, det måste i vissa avseenden skydda sin integritet för att kunna utföra sitt uppdrag.
På kort sikt kan slutenheten försvaras, på lång sikt blir den förödande. Öppenhet
handlar om hur mycket information som organisationen som system tillåter passera
i båda riktningarna gentemot sin omvärld, och inte minst hur stora effekter denna
information tillåtes få.

Moderorganisationen eller den omvärld där organisationen har sitt uppdrag
förankrat är det system där kunder, resurser, konkurrenter, sociopolitiska lagar,
bestämmelser och attityder samt teknologikraven har sitt inflöde. Dess gräns till
världen förändras ständigt och ibland kan det få omvälvande konsekvenser för
organisationen.
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Organisationens mål och värderingar är fundamentet för dess verksamhet. De kan
inte isoleras från omgivning och medarbetare utan är i hög grad ett resultat av deras
krav och förväntningar.

Adaptionen till omgivningen sker genom konkurrens, förhandling, koalition
eller att på något sätt involvera omvärlden i beslut och policyskapande processer.
Konkurrensen innebär att man måste snegla på konkurrenternas mål och sätt att
locka kunder och användare, förhandlingar innebär alltid kompromisser, koalition
är till sin natur villkorskrävande för att möjliggöra uppfyllandet av gemensamma
mål. Organisationens karaktär bestämmer vilken eller vilka av dessa anpassnings-
mekanismer som överväger och detta påverkar målsättningsprocessen.

Mål kan existera på flera nivåer och för flera syften. Formulerade mål fungerar
som legitimering av olika aktiviteter, stöd vid beslutsfattande, bas för organisations-
förändring och strategisk utveckling, utvecklande av engagemang hos medarbetare,
etc. Inte sällan inträffar målförskjutning, då medel blir mål. Trohet mot regler som
utvecklats som del av medel att nå mål blir till självändamål. Detta är kanske en av
de viktigaste orsakerna till att byråkratier kan bli en parodi på sig själva.

En organisation kan sägas existera för två ändamål: dels att uppfylla sina
organisatoriska mål, att få verksamheten att fungera, dels att också se till att
organisationsmedlemmar och medarbetare känner tillfredsställelse att arbeta i
organisationen. Dessa två ändamål tvinnar organisationen samman.

Det subsystem som refererar till den kunskap som krävs för att utföra uppgifterna
och den teknik som krävs för transformation av resurserna utgör här det tekniska
systemet. Maskiner och utrustning ingår och komponenterna i detta system bestämmer
i mycket organisationens struktur och psykosociala förhållanden. Det handlar om
teknisk och kunskapsmässig tillämpning, vilken är specifik för varje organisation
och dess förutsättningen att kunna utföra sina uppgifter. Hit räknas maskiner och
datorer såväl som kunskap och handgrepp. Det är den teknik, i övergripande
betydelse, som används för att transformera resurser och information till produkter
och tjänster.

Organisationers teknologier kan klassificeras efter dess komplexitet och dynamik.
Inom en och samma organisation, t ex ett sjukhus, kan man hitta verksamhet av
ganska stabil och enkel karaktär såsom matlagning och städning. Samtidigt finns
där också de mycket komplexa och dynamiska verksamheterna i diagnostik och
intensivvård.

Det tekniska systemet står i direkt relation till de övriga subsystemen, och har
en alltmer överskuggande betydelse för hur komponenterna i dessa uppfattas och
definieras. De operationella målen t ex förändras ofta då tekniken blir en annan,
nya arbetsrutiner och strukturer måste utvecklas och med dem förändras de
psykosociala relationerna.

Det tekniska subsystemet komponenter av maskiner, datorer, verktyg, program,
metoder, procedurer, etc. för transformering av inkommande resurser till utgående
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resultat står hela tiden i relation till den utveckling och förändring, den kunskap
som växer fram och som är tillämpbar på just de tekniska aktiviteter som systemet
använder för sin verksamhet. Det kan handla om historisk förankrad praxis,
tillämpning av vetenskaplig kunskap eller nya begreppstillämpningar.

Teknikens relation till organisationens struktur är mest uppenbar i direkt
anslutning till de enheter där den direkta transformationen sker. Organisationens
storlek och komplexitet har också sin betydelse för hur mycket tekniken tillåts slå
igenom på organisationsstrukturerna.

Det psykosociala subsystemet är ett system som är känsligt för vilken teknologi som
utmärker organisationen. Teknologin har inverkan på arbetsgruppens storlek,
specialisering, behov av kontakter med medarbetare, status, lön, etc. Inte minst vid
förändringar visar det sig vilken betydelse människor fäster vid just den teknik som
hittills används. Att inte ta hänsyn till psykosociala strukturer, krav och önskemål
vid implementering av ny teknik, har upprepade gånger visat sig ödesdigert och
medfört att ’det nya’ ej fått den effektivitetsförhöjande effekt som var avsedd.

Andra dimensioner i arbetsuppgifter direkt relaterade till tekniken är variation,
meningsfullhet, helhet, självständighet och återkoppling. Ju mer utbildning,
skicklighet och erfarenhet som krävs av en tjänst desto mer kan dessa krav förväntas
vara uppfyllda. Emellertid har det visat sig att ju mer sofistikerade uppgifter och ju
högre utbildning en person har desto mer tillfreds är dom med själva jobbet som
sådant, men också mer kritiska till organisationen i stort.

Det psykosociala systemet speglar människors önskemål, behov, motivation och
beteendemönster. Organisationens viktigaste komponent är individen, enskilt eller
i grupp. Individens liv och livsmål står hela tiden i ett direkt förhållande till
organisationens liv och livsmål. Målmedvetenhet, genomskinlighet och öppenhet i
organisationen befrämjar individens möjlighet till att finna sig till rätta och därmed
ge det hon kan till organisationen och dess verksamhet.

Status, rollspel och yrkesmässig prestige går aldrig att komma undan. Sättet att
uttrycka det på eller omfattningen av dess verkningar beror på organisationens
karaktär. Konflikter mellan individ, yrkesroll och social roll, inom såväl som mellan
individer, är inte sällan den egentliga orsaken till problem som istället definieras
som tillhörande något av de andra subsystemen inom organisationen.

Gruppdynamiken är också ett viktigt studieområde för att öka trivsel och
effektivitet i organisationen. Arbetslivet bygger alltmer på s.k. team work, där
medlemskapet kan bli kortvarigt och inte behöver betyda att alla som deltar är
permanenta organisationsmedlemmar. I gruppen ingår människor som är extremt
uppgiftsinriktade liksom människor som mer lever för relationer till andra. Den
resultatinriktade som lätt glömmer atmosfär och medarbetare skall finna en nisch
liksom han som gärna pratar bort halva dagen.

Det sätt på vilket organisationen är differentierad och integrerad bestäms av det
strukturella subsystemet. Organisationskartor, regler, auktoritets- och kommunikations-
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mönster hör hit. Detta system knyter formellt ihop det tekniska med det psykosociala
systemet.

Det strukturella systemet kan betraktas såväl ur formell som informell synvinkel.
Den senare formen tar modellen upp till behandling i det psykosociala subsystemet.
Det etablerade mönster av relationer mellan en organisations olika delar som det
formella systemet utgör kan projiceras på många olika företeelser. Det handlar om
ansvar, auktoritetsrelationer, hierarkier men också om fördelning av aktiviteter och
uppgifter inom olika enheter och avdelningar, såväl som administrativa procedurer
och kontroller.

Det finns en relation mellan omvärlden och den organisatoriska strukturen Vill
man generalisera kan man säga att ju mer osäker, heterogen och dynamisk omvärlden
är desto mer komplex och differentierad i sin struktur tvingas organisationen bli.
Förändrade krav från riksdag och regering liksom fack och andra intresserörelser är
exempel på dynamik i omvärlden som tvingat fram organisatorisk omstrukturering.
IT-utvecklingen är en annan företeelse som idag tvingar fram eller underlättar
utvecklingen av platta organisationsstrukturer. De klassiska undersökningarna av
Lawrence och Lorsch liksom Burns och Stalker berör just detta problem (Lawrence
och Lorsch, 1967; Burns och Stalker, 1961).

Den studie som Lawrence-Lorsch gjorde på 60-talet syftade till att kartlägga
vad för slags organisationer som krävdes för överlevnad i omvärldar med olika
dynamik. Ett antal företag undersöktes inom tre olika branscher. De värderades
efter sin effektivitet, interna differentiering, integrering samt sättet att lösa interna
konflikter.

Organisationens prestation, resultat och måluppfyllelse förväntas bli bättre ju
mer differentierad och integrerad organisationen är. Emellertid motverkar
differentiering och integrering varandra. Ju mer differentierad en verksamhet är,
desto mer specialistbetonade blir uppgifterna och kompetenskraven. Därmed följer
att avståndet i förståelse och sätt att se på olika organisatoriska problem ökar. Detta
motverkar en integration. Men båda måste utvecklas, ty där den ena eller den andra
dominerar, kommer detta att inverka menligt på organisationen och dess förhållande
till sin omvärld och sin måluppfyllelse. Det finns trots allt organisationer som lyckats
lösa problemet, och det har man i allmänhet gjort genom att skapa en hög
konfliktlösningspotential från de olika ledarskiktens sida, god kommunikation och
förståelse för varandras problem.

Burns och Stalker förde fram begreppen mekanistisk och organismisk
organisationsstruktur som ett resultat av omvärldens dynamik och inverkan på
organisationen. En stabil omvärld stärker de mekanistiska tendenserna i organisa-
tionen, vilket bl. a. innebär specialiserad integrering, hierarkiska kontrollstrukturer,
vertikal interaktion, väldefinierade rättigheter och skyldigheter. En dynamisk och
kaotisk värld tvingar fram en organisationsstruktur med en mer adaptiv karaktär. I
detta fall är den horisontala interaktionen i organisationen av större betydelse för
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att bättre kunna samordna responsen på händelser i de olika specialfunktionernas
område. Även ledarskapet blir annorlunda. Enskilda tjänstemän har större ansvar,
engagemanget i verksamhetens uppgifter ökar, kontroll och kommunikations-
mönstret följer oftast en nätverksstruktur.

Man kan också konstatera att en organisation skall inte bara anpassa sig till sin
omvärld. Den är i lika hög grad beroende av att de anställda är av lämplig karaktär
och har önskemål och behov av det slag organisationen kan komma till mötes. I
den refererade undersökningen visade det sig att i de organisationer som hade att
möta en mycket dynamisk omvärld, var de ledande tjänstemännen också öppna för
motsägelser och tvetydigheter. Man förväntade sig att få stor frihet och
självständighet. Beslut fattades ofta genom problemkonfrontation. Däremot
förväntade man sig i företag med mer stabil omvärld en mer auktoritärt styrd
organisation och större förutsägbarhet i händelseförloppet.

Strukturen kan hos organisationer också ses som en reflektion av myter i dess
institutionella omvärld snarare än som ett resultat av kraven från dess
verksamhetsaktiviteter, menar Meyer och Rowan (Meyer och Rowan, 1977).
Organisationen införlivar institutionella regler vilka fungerar som myter. Härmed
ges organisationen legitimitet, resurser, stabilitet och förbättrade överlevnads-
möjligheter. Paralleller kan här dras till det stödjande systemet i modellen av Katz
och Kahn, som förutom en direkt stödjande funktion för resursbevakning och
avyttring också inom sig närde ett institutionellt system att handha sociala och legala
relationer till omvärlden. När organisationsstrukturer blir isomorfa med den
institutionella omvärldens myter, avtar den interna koordineringen och kontrollen
för att organisationen därmed lättare skall uppnå legitimitet. Istället växer
förtroendets och tillitens logik sig stark.

Beslut om organisatoriska strukturer och strukturförändringar är ytterst en
ledningsfråga. Den världsbild ledningen har bestämmer vad som i omvärldens
dynamik mest får bestämma upplevelsen av hot och möjligheter. Men inte minst
synen på vad som är väsentligt i verksamheten avgör vilken organisations
struktur som väljes. Den bör aldrig bli något för alltid givet, utan en utvecklande
process som skall hållas aktiv.

Ledningssystemet och ledningsteknikens utveckling har betytt mer för att förändra
samhället än vad den vetenskapliga teknikutvecklingen har gjort, menar Kast och
Rosenzweig. En stor utmaning är behovet av integrering mellan de många
specificerade och självständiga enheterna inom en organisation. Om inte
kommunikationen och informationen kan hållas samman inom en organisation
riskerar den att förlora i vitalitet och överlevnadskapacitet och kvar står uppsplittring
eller avveckling.

Det yttersta ansvaret för att få det psykosociala systemet att fungera har ledningen.
Det handlar om att influera människor till att handla så som är bäst för
organisationen. Detta kallas ledarskap. Här griper auktoritet och makt in och det är
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inte alltid som den formella auktoritetsstrukturen svarar mot den verklighet som
får människor att samarbeta. Redan Machiavelli insåg att auktoritet ytterst beror av
dess acceptans i gruppen. Det är ett samspel mellan ledarens person, individerna i
gruppen och inte minst den organisatoriska situationen i stort. Olika ledarstilar har
olika spelplaner, tidsmässigt såväl som miljömässigt.

När det gäller ledningssystemet pekar Kast och Rosenzweig på uppgiftsområden
såsom målsättning, planering, resursanskaffning, organisering, implementering och
kontroll. Delegering eller ej, det viktigaste är att se till att de fem områdena fungerar
i samverkan och ger resultat. Beroende på om ledarskapet befinner sig på strategisk,
taktisk eller operativ nivå, ställs det i olika avseenden skilda krav på vad som krävs
av ledaren. Ju högre upp, desto större valmöjligheter men också mer tvetydighet
och osäkerhet om beslutsunderlag.

Själva beslutsprocessens struktur och innehåll har länge varit föremål för analys.
Den har olika krav på olika nivåer. På toppnivå är den att betrakta som del i en
problemlösningsprocess, medan den operativa ledaren kan mer förlita sig på
programmerbara beslutsunderlag samtidigt som tidsramarna är kortare.
Med tanke på den komplexa situation som en strategisk ledare har att fatta beslut i,
borde datorstödda beslutsstödsystem vara till hjälp. Användandet av sådana tycks
dock, även inom det svenska biblioteksområdet, vara ganska sparsamt.

Två viktiga faktorer vid beslutsfattandet är omdömes- och samarbetsförmåga.
Författarna presenterar en modell de kallar ’the open system decision model’. Syftet
är att finna satisfierande lösningar snarare än optimala sådana. Centralt i modellen
är individens attityd och förmåga till att våga tänka i nya banor, att ta upp mindre
kända idéer och slutledningar till behandling. Beslut i grupp och beslut baserat på
medbestämmande och demokratiskt ledarskap, ger möjlighet till bättre genomlysning
av problem, men har också fallgropar där bl. a. rädslan att ta ett ansvar för beslutet
gömmer sig. Beslutseffektivitet är en annan faktor som också måste få bestämma
beslutssituationens utformning.

I en alltmer dynamisk omvärld är strategisk och operationell planering ledarens
kanske viktigaste uppgift. Författarna skriver:

Explicit attention to planning and priorities encourages individuals and organizations
to focus on relevant results rather than on endless activities. Managers sometimes
are lulled into a sense of  satisfaction because they are busy; their day is filled with
routine, programmed activity that may or may not be essential for success.

Men planeringen är meningslös om inte den följs upp av implementering och
kontroll.

Uppföljnings- och kontrollprocessen innebär att man har definierade mål, kan
bestämma sig för vilka karakteristika som skall mätas eller bedömas, hur detta skall
ske, vad det skall jämföras med och vilka beslut som skall fattas utifrån resultatet
från jämförelsen. Detta är i stort organisationens cybernetik. Då organisationen är
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ett system som innehåller människor är denna process långtifrån entydig och lätt
att genomföra. Ju mer övergripande mål, desto svårare att avgöra om resultatet
skall anses tillfredsställande. Ju mer variabler och karakteristika av kvalitativ natur,
desto svårare att mäta och bedöma.

Modellen har sin styrka i den strategiska ansatsen med dess förankring i det väl
analyserade mål- och värdesystemet. Till skillnad från Katz och Kahns organiska
modell har denna en rörelseriktning, den utgår från att organisationen vill åstad-
komma något i den omvärld där värdesystemet har sin förankring.

MODELLDISKUSSION

De fyra modellerna är exempel på olika systemiska seenden. De visar var och en
hur bakomliggande intentioner och verklighetssyn bestämmer vilka företeelser som
modellskaparen väljer att tydliggöra. Thompsons ansatser har sin utgångspunkt i
en rationell, operativ systembild där transformationsprocessens inflöde och utflöde
blir föremål för behovs- och konsekvensanalys.

En organisation vill handla rationellt i kamp med oförutsägbara händelser såväl
externt som internt. Därför måste den skaffa sig maktterritorier i den omvärld den
lever i. Den växer och formas i samtidig kamp med interna maktstrider, besluts-
problem och tekniska krav.

Modellens styrka ligger i dess synliggörande av makten som drivande moment,
att den lyfter fram gränssnitten till omvärlden och teknologins betydelse för den
formella organisationsstrukturens mönster. Den håller sig dock på en ganska generell
och övergripande nivå och det ligger också en begränsning i den rationella tolkningen.
Att en organisation handlar rationellt förutsätter att den fullständigt och på alla
nivåer är medveten om sina mål, vilket organisationer inte alltid är. Det förutsätter
också att den besitter tillräcklig information om sina handlingsalternativ, ett krav
som organisationer inte kan uppfylla. Här har den mer utvecklade s.k. kontingens-
modellen enligt Kast-Rosenzweig ett bättre utgångsläge för målproblematisering.

Katz-Kahns modell är av en organisk, homeostatisk karaktär, där de olika del-
systemen kan uppfattas som inre organ i organisationssystemet, med olika uppgifter
för dess överlevnad och utveckling. En psykosocial förståelse har sitt grepp över
modellen. Fem olika funktioner i form av delsystem sätter sin prägel på hur
värderingar och normer utvecklas och tar form. De skapar mer eller mindre sina
distinkta subkulturer, där individuell variation kan hållas tillbaka genom ett
symbiotiskt förhållningssätt. Varje system har en inneboende kraft att vilja markera
sin identitet och maximera sina förutsättningar för detta. De kan därför var och en,
beroende på organisation och händelser i omvärlden, få en dominerande roll i
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avgörandet angående hela organisationens identitet och förhållningssätt till
omvärlden.

Visserligen kan avdelningar och personalkategorier utgöra exempel på olika
subkulturer, men detta innebär inte att gränserna för subsystemen strikt följer
avdelningsgränser och personalkategorigränser, framför allt inte när det gäller det
produktiva, det underhållande och det adaptiva systemet. Modellen beskriver
funktionella rollspel för att organisationen skall existera och överleva, där ledarskapet
utgör det samordnande och regelsättande systemet.

Författarna för inte fram mål och målsättning som en viktig variabel i detta
sammanhang. Man frågar sig snarare i vilken utsträckning en organisation som helhet
kan sägas ha mål. Och som en konsekvens av modellens funktionella, psykosociala
karaktär kan det logiskt sätt vara svårt att framtvinga gemensamma rollspel för
enhetliga måls uppfyllande.

Modellens styrka är dess illustration av ett dynamiskt jämviktstillstånd, hur olika
uppgifter och funktioner samspelar med varandra och samtidigt påverkas av
psykologiska och sociala behov. Ett tydliggörande av maktrelationer och strategiska
motsatsförhållande saknas. Det är en modell som skapar djupare förståelse för
organisationens sätt att existera utifrån det mänskliga kapitalets behov. Däremot
tydliggör den ej i samma utsträckning förändrings- eller utvecklingsproblematikens
samspel med dessa behov.

Omvärlden med dess kontingensproblem är än mer uttalat i Kast - Rosenzweigs
modell, med påföljden att systemets egen styrning och strategiska planering får en
mer framträdande roll samtidigt som mål- och strukturproblematiken är framlyft i
modellen. I denna modell har också varje delsystem studerats mer i perspektivet av
sina relationer till omvärlden. Inte minst mål- och värdesystemet har fått en
genomlysning och ett egenvärde som saknas i de tre övriga modellerna. Det
understryks hur detta är något som växer fram och förändras på basis av de
värderingar och normer som finns i det omgivande samhället, samtidigt som
värderingar och mål hos enskilda medarbetare i organisationen har betydelse.

Modellen pekar också på de olika delsystemens inverkan på varandra, inte minst
i fråga om teknik och struktur i organisationen. Någon makt- och resursstyrd
dynamik mellan de olika delsystemen utvecklas emellertid ej, såsom är fallet hos
Mintzberg.

Denna mer plastiska modell ger framförallt möjligheter till analys av de interna
dynamiska relationerna mellan olika funktioner och delsystem och visar på hur
olika karakteristika i fråga om professionalism, ledning och organisationsstruktur
relaterar till varandra.

Hur de olika delsystemen utvecklas, hur starka var och en av dem kan tillåtas att
bli i organisationen har också att göra med omvärldens grad av stabilitet och
komplexitet. Relationen mellan den s.k. teknostrukturen och den operativa kärnan
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är av speciellt intresse, då man här kan finna övergångar och relationer mellan
arbetsuppgifternas innehåll, kodning, styrning och professionalism. Teknostrukturen
har till uppgift att analysera tekniska förutsättningar och krav i verksamheten. Den
operativa verksamhetens datorisering är ett exempel på denna tvekamp eller dualism
mellan kreativitet och effektivitet. Också stödfunktionen har att samspela med den
operativa kärnverksamheten och gränserna dem emellan kan ibland löpa rakt igenom
den individuella arbetsuppgiften.

Universitetsbiblioteket har som organisation sin historia, sitt uppdrag, sin kultur,
och sin specifika omvärld. Taylorismen fick i effektivitetens namn sitt grepp om
verksamheten under nittonhundratalet, med uppdelning av olika uppgifter och
aktiviteter internt, och en väl definierad och stabil verksamhetsdomän externt. Detta
underlättade datoriseringsprocessen under sjuttiotalet, som i många stycken blev
präglad av verksamhetens operativa behov och möjligheter. Bättre omvärlds-
bevakning och intresse för användarna, parat med tekniska utmaningar, har däremot
fått biblioteksorganisationen att under seklets sista decennier ändra attityd och
beteendemönster.

Universitetsbibliotekets handlingsmiljö utgörs i första hand av dess campus,
universitetet med lärare, forskare och studenter. Forskare och lärare har tidigare
dominerat, men idag har studenterna lagt beslag på mycket av bibliotekets resurser
för service. Bibliotekens traditionella samverkan har också inneburit att de vart och
ett sett sin domän utsträckt till presumtiva låntagare båda inom och utom nationens
gränser. Den tekniska utvecklingen har än mer underlättat bibliotekets spridning av
handlingsområden. Detta har fått till följd avgiftspålägg och avgiftshöjningar för
att kunna hålla efterfrågan på nivå med resurserna. Men också begränsningar i
öppethållande är ett sådant sätt att skapa olika slag av s.k. buffertzoner i enlighet
med Thompsons modell.

För att bevaka organisationens gränser och händelser i omvärlden, för att
rekognosera för resurser och samarbete talar Katz och Kahn om ett adaptivt system
och ett stödsystem. Marknadsundersökningar och marknadsanalyser inom
vinstdrivande verksamhet är ett synsätt som av naturliga skäl inte existerat på
universitetsbiblioteken, då deras domän och handlingsområde varit stabila och
självklara. Så är emellertid inte längre fallet i och med den informationsteknologiska
utvecklingen och förändringar i användarkollektivets sammansättning.

Organisationens transformationsprocess har till syfte produkter och tjänster i
omvärlden. Tjänstemännen har att på något sätt relatera till kunder och användare
för detta utflöde. Bibliotekstjänstemannens frihet i förhållande till organisationen
kan variera, beroende på var i transformationsprocessen han möter användaren.
Det finns mer eller mindre av koder och regelverk att följa och det tekniska beroendet
mellan olika delar av verksamheten är olika.

Det tekniska delsystem som finns definierat av Katz-Kahn och framförallt av
Kast-Rosenzweig tar fasta på den professionella kunskapen och den utrustning
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som transformationsprocessen kräver. Idag är de flesta bibliotek genomdatoriserade
och den transformerande processen följer i det mesta det datorstödda biblioteks-
systemets krav och möjligheter. Men tekniken är sammansatt av mekanik och
kunskap, där kunskapen blandar sig med sociala och psykologiska faktorer hos
enskilda och i grupp.

Den operativa kärnan som Mintzberg laborerar med i sin modell kan utvecklas
till en såväl professionell byråkrati som maskinbyråkrati. Bibliotekariens
professionalism har ifrågasatts. Dualismen mellan dessa två byråkratier kan därför
ha relevans i analys av en biblioteksorganisation. På samma sätt kan de båda
delsystemen som Katz och Kahn kallar producerande respektive underhållande
system ha relevans för ett universitetsbibliotek som i första hand utgör ett stödsystem
till sin moderorganisation och därmed antar en del av det underhållande systemets
karakteristika. Samtidigt besitter det en egenart i sig som producent av biblioteks-
tjänster. Detta kan utmynna i en mer eller mindre uttalad konflikt där ett psykosocialt
spel, som inbegriper såväl rollspel, motivation, status, gruppdynamik som
ledningskultur, driver organisationsförändringen i annan riktning än planerat.

Den handlingsfrihet och makt som olika arbetsuppgifter med tillhörande teknik
ger den enskilda individen utnyttjas ej alltid. Universitetsbiblioteken har historiskt
baserat sin verksamhet på en hierarkisk och något underdånig organisationskultur.
Denna försvinner inte genast en ny chef  tillsätts eller informationstekniska resurser
ökar individens beslutssfär. Bland de fem strutkurerna i Mintzbergs modell finns
ett s.k. mellanled, vars omfattning och dynamik har stor betydelse för organisationens
ledningskultur. Det handlar bl. a. om kontroll och information, men också om mod
och handlingsfrihet hos mellanchefer. Den hierarki som organisationsstrukturen
inkluderar kan vara sken eller verklighet, oftast båda delar.

De områden som är av intresse för analys av krafter och dynamik i en
biblioteksorganisation, är summerade i fem delsystem. Dessa utgör en samman-
ställning av samtliga här presenterade modeller med Kas -Rosenzweigs modell som
grund.

Målsättning, som baserar sig på värderingar och politiska, tekniska och
ekonomiska förutsättningar såväl i omvärld som i organisation, räknas till det som
Kast och Rosenzweig kallar målsystemet. Komponenterna i systemet existerar i termer
av måldokument, måldiskussioner, målmedvetenhet, strategier, etc. Organisationens
förhållningssätt till dessa komponenter i form av aktivering, ifråga-sättande och
förändring kan vara av olika intensitet och intresse och skall här studeras. I Katz
och Kahns adaptiva system ingår delvis komponenter av strategisk art som skulle
kunna definieras som målkomponenter. Jag väljer emellertid att föra det systemet
in under ledningssystemet nedan.

Det strukturella systemet står för uppgifts-, makt- och ansvarsfördelning, vilket
kan tolkas som en spegling av biblioteksorganisationens identitet och vad man vill
åstadkomma med verksamheten. Hierarkier, kontrollspann, arbetsuppgifters makt
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och ansvar är komponenter i detta system som ansluter till ledningsstrukturen i
organisationen. Därför behandlas i detta sammanhang också de frågor som berör
ledningssystemet. Inkluderade i det senare är även aspekter som lyftes fram i det s k
stödsystemet i modellen av Katz och Kahn, framförallt resursanskaffning. Från
Mintzbergs modell är såväl den strategiska toppen som det s.k. mellanledet med
komponenter som övervakning, strategisk planering och koordinering aktuella.

Det tekniska systemet tar fasta på transformationsprocessen med dess operativa
teknik och kunskap, bland människor såväl som maskiner. Det handlar också om
mekanismer för standardisering och stabilisering av arbetsprocesser. Detta blir i
dagens bibliotek till stora delar kongruent med det datorstödda bibliotekssystemet,
som på olika sätt bestämmer eller står i intimt samspel med arbetsregler, olika standard
och kunskapskrav. Samtliga modeller inkluderar ett tekniskt system och dessa går
här in under denna beteckning. Dessutom inkluderas också aspekterna från den
operativa kärnan i Mintzbergs modell, eftersom den direkt anknyter till transfor-
mationsprocessen.

Slutligen finns ett psykosocialt system i enlighet med Kast och Rosenzweigs
definition, vilket tar fasta på personalens rollspel och professionella insatser av
olika slag i anslutning till verksamhetens operativa kärna såväl som administration
och andra stödverksamheter. Gränsdragningen mellan detta och de övriga fyra
systemen ovan blir ibland svår, då rollspel och professionalism inte kan skiljas från
kunskap, målmedvetenhet, ansvar och andra svårfångade abstrakta begrepp knutna
till människans agerande. Framförallt kommer detta system att i analysen samspela
med målsystemet och det tekniska systemet. Den dynamik som i Mintzbergs modell
finns mellan den s.k. maskinbyråkratin (teknisk struktur) och den professionella
byråkratin (operativ struktur) tas också upp i detta sammanhang.

De fem subsystemen går som tidigare nämnts mer eller mindre in på varandras
område och förändrar sig ett system påverkas de övriga. Det tekniska och det
strukturella systemet har en speciell samhörighet, vilket konstateras redan av
Thompson i hans analys av de tre nivåerna av kommunikation och samordning.
Den informationsteknologiska utvecklingen visar inte minst detta samband genom
de organisationshierarkiska konsekvenser den fört med sig. Även målsystemet står
i relation till strukturen på så sätt att organisationer med en ansvars- och uppgifts-
fördelning som följer och anpassar sig efter målen lättare uppfyller deras krav.

I Mintzbergs modell utgör det s.k. mellanledet den strukturella kopplingen till
den strategiska ledningen men är samtidigt en överlappning av ledningssystem och
strukturellt system, då den hierarkiska ansvarsfördelningen utgör ett av kriterierna
för organisationsstruktur. Samtidigt är den formella strukturen och den formella
makten relaterad till det psykosociala systemet genom den s.k. informella strukturen.
Därigenom synliggörs också det strukturella systemets svaga punkt, nämligen dess
formalism. När denna formalism blir mål istället för medel löper byråkratin lätt
amok.
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Det tekniska systemet ökade betydelse och dess relation till målsystemet har
inneburit en förskjutning mot den operativa delen av det senare. Därigenom blir
det lätt så att hur uppgifter och aktiviteter utförs prioriteras framför frågan om
varför de överhuvud taget utförs. Tekniken blir mål istället för medel. Detta pekar
också på målsystemets relation till den psykosociala delen i organisationen och inte
minst ledningen med dess strategiska ansvar att hålla målen i sikte.

Således går alla de fem delsystemen på något sätt kräftgång med varandra och
deras respektive betydelse för organisationen förändring och utveckling skiftar med
organisationens art, personal, chefskap, ekonomi, teknik samt politiska och
verksamhetsinriktade idéer för hur organisationer skall styras. Alla dessa företeelser
tar sig uttryck i hot och möjligheter i omvärlden styrkor och svagheter internt i
organisationen.

Modellen tillämpning kommer därför i mycket att handla om att genom analys
få fram vilket eller vilka subsystem och vilka företeelser i organisationen som kan
besitta de mest genomgripande krafterna i förändringsdynamiken.



66

4. ERFARENHETER FRÅN LITTERATUREN

I detta avsnitt presenteras erfarenheter och undersökningar från i första hand
akademiska bibliotek, men även andra bibliotekstyper ingår. Jag vill med detta
komplettera och fördjupa den egna undersökningen genom att peka på iakttagelser
av liknande slag som de jag själv gjort. Referenserna är grupperade innanför något
av de subsystem som utvecklats ur modellerna i föregående avsnitt. Emellertid
ingår i en och samma artikel inte sällan flera aspekter och dess placering i grupp kan
ifrågasättas. Litteraturen utgörs såväl av deskriptiva artiklar om organisations-
förändring som mer teoretisk problematisering av denna typ av händelseförlopp.

Ledarskap och organisationsstrukturella aspekter presenteras tillsammans, då
ledarskapet i sig inte är föremål för någon större uppmärksamhet och analys i denna
avhandling och ofta flyter ihop med de strukturella frågorna till en strategisk aspekt.

Målfrågorna är komplexa till sin natur så till vida att de kan omfatta såväl bakom-
liggande värderingar i mer filosofiska reflektioner som operativa resultat i
organisationens utvärdering. Jag har här tagit med också psykologiska faktorer och
sociala relationer till omvärld som kan vara djupare liggande förklaringar till tillkorta-
kommanden och ointresse för dessa frågor bland bibliotekspersonal och dess ledare.

Det tekniska systemet i organisationen är här till stora delar kongruent med det
datorstödda bibliotekssystemet. Därför utgör detta systems förhållande till organisa-
tionen i övrigt och de kriterier som gällt vid dess implementering och utvecklingen
illustration till hur organisationen ser på sig själv och sin uppgift. Jag tar därför i
detta avsnitt också upp frågor kring systemarkitektur och system-implementering.

Bibliotekariernas professionella beteendemönster och förhållande till användar-
na, liksom de senares syn på bibliotekets tjänster avgör hur långt en organisations-
utveckling egentligen kan drivas. Användarundersökningar har varit relativt populära
på biblioteken, mer sällan utefter en differentierad användarsyn. Bibliotekets utbud
av tjänster har mer eller mindre utgått från en generaliserad bild av användaren.
Resultatet från några användarundersökningar får belysa detta.

ORGANISATIONSSTRUKTUR OCH LEDNING

Biblioteksverksamhet har historiskt sett givit upphov till en organisationsstruktur
som fått föga utmaning av omvärldens händelser, då den befunnit sig i en stabil och
ganska oföränderlig miljö. Verksamheten och intentionerna i biblioteket har
därigenom utvecklats till en självklar och väl inarbetad process, som inte störts av
några större ifrågasättanden från omvärld och användare. Detta har också inneburit
att tankar och idéer kring biblioteken och dess verksamhet fram till för några
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decennier sedan mycket koncentrerat sig kring händelsebeskrivningar och i mycket
saknat idédiskussion kring själva organisationens struktur och uppdragets innehåll
och syfte.

Foskett pekade i mitten av 70-talet på hur bibliotekslitteraturen uteslutande
inriktat sig på praktiska frågor, hur den varit deskriptiv snarare än analytisk (Foskett,
1974). Den intresserade sig för ’hur göra’ snarare än ’vad och varför göra’. Grunden
till detta såg han bl. a. i en bristande helhetssyn, inte minst i relationen till
omgivningen. Detta har stor betydelse för att leda och hantera en organisation, och
att göra verksamheten mer målmedveten. Han hänvisar till systemteorin som en
grund till att öka förståelsen för biblioteksverksamheten som sådan, varför den
finns och i vilket sammanhang den ingår.

Med utgångspunkt i livscykelteorier och organisatoriska mognadsfaser analyse-
rades ledarskapets attityd och preferenser angående mål, strategi och utveckling vid
25 finska forskningbibliotek (Ginman, 1996). Endast ett fåtal bibliotek visade prov
på genuin utvecklingsvilja förankrad i en medvetenhet kring organisationsmål, service
och effektivitet i paritet med vad som är fallet inom privat affärsverksamhet.
Författaren ser förklaringen till detta ligga i att man stagnerat i en mognadsfas som
inte längre är adekvat för informationsförmedlande verksamhet.

Systemteoretiska tankar kring bibliotek som en öppen och omvärldsberoende
organisation har tagits upp av bl. a. Underwood, Marchant och Lynch (Marchant,
1976; Lynch,1974a; Underwood, 1990). Insikten att biblioteket i första hand är till
för sina användare har tvingat fram ett större medvetande om omvärlden, vilket
också kräver en annan form av ledarskap. Hot och möjligheter måste beaktas om
organisationen skall överleva. Resursbehov, interna processer och utflöde av tjänster
är viktiga komponenter i den systemteoretiska modellen. Detta har fått ökad aktualitet
då studenttillströmning, informationsteknologisk utveckling och ekonomisk
åtstramning gjort omvärlden kännbar och synlig.

Medvetenheten om serviceuppdraget har ökat samtidigt som användarna alltmer
beter sig som regelrätta kunder och kräver att erhålla varan eller tjänsten i relation
till de insatser de måste göra i form av tid eller pengar (Buckland, 1991; Quinn,
2000). I och med de informationsteknologiska hjälpmedlens utveckling och tillgäng-
lighet för användarna tvingas bibliotekets i större utsträckning kalkylera med det
pris i form av materiella eller personliga insatser som användaren är beredd att
betala för den vara man erbjuder.

Gray rapporterar bibliotekserfarenheter från ett privat universitet, där de höga
studieavgifterna medför höga krav på biblioteksservice och effektivitet från såväl
lärare, forskare, studenter som administratörer (Gray, 1995). Med service till kunderna
som utgångspunkt har olika professionella grupper inom biblioteket integrerats i
arbetsteam, där bibliotekarier, tekniker och systemvetare bibringar sina speciella
kunskaper och erfarenheter till informationsservicen. Omorganisationen tog här
sin utgångspunkt i ett systemtänkande där mål, organisatoriskt lärande och
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fastställande av beslutsstrukturer utgjorde grunden. Resultatet blev bl. a. att
användarnas uppskattning av servicen ökade och liksom deras respekt för bibliotekets
resurser och kunskap.

Den strukturella omvälvning, både vad gäller teknik och ansvarsfördelning som
organisationer i allmänhet genomgått under senare årtionden, kan också framtvinga
en bättre klarsyn kring det professionella innehållet i arbetet.

Vid universitetet i Minnesota påbörjades 1993 en omorganisation av biblioteket
med syfte att åstadkomma en effektivare service, mer anpassad till kunder och
användares nutida krav och behov (Shaughnessy, 1996). Detta krävde för sitt genom-
förande en omstrukturering av verksamheten. Men som den viktigaste anledningen
till en annorlunda organisationsstruktur fanns behovet att öka rörlighet och
anpassning till en alltmer dynamisk omvärld. Strukturen skulle bygga på
arbetsgrupper och ge enskilda tjänstemän större ansvar och möjlighet till självaktning
i arbetet för bättre service till användarna, utveckla deras självdisciplin på bekostnad
av beteenden som paternalism och framtvingad disciplin. De insikter och problem
som pockade på sin lösning när organisationen öppnade sig för en annorlunda
struktur och ett delvis annorlunda rollspel, var bl. a. de suddiga distinktioner som
IT-utvecklingen gett upphov till i fråga om professionella uppgifter och tjänster,
men också överskottet på administrativt ledarskap i de plattare strukturerna.

Men frågan kvarstår hur mycket makt ledningen egentligen är villig att lämna
ifrån sig. Omstrukturering av uppgifter är inte kongruent med fördelning av makt.
Vem avgör om och hur resultatet av förändringen skall analyseras och bedömas?

En undersökning av bibliotekschefers erfarenhet och attityd till organisations-
förändring och omstrukturering vid akademiska bibliotek i USA gjordes av Christ
1994 (Christ, 1994). Sex bibliotek med nyutvecklade organisationsstrukturer valdes
ut, representanter för det administrativa ledarskapet intervjuades och svaren
analyserades. Samtliga angav som mål för förändringen organisationens överlevnad
och flexibilitet för bättre anpassning till en omvärld med minskade resurser. Man
ville ge makt och tillit till medarbetare att våga fatta egna beslut. Men frågan hur
mycket egentlig maktförändring som åstadkommits blev obesvarad, liksom frågan
om hur man kan engagera personalen i nya strukturmodeller så att återfall i gamla
mönster förhindras.

Strukturen, dess samverkan med teknik och arbetsuppgifter, är som tidigare
visats beroende av omvärldens dynamik (Burns och Stalker, 1961; Lawrence och
Lorsch, 1967). Utkomsten av en strukturförändring kan därför underlättas eller
motverkas av vad som händer i det omgivande systemet.

Weng har med hjälp av en kontingensteoretisk ansats studerat relationen mellan
organisationsstruktur, teknologi och prestanda vid olika avdelningar inom ett antal
akademiska bibliotek i USA (Weng, 1997). Undersökningen är kvantitativ och baserad
på en statistiskt genomarbetad studie av totalt 159 bibliotek. Teorins centrala tema
är att en organisations effektivitet beror av relationen mellan omgivningens status
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och dess egen utformning. Därav följer att ett sätt att organisera en verksamhet inte
är lika effektivt under alla omständigheter.

Slutsatser som dras av denna studie är bl. a. att det förligger skillnad vad gäller
medbestämmande, rutinuppgifter och datorerfarenhet mellan s.k. tekniska avdelnin-
gar såsom förvärv och katalogisering och de avdelningar som vänder sig direkt till
användarna, t ex låneavdelning. Ju mer rutinbaserad tekniken på avdelningen, desto
lägre utbildningsbakgrund och grad av medbestämmande bland tjänstemännen.
När arbetsflödet på avdelningen knöt ihop medarbetarna, blev det lättare att rotera
uppgifter och delta i beslut utan extra träning och utbildning. Avdelningar med hög
grad av datoriserad verksamhet tenderade att ha en komplex och decentraliserad
struktur. Korrelationen mellan struktur och prestation visade sig olika beroende på
vilken nivå rutinarbetet, det inbördes beroendet och datoriseringen befann sig.

Att bryta upp tänkandet kring den traditionella avdelningsindelningen på bibliotek
kan vara en utmanande och svår insats, men inte desto mindre ett måste om verkliga
professionella ifrågasättanden skall komma till stånd.

I en enkätförfrågan till statliga universitetsbibliotek i USA som Buttlar och Garcha
redogör för undersöktes arbetets strukturering och i vad mån service till allmänhet
och traditionell katalogiseringsverksamhet var integrerat i biblioteksorganisationen
(Buttlar och Garcha, 1992). Det visade sig att bland de 93 som svarade hade 65
procent fortfarande en uppdelning i dessa två former av verksamhet, även om en
större del rapporterade någon form av arbetsdelning mellan de båda verksamheterna.
De fann också att korrelationen mellan organisationsstorlek och struktur var extremt
låg och utan signifikans. Åtskilliga administratörer menade att automation av
verksamheten framtvingade större integration, men att dess framgång mycket
berodde på hur det genomförs och vilka psykosociala faktorer som dominerar.
Författarna konkluderar med att det är svårt att ange någon struktur lämplig för alla
och att någon speciell trend är svår att se.

Upptagenheten med interna specialiteter i biblioteket innebar länge att externa
krafter och relationer nonchalerades. Den stabila och relativt lugna miljö som
utmärkte universitets- och högskoleområdet fram till 70-talet underlättade också
ett sådant förhållningssätt. En mekanistisk organisationsmiljö kan sägas ha satt sin
prägel på biblioteken (Lynch, 1974b; Musman, 1978). Uppdelningen i s.k. yttre och
inre service, material och användare, har hjälpt till att konservera en struktur som
även utbildningsorganisationen understött fram till idag, genom sina traditionella
förväntningar och krav. Shaughnessy driver hypotesen att frustration och dålig
användning av personal har sin grund i att biblioteksorganisationens struktur inte
ändrats i fas med den nya teknologin (Shaughnessy, 1982). Informationsteknologin
har inkluderat professionella uppgifter i sin design samtidigt som den har sammanfört
bibliografisk access och leverans. Användarnas krav har ökat i fas härmed. Biblioteks-
avdelningarna är inte längre sekventiellt beroende utan har utvecklat ett reciprokt
beroende i en nätverksstruktur (Jankowska och Young, 2000; Bing, 2000).
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Ledarskapets utveckling och kontinuitet i s.k. kunskapsorganisationer och dess
relation till organisationsstrukturen öppnar en del frågor som bl. a. Drucker har
pekat på (Drucker, 1988). För bättre anpassning till förändringar i omvärlden bryts
de hierarkiska strukturerna ner och planas ut. Han frågar sig då vilken rekryteringsbas
till ledarskapsbefattningar den mer platta organisationen erbjuder, där mellan-
chefsnivån ofta är eliminerad och där kunskap och erfarenheter bygger på specifika
professionella områden och inte i första hand på organisationshantering och
ledarskap.

De professionella tjänstemännens karriärmöjligheter inom denna typ av
organisation kan också försvåras. Den platta organisationsstrukturen kräver ofta
gruppsamverkan inkluderande individuellt ansvar att informera och hålla sig
informerad. Organisationsstruktur för order och kontroll mister sitt berättigande,
och ledarskapets uppgifter förändras därmed. Gruppen kan dessutom under olika
tider behöva olika typer av ledarskap. Viktigt är att klargöra om ledarskapet är
administrativt eller professionellt betingat, om det skall betraktas i termer av position
eller uppdrag.

Målen för verksamheten i en informationsbaserad organisation måste inte bara
utgå från en samlande vision utan också klart ange ledningens krav och förväntningar
på utförande och prestation på ett sådant sätt att varje enskild tjänsteman eller
grupp av tjänstemän kan agera under självkontroll understryker Drucker.

Dessa frågor har sin relevans inte minst vid universitetsbibliotek, där ledare och
chefer i allmänhet rekryteras ur bibliotekariegruppen och där synen på karriär och
avancemang mer speglas i organisationens hierarkiska, administrativa struktur än i
de professionella bibliotekarieuppgifterna (Honea, 2000). I den omgivande moder-
organisationen, universitetet, sker idag i Sverige som i en del andra länder en form
av kulturkrock, där forskning och utbildning som självklar värdemätare utmanas av
stora krav på resultatstyrningen och ekonomiskt ansvarstagande. Det traditionella
ledarskapet inom universitetsvärlden har därigenom blivit problematiserat och
ifrågasatt och måste anpassa sig till en ny omvärldssituation.

Sweeney lyfter i en artikel fram de krav som ställs på ledarna i moderna och
mindre hierarkiska biblioteksorganisationer om syftet med omstruktureringen skall
få sin avsedda verkan (Sweeny, 1994). Han använder begreppet det post-hierarkiska
biblioteket om en företeelse som innebär samverkande arbetsteam, mindre personal,
konstant behov av ifrågasättande och lärande, reducerade resurser för den operativa
verksamheten samt inte minst förändrad infrastruktur och förändrade arbets-
processer som mer fokuserar på kundservice än interna stödfunktioner.

Det största hindret att åstadkomma dessa organisationer, menar han vara tröghet
och bristande motivation för förändring hos såväl ledare som personal i övrigt.
Han formulerar kraven på ledare i framtidens bibliotek i bl. a. termer av förändrat
sinnelag och inställning till verksamheten, reaktivering av och kommunikation om
bibliotekets övergripande syfte och mål, förändrad syn på bibliotekariens roll och
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uppgifter, skapande av infrastruktur för kunskapsutbyte och att göra kvalitet på
informationsservicen till det ledande operativa målet.

En minskad hierarki med större självständighet och beslutsfrihet för avdelningar
och tjänstemän är förutsättningen för bättre service och användarintresse i
biblioteksorganisationen. Den traditionella indelningen i avdelningar efter funktion
som förvärv, katalogisering/klassificering, lån, etc., kan begränsa organisationens
möjligheter till utveckling och bättre erkännande från moderorganisation och
användare. Samtidigt är det inom just dessa områden som det idag ges väldefinierade
vägar till ledarbefattningar. Newman och Dewey ser ledarskap i det perspektivet,
nämligen som förmågan till insatser och prestationer inom ett speciellt fält(Newman,
1998; Dewey, 1998). Därmed ges också möjlighet att påverka detta fälts utveckling
och förändring. Därför menar man är det viktigt att inom områdena bestånds-
hantering, bibliotekshandledning och biblioteksteknologi utveckla ett ledarskap som
kan ta sig in i den akademiska undervisnings- och administ-rationssektorn och bli
erkänd som en likvärdig part i universitetets huvuduppgifter. Detta kan man göra
genom att rikta blicken utanför bibliotekets murar vad gäller de professionella
uppgifterna och se sig som en mer integrerad del i undervisning och forskning.
Informationsteknologin gör detta möjligt, och river bibliotekets traditionella väggar.

Deskriptiva referenser om hur det gick till att förändra en stor organisation ges
exempel på nedan. Många faktorer medverkar till problemen, men också till fram-
gången. Chefsbyte, strukturförändring, attitydförändring är några sådana faktorer.
Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn är en sedan århundraden etablerad,
’förändringsovillig’ kulturinstitution (Krarup, 1993). Den blev under senare delen
av åttiotalet föremål för stora och djupgående förändringar. Den organisatoriska
kultur som präglade detta bibliotek, ej olikt de svenska systerorganisationerna,
utmärktes bl. a. av en distanserad användarattityd, där den avgiftsbefriade servicen
till låntagarna också fick personalen att på något sätt känna sig fri från ansvar och
krav i servicesammanhanget. Relationen mellan personal och användare var svag,
som om biblioteket i princip kunde existera utan behov av sina låntagare. En
institutionell kultur härskade och utgjorde den yttersta orsaken till att
förändringströgheten bestod, menar Krarup. Konventionella beteendemönster
styrde organisationen tills något mer eller mindre drastiskt tilläts att inträffa. Men
organisationen karakteriserades också av en struktur med brist på hierarki och en
komplex och oklar fördelning av arbete och ansvar.

Den händelse som till slut tvingade fram en förändring kom från omvärlden,
från moderorganisationen, kulturministeriet. Man gjorde byte på chefsposten, krävde
därvid att en modernisering skulle ske och att biblioteket skulle producera mer för
mindre. Det gavs dessutom resurser till utveckling av datorstödda system.

För att bryta de konventionella, tröghetsalstrande beteendemönsterna gällde
det att få till stånd tillräckligt stora och på varandra följande förändringar som inte
omedelbart absorberades och gjordes kraftlösa av traditionen. Författaren ser
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konventioner som de förväntningar människor tror andra riktar mot dem under
vissa givna förutsättningar. Och konventioner stöder alltid det existerande systemet.
Detta måste därför störas och utmanas i sina strukturer. Genom problem och
konflikter kan händelser uppstå som bryter tilltron till de konventionella
handlingsmönstren. I detta sammanhang har ledare och chefspersoner, om de ges
tillräcklig organisatorisk frihet, en inte obetydlig inverkan enligt Krarup, framförallt
i en förändringsprocess han kallar ’föregripande socialisation’. Genom att iakttaga
förändrade handlingsmönster hos några kommer allt fler att kopiera dessa i tron att
detta är något som kommer att gälla i framtiden. Ett annat exempel med liknande
utseende från andra sidan Atlanten utgör universitetsbiblioteket vid Berkeley i
Kalifornien . Man rapporterar om hur man gick till väga för att åstadkomma
förändring genom att påverka och förändra det organisatoriska klimatet (Barker,
1995). En arbetsgrupp utarbetade förslag på vilka attityder, organisations-mönster,
ledarskapsstilar, etc. som man hädanefter skulle undvika och vilka man istället skulle
anamma och utveckla. En dialog inleddes om nutida och framtida beteendemönster.
Några av de rekommenderade förändringarna kom till stånd ganska spontant efter
rapportens tillkännagivande. Man ser det som ett resultat av att biblioteksledningen
tillstyrkte rapporten och att det därmed gavs klartecken till vad som skulle belönas
i framtiden. Detta kan tolkas i linje med Krarups tankar om ’föregripande
socialisation’.

Förändringsdynamik och strategisk utveckling inom biblioteksvärlden är ett
omskrivet ämne i USA. Vid Harvard College Library genomgick man i början av
90-talet en förändringsprocess som i mycket liknar den som Krarup redogör för,
men som tycks ha drivits fram betydligt snabbare (Lee, 1993). Man visar här på i
stort sett samma ’strategic factors’ som i den danska artikeln, men betonar mer den
rullande förändringsstrategins värde i ljuset av en genomarbetad vision och
målformulering. Det handlar om att lämna en mekanistiskt inriktad verksamhet
och anpassa den till en dynamisk omvärld som kräver en mer organisk karaktär av
verksamhetens organisation. Ett nedbrytande av hierarkier och med större besluts-
ansvar hos enskilda tjänstemän, ökar kravet på medvetenhet kring verksamhetens
vision och mål.

Till skillnad från de mer deskriptiva amerikanska fallbeskrivningarna har
förändringen och dess dynamik problematiserats i några nordiska undersökningar.

I en studie vid Norska Handelshögskolans Bibliotek i Oslo, redogör Djupvik
för iakttagelser som bl. a. berör dynamiken kring förändringsbenägenhet och stabili-
tetsbehov bland bibliotekets personal (Djupvik, 1995). Han pekar på behovet av att
grundvärderingar och framtidsvisioner, målmedvetenhet med andra ord, utvecklas
och hålls vid liv genom dialog och öppenhet för att säkra inre stadga och konsekvens.
Som ett självrefererande system måste biblioteket vara konsekvent i sin inre
verksamhetslogik, men samtidigt, som en del av ett större självrefererande system,
högskolan som helhet, måste denna dess inre logik vara i fas med den logik som
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gäller för hela högskolan, inklusive användare såväl som resurstilldelningssystem.
Biblioteken ändrar sin struktur, ifrågasätter sina traditionella organisatoriska

ansatser och sätter användarna i centrum. Detta sker med motstånd. Och det är just
detta motstånd som är föremål för denna avhandling. Vari består det? Hur kan det
förklaras? Finns det ’patologiska’ processer inom universitets- och högskolebiblio-
teken som kan förklara tröghet och ovilja till förändring?

Olaisen analyserar bibliotekens struktur och dynamik efter tre modeller som tar
fasta på rigiditet, komplexitet och distansering (Olaisen, Djupvik och Lovhoiden,
1994). Man menar att då fack- och forskningsbibliotekens inkomster inte är
efterfrågestyrda har relationen till och spelet gentemot de politiska och administrativa
modersystemen fått en avsevärt större betydelse för verksamhetens utformning
och tjänstemännens identitetsuppfyllelse än hänsynen till användarna. Målen blir
inte användarinriktade utan institutionellt motiverade. Den interna verksamheten
blir viktigare än den externa. En rigid byråkrati prioriterar reglerna framför effekterna
i omvärlden.

Det kan också hända att mångfalden och komplexiteten i organisationen
expanderar till en punkt där osäkerhet och rollkonflikter bland tjänstemännen blir
ett permanent tillstånd. Det kan bli konflikt mellan förvaltningsansvar och
förändringsbehov. Det medför svårigheter att tolka och bearbeta händelser och
påtryckningar från omvärlden, liksom att rätt kategorisera nyheter och för systemet
utmanande händelser.

Den tredje formen av patologiskt beteende betecknas som överstabiliserat till-
stånd hos organisationen. Tjänstemännen distanserar sig från verksamhetens
egentliga kärna och mål, vilket tar sig uttryck i brist på reflektion och äkta deltagande.
Man betraktar målen som en gång för alltid givna och svåra eller omöjliga att påverka.
Följden blir att systemet orienterar sig in mot sig själv och ser sig i ett motsats-
förhållande till omvärlden.

Det framgår av ovanstående att universitetsbibliotek kämpar i övergången från
en mekanistisk organisationsstruktur till en mer dynamisk sådan. Samtidigt har
ansvarsfrågorna och delegerat beslutsfattande förts upp på dagordningen. Detta
medför ökad differentiering med motsvarande risk för minskad integrering av
organisationen. Då växer alltmer behovet av måldiskussion och klarare riktlinjer
för verksamhetens utveckling.

MÅL OCH MÅLMEDVETENHET

Organisationens existens har ett syfte. Detta syfte har sin bas i ett värdesystem,
som inte bara kan begränsas till organisationen som helhet, utan har sina rötter och
tentakler såväl i det omgivande samhället som bland de individer som är verksamma
inom organisationen. Organisationen har en historia liksom samhället i övrigt. Härur
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har utvecklats en kultur, som i sin tur har avgörande betydelse för sociala, politiska
och ekonomiska förhållningssätt, i organisationen och i samhället. Detta är de yttersta
förutsättningarna för hur långt en organisation förmår gå i en förändringsprocess.

Målsättningen kan betraktas som en definition om önskade relationer mellan
organisationen och dess omgivning. Förändringar i något av systemen, kan kräva
att målformuleringarna ses över. Beroende på i vilket förhållande organisationen
står i till sina huvudmän och andra intressenter i omvärlden, kommer dessa att få
inverkan på målen i proportion därtill.

Målmedvetenhet och insikter kring målfrågor växlar mellan individer såväl som
organisationer. Mycket av denna skillnad har sin grund i hur vi känslomässigt
engagerar oss och förhåller oss i sociala situationer.

Weber ser fyra teoretiska gränsfall för socialt handlande (Weber, 1983). Det
målrationella handlandet tar målet för givet och inriktar sig på medlen och ser till
konsekvenserna för att uppnå detta. Värderationaliteten inriktar sig istället på målet
som ett värde i sig, utan att se till medlen och handlingens konsekvenser. Ett affektivt
handlande är baserat i den handlandes känslotillstånd, medan slutligen det
traditionella handlandet sker av gammal vana.

De båda första typerna är rationella till sin natur till skillnad från de båda sista.
Det målrationella handlandet lägger meningen utanför handlandet som en mål/
medel relation, medan det värderationella handlandet förlägger meningen i själva
handlandet som ett medvetet värde. Det affektiva, irrationella handlandet lägger
meningen i själva den spontana känslan i handlandet, medan det traditionella
handlandet förlägger meningen till yttre tradition. Weber kommenterar att det ’rena’
traditionella handlandet, liksom det ’rena’ handlandet inom något av de övriga tre
grupperna, utgör gränsfall. Snarare närmar sig traditionellt och värderationellt
beteende varandra eftersom bindningen vid det invanda kan upprätthållas medvetet
och i växlande grad med olika innebörd.

Dessa fyra typer av förhållningssätt kan utgöra en brytningspunkt för speglingen
av mål- och värdesystem i den aktuella organisationens syfte och karaktär. När man
studerar universitetsbiblioteket som organisation kan man kanske få en bättre
förståelse för organisationens förhållande till målsystemet genom att ur ett historiskt/
kulturellt perspektiv se vilken eller vilka typer av socialt handlande som utmärker
och har utmärkt denna organisation.

Verksamhetskultur och förhållningssätt till mål och medel har traditionellt något
olika karaktär på ett universitetsbibliotek och ett folkbibliotek. Medan universitets-
biblioteket utgör en stödfunktion till universitetets forskning och utbildning, är
folkbibliotekets existens mer grundat på en egen värderationell bas. Raber diskuterar
kollisionen mellan ett värderationellt förhållningssätt och ett målrationellt sådant
vid folkbibliotek i USA (Raber, 1995).

Folkbiblioteken i USA fick via the Public Library Association i slutet av åttiotalet
möjlighet att med hjälp av the Public Library Development Program se över sin



75

organisation utifrån ett strategiskt och målinriktat tänkande. Reaktionen blev
emellertid på många håll avvisande och projektet blev svårt att genomföra. Raber
menar att orsaken till detta kan sökas i den kulturkrock som sker mellan ett
målrationellt, mera vetenskapligt sätt att förhålla sig till biblioteksverksamhet och
ett traditionellt men också ett mer värdebaserat förhållningssätt som inte vill bli
ifrågasatt.

Samtidigt pekar han på hur nära knutna till varandra organisationskultur och
professionell identitet är. Det målrationella handlandet innebär att användarnas behov
analyseras och tillgodoses med hjälp av ett socialvetenskapligt förhållningssätt, medan
det traditionella, värdebaserade handlandet tar sin utgångspunkt i en medlande,
personlig service med bas i en intersubjektiv bekräftelse av individuella behov och
bibliotekariens kunskap om kulturella företeelser. Frågan handlar alltså ytterst ute
om vad det innebär att vara bibliotekarie.

Audunson fann vid en undersökning av tre stora folkbibliotek i tre europeiska
länder, att turbulenta krafter i omvärlden försvagade traditionella normer bland
personalen (Audunson, 1999). De bibliotekarier som var mest benägna att anpassa
sitt beteende till förändrade krav och omständigheter var att finna i ledande positioner
och ute på filialer. De som med andra ord befann sig i en mer utsatt organisatorisk
position hade större tendens att ifrågasätta traditionella normer.

Ett liknande resonemang skulle kunna föras på svensk botten, genom att referera
till de debatter som fördes under 80- och 90-talet. Som exempel kan nämnas Lars
G. Andersson som i väntan på Folkbiblioteksutredningen argumenterar för statens
övergripande ansvar som formulerare av en målsättning för landets biblioteks-
verksamhet (Andersson, 1982). Biblioteken har en roll såväl inom utbildnings-
politiken, informationspolitiken som kulturpolitiken och denna måste definieras
klarare, om inte det hela bara skall bli en passiv distributionsapparat för litteratur
och information. Alltså ett exempel på ett målrationellt förhållningssätt.

Av en annan åsikt är B Gustavsson som försvarar den rena värderationalismen
vad gäller folkbildning och folkbibliotek och ser målstyrning som ett nyliberalt,
tillfälligt påfund som inte passar kulturarbetarens kreativa person (Gustavsson, 1995).

Visserligen handlar det här i första hand om folkbibliotek, som i de nordiska
länderna och inte minst i Sverige förknippas med folkbildning och varje människas
rätt till bildning och utveckling. Det rör således vid politiskt mycket känsliga frågor
och det är i den punkten oenigheten tycks börja. Emellertid kan ingen målrationalitet
i värden existera i ett längre perspektiv utan en förankring i djupgående och hållbara
värderingar. På samma sätt kan ett värderationellt förhållningssätt inte försvaras
utan att det hela tar rot i verkligheten, i operativa mål och intentioner.

Enmark har gjort ett seriöst försök att bringa reda i bibliotekens målförvirring
genom att utgå från själva kommunikationsprocessen mellan författare och läsare,
genom att se bibliotekens roll som förmedlare av påståenden, uttalanden och
framställningar i olika former, på olika nivåer och till olika intressenter och läsare.
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Det är i den processen, på den abstraktionsnivån och i den dynamiken som
målsättningen måste ta sin början (Enmark, 1990). Här kan man identifiera såväl
olika användarbehov alltifrån forskning till underhållning, som olika typer av
datakällor och informationskanaler. Det är i mötet mellan dessa som biblioteken
har att söka sin målsättning.

Biblioteken har ofta famlat mellan verksamhetsidé och mer konkreta målfrågor.
Mäntykangas visar i en uppsats hur detta kan ta sig uttryck. Den kommunala
målstyrningen kommer på skam, när helhetssyn och genomtänkta styrsystem saknas.
Man förlorar i kontroll och ett väl utnyttjande av resurser (Mäntykangas, 1995).
Gränsdragningar mellan olika ansvarssystem såväl som konsekvens i mål-
formuleringarna saknas. Eriksson ger i sin uppsats en liknande bild i en intervju-
undersökning från tre folkbibliotek. Osäkerhet och indifferens är den genomgående
slutsatsen vad gäller målfrågor och måldokument (Eriksson, 1998).

Även om situationen är något mer tillspetsad vad gäller folkbibliotek, där
värderationalismen är stark, har även forskningsbiblioteken visat att målfrågorna
varit förbisedda och dåligt genomtänkta. Törnudd gjorde i början av 90-talet en
genomgång av forskningsbibliotekens mål- och ramstyrning och kom till slutsatsen
att där då fanns mycket att önska i fråga om dess utveckling och genomförande
(Törnudd, 1993).

För tjugo år sedan pekade Sanner på bristen på måldokument och genomtänkta
relationer mellan det operativa arbetet, resurser och de övergripande målen bland
universitetsbiblioteken. Bristande helhetssyn ger lätt upphov till suboptimering inom
delområden inte minst vad gäller katalogisering (Sanner,1982). Biblioteket måste
ses i sin helhet för att ge den service och de tjänster som dess användarna behöver
och alltmer kräver.

Tjugo år senare ger Du Rietz uttryck för sin omsorg om biblioteken som
arkivinstitutioner och efterlyser större kunskap om samlingarna och deras användare
hos bibliotekspersonalen (Du Rietz, 1999). Han menar att biblioteket och dess
personal inte får bli ett självändamål, utan användarnas behov skall styra utform-
ningen av service och tjänster.

Vilja att förändra och den process som följer kan båda i sin intensitet och
optimism skymma det egentliga syftet med organisationens verksamhet. I en uppsats
visar Högstedt och Johansson hur ett mindre svenskt högskolebibliotek till och
med i samband med en omorganisation kan förlora kontakten med viktiga mål och
användarbehov (Högstedt och Johansson, 1997). I deras intervjuundersökning
framgår det att studenterna efter den aktuella omorganisationen inte tycker att biblio-
teket svarar mot de krav de anser sig ha rätt att ställa på det. Brister finns i kopplingen
mellan syfte och operativa mål.

Högskolereformen på sjuttiotalet fick inverkan på universitetsbibliotekens
förhållande till sina universitet. Vid detta tillfälle blev biblioteken starkare integrerade
i sina moderorganisationer, blev så småningom betraktade som direkta service-
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och stödenheter till dessa, och fick sina anslag via universitetens interna fördelning.
Tidigare hade resurserna tilldelats direkt från UHÄ.

Klasson behandlar i en avhandling från1984 förändringsprocesser vid Linköpings
universitetsbibliotek och speciellt dess institutioner knutna till förskollärar-
utbildningen (Klasson, 1984). Hon pekar på en del utvecklingslinjer under senare
delen av 1900-talet, som för universitetsbibliotekens del bl. a. inneburit att deras
autonoma bildningsstatus övergått i större servicetänkande och användartillvändhet,
den informationsförmedlande delen av verksamheten ökade i betydelse samtidigt
som den arkiverande funktionen relativt tonats ner, datorernas inträde i
verksamheten, utmaningen av den humanistiska biblioteksforskningens hegemoni
från naturvetare och tekniker.

Avhandlingen tar också upp högskolan och bibliotekens målmedvetenhet. Den
konstaterar bibliotekens osynlighet i dokument som Högskolelag och Högskole-
förordning. I dessa texter säger man endast att vetenskapliga bibliotek skall finnas
vid högskoleenheten, och menar i decentraliseringens anda att målsättning för
biblioteksverksamheten är något som ankommer på varje enskild högskola eller
universitet, då biblioteket i första hand skulle ses som en stödfunktion till dessa.
Klasson fann vid tiden för sin undersökning ej några lokala måldokument, utan
fick leta efter närliggande formuleringar i andra dokument såsom verksamhets-
berättelser, anslagsframställningar och tjänsteutlåtanden.

De intervjuade personerna gav en splittrad bild av målmedvetenhet och
inställning till mål. Biblioteket såg man som en serviceverksamhet och en verksamhet
innanför högskolans mål och uppgifter. Mer specificerade blev svaren i allmänhet
inte angående biblioteken och deras mål. Denna vaga målmedvetenhet var också i
samklang med den lite osynliga roll som biblioteket förde i högskolan och som
delvis hade förstärkts genom decentraliseringen och H-77 reformen.

Vid en enkätundersökning i USA 1985 svarade 132 bibliotekschefer vid
’university colleges’ på frågor angående verksamhetens syfte och uppgift, och hur
man förhöll sig till och använde dessa utsagor (Hardesty, Hastreiter och Hender-
son,1988). Något mindre en hälften uppgav att de saknade denna typ av dokument
och ungefär en fjärdedel stödde ej heller utvecklingen av någonting sådant. Många
menade att det inte behövdes, att alla hade klart för sig detta i alla fall. I
undersökningen finns vissa indikationer på att ju bättre biblioteket var försett med
resurser, ju mindre benägen var man att uppmärksamma behovet av utsagor och
dokument om mål och visioner.

Författarna frågar sig varför visioner, syften och mål med en verksamhet väcker
intresse först i samband med kris och nerskärningar. Man svarar att verksamhets-
ledningen tycks tro att detta är en självklarhet som inte behöver poängteras i form
av utsagor och dokument och vars innehåll egentligen delas av alla. Det senare
återstår dock alltid att bevisa.
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En liknande undersökning gjordes 1991 i Storbritannien i fråga om akademiska
bibliotek, där 72 av 89 tillfrågade institutioner svarade (Brophy, 1991). Man ombads
att skicka in sina måldokument eller liknande utsagor (mission statements). Så gjorde
30 bibliotek. 28 svarade att man inte hade något sådant dokument, medan 14 skickade
dokument som inte helt motsvarade kraven. Man analyserade innehållet i de 30
inskickade dokumenten. De absolut vanligaste syftena med biblioteksverksamheten
visade sig vara att ge service till användarna och ge tillgång till information. Men
även beståndsuppbyggnad och att lära ut förmågan att söka information hade hög
frekvens i listan över formulerade syften. Liksom i den amerikanska undersökningen
svarade en hel del att det efterfrågade dokumentet inte behövdes, dess innehåll var
ändå uppenbart och självklart.

Svårigheterna att sätta mål och att uppnå dem påverkas av många faktorer. Det
handlar som tidigare nämnts om värderingar och intressen såväl i samhälle och
närliggande omvärld som bland personal och interna förhållanden.

En organisations förhållande till moderorganisation och omvärld kan enligt
Thompson och McEwen karakteriseras inom fyra olika grupper: konkurrens,
förhandlingssamverkan, optionssamverkan och koalition (Thompson och McEven,
1958). Ett universitet har exempelvis att konkurrera såväl om studenter och forskare
som anslag. Det kan likaså tvingas förhandla bort resurser det har i sin ägo i utbyte
av någonting annat. Det skulle t ex kunna handla om en boksamling på biblioteket.
Ett universitet kan också välja in en medlem i sin styrelse såsom representant för ett
av dess avnämarområden, varigenom vederbörande får inflytande på beslut om
mål och utvecklingsstrategier. Och när två organisationer samverkar i en koalition,
måste de för sitt gemensammas bästa inte sällan ge avkall på delar av sina enskilda
mål.

Universitetsbiblioteket får sina omvärldsfaktorer i första hand definierade av
att det är en stödfunktion till en statlig, offentlig forsknings- och utbildnings-
verksamhet. Det svenska universitets- och högskolesystemets förändring i politiskt,
ekonomiskt och socialt avseende får konsekvenser för bibliotekets möjligheter till
vision och målsättning. Dessutom ingår biblioteket sedan decennier i ett system av
nationella och internationella bibliotekstjänster, där samverkan och hänsyn har
påverkat det enskilda bibliotekets självständighet, inte minst i operationella målfrågor.

Övergången från regelstyrning till målstyrning som präglat statlig verksamhet
sedan 80-talet, och senare parat med stora sparbeting, har inneburit att universiteten
i större utsträckning nagelfarit sina utgifter och användningen av resurser. Kraven
har då bl. a. blivit att biblioteket bättre måste motivera sin verksamhet i olika
dimensioner. Detta har medfört att biblioteken initierat utveckling av mål- och
strategidokument. Ovan visades på exempel från Danmark och USA, där minskade
resurser och ett ifrågasättande från moderorganisation resulterade i olika målsätt-
ningsprocesser.

Gränserna mellan mål- och värdesystem för omvärld, organisationen och enskilda
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individer i organisationen är svåra att dra. Organisationen kan fastställa sina mål,
men att levandegöra dem på alla nivåer och få medarbetarna att förhålla sig till dem
på ett medvetet sätt är svårare. En del organisationer är mer målinriktade än andra
beroende på verksamhet, kultur och vilken moderorganisation man tillhör. Detta
anammas av och påverkar de enskilda individerna, via det psykosociala och
underhållande systemet.

En organisation kan generellt sägas ha två syften. Det primära syftet är själva
orsaken till varför organisationen existerar. Men därutöver måste också medarbetar-
nas krav på meningsfullt arbete och möjlighet till utveckling i fas med de personliga
önskemålen beaktas. Dessa två syften eller övergripande mål tvinnas runt varandra
och det är endast i kombination som de var och en bäst kan förverkligas. Man talar
här om ett reciprokt förhållande mellan individ och organisation. Den starka lojalitet
som personal kan utveckla gentemot en organisation är ett exempel på detta. De
psykologiska konsekvenser som drabbar en individ vid uppsägningar har ofta sin
rot i detta förhållande (Kast och Rosenzweig, 1985). Här kan kanske också en del
av orsaken till konservatism och förändringsobenägenhet sökas. Man har investerat
så mycket av sitt personliga engagemang i en viss uppgift att man har svårt att få
den ifrågasatt och förändrad.

Inte minst de s.k. operativa målen, de som har med verksamhetens olika tjänster
och aktiviteter att göra, blir i hög grad beroende av den grupp som av olika skäl
dominerar synen på verksamheten. Detta speglas i deras egen utbildning,
karriärbehov, kompetens och hur de uppfattar arbetsuppgifternas betydelse för sina
egna mer personliga mål. Perrow talar här om en maktstruktur, och en kontrollerande
elit (Perrow, 1961). Dominansen kan utgöras av professionen i sig, administratörer
eller förtroendevalda i styrelser och liknande, beroende på vad slags organisation
och operativ verksamhet det handlar om. Perrow ser fyra områden som organisa-
tionen måste säkra för sin överlevnad. Det är de ekonomiska resurserna, acceptans
och legitimering av verksamheten, förmåga och skicklighet för uppgifternas
genomförande samt koordinering och strukturering av organisationen. I en
kunskapsorganisation är det med stor sannolikhet förmåga och skicklighet som
blir grunden för den dominerande eliten i målfrågor.

Den enskilde individens möjlighet till engagemang i organisationen och dess
verksamhet beror inte minst på arten av arbete och uppgifter. Det måste finnas
möjlighet till att kunna identifiera sig med organisationens syfte, att gå upp i sina
uppgifter och arbetsplikter och inte minst en känsla av lojalitet med hela
organisationen som en plats att leva och verka.

Hackman och Oldham har presenterat en modell där variabler i arbetets dimen-
sion relateras till den individuella tillfredsställelsen och det långsiktiga resultatet för
organisationen som helhet (Hackman och Oldman, 1976). Förutsättningen för
individens motivation menar de, är att arbetsuppgifterna är så upplagda att man kan
se och förstå dess del i verksamhetens helhet, att man uppfattar deras långsiktiga



betydelse i samhället, och att man ges återkoppling på vad man utför – att resultatet
av arbetet blir bekräftat genom uppföljning och utvärdering. Viktigt för resultatet
är också den egna självständigheten och möjligheten till ansvarstagande. Allt detta
talar för att en såväl organisatorisk som individuell målmedvetenhet underlättar
verksamheten och dess utveckling. Ett aktivt deltagande i målsättningsprocessen,
ger större engagemang i måluppfyllelse och blir därmed ett viktigt instrument för
motivationshöjning (Erez, 1993).

En viktig orsak till bristande målmedvetenhet eller oförmåga att gå mot uppsatta
mål kan självklart ha psykologiska orsaker hos såväl ledning som medarbetare. Det
skydd som människor bl. a. tar i traditionen för att slippa ifrågasätta och utmana
etablerade föreställningar och normer t ex vid stora förändringar i en organisation,
har beskrivits av Chris Argyris som ’defensive routines’ (Argyris, 1985). Dessa hand-
lingar görs i omedelbart syfte att inte göra ledsen, att skydda individ såväl som
organisation. Uppsåtet är gott, men på lång sikt blir både individen och organisatio-
nen lidande, genom att det som skall och bör förändras på så sätt aldrig kan bli ett
medvetet objekt för förändring. Strategisk planering och målsättningsdiskussioner
kan vara just ett sådant hot som sätter ’defensive routines’ på högvarv.

Dessa försvarsbeteenden är reaktioner på upplevt hot och har till syfte att undvika
smärta, men med påföljd att vi därmed samtidigt förhindrar ny insikt om oss själva
och vår omgivning. De etiketteras gärna såsom stöd, omsorg, humanism och realism,
och har sina rötter i kulturellt inlärda och accepterade mönster av rollspel. Försvars-
handlingar kan bli försvarsrutiner och därmed än mer omedvetna i sitt bruk, med
konsekvens att organisationen får en orealistisk uppfattning om sina egen styrka
och sina egna svagheter.

Försvarshandlingar och försvarsrutiner kan växa ut till självförstärkande system,
bestående av såväl individer som gruppsykologiska handlingsmönster och
organisationskulturer. Varje del i detta komplexa system förstärker de övriga. Denna
cirkuläritet tas ofta för given och naturlig, och ifrågasätts ej. För att över huvud
taget kunna bryta upp det hela, krävs vilja och förmåga hos organisationen och
dess medlemmar att våga se vad man gör med sig själv och sin verklighetsbild och
sina möjligheter till förändring.

Målstyrning har visat sig svår att tillämpa i praktiken. Milsta har i en avhandling
från 1994 gjort en jämförande studie av privat och offentlig verksamhet, framförallt
med avseende på mellanchefers olika förutsättningar (Milsta, 1994). Hon finner bl.
a. att det finns fler likheter än skillnader mellan privat och offentlig verksamhet. I
sin diskussion tar hon fasta på tre olika analysnivåer, där det framgår att mellanchefer
lätt hamnar i ett korstryck mellan de teoretiska normernas rationalitet, ideologiernas
pedagogik och verklighetens oförutsedda händelseförlopp. Hon pekar på vikten av
att anställda, chefer och medarbetare, måste ha möjlighet att lära om och diskutera
målen för verksamheten för att målstyrning skall kunna gå att genomföra.
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Bakomliggande perspektiv på organiserad verksamhet är betydelsefulla och kan
komma i konflikt med varandra.

Dessa slutsatser är inte minst tillämpbara i en biblioteksvärld som famlar kring
mål och medel, ifrågasatta hierarkier och ledarskapets utformning. Det finns
naturligtvis då en risk att tekniken och dess möjligheter får bestämma riktningen,
får bli en ursäkt för bristande analys av bibliotekets identitet och ursprungliga uppgift.

DATORSTÖDDA SYSTEM I BIBLIOTEKET

Det tekniska systemets komponenter utgörs dels av de specifika kunskaper som
krävs för verksamheten och för transformationsprocessens genomförande, dels av
utrustning, instrument och tekniska hjälpmedel i denna process. I dagens moderna
universitetsbibliotek är detta till stor del samlat i det datorstödda bibliotekssystemet.
Varje enskild tjänsteman i den operativa kärnverksamheten samverkar kontinuerligt
med detta system, och det är i och kring detta som organisationens transformations-
process pågår.

Detta datorstödda system är inget självändamål, utan bör stödja uppgifter och
aktiviteter så som de tar sig uttryck i den organisatoriska strukturen, miljön och för
verksamhetens måluppfyllelse.

Det systemtänkande som ligger till grund för utveckling av datorstödda system
i organisationer har under årens lopp haft olika utvecklingsgrenar och ’paradigma-
tiska’ framtoningar. Checkland har försökt kartlägga detta i syfte att förstå och
förklara systemeringens och de datorstödda systemutvecklingsparadigmens historia
(Checkland, 1981).

Checklands analys tar sin utgångspunkt i skillnaden mellan ingenjörskonst och
teknik å ena sidan och traditionell vetenskap å den andra. De visar olika
förhållningssätt gentemot problemlösningskomplexet. Vetenskapen sätter av
tradition högsta prioritet på kunskapsfördjupningen i sig - att försöka förstå, medan
tekniken ser som det viktigaste att på effektivaste sätt uppnå ett visst mål eller syfte,
och att finna ut hur detta skall gå till.

De olika förhållningssätten inom systemimplementering kan också ses som en
illustration till dualismen mellan en mjuk, sociologisk vetenskap och datorteknikens
mera materialistiska synsätt, mellan viljan att förstå och makten att förändra.
Organisationer som i sin verksamhetsstruktur har väl definierade processer och
uppgifter, blir ett lätt byte för en positivistisk systemimplementering. Med detta
menar jag att tekniken gärna blir ett självändamål utan hänsyn till det sammanhang
och den omvärld som den skall verka i. Biblioteken befann sig i just denna situation
vid tiden för den första datoriseringen och katalogsystemens utveckling. Jag
återkommer till detta längre fram i texten.
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Utmaningen vid implementering av informationssystem i en organisation är
spänningen mellan teknikens möjligheter och begränsningar och organisationens
alla krav. En fråga är hur stor hänsyn som skall tas till den rent operativa processen
i organisationen i jämförelse med andra mer psykosociala behov och önskemål, till
regler och koder som styr arbetsuppgifter i jämförelse med mer övergripande
metoder och förhållningssätt. Vilket val man gör kan ha sin grund i hur informationen
uppfattas i förhållande till organisationens olika processer och dess övergripande
syfte och mål.

Det organiska systemparadigmet inkluderar bl. a. begreppet transformations-
process. Organisationen har ett inflöde av materia, information, energi för att med
hjälp av utrustning och kunskap transformera detta till specifika utflöden i form av
produkter och tjänster. Transformationsprocessen som sker med hjälp av utrustning
och kunskap karakteriserar organisationens verksamhet. Organisationens identitet
ligger därför till stor del i den typ av utrustning och den kunskap som krävs för att
tjänster och produkter skall svara mot organisationens syfte och mål.

I processen ingår dels det som transformeras vilket kan bestå av material,
information och människor i egenskap av användare och kunder, dels det som
transformerar d v s utrustning och personal (Slacks et al, 1998; Collins, Hage and
Hull,1988). I ett skede av stora förändringar när organisationer såväl ifrågasätts av
omvärlden som att de själv ifrågasätter sina uppgifter, kan det vara befogat att se
närmare på vad som händer i transformeringsprocessen.

Vid ett universitetsbibliotek har man historiskt sett transformerat material i
form av dokument. Böcker och tidskrifter har förvärvats, klassificerats och
katalogiserats, för att arkiveras och kunna återfinnas vid behov. Den information
som biblioteket arkiverar och förmedlar är emellertid intakt och ej påverkad av
transformationen. Däremot producerar man egen information i form av uppgifter
om klassificering och katalogisering som baserar sig på den information som
förmedlas och som har till syfta att underlätta återvinningen av denna.

Man kan naturligtvis också betrakta biblioteksanvändarna som material att
transformera. Processen består då i att svara på och eliminera ett specifikt
informationsproblem hos dessa. Det handlar om en psykologisk transformation av
användaren.

Att transformera dokument och användare skulle kunna definieras som
universitetsbibliotekets uppgifter. Vilken av de båda som har den största betydelsen
för verksamheten ifråga, kan undersökas både utifrån en tidsaxel och utifrån en
specifik situation i en specifik miljö. Mycket talar generellt för att universitets-
biblioteken världen över på tidsaxeln har förskjutit sin tyngdpunkt från
transformation av dokument till transformation av användare (Lynch och Smith,
2001). Man har öppnat sig mer mot omvärlden och insett att man á priori existerar
för sina användare och inte för sin katalogisering och arkivering. Bakom detta ligger
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naturligtvis också dokumentens förändring från pappersbundna till elektroniska
dokument. Arkiveringsprocessen har förändrats.

Detta bör få konsekvenser för den transformerande verksamheten - instrumen-
ten och personalens kunskap. Dessa har i ett tidigt skede utvecklats med katalogi-
sering och klassificering som mål och fått en struktur som skall underlätta ett flöde
av dokument från förvärv och utlån till arkivering. Användarens krav och behov
och de beteendemönster som detta uttrycker sig i har biblioteket föga intresserat
sig för. Man har ställt sina resurser till användarens förfogande, men på bibliotekets
villkor. Dessa är sedan länge inarbetad teknik, inkluderande såväl krav på logistik
som detaljerade regler för arbetsuppgifternas utförande.

Collins, Hage och Hull presenterar ett ramverk för analys av tekniska system i
komplexa organisationer. De tekniska metoder som den transformerande processen
kan ta i anspråk är människan, kunskapen och mekaniken. Dessa tre begrep kan
problematiseras i fyra dimensioner av utveckling, vilka är specialisering, integrering,
reglering och sofisteri. När det gäller sofisteri handlar det om i hur hög grad som
mekaniken i organisationen är automatiserad, hur kunskapsbasen för verksamheten
kan vara mer eller mindre vetenskapligt grundad och den mänskliga arbetskraften
kan befinna sig på olika nivåer i fråga om krav på utbildning och skicklighet i hand-
läggandet av sina uppgifter.

Samtliga metoder finns i en komplex organisation, men tyngdpunkten dem
emellan förskjuts med tiden alltefter förändringar i organisation och omvärld.
Författarna påpekar att den metod som etablerat sig som kärnteknik kan vara svår
att överge för en annan. Detta gäller inte minst tjänsteproducerande verksamhet
med direkt kontakt med allmänhet. Här kan både sjukhus och bibliotek stå som
exempel i dagens samhälle.

Att det tekniska systemet inverkan på arbetsuppgifter, personal, kommuni-
kationsmönster och ledarskap är ett problem med många variabler och mångtydiga
relationer visar Hulin och Roznowski i en bibliografisk genomgång av området
(Hulin och Roznowski, 1985). Ju större och betydelsefullare ett tekniskt system är
för verksamheten, desto mer påverkar det organisationens struktur, tjänster och
produkter.

Det tekniska bibliotekssystemet med förvärv, katalogisering, klassificering, lån
och arkivering som huvudfunktioner, har sedan decennier satt sin prägel på
bibliotekets struktur och tjänster. Därmed har det också i sin ursprungliga form
fått stor inverkan på hur nya system utvecklats och implementerats. Såväl sociala,
psykologiska som politiska och ekonomiska faktorer har betydelse för hur ett större
tekniskt system utvecklas och konsolideras. Ett väletablerat system har oftast en
egen kultur och en inneboende tröghet som gör det svårföränderligt. Teknik-
historikern T Hughes har i de sammanhanget myntat begreppet ’reverse salients’,
och vill med det peka på de eftersläpande delar i systemets utveckling som gör att
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det hela hålls tillbaka. Detta kan vara orsakat av såväl tekniska obalanser, som
ekonomiska, politiska eller organisatoriska sådana (Hughes, 1987).

Vid övergången från ren mekanik till datorteknik har inte sällan tekniska lösningar
ärvts in i det ’nya’ systemet. Det tekniska systemets kunskapsmässiga del och inte
minst tradition och uppgifter har försvårat nytänkande. T ex kan begreppet fil och
filhantering i datorsammanhang spåras tillbaka till 1600-talet i samband med
tidskrifternas uppdykande. I slutet av 1800-talet var litteraturen inom medicin,
naturvetenskap och teknik så omfattande att indexbaserade bibliografier måste
utvecklas. Därefter tog databaserna över och ’ärvde’ därmed de s.k. indexfilerna
och som blev avgörande för hur dokumentåtervinningen strukturerades i systemen
(Pfaffenberg, 1989).

Motsatsen är kanske minst lika vanlig, där datorns möjligheter och krav nästan
helt har fått styra utformning och implementering av det nya systemet. Det mesta
talar för att båda företeelserna mer eller mindre förekommer samtidigt, och gör det
svårt att se var det ena börjar och det andra slutar.

Såväl en traditionstyngd skepticism som en naiv form av taylorism kan sägas ha
präglat bibliotekens förhållningssätt till de första datoriseringsprojektens genom-
förande, som tog sin början med katalogsystemens automatisering.

Historiken kring bibliotekstjänsternas datorisering kan ses från två centrala
utgångspunkter. De bibliografiska databassystemen växte fram utanför själva
biblioteksorganisationen och till stor del i händerna på internationella, kommersiella
databasvärdar. Bibliotekskatalogernas datorisering däremot initierades av biblioteken
själv och utvecklades mer eller mindre i samverkan med bibliotekspersonalen. Denna
utveckling började med försök till att skapa nationella nätverkssystem såsom OCLC
i USA , UTLAS i och LIBRIS i Sverige, system som så småningom blev tillgängliga
online även för andra än de i nätverket samverkande parterna Kanada (De Gennaro,
1983; Olsson, 1995). För det enskilda bibliotekets verksamhetsbehov var de gemen-
samma nätverksystemen otillräckliga och under 80-talet började lokala s.k. integrerade
bibliotekssystem att utvecklas (Seminarium Rostianum i Lund, 1987).

De datoriserade bibliotekskatalogerna tog fasta på den interna verksamheten,
med förenklade rutiner, bättre kontroll och rationalisering som mål. Det har handlat
om att utföra regelstyrda funktioner, vilket lätt för till attityder av mätande och
kontroll. Verksamhetsprocessen har varit indelad i förvärv, katalogisering, lån, etc.
och med eget ansvar för utförande och effektivitet. En sådan verksamhet öppnar
sig lätt för suboptimering där helheten glöms bort. Specialisten blir inte sällan
perfektionist (Bäck, 1993).

När de lokala datorstödda bibliotekssystemen introducerades i verksamheten
under 80-talet kom bibliotekskatalogens funktionalistiska syn att möta en
systemutveckling av den hårda skolan som då var en relativt ofta förekommande
inriktning. Man köpte ett mer eller mindre färdigutvecklat system, som installerades
i organisationen. Det var den lokala katalogen och den lokala låneverksamheten
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som därmed fick sina automatiserade krav tillgodosedda.
Redan så tidigt som i mitten av 60-talet uppmärksammades vikten av att

användarnas behov togs på allvar i utvecklingen av de interna bibliotekssystemen
(Kilgour, 1967). Detta innebar ett vidare systemtänkande än den då gängse
datoriseringen inbegrep. Men biblioteken föredrog ofta att inrikta sig på hur saker
och ting skulle göras och ifrågasatte inte gärna varför de gjordes (Foskett, 1974).

En rapport från Illinois University 1984 redogör för hur man i litteraturen ofta
värnar om slutanvändarna och deras access till katalogen, men att verkligheten ofta
ser annorlunda ut med ej testade system som inte möter användarnas behov (Wallace-
Danny, 1984).

Intressant är att konstatera att man vid Chalmers tekniska högskolas bibliotek
understyrker ämnessökningskapaciteten i sin kravspecifikation från 1989 (Fjällbrant
och Weinmann, 1989). Detta kan med stor sannolikhet förklaras med att biblioteket
då sedan åtskilliga år bedrivit såväl service som användarutbildning i datorstödd
informationssökning. Man var väl orienterad om detta behov. Andra bibliotek kan
hålla sig mer i anslutning till de verksamhetsstyrda kraven (Tranaas, 1986; Förstudie,
GUB, 1984).

Problemet med ’mätandets närsynthet’ har bl. a. tagits upp i en avhandling 1995
som behandlar de svenska universitetsbibliotekens förändring i perspektivet av den
datortekniska utvecklingen (Olsson, 1995). Den handlar om LIBRIS-implemen-
teringens olika aktörer och händelseförlopp.

En förändring som från början var tänkt som en organisationsutveckling av
forskningsbiblioteken slutade med ett snävt bibliografiskt system, där katalogiserings-
regler och beläggningsrutiner fick stort inflytande på utformningen. LIBRIS-krisen
i slutet av sjuttiotalet, menar författaren, kan ses som att system-utvecklingen fallerat
på grund av bristande helhetssyn i ett orsak och verkan perspektiv, en utveckling
där systemfolk och användare talade olika språk och lite förstod varandras insikter
och avsikter. Helhetssynen fick stryka på foten för en snävare nyttoinriktad
utvecklingsidé.

De informationsresurser som de datorstödda bibliotekssystemen erbjuder, har
utvecklats ur katalogisering och som stöd för beläggning av referenser. Biblioteks-
systemen utvecklades inte med slutanvändarna för ögonen. Ej heller utvecklades
de för att vara ett administrativt stödsystem i organisationens drift och utveckling
enligt MIS-teorier. Det har i första hand tjänat som ett professionellt instrument i
verksamheten. Detta har haft betydelse för den arkitektur som såväl LIBRIS som
lokala bibliotekssystem utvecklat.

För att kunna belysa bibliotekssystemets relation till organisationens mål, struktur
och ledningsansvar och professionella uppgifter tar jag hjälp av teorier kring
informationssystem och den filosofi för systemarkitektur som ligger bakom design
och utveckling.
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Den systemarkitektur som informationssystemet utvecklar i en organisation
har studerats i en avhandling vid Göteborgs universitet (Magoulas och Pessi, 1998).
Den utgår ifrån två dominerande designteorier, den informationsbaserade (IB) och
den verksamhetsbaserade (VB). Den förra utgår från informationen som en central
resurs som skall styras, medan den andra betonar samverkan mellan informations-
system, där varje system förvaltas av den användande verksamhetsdelen.

En jämförande analys mellan de båda designteorierna resulterar bl. a. i följande
karakteristika:

VB har som utgångspunkt en decentraliserad verksamhet med väl av-
gränsade funktionella ansvarsområden, medan IB har en mer förutsätt-
ningslös syn på verksamheten. VB utgår från ansvarsstruktur och
samverkansformer som grund för avgränsning av system och definition
av deras samband. Därefter studeras informationen som krävs för sam-
verkan. IB börjar med att studera väsentlig information och relaterar
den därefter till verksamhetens funktioner och aktiviteter.

IB ser informationen som en central, gemensam resurs, som bör admi-
nistreras centralt. VB däremot betraktar den som en decentraliserad,
lokal resurs för funktionella ansvarsområden.

De vägledande principerna för utformning av systemarkitekturen är:

När det gäller samverkan och samordningsprinciper sker hos IB samverkan mellan system
via gemensamma databaser och samordningen med hjälp av gemensamma
konceptuella modeller för informationsresurser. Hos VB samverkar systemen med
hjälp av utbyte av meddelanden, medan samordningen bygger på enhetliga
definitioner av väsentliga begrepp i sambandsinformationen.

Informationsresurserna skall enligt IB vara oberoende av människor, teknologi
och organisation, vara frikopplad från applikationer som i sin tur är frikopplade
från varandra. VB understryker att sambandsstrukturen skall vara oberoende av
varje enskilt informationssystems interna utformning, som i så hög grad som möjligt
frikopplas från varandra. Sambandsstrukturen skall vara stabil och inte påverkas av
förändringar hos enskilda informationssystem. För IB är det viktigt att informations-
resursen i sig är stabil och inte påverkas förändringar i verksamhetens organisation,
rutiner och informationsbehov. Sättet att använda informationen skall däremot kunna
förändras successivt. VB vill kunna förändra varje enskilt system utan att detta
påverkar andra system och sambandsstrukturen.

När det gäller anskaffning av information gäller för IB att detta sker en gång och
vid källan medan VB anskaffar och förvarar information lokalt och att uppdateringen
sker i det system där informationen skapats.
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För IB skall informationsresurserna vara tillgängliga för vem som helst i
verksamheten utan att man i förväg måste känna till informationsbehoven, medan
VB understryker den lokala informationens tillgänglighet inom ansvarsområdet och
som göres tillgänglig för andra ansvarsområden vid behov.

Vidare skall inom IB data som ingår i den gemensamma informationsresursen
vara tolkningsoberoende, medan informationen i enskilda informationssystem inom
VB skall vara utformad med hänsyn till lokala referensramar och subjektiva
tolkningssätt. Däremot kräver man här att sambandsinformationen skall tolkas på
ett enhetligt sätt.

I fråga om realisationsprinciper lagrar IB data i gemensamt åtkomliga databaser för
hela verksamheten. Inom VB skall varje informationssystem kunna realiseras i en
fristående dator.

Slutligen vad gäller ansvars- och befogenhetsprinciper understryker IB att ansvaret för
hantering av informationsresurserna skall ligga centralt hos en särskild dataadminist-
rationsfunktion medan ansvaret för utformning, utveckling, förvaltning och använd-
ning av applikationer skall ligga hos de olika verksamhetsdelarna. VB, emellertid
ser verksamhetsledningen som den som har ansvar för sambandsstruktur i sin helhet.
Varje verksamhetsfunktion med klart ansvarsområde ansvarar själv för sitt
informationssystem.

Författarna har i en tidigare avhandling också tagit upp en arkitekturfilosofi de
kallar interorganisatorisk och som de där ser som en utvidgning av den verksam-
hetsbaserade filosofin (Magoulas och Pessi, 1991). Här handlar det om samverkan
mellan informationssystem i organisationer som är fristående från varandra, och
där det inte finns någon överordnad instans som har ett övergripande ansvar för
arkitekturen. Den är något mer diffus i sina definitionsramar. Grunden för den är
att de samverkande organisationerna behöver stöd i att hantera miljövariationer
och kapacitetsproblem. Men de samverkande organisationerna måste ibland avsäga
sig självständighet för att få dessa samverkanseffekter då informationen måste
förvaltas och behandlas på ett ur samverkanssynpunkt accepterbart sätt.

Man identifierar tre typer av samverkan: informell samverkan, avtalad samverkan
och samverkan genom koalition. Den senare formen kräver en fastare koppling.
Samverkan mellan olika bibliotek nämns här som exempel. Värdet av denna
arkitektur mäts i rationaliseringseffekter och förbättrad kundservice. Det krävs
emellertid anpassning till globala regler. I biblioteksmiljö krävs det t ex gemensamma
objektmodeller, då registrering av händelser kräver gemensam verklighetsuppfattning.
Verksamhetens rutiner måste med andra ord anpassas till globala regler. Ansvars-
funktionen kan vara ett problem i denna miljö.

Vilka problemställningar utkristalliserar sig om ovanstående karakteristika och
principer tillämpas på datorstödda bibliotekssystem? Hur uppfattas där informations-
resurserna? Vilken ansvarsstruktur och vilka samverkansformer finns?
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Samverkansformerna mellan biblioteken såväl nationellt som internationellt har
’inte minst vid universitetsbiblioteken inneburit en större identifiering med det
professionella bibliotekskollektivet i stort än med den egna moderorganisationen.
Enskilda bibliotek kan ej heller ta ansvar för sin service fullt ut. Andra bibliotek blir
ofta inblandade vid beläggningsarbete och lån och effektueringen kan inte helt
styras från det bibliotek dit låntagaren vänt sig.

BIBLIOTEKET OCH SLUTANVÄNDARNA

Bibliotekens transformationsprocess handlar inta bara om dokumentanalys och
produktion av återvinningsinstrument. Handläggning av kunder och slutanvändares
informationsproblem är minst lika avgörande för organisationens identitet och
målsättning. Därför är relationen mellan biblioteket, dess professionella ansikte,
och biblioteksanvändaren avgörande för verksamhetens utveckling och
organisationens överlevnad i framtiden. Emellertid har under det senaste decenniet
trycket från omvärlden och användarna gått hand i hand med minskade resurser
och kärvare attityder från moderorganisation och anslagsgivare.

Universiteten i såväl Sverige som andra länder har under de senaste decennierna
varit föremål för strategiska och ekonomiska förändringar. Tillströmningen av
studenter har ökat markant. Som en följd av detta har universitetsbiblioteken inte
sällan kommit i kläm mellan ökade krav och otillräckliga resurser.

I både Storbritannien och Tyskland har kraftig studenttillströmning under 80-
och 90-talet kombinerats med pedagogiska ansatser till individuella, mer självständiga
studier. Detta har lett till ökat tryck på biblioteken och dess personal. Samtidigt har
man av olika skäl skurit i bibliotekens budget och kontinuerligt ökat kraven på
målstyrning, effektivitet och utvärdering, (Cockrill och Broady, 1994; Cockrill, 1997).
De svenska universitetsbiblioteken har under samma tid mött en liknande situation
med minskade resurser, målstyrning, studentanstormning och förändrade
undervisningsformer (Klasson, 1994; Hagerlid, 1996).

Ett ökat kundtryck i kombination med minskade resurser kräver välmotiverade
prioriteringar av bibliotekets tjänster. Utmaningen blir inte mindre av att samtidigt
som instrumenten för bibliotekets tjänster ändrar karaktär, så utvecklar användar-
kollektivet karakteristika biblioteket tidigare inte mött i samma omfattning.

Parallellt med införandet av en mer uttalad mål- och resultatstyrning har kravet
på bättre kvalitet och större användarintresse i tjänster och service intensifierats i
den offentliga sektorn, och så även på biblioteken. Jordan pekar i förordet till sin
bok på problemet att finna litteratur som analyserar användarbehovet vid ett
universitetsbibliotek (Jordan, 1998). Istället koncentrerar sig bibliotekarierna att skriva
om sina resurser, vad som finns att tillgå vid ett bibliotek, men visar sällan på dess
relation till ett analyserat användarbehov. Genom att alltför mycket generalisera
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användargruppen, kan biblioteken förlora dess förtroende. Kvalitetsstyrningen,
användaranalys, uppföljning och utvärdering måste därför i större utsträckning prägla
de akademiska bibliotekens utvecklingsstrategier enligt Jordan. Konsekvenserna för
de professionella kraven på bibliotekarien måste på samma sätt bli föremål för
värdering och utveckling.

För att åstadkomma detta måste organisationsstrukturer och arbetssätt förändras
på ett sådant sätt att användaren och tjänsternas kvalitet kommer i fokus. Samtidigt
aktualiseras användarprioriteringar och kvalitetsinnehåll då resurserna är begränsade
(Brophy och Coulling, 1996). I denna problematik ligger också bibliotekets
förhållande till informationsteknologin och avvägningen mellan äldre traditionell
service och datorstödda system.

Universitetsbibliotekens målgrupper är studenter, forskare och lärare. Dessa
har inte bara såsom grupper olika behov, vanor och krav på service utan är dessutom
inom varje grupp differentierade som användare. Studier på heltid, deltid och distans
har olika behovsprofiler. Antalet gäststuderande från andra länder ökar.
Informationsvanor och behov ser olika ut för forskare inom teknik, naturvetenskap,
medicin, samhällsvetenskap, historia, etc. Om begrepp som service och användar-
intresse skall ha någon mening måste de verkliga bakomliggande behoven hos den
enskilde användaren tas på allvar.

Informationsvanorna hos t ex fysiker och kemister är annorlunda än de hos
humanister och teologer. Sättet att studera och inte minst bedriva forskning, skiljer
sig markant mellan de båda grupperna. Bibliotekariens kunskaper inom de enskilda
facken har betydelse för förståelse av frågeställningar och förmåga att rätt utnyttja
de informationsresurser som finns att tillgå. Därmed är detta också en förutsättning
för en kvalitativ service på tillräckligt hög och meningsfull nivå.

Men om servicenivå skall möta individen, bör också den som har behov av
elementära förklaringar och hjälp med triviala problem uppmärksammas. Biblioteket
kan då tvingas prioritera var verksamheten bör och kan sätta in resurser. Problem-
förståelse i kombination med ett rätt utnyttjande av informationsresurser och teknik
bör vara bibliotekariens professionella uppgift.

Det har således uppstått en situation sådan att samtidigt med åtstramade resurser
skall bibliotekarien möta en växande mängd användare med olika erfarenheter,
förväntningar och behov av hjälp. Detta sker samtidigt med en informations-
teknologisk utveckling som utmanar och tvingar fram svar på frågan om den profes-
sionella uppgiftens egentliga kärna.

1995 inledde BIBSAM en undersökning om de svenska högskolebibliotekens
utveckling (Hagerlid, 1996). Undersökningen verkställdes genom fyra delstudier,
som vardera koncentrerade sig på resursfrågor, studentattityder, informations-
tekniken och biblioteket som studieinstrument.

I delstudie 2, Tusen studenter om biblioteket - vanor, attityder och krav har studenter vid
två universitet och sex högskolor deltagit i en enkätutfrågning, med 50 procent
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representerande samhällsvetenskaplig fakultet och vardera 25 procent humanistisk
respektive teknisk/naturvetenskaplig fakultet (Höglund, et al, 1996).

Frågorna som styrde undersökningen var bland annat hur man idag använder
biblioteket, vilka attityder som finns bland de studerande gentemot bibliotekets
service samt vilka önskemål som finns angående framtida service. Majoriteten är
relativt regelbundna besökare, men variationen är stor mellan de olika studieorterna
bl. a. på grund av lokala förhållanden. Traditionell dokumentservice i form av
beställning och lån utgör den vanligaste aktiviteten i samband med besök följd av
studier och informationssökning. Inför framtiden förväntar man sig att biblioteket
stödjer och hjälper till att ge överblick i den datoriserade informationsmängden.

Undersökningsmaterialet generaliserar mot en bakgrund av olikheter i ämnes-
område, högskolekaraktär, resurser och inte minst biblioteks karakteristika. Dock
pekar den tydligt på en allmän trend i attityder och förväntningar bland
högskolestuderande, som kan tolkas så att man fortsätter att efterfråga de traditionella
bibliotekstjänsterna samtidigt som man är osäker om sina framtida behov i fråga
om stöd och hjälp i informationsåtervinningen.

Användningen av högskolebiblioteket och dess resurser har i Sverige framförallt
undersökts av Höglund ( Höglund och Persson, 1978a-b; Höglund, et al, 1979;
Höglund, 1983; Höglund och Persson, 1984). I en regional utredning från sjuttiotalet
pekas bl. a. på vikten av samverkan mellan biblioteket och högskolans lärare och
forskare och att informationssökning och biblioteksanvändning lyfts upp som en
metodfråga i sig i den akademiska utbildningen (Höglund och Persson, 1978a).
Användarutbildning i informationssökning blir därför ett måste om studenter och
forskare bättre skall kunna utnyttja de resurser i omvärlden som landet är beroende
av för sin forskning och utveckling (Höglund och Persson, 1978b; Höglund, et al,
1979).

Informationsförsörjningen och dess behov varierar för de flesta användare.
Universitetsbiblioteket intar inte den viktiga roll det själv kanske vill tro. Inköp av
litteratur av institutioner och individer har varit ganska omfattande och något som
biblioteket inte haft kontroll över. De olika ämnenas karaktär tar sig uttryck i
litteraturförsörjningsprofilen, både vad det gäller egna inköp och de lån och kopie-
beställningar man efterfrågar från biblioteket (Höglund, 1983). I en uppföljande
undersökning tio år senare kan författarna ej belägga någon större förändring i
forskarnas informationsvanor (Höglund och Sjölander, 1995). Trots en markant
ökning i tillgången på datorbaserade hjälpmedel har utnyttjandet endast ökat
marginellt.

Studier av universitetsbibliotekets relation till sina användare har också behandlat
såväl tjänsternas utnyttjande som bibliotekariernas syn på användarna och deras
attityder. För att kunna forma servicen på bästa sätt måste man veta vem användaren
är.

En enkätundersökning vid Göteborgs universitetsbibliotek vid slutet av åttiotalet,
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tog bl. a. fasta på relationen mellan användarnas bild av biblioteket och dess service
och bibliotekspersonalens bild av användarna och deras behov (Roos, 1989). Hur
pass stämde dessa båda bilder överens? Undersökningen visar en viss skevhet i
kongruensen mellan bibliotekspersonalens respektive användarnas bild av behov
och verksamhetssyn. Att få ro för studier och träffa vänner hade t ex bland
användarna hög prioritet i biblioteksbesöket, medan personalen trodde sig se
dokumentlån som ett viktigare skäl till besöket. Personalen trodde också möjligheten
till att ställa frågor i informationen vara viktigare för besökaren än som angavs i
användarenkäten. Forskarna uppskattade i större utsträckning fjärrlåneservice och
öppna hyllor än vad personalen hade förväntat sig, däremot var i jämförelse personal,
referenssamlingar och läsesal lägre rankade.

Författaren sammanfattar genomsnittsbesökaren:

Han är man, mellan 19 och 30 år och studerar ekonomi eller juridik på helfart vid
Göteborgs universitet. Han kommer till biblioteket minst en gång i veckan, och han
stannar mer än fyra timmar, i första hand för att läsa i läsesalen i lugn och ro. Han är
nöjd med sitt biblioteksbesök och ser ingen anledning att utnyttja personalen för
något speciellt ändamål. Om han går till något annat bibliotek, blir det stadsbibliotekets
huvudbibliotek eller ekonomiska biblioteket, också där för att få läseplats. När han
skall välja bland ett antal uppräknade tjänster som biblioteket erbjuder, väljer han
arbetsplatsen, öppethållandetiderna och mängden böcker i denna ordning. Spontant
tycker han bäst om vår miljö, men tycker det är synd att vi inte har fler sittplatser.

Författaren fortsätter:

Mot denne ‘biblioteks - Svensson’ skall ställas den humanistiske eller samhälls-
vetenskaplige forskaren, som vi inte ser så ofta men som vi känner, oftast till både
namn och forskningsinriktning. En enkel illustration till begreppen kvantitet och
kvalitet kanske, men det är mer problematiskt än så. Vem av dem vill vi betjäna?
Helst? Och vem skall vi? I första hand? Våra privata värderingar därvidlag är vi nog
medvetna om, även om de ofta är outtalade, men tydliga övergripande prioriteringar
finns egentligen inte, i varje fall inte annat än i en vacklande praxis.

Rapporten pekar på hur universitetsbibliotekets brister i tydliggörande och
konsekvens angående mål, medel och handlingspraxis.

Undersökningar av användares upplevelse av bibliotekstjänstemännens
professionalism är inte så vanliga. Det innebär ett ifrågasättande av den egna yrkes-
identiteten och upplevs utmanande av många bibliotekarier.

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet initierades en undersökning 1992 vars syfte
var att försöka analysera de framtida kraven på kompetens hos vetenskapliga
bibliotekarier på basis av eventuellt ändrade arbetsmetoder och yrkesinnehåll (Frank
och Hede, 1995). Med använde sig av såväl expertintervjuer (inom biblioteksområdet)
som enkätundersökning av bibliotekarier och användare (forskare/doktorander)
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vid SLU. Enkätfrågorna grundar sig bl. a. på synpunkter från experterna angående
omvärldsförändringar.

Det framgår av användarundersökningen att besöket vid biblioteket i hög grad
gäller beställning och lån av dokument samt informationssökning. Däremot ser
man inte rådgivning som något speciellt ofta förekommande behov. Uppfattningen
angående framtidens bibliotekstjänster gäller framförallt erbjudandet av tjänster
som kan utnyttjas via den egna datorn. Osäkerheten om vilka tjänster bibliote-
karierna kan komma att utföra i framtiden är naturligtvis mycket stor. Svaren fördelar
sig i stort sett jämnt mellan vet ej, det blir stor förändring eller det blir föga förändring.

När det gäller yrkesidentiteten pekar utredarna på att det inte finns någon enhetlig
utbildningsbakgrund bland de svarande, och att expertintervjuerna ger bilden av
en heterogen yrkeskår. Man vill idag beteckna yrket som semiprofessionellt, men
menar samtidigt att alltför långtgående krav på professionalisering och monopol på
vissa arbetsuppgifter, kan leda till hinder för rörlighet mellan arbetsuppgifter och
personlig utveckling. Användarna (40%) ansåg att bibliotekarierna i viss mån bör
ha en ämnesinriktning i sin utbildning, vilket 68% av bibliotekarierna instämde i.

Bibliotekariernas generella tillkortakommande när det gäller mer avancerad
informationssökning inom ett ämne eller ett problemområde är en erfarenhet bland
forskare inte minst. I en svensk doktorsavhandling rörande forskaren och hans
informationssökning framkommer bland intervjuade en ton av irritation när denna
fråga kommer upp (Seldén,1999). Man har ibland föga till övers för bibliotekarien
och anser att man sällan får den hjälp man egentligen tycker sig behöva.

Ett växande efterfrågetryck från studenter fick Köpenhamns kommunbibliotek,
Det Kongelige Bibliotek och Handelshögskolans bibliotek att initiera en användar-
undersökning angående bl. a. vanor, behov och värderingar, vilken genomfördes av
Statens bibliotekstjeneste under 1994 (Pors,1995). Sju olika biblioteksenheter blev
föremål för undersökningen varav två tillhörande kommunbiblioteket, två ingående
i Handelshögskolans biblioteksområde och tre inkluderade i Det Kongelige Biblio-
teks organisation. Resultatet gäller därför dessa sju biblioteks användare och service-
profiler i första hand, även om vissa övergripande generaliseringar kan göras.

De olika biblioteken har var sin biblioteksprofil vilket inverkar på användar-
kollektivets karakteristika, förväntningar och informationsvanor. Här inverkar också
vilket ämne som studeras och på vilken nivå i studierna som man befinner sig.

Biblioteket användes vid ett och samma tillfälle inte bara till lån och informations-
sökning. Studier, tidningsläsande och kopiering är exempel på andra aktiviteter som
ofta utföres i samband med ett besök. Undersökningen pekar också svagt åt att ju
mer man är hemmastadd på ett bibliotek, desto fler aktiviteter av olika slag utför
man vid besöket, som därmed med större sannolikhet upplevs positivt med avseende
på utbytet.

Behovet av datorstödda hjälpmedel i informationssökningen är stort, där dock
naturvetare och tekniker visar något mindre intresse än övriga. Detta behov stiger
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med nivån på studierna. Också hjälpen och vägledningen från bibliotekspersonalen
har stor efterfrågan och uppskattning.

De ovan refererade undersökningarna ger en bild av ett universitetsbibliotek
som i relation till sina användare varit ganska ointresserat av deras egentliga
informationsbehov. Man har tvingats till detta då dess tjänstemän inte sällan saknat
adekvat utbildningsbakgrund för att djupare tränga in i problemen. Användarna å
sin sida vet av tradition vilket slag av service som de kan förvänta sig. Det handlar
till största delen om dokumentleverans och rum för studier.

I en situation med minskade resurser, ökade krav och informationsteknologisk
utmaning och konkurrens, förstärks bilden av detta semiprofessionella tjänsteutbud.
Om man under tider med en någorlunda stabil, förutsägbar och välvillig omvärld
inte lyckats utveckla ett mer differentierat och professionellt förhållningssätt till
användarna kan detta inte vara lättare att åstadkomma under mer dynamiska och
turbulenta omständigheter med minskade resurser.

SAMMANFATTNING

I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och
utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna
process urskiljas.

I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och
inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet
gentemot denna utvecklats. Tjänster i form av service till användarkollektivet tas på
större allvar. Organisationsstrukturen förändras och bryts ner och i och med det
kommer problem och frågeställningar i dagen som rör såväl verksamhetens teknik,
arbetsuppgifternas innehåll som ledarskap och maktfördelningen. Trots vilja till
förändring och implementering av nya idéer, finns de traditionella förhållningssätten
kvar nere i organisationen.

Bakom en organisationsförändring döljer sig ett syfte, ett mål med verksamheten,
samtidigt som organisationen lever och utvecklas i en omvärld med normer och
värderingar som basen för dess mål. Biblioteksorganisationens medvetenhet om
mål och värderingar bakom verksamhet och uppgifter har visat sig vara ganska
svag. Många medarbetare och bibliotekarier ser organisationens blotta existens som
ett värde i sig som inte bör ifrågasättas, medan ledare och beslutsansvariga har ett
mer rationellt förhållningssätt till dessa begrepp. Inte sällan kan här skönjas en
konfliktyta mellan värderationalism och målrationalism i den Weberska betydelsen.
Därför får organisationen svårt att skapa en kontinuerlig målförståelse ner genom
organisationen, från det övergripande syftet med nära relationer till bakomliggande
värderingar och ner till de mer operativa delmålen.

Detta får följder vid implementering av datorstödda bibliotekssystem, som idag
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representerar det tekniska systemet i organisationen. Utformningen av detta system
har stor betydelse för måluppfyllelse. Utformningen av datorfiler och
bibliotekssystem har utgått från ett tänkande som går långt tillbaka i tiden. De
bygger på en konsoliderad teknik. Katalogsystem i samverkan med andra bibliotek
har varit det som utgjort grunden för universitetsbibliotekens datorisering.
Användarnas behov har definierats genom bibliotekets egna behov och sätt att
betrakta dem. Man har ofta betraktat dem som ett kollektiv och tjänsterna har
generaliserats i sin utformning.

Just användarna, deras antal, krav och önskemål, har blivit en av de komponenter
i omvärlden som utvecklats till den starkaste drivkraften och utmaningen för
biblioteken förändring och syn på sig själv. Emellertid har biblioteken en tendens
att bortse från olika användargruppers specifika beteendemönster och behov som
går att finna inom olika fakulteter och forskningsområden. Användarna å sin sida
har ofta mycket traditionella och konventionella förväntningar på vilken service de
vill och kan få vid biblioteken.
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5. ETT UNIVERSITETSBIBLIOTEK I FÖRÄNDRING

INLEDNING

Nedan följer en presentation av det empiriska material som samlats in för att i
första hand belysa biblioteksorganisationen och dess medarbetares attityder till den
pågående förändringen mot en större öppenhet gentemot universitetet och dess
användare. Som framgått ovan utgörs denna empiri av flera olika material. Interna
dokument och utredningar har studerats. Chefspersoner och bibliotekarier i någon
form av nyckelposition har intervjuats och en mindre enkätundersökning bland
personalen utförts. Representanter i biblioteksnämnden har också intervjuats.

För att få en bild av hur den närmaste omvärlden med användare och låntagare
ställer sig till biblioteket och dess verksamhet idag och dess eventuella roll i framtiden,
gjordes under samma tid också en enkätundersökning bland universitetets lärare,
forskare och studenter. Resultatet av denna kvantitativa undersökning presenteras i
kapitlets senare del.

Först ger jag emellertid en kort historisk återblick på bibliotekets verksamhet
för att därigenom försöka skapa en viss förståelsegrund för dess karaktär och
identitet. Denna återblick stödjer sig till största delen på Eva Gerles bok om Lunds
universitetsbiblioteks historia fram till 1968 (Gerle, 1984).

Kort exposé över universitetsbibliotekets historia

Lunds universitetsbibliotek har en historia som går tillbaka till sextonhundratalet.
Det växte fram tillsamman med sitt universitet som ett viktigt led i den svenska
stormaktens ambitioner att försvenska och kulturellt inkorporera de territorier man
genom freden i Roskilde 1658 tvingat Danmark att avträda till Sverige. Beslut om
grundandet av ett universitet i Lund fattades 1666 och samma år formulerades
också instruktioner för det för akademin nödvändiga biblioteket, dess bibliotekarie
och biblioteksamanuens. Först år 1671 blev biblioteket emellertid en realitet då
domkapitlets bibliotek överfördes i universitetets ägo och på så sätt kom att utgöra
universitetsbibliotekets egentliga grodd. En på allvar arbetande bibliotekarie kom
dock inte i tjänst förrän 1689.

Under sjuttonhundratalets första hälft hotades bibliotekets dokument ständigt
av de återkommande krigen. Man inventerade under detta århundrade för första
gången beståndet och erhöll också sin förste vice bibliotekarie. Den ordinarie
bibliotekariebefattningen upprätthölls samtidigt med en professur och vissa
undervisningsåligganden, och det tycks ha varit en ständig strid om bibliotekariens
rang i relation till universitetets professorer.
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Under de första decennierna på artonhundratalet fick biblioteket en uppblomst-
ring. 1801 kom ett nytt reglemente om biblioteksorganisationen, där det bl. a.
stadfästes att professuren i estetik skulle vara förenad med ’bibliotekariatet’ och
biblioteksamanuensen fick rätt att räkna tjänsteår i biblioteket för eventuellt
kommande prästtjänst. Redan 1825 upphörde emellertid kopplingen till professuren
då man menade att båda uppgifterna skulle kunna utföras bättre var för sig.
Observeras bör att under denna tid var ingen bibliotekarielön upptagen i
universitetets stat, bibliotekarien erhöll alltså inget arvode.

Vid mitten av århundradet växte kraven på kompetens för att inneha ett
’bibliotekariat’. Man menade detta vara en självständig uppgift som krävde sin man,
med erfarenhet av såväl biblioteksarbete  som vetenskapliga insatser. Vederbörande
må sen ha en aldrig så lysande karriär i övrigt att skryta med.

1870 kom ett nytt reglemente för förvaltningen av biblioteket, och under detta
århundrade systematiserades katalog och uppställning och man fick en årlig tryckt
accessionskatalog. I samband med att seminarieövningarna utvecklades som en ny
undervisningsform vid universitetet kom också de s.k. seminariebiblioteken att
etableras på alltfler institutioner.

Biblioteket, som från början inrättats i det s.k. Lundagårdshuset, krävde
kontinuerligt allt större utrymme. Inte minst ökade kraven på tjänstemännens
arbetsmiljö i form av bättre tjänsterum. Den entusiastiske och skicklige biblioteks-
chefen Elof  Tegnér drev frågan om ny biblioteksbyggnad under slutet av
artonhundratalet. 1902 började byggandet och 1907 invigdes det nya huset på
Helgonabacken som än i denna dag välkomnar besökaren med sin murgrönskande
fasad.

Personalresurserna var 1903 desamma som 1844, fyra bibliotekarier med ett
varierande antal amanuenser till hjälp. Nu inleds emellertid en kraftig expansion
såväl på personalsidan som vad gäller bokanslagen. Intresset ökade också för bättre
kompetenskrav och högre löner, det gällde inte minst för rekrytering av dugliga
tjänstemän. Ett nytt reglemente kom 1915.

Efter andra världskriget slut ökades anslag och resurser till forskning- och
utveckling, framförallt inom naturvetenskap och teknik, och det fick konsekvenser
för kraven på litteratur- och informationsförsörjningen världen över. Detta tog sig
för svenska forskningsbibliotek bl. a. uttryck i central- och samkatalogisering. På
sextiotalet expanderade Lunds universitet kraftigt, inte bara ifråga om antalet
studenter och lärare. Flera högskolor inom regionen inlemmades i universitetet och
en teknisk högskola inrättades 1963. Antalet bibliotekstjänstemän hade 1969 ökat
till 121.

Alltifrån bibliotekets grundande och fram till senare delen av nittonhundratalet
handlar bibliotekets organisatoriska förändring och utveckling om antal tjänstemän
och deras kompetens, resurser för accession och arkivering av dokument samt
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lokalfrågor. Beslut från statsmakten, reglementsförändringar och inte minst eldsjälar
bland skaran av bibliotekschefer var motorn i utvecklingen.

Innehavaren av ’bibliotekariatet’ var under det första decenniet ensam företrädare
för biblioteket och upprätthöll sin ställning på universitetet först och främst i
egenskap av professor. Den rad av bibliotekarier d.v.s. chefer för biblioteket som
följde under artonhundratalet och en bit in på nittonhundratalet tycks helt ha präglat
verksamheten och dess ansikte utåt. De har oftast haft teologisk eller vetenskaps-
historisk vetenskaplig bakgrund. Detta har fött en organisationskultur som delvis
fortfarande lever kvar i organisationen. Hierarkierna i biblioteksorganisationen har
varit starka och en viss underdånighet har gjort sig gällande i en tid när andra arbets-
platser revolterat. Att lära hantverket och känna vördnad för forskningen har länge
präglat den vetenskaplige bibliotekariens yrkesidentitet.

Organisationsstrukturen har alltsedan tidiga år präglats av förvärv, katalogisering
och låneverksamhet, uppgifter som kontinuerligt vuxit i styrka men vars relativa
betydelse aldrig ifrågasatts. Under sjuttiotalet kom dock något helt nytt in i bilden,
som mer än något annat påverkat biblioteksorganisationens struktur och funktioner.
1973 fick universitetsbiblioteket i Lund sin första datorterminal uppkopplad till
Medline-systemet, och året efter tillkom en Libris-terminal och en ESRO-terminal.
Därmed fick man tillgång till stora internationella referensdatabaser inom medicin
och teknik samtidigt som de svenska forskningsbibliotekens samkatalogisering slog
in på sin datorstödda väg mot framtiden (Olsson, 1995).

Som vid andra universitetsbibliotek i och utanför landet möttes den nya tekniken
med en ganska stor skepsis bland bibliotekarierna. Några få teknikintresserade
personer, med den nytillsatte överbibliotekarien i spetsen, försökte driva på
utvecklingen och bibliotekets anpassning till en annorlunda framtid. Men som
framgått av den kortfattade historiken ovan, var biblioteket en traditionstyngd
institution med en sedan århundraden humanistisk prägling i sin syn på omvärlden.

Under detta decennium togs också ett annat viktigt steg i ny riktning då ett nytt
och separat bibliotek för naturvetenskap, teknik och medicin, UB 2, invigdes. Detta
bibliotek markerade en annorlunda syn på låntagaren och användaren, genom att
det blev ett s.k. ’öppet’ bibliotek, med fri åtkomst till hyllor med böcker och
tidsskrifter, och lokaliserat på tekniska högskolans område. Denna händelse
upplevdes av naturvetare och tekniker inte minst som den första välkomnande
gesten från universitetsbibliotekets sida. Många bland dessa låntagare såg huset på
Helgonabacken som en humanismens högborg, där man inte tordes sätta sina fötter
och där man ingenting hade att hämta.

Det är under åren från början av sextiotalet fram till åttiotalet som egna erfaren-
heter från universitetet i Lund har vuxit fram; först som student, forskare och lärare
vid naturvetenskaplig fakultet, därefter som tjänsteman vid universitetsbiblioteket
och dess datorbaserade referensservice. Det som mest präglat min världsbild från
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tiden vid biblioteket är mötet med användare och deras attityder till bibliotek och
dess resurser, diskrepansen mellan naturvetenskapliga och humanistiska
informationsvanor samt den därmed sammanhängande revirstriden mellan
bibliotekarier och informatiker. Den senare uppstod i och med att de datorbaserade
tjänsterna gjorde sitt intåg på forskningsbiblioteken och frågan uppstod vem som
var bäst lämpad att utföra sökningarna i databaserna. Under några år i början var
det endast medicinska, tekniska och till en viss del naturvetenskapliga baser som
erbjöds. Mer omfattande informationstjänster på detta område hade etablerats i
form av Medicinska informationscentralen vid Karolinska institutet och Informa-
tions- och dokumentationscentralen vid Kungliga tekniska högskolan. Den personal
som rekryterades till denna typ av tjänster som informatiker eller dokumentalist,
var naturvetenskapligt, tekniskt eller medicinskt utbildad men saknade i allmänhet
traditionell bibliotekserfarenhet. Det uppstod av förklarliga skäl en status- och
revirspänning mellan dem och bibliotekariekollektivet.

Detta revirtänkande kan också tolkas i termer av universitetsbibliotekariens
sökande efter en professionell identitet. Vilken image har man genom åren skapat
i omvärlden och bland användarna om sin yrkesroll och sitt kunnande och hur
rimmar den med de utmaningar som den tekniska utvecklingen nu erbjuder? Den
frågeställningen berörs också i denna avhandling.

DOKUMENTSTUDIER

Dokumentanalysen baserar sig på sådana dokument som har haft betydelse såväl
före som under organisationsförändringens genomförande. Valet av dokument har
gjorts i samråd med biblioteksledningen. De aktuella dokumenten täcker perioden
1989-1996.

I studiet av dokument har jag i sökandet efter förhållningssätt, förändringar och
konsekvenser främst haft tre aspekter för ögonen. Det handlar om organisationens
struktur och ledarhierarki, målen och målstrukturen samt det tekniska system som
driver biblioteksverksamheten datorstödda system. Den s.k. Habberstadsrapporten
(UB:s nya organisation,1988) ger ett bakgrundsperspektiv till den 1989 påbörjade
organisationsförändringen, där också analyseras och kommenteras tidigare försök
att förändra biblioteksorganisationen. Ytterligare en konsultrapport ingår som
handlar om förutsättningarna för utveckling av det datorstödda nätverket (Heseltine,
1994). De övriga dokumenten är producerade inom biblioteksorganisationen under
utvecklingsarbetets gång.

Några specifika dokument som primärt tar upp personalfrågor och psykosociala
relationer har inte studerats. Dessa aspekter får i det här sammanhanget belysas så
långt de finns uttryckta i de övriga dokumenten.
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Organisationsstruktur och ledning

Det strukturella systemet i en organisation utgör ett mönster av formella relationer
och uppgifter. Det anger på vilket sätt aktiviteter, uppgifter och ansvar är fördelade.
Det visar på hur makt, status och hierarkiska relationer kopplar till auktoritet att
göra bestämda saker, men också hur procedurer och kontrollverksamhet med
administrativa förtecken mer eller mindre binder samman hela organisationen.

Den interna strukturen i en organisation är inte statisk, utan påverkas såväl av
interna händelser och förändringar som av externa sådana. Oftast är det förändrade
krav och behov i omvärlden som tvingar fram de största förändringarna i
organisationens strukturella system (Burns och Stalker, 1961; Lawrence och Lorsch,
1967).

Så är förhållandet även vid Lunds universitetsbibliotek. Informationsteknologin
och studentanstormningen framstår som de viktigaste externa krafter som initierat
det organisatoriska ifrågasättandet och som tvingat fram andra hierarkier och
ansvarsområden i bibliotekets verksamhet.

Habberstadsrapporten

Den organisationsstruktur som åtminstone förelåg till beslut efter halvårsskiftet
1989, har sin grund i en utredning, Habberstadsrapporten, som analyserade den
förgående organisationen och kom med rekommendationer och förslag till
förändringar (UB:s nya organisation, 1988). Analysen av organisationens tidigare
förändring summeras i bl.a. följande:

Organisationsutredningen utgick från ett övergripande och vidsträckt perspektiv.
Ansatsen var visionär - organisationslösningarna härleddes från ett antal samhällskrav,
som bröts ner i logiska resonemang. För att få fram en realistisk och situationsanpassad
organisation måste emellertid principer och modeller brytas mot praktiska och
psykologiska förutsättningar. Därför saknades enligt vår mening viktig information
i utredningsunderlaget.

En väsentlig fråga, som behandlades otillräckligt, är nyanserad och faktabaserad
information om de olika fakultetsområdenas aktuella litteraturförsörjning och framtida
behov samt UBs roll i detta sammanhang. Kort sagt: Vad var UB bra på? Vilka var
det som fick del av UBs tjänster? Vad måste förbättras? Vilken roll borde UB ha i
framtiden? De svaren skulle sannolikt bli ganska olika för respektive fakultetsområde...

Rapporten lyfter fram ytterligare fyra områden som inte i tillräcklig grad
uppmärksammats inför organisationsförändringens genomförande.

Det handlar om bristande analys av personalens kompetens, där humanistisk
utbildning dominerar kraftigt bland personalen samtidigt som stora delar av
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kundkretsen har helt annan bakgrund. Men också problemet med avancemang och
utveckling av ett större ansvarstagande och beredskap för ett beslutsfattande på
chefsnivå borde bli föremål för analys och utveckling menar man.

Man efterlyser även en genomlysning av relationerna mellan datorstödda system
och verksamhetens organisation, samt av fördelningen mellan användarkrav och
interna krav på bra arbetsmiljö.

Även frågan om lokaltillgång tas upp, den praktiska förutsättningen för all
organisationsförändring, och det understryks att detta måste lösas på såväl kort
som lång sikt. Den statusmässiga relationerna mellan UB1 och UB2 och problemet
med uppdelning i lokal och service efter fakultetsområden tas också upp till
behandling.

Som utomstående konsult måste man uppfatta den nuvarande organisationen som
en mycket ambitiös men väl teoretisk konstruktion, som ännu inte införts fullt ut.
Tillräcklig hänsyn togs knappast till UBs praktiska och kompetensmässiga utgångsläge.
Modellen överskattade dessutom de kulturella och psykologiska förutsättningarna
för att snabbt göra stora förändringar. Dit måste räknas tillgången på starka chefer/
arbetsgivarföreträdare.

Utredningen går i nitton punkter igenom problemområden som man vill se som
underförstådda eller ogenomtänkta inför den planerade förändringen. Det gäller
företeelser som berör själva organisationsstrukturen som på ett övergripande plan
anpassades efter finansieringsmodellen med de olika fakultetsområdena och
universitetets allmänna kanslistruktur som utgångspunkt. Denna områdes-
organisation, med finansiering och ekonomisk styrning, fokuserades kring
litteraturförvärv och den inre tjänsten, medan låneservice, organisationens mest
intensiva möte med användarna, behöll sin tidigare verksamhetsform.
Funktionsområden med betydligt större andel av personalen fick fortsätta som
tidigare.

Områdesmodellen kom att handla rätt mycket om kosmetik. Någon genomtänkt
och på alla områden genomarbetad struktur blev det aldrig fråga om. Indelningen i
inre och yttre tjänst i fyra lika områden fick till följd slitningar. De olika
områdesnämnderna utvecklades också på olika sätt. Med andra ord differentiering
på bekostnad av integrering.

Ett annat problemområde gällde hierarkier, chefsroller och verksamhetens
ledningsfunktioner som man menar inte varit föremål för tillräcklig konsekvensanalys.
Vilja att plana till hierarkierna blev i verkligheten paralyserat genom en rad olika
faktorer. De gamla hierarkierna spökade genom att en del chefsroller kvarstod,
entydighet saknades och bristen på ett uttalat mål gjorde att organisationen
fortfarande var i behov av centraliserade beslut. Informationskanalerna mellan olika
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delar av organisationen fungerade dessutom dåligt, vilket också underminerade
möjligheterna att få de nya idéerna att slå igenom.

Men det handlar också om bibliotekspersonalen, dess utveckling och motivation
samt klarheten i rollspel och ansvarsfördelning. Det kulturmönster som fanns i
organisationen med väl förankrade normer och ambitionsnivåer blev trots allt starkt
styrande i de nya strukturerna, där chefer på viktiga poster rekryterades utifrån.
Man hade svårt att släppa tryggheten och arbetsgemenskapen i de gamla grupperna,
man upplevde förändringarna som hot och reagerade med att hävda ambitionen att
göra saker rätt istället för att göra rätt saker efter nya riktlinjer.

Nödvändiga spelregler för den nya organisationen prioriterades ej och
specialistrollerna blev också vagt och tvetydigt definierade. Relationen mellan
specialistroll och chefsroll var dåligt klarlagd och linjecheferna kom gärna till korta
gentemot den traditionella biblioteksprofessionen.

I enlighet med sin kritik föreslår man åtgärder inom ett antal områden. I första
hand tar man upp arbetsklimat och förändringsvilja som bas för all annan förändring.
Man pekar på en alltmer flexibel, ifrågasättande och marknadsstyrd omvärld som
kräver klara spelregler och rollbeskrivningar i den interna organisationsvärlden om
den skall överleva, liksom chefskapets återupprättade ställning byggd på öppenhet
och levande auktoritet. Vidare tar man upp den ekonomiska styrningen och föreslår
program inom de tre områdena bevarandefrågor och långsiktig litteraturförsörjning,
den områdesvisa verksamheten samt de gemensamma basfunktionerna.

UB1 och UB2 föreslås få likartad status och egna resurser att sköta löpande
administration och intern service, platschefen vid UB2 ges status som biträdande
överbibliotekarie och interna ledningsgrupper verkar på respektive bibliotek. Man
understryker också vikten av en handlingskraftig ledningsgrupp för hela UB med
ett utökat stabsorgan och en planeringschef, med bl. a. ansvar för omvärldsbevakning,
marknadsfrågor, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Ekonomichef
såväl som personalchef  är tjänster man anser bör inrättas.

Organisationen vid UB1 föreslås delas upp i tre enheter, områdesinriktad
litteraturförsörjning, låntagarservice och långsiktig litteraturförsörjning. System-
avdelningen är i förslaget i likhet med kansli direkt underställd överbibliotekarien.
UB2 indelas i en avdelning för inre tjänst och en avdelning för yttre tjänst. S k
kontaktbibliotekarier föreslås i båda fallen tjänstgöra vid den områdesinriktade
enheten respektive avdelningen för inre tjänst.

Slutligen går man in på problemet med att fler medarbetare bör få konkreta
möjligheter till utveckling i arbetet och organisatoriska och andra förutsättningar
att ta ökat ansvar. Ett sådant sätt menar man är att tidsbegränsa förordnanden på
arbetsledar- och chefspositioner, och på olika sätt stimulera till ökad rörlighet inom
organisationen. På detta sätt skulle förståelsen för helheten och biblioteksorgani-
sationens övergripande syfte bättre förankras hos de operativt ansvariga.
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Bibliotekets svar på Habberstadsrapporten

Det som biblioteksledningen i första hand tog fasta på 1989 var UB2 och dess
organisation och ställning gentemot UB1. Redan i januari 1989 kom beslut på
provisorisk arbetsordning (Provisorisk arbetsordning vid UB2, 1989). Huvudsyftet var
att finna en temporär arbetsledning och beslutsorganisation och samtidigt pröva en
arbetsorganisation som i vissa avseenden ansluter sig till de förslag som redovisades
i konsultutredningen.

Verksamheten organiserades i två större grupper, en för inre tjänst/
kontaktverksamhet och en för låntagarservice. Tre arbetsledare för olika områden
utses, liksom kontaktbibliotekarier.

Den permanenta organisationsförändringen för hela universitetsbiblioteket
infördes i juli 1989 (Ny organisation, 1989). Den byggde på konsultutredningens
förslag med vissa modifieringar och konkretiseringar efter remissförfarande. Som
ett strategiskt credo gällde vid dess införande: kompetensförsörjning och förnyelse-
och utvecklingsarbete i samverkan med institutioner och fakultetsområden. Den
avgörande frågan blev alltså bibliotekets roll och möjligheter att fungera som
knutpunkt i ett hela universitetets biblioteks- och informationsnät.

Två likvärdiga huvudbibliotek inrättades, UB1 och UB2, där UB2 utgör en enhet
och UB1 indelas i två enheter. Härigenom hoppades man skapa en större stabilitet
och bredare kompetensförhöjning i verksamheten. Det deklarerades att arbetet inom
enheten skall vara användarorienterat, vilket definieras som utåtriktad verksamhet
med snabbhet i service och förståelse för användarnas behov. Enheterna leds av
enhetschefer, där chefen för UB2 också fungerar som biträdande överbibliotekarie.

Genom enhetsorganisationen kom finansieringen inte längre att sammanfalla
med den organisatoriska strukturen, utan särskilda program för områdesfinansiering
blev generellt den gällande finansieringsmodellen.

Chefs- och specialistrollerna blev med den nya organisationen starkare
markerade. Med tidsbegränsade uppdrag på dessa typer av tjänster förväntades det
hela medföra ett större ansvarstagande och en bättre kompetensutveckling för hela
organisationen. Enhetscheferna fick program- och budgetansvar för sin respektive
enhet med viss delegeringsmöjlighet till avdelningschef. Det betonas i
arbetsordningen att enhetschef  skall arbeta utåtriktat, att kontakten med användarna
är av central betydelse.

Enheterna vid UB1 är indelade i avdelningar och sektioner. Det betonades vikten
av att tjänstgöring över avdelningsgränser och även enhetsgränser sker till en viss
mån för att på så sätt underlätta personalutveckling. UB2 indelades i tre avdelningar:
litteraturförsörjning (senare mediaförsörjning), låneservice och informationsservice.
Som en gemensam resurs för hela biblioteket, placerades systemavdelningen som
en stabsresurs. Under 1995 sammanslogs emellertid systemavdelningen med
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utvecklingsverksamheten vid Netlab och UB-Media till en gemensam avdelning. På
så sätt samordnas alla de tre tekniskt inriktade verksamheterna.

Nivån med enhetschefer innebar en ökning med en vertikal nivå i organisations-
hierarkin. Anledningen härtill var att på så sätt underlätta internrekrytering och
utvecklingsmöjligheter vad gällde ledande befattningar, men också att kunna skapa
en bredare ledningsgrupp för biblioteket som helhet.

Samtidigt innebar det nätverkstänkande som låg till grund för utvecklingen av
det datorstödda bibliotekssystemet att biblioteket önskade delta mer i universitetets
beslutsystem, att på ett naturligt sätt bli integrerat i sin moderorganisation genom
att vara tyngdpunkten och hjärtpunkten i dess informationssystem.

UBs högsta ledningsorgan är fr. o. m. 1994 biblioteksnämnden vari ingår
universitetsbibliotekarien, ordförande, 4 ledamöter från områdesstyrelserna, 3
studenter, en ledamot representerande biblioteket och en ledamot representerande
institutionsbiblioteken. Universitetsbibliotekarien, som överbibliotekarien numera
kallas, är ledare för det interna arbetet och de olika områdesstyrelsernas biblioteks-
nämnder har rollen av ledningsorgan vad gäller förvärv inom området.

Systemet med tidsbegränsade uppdrag på chefs- och specialistfunktioner
utvärderades efter ett antal år, med rapport i juni 1994 (Barke, 1994). Det framgår
här att de tillfrågade – d.v.s. alla som kunde komma ifråga för uppdraget, med 70
procent svarsfrekvens - tillstyrkte den rådande ordningen med begränsade tjänste-
uppdrag. Förslag och synpunkter som kom fram i undersökningen var också att
man efterlyste tydligare mål och policy för UBs verksamhet. Detta behövdes både
i kontakten med användarna och internt i organisationen. Man påpekade också att
kompetens och den inre kommunikationen är mycket viktiga faktorer, för att hålla
samman en så mångfacetterad och komplicerad organisation som UB.

Biblioteket beaktade således konsultens synpunkter vad gällde användarna och
deras betydelse genom att strukturera organisationen mer utefter deras intressen
och behov (Figur 1-2,) samt inrättade särskilda s.k. kontaktbibliotekarier för att
därmed hoppas förbättra kommunikationen med institutionerna. UB1 och UB2
gjordes likvärdiga i sitt verksamhetsansvar.

Man försökte också påverka och blåsa liv i organisationskulturen genom att låta
innehavarna av vissa nyckeltjänster inneha dessa endast under begränsad tid.
Avdelningschefer och specialistfunktioner fick sina förordnanden begränsade till
tre alternativt fem år.

Däremot inrättade man ej några tjänster som planeringschef, eller ekonomisk
chef. En stabsförstärkning för bättre omvärldsbevakning, marknadsföring och
utvärdering fick av ekonomiska skäl vila tills vidare.

Den biblioteksnämnd som inrättades blev till sin sammansättning dominerad
av användarna och biblioteket representerat av universitetsbibliotekarien samt
ytterligare en bibliotekstjänsteman.
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Figur 1. Ny organisationsstruktur – UB 1

Figur 2, Ny organisationsstruktur – UB 2

Mål och målmedvetenhet

Mål kan enkelt definieras som ett önskvärt framtida tillstånd, som organisationen
strävar att uppnå. Till detta kommer ett komplext system av interna och externa
värden och normer, historiska och kulturella intressen, politiska och ekonomiska
krafter som utgör förutsättningar och som sätter gränser för vilka mål som är
realiserbara. En organisation ingår i ett större system av moderorganisationer och
samhälle, som den har att anpassa sig till.
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Emellertid måste den medvetandegöra sig själv om varför den utför sina uppgifter
och hur. Den bör alltså hålla måldiskussioner och bakomliggande värderingar levande
i en ständigt pågående process genomströmmande hela organisationen. När
förändringen väl pockar på uppmärksamhet bör det därmed bli något enklare att
komma den till mötes på ett öppet och dynamiskt sätt, än om medvetandet kring
dessa frågor stagnerat och känns farliga eller besvärliga att beröra.

Bibliotek har inte utmärkt sig för någon större målmedvetenhet förrän de under
senare år tvingats därtill av stat, kommun och ekonomisk prioritering. Ej heller så
universitetsbiblioteket i Lund. Som också påpekas av organisationsutredaren var
utgångsläget för dess arbete en organisation med oklara mål, otidsenliga
verksamhetsidéer och delade meningar om inriktning och målgrupper (Barke, 1994).

Vid UB vitaliserades målsättningsprocessen bland personalen i samband med
seminarier och utvärdering av de tidsbegränsade uppdragen förelåg (Barke, 1994).
Man pekade här på behovet av bättre målförankring i verksamhet och
utvecklingsstrategier. Ledningsgruppen formulerade i samarbete med hela
personalen ett dokument (UBs mål och inriktning, 1993). Detta låg till grund för de
handlingsplaner som senare utarbetades vid de olika avdelningarna.

Figur 3. Bibliotekets målformuleringar från 1993

Dokumentet formulerar sig i sex punkter (Figur 3), vilka anger vad UB skall erbjuda,
vara och sträva efter. Detta utgör företeelser som i princip redan bör vara för handen.
Varje punkt är uttryckt dels i en skall- formulering dels i en vad man skulle kunna
kalla en man- till- man- emellan sentens. När tillräckligt stor del av användar-
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populationen använder sig av denna sentens, torde intentionen vara uppfylld och
UB nått sina mål. Ett antal kriterier är angivna efter varje punkt vilka skall utgöra
signal på om man lyckats uppnå det man avser eller ej.

Den första punkten - UB skall sträva efter att vara en integrerad del av Lunds
universitet ( ’UB finns med’)- kan kanske ses som en påminnelse om att universitets-
biblioteken en gång var självständiga enheter ifråga om resurstilldelning och att
kampen att bli accepterad som en fullvärdig stödfunktion ännu inte är slutförd.
Kriterierna för detta första egentliga mål, handlar om att UB skall vara representerat
vid handläggning av frågor som på något sätt, på kort eller lång sikt, kan få
konsekvenser för UB. Att få universitetet att på ett naturligt och självklart sätt räkna
med sitt bibliotek.

Ett mål definieras som ett önskvärt framtida tillstånd. Denna första målformu-
lering måste följaktligen uppfattas så att det här fortfarande finns mycket att önska.
De sex kriterierna måste då läsas som något som skall uppfyllas för att detta mål
skall anses vara uppnått. Man kan fråga sig hur stora möjligheter biblioteket har att
få dessa kriterier uppfyllda. Om det brister här är formuleringen ett slag i luften.
Som exempel kan nämnas det andra kriteriet som är formulerat ’I alla viktiga
planerings- och budgetsammanhang beaktas UB:s behov spontant’. Vad kan
egentligen biblioteket konkret göra för att åstadkomma detta? Härom säges ingenting.

Den sista målformuleringen under första punkten knyter direkt an till
nätverksutvecklingen och kan följas ända ner i handlingsplanerna. De övriga målen
konkretiseras aldrig i handlingsförslag.

Nästa punkt - UB tar sin del av ansvaret för kvaliteten i Lunds universitets
verksamhet (’UB gör universitetet bättre’) - är egentligen bara att säga att man skall
fullgöra sin uppgift som stödfunktion till universitetet. Kriterierna är allmänt hållna
och handlar om självklarheter såsom kompetens hos personal och en stimulerande
miljö för användarna. Snabbhet i servicen nämns också.

Ett mål handlar om att ge differentierad service med hänsyn till forskningens
och undervisningens behov inom olika områden och fakulteter. Detta är ett intressant
och förpliktigande krav och i sig själv värt en större utredning, då de olika
fakulteternas behov kan skilja sig avsevärt i fråga om informationsbehov och
informationsvanor. Bibliotekarier med akademisk ämnesutbildning inom områden
som motsvarar naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet är av tradition
sällsynt.

Intentionerna i detta mål kommer den kritik till mötes som bl. a. framförs i
Habberstadsrapporten om att biblioteket mer bör se till effekterna i miljön och
användarnas krav på service. Emellertid kräver detta om något en kraftig utveckling
av handlingsplaner och inte minst operativt formulerade mål.

- UB skall vara en självklar tillgång för alla inom Lunds universitet (’Använd dig av
UB’) - utgör en typisk policyformulering. Men om någonting skall uppfattas som
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självklart för alla måste detta innebära en kraftig utveckling av den differentierade
service som nämndes som kriterium under det föregående målet. Man tar också
upp vikten av en medveten marknadsföringsstrategi. Genom att ordet marknads-
föring emellertid är satt inom citationstecken, degraderas dock intentionen, man
tycks inte vilja löpa hela linan ut. Habberstadsrapporten pekar ju på behovet av
omvärldsbevakning och marknadsföring genom att föreslå en full tjänst inom staben.

Det finns bland målen direkt operationella sådana som anger önskade frekvenser
för användning av biblioteket. Återigen är detta effekter som biblioteket inte har
kontroll över, men naturligtvis mer eller mindre kan påverka.

Att - UB skall fungera som en offensiv enhet för informationsförsörjning (’UB
ligger steget före’) - är en strategisk deklaration som enligt kriterierna skall fullföljas
genom att UB är pådrivande vad gäller implementering av ny teknik för informations-
försörjning ute på institutionerna och håller sig underrättad om behov och önskemål
angående litteratur och biblioteksfrågor.

Detta mål förutsätter att UB verkligen har insyn inte bara i institutionernas teknik-
planering utan också i deras forsknings- och utbildningsplanering. Är detta realistiskt?

- UB skall ge service till institutioner och organisationer utanför Lunds universitet
(’ Hör med UB i Lund) - Detta mål kan ha sin upprinnelse i UBs ansvarsfunktion
vad gäller svenskt tryck. Man breddar emellertid intentionerna till en användargrupp
som innefattar alla som är intresserade av UBs service generellt, utan att föra någon
prioritetsdiskussion. Resurserna är begränsade och målkonflikter kan uppstå.
Slutsatsen måste bli att biblioteket här efterlyser en bättre PR inte bara i sin närmiljö
utan i samhället i stort.

Den sista punkten – UB skall erbjuda en vetenskapligt stimulerande miljö, som
präglas av arbetsro och kontakter över ämnesgränserna (’Gå till UB’)- finns redan
som ett kriterium under punkt två. Det tillför ingenting nytt i sak. Intressant är
dock att man här tar steget fullt ut till att uppfatta sig som lokal, samlingspunkt.
Man vill ha ’fullt hus’ där människor söker inspiration, men säger ingenting om hur
detta konkret skall uppnås. Det står snarare som ett önsketänkande.

Jag tolkar i mycket måldokumentet som ett rop från UB till sin moderorganisation
att bli sedd och tagen på allvar. Ett måldokument med konkret verkan måste
emellertid inte bara analysera förutsättningar för målen och möjligheten att uppnå
dem, utan också ange på vilket sätt man tänkt att hantera - mäta eller uppskatta -
uppföljningen.

De olika avdelningarna och funktionsområdena fick i samband med ett
seminarium i uppdrag att gå igenom måldokumentet utefter en lista av fråge-
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ställningar. Man önskade att man tog ställning till vad i omvärlden som mest
påverkade bibliotekets mål och inriktning, målprioritering, målens betydelse för
verksamhetens och dess eventuella förändring, sambandet mål och tillgängliga
resurser samt deras inverkan på behovet av kompetensutveckling. Man fick också
ta ställning till hur man inom den enskilda verksamheten ville fortsätta arbetet med
målfrågorna.

Det hela resulterade i att s.k. handlingsplaner utarbetades vid olika avdelningar
och funktionsenheter. Biblioteket gjorde en sammanställning och analys av dessa.
Det summerades där bl. a. att handlingsplanerna hade mycket olika struktur och
inte sällan var rika på konkreta detaljer om löpande verksamhet.

De saknar nästan genomgående prioritering, specificering eller förklaring med
hjälp av uttalade effekter i miljön. Med tanke på att det här bör handla om mycket
operativa mål och uppgifter, saknar man konkreta mått både vad det gäller tid och
kvantitet. Visserligen omfattar planerna en budgetperiod, men någon prioritering
efter angelägenhetsgrad finns ej. Det har ej heller här byggts in några uppföljnings-
eller utvärderingsmekanismer i mål- och uppgiftsformuleringarna.

Detta övergripande dokument, som utger sig för att vara måldokument, har
haft svårt att bli förstått och förankrat i den konkreta miljön. Man har helt enkelt
inte haft någon ledning av det av det enkla skälet att det inte innehåller några egentliga
målformuleringar, med angivna förutsättningar och uppföljningsmedel. Det är
snarare ett förhållningssätt - ett policydokument- det handlar om. Risken är då att
verksamheten i den konkreta miljön fortsätter enligt vana och beprövad erfarenhet,
utan att man kan eller har möjlighet att se perspektivet uppåt. Man inriktar sig på att
göra saker rätt, så effektivt som möjligt, i stället för att först se till att göra rätt saker,
i linje med övergripande mål och strategiska planer.

Vad som är viktigt är att denna diskussionsprocess om mål och medel inte
upphör. Det handlar om ett organisatoriskt lärande kring dessa frågor, att föra
målrationaliteten till en gemensam medveten nivå.

Ett annat måldokument härrör från juni 1994 då universitetsstyrelsen stadfäste
mål och riktlinjer för universitetets samordnade och pedagogiska informations-
försörjning (Ett samordnat biblioteksnätverk, 1995). I detta fastslås att ett samordnat
nätverk skall utgöra universitetets bibliotekssystem, inom vilket UB endast utgör
en del.

Dessa tankar finns redan i förslaget till en samordnad biblioteksorganisation
(Lunds universitetsbibliotek - ett nätverk,1992). Bakgrunden var den splittrade
biblioteksorganisationen inom Lunds universitet med bristande effektivitet i
utnyttjandet av resurser och litteraturförvärv, med en relativt andra universitet sämre
informations- och litteraturservice.

En övergripande princip i detta förslag är att universitetets litteratur, inklusive
institutionernas, skall förtecknas och vara fritt tillgänglig, med riktpunkten att
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forskare, lärare och studenter skall ha ’ tillgång till 60 procent av den litteratur han
eller hon behöver inom 24 timmar’.

Förutom att stödja forskning och utveckling vid Lunds universitet skall den
samordnade informationsförsörjningen höja forskningens och utbildningens
kvalitet, medverka till att uppnå större mångfald och synergi genom att stimulera
kommunikation över ämnes-, kultur- och geografiska gränser, intensifiera
användningen av informationstillgångar och informationsresurser samt öka
produktiviteten genom bättre tillgång till datorer, databaser och datornät.

Här har fem övergripande mål definierats (Figur 4). Hur väl möter dessa
övergripande mål verkligheten i form av mer operativt formulerade mål, hur väl
passar de ihop med de handlingsplaner UB formulerat och som baserats på UBs
interna mål- och inriktningsdokument? Finns det t ex något unikt sätt för biblioteket
att hjälpa till att höja kvaliteten på forskningsresultat och utbildningsinnehåll? Hur
kan biblioteket konkret medverka till att öka kommunikationen över ämnes-
gränserna? Frågan återkommer i analysen.

Figur 4. Målformuleringar stadfästa av rektorsämbetet 1994

Det datorstödda bibliotekssystemet

Det tekniska subsystemet i en organisation utgörs av den kunskap och den teknologi
som krävs för att den skall kunna utföra sina uppgifter och nå sina mål. Det avgör
därmed vilka resurser och vilka produkter som är kopplade till verksamhetens
transformationsprocess, d.v.s. själva kärnverksamheten.

Sedan trettio år har datorstödd teknik successivt revolutionerat denna verk-
samhet. Informationsteknologiska system erbjuder nu användarna att läsa eller själv
förvärva dokument varhelst i världen de finns. Klassificering och katalogisering
centraliseras och globaliseras alltmer. Men fortfarande har biblioteket sitt eget bestånd
att hantera efter mer eller mindre traditionella mönster och med datorstödda
bibliotekssystem till sin hjälp.

De större svenska forskningsbiblioteken började under 80-talet att datorisera
sina lokala biblioteksrutiner. Detta hade föregåtts av det nationella katalogsystemets
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LIBRIS implementeringsfaser under 70-talet, vilket aldrig var avsett att fungera
som något lokalt och integrerat stödsystem vid de olika biblioteken.

Vid Lunds universitetsbibliotek inriktade man sig på andra generationens
integrerade bibliotekssystem, som erbjöd stöd såväl åt bibliotekets rutinarbeten
som användarnas sökbehov (Förslag till utbyggnad och förnyelse,1993).

Implementeringen av UBs interna bibliotekssystem påbörjades i slutet av 1987
då kontrakt skrevs med Hewlett Packard och man i likhet med några andra svenska
universitet investerade i VTLS - Virginia Tech Library System. I januari 1989
öppnades bibliotekssystemet LOLITA (Lund On-Line I Tjänst Alltid) för användar-
na över datanätet. Efter ca ytterligare två år hanterades ca 60 procent av bibliotekets
lån via LOLITA.

LOLITAs utveckling fortsatte. På hösten 1992 når systemet taket för sin kapaci-
tet. Då finns ca 600 000 poster och ca 25 000 registrerade användare. Vid årsskiftet
togs då en förnyad programversion i drift som gav användarna bättre sökmöjligheter.
Kravet på LOLITAs kapacitet och tillgänglighet ökade ständigt, då alltfler användarna
hade tillgång till persondatorer samtidigt med att katalogen expanderat väsentligt.

Emellertid hade man sedan några år i biblioteksstyrelsen såväl som i universitets-
styrelsen diskuterat behovet av ett gemensamt biblioteksnät, i första hand för att få
ett samlat grepp om universitetets hela litteraturförsörjning och men också för att
mer effektivt utnyttja resurserna. Mer än femtio procent av nyförvärven som
universitetsbiblioteket tillsammans med de enskilda ca 200 institutionerna stod för
blev aldrig allmänt tillgängliga. En utredningsgrupp tog upp frågan och gav sin
slutrapport i augusti 1992 (Lunds universitetsbibliotek - ett nätverk, 1992). Man förordade
en decentraliserad men samordnad biblioteksverksamhet, utformad som ett samman-
hängande biblioteksnätverk inom universitetet.

Rapporten understryker nätverkets formella såväl som informella betydelse.

Med biblioteksnätverk avses i detta sammanhang såväl den hopkoppling och det
samutnyttjande av gemensamma litteratur- och informationsresurser som möjliggörs
av det universitetsomfattande datornätet som det formella och informella samarbetet
mellan olika bibliotek, institutioner, användare och bibliotekarier som syftar till att
förbättra biblioteks- och informationsservicen inom Lunds universitet.

 Nätverket skall alltså uppfattas både i teknisk och organisatorisk mening, och vara
tillgängligt för alla vid Lunds universitet.

Det tekniska nätverket skulle möjliggöra, enkelt uttryckt, en infrastruktur för
åtkomst av registrerad litteratur vid Lunds universitet. Man slår fast att det hela
skall leda till

att de allmänt tillgängliga biblioteksdatabasernas innehåll och utformning ytterst
bestäms av användarna och deras krav på effektiv informations-service’ samt ’att
datornätets utbyggnad och dess servicenivå (tjänsteutbud, tekniska lösningar,
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tillgänglighet) styrs av informationsbehoven för utbildning och forskning, av de olika
områdenas speciella behov samt av ekonomiska och tekniska faktorer.

Figur 5. Decentralisering av LIBRIS-poster till områdesbiblioteken

I rapporten kallas den tekniska delen för ’Kommunikations Redskap för Akademiska
Kunskaps Användare - KRAKA.’ Den är en integrerad del av universitetets datornät,
skall i första hand erbjuda en del bibliografiska databaser, samt ha kommunikations-
och autentiseringsservice. De bibliografiska databaserna kan ingå i VTLS-system
som LOLITA eller i institutionsbaserade system. Andra databaser utanför universi-
tetets nät skall också kunna nås med samma server.’

Vidarutvecklingen av nätet ville man framförallt inrikta på s.k. transparent
kommunikation, där man på ett enkelt sätt kan växla mellan olika system och data-
baser, lokalt, nationellt och internationellt.

Universitetets datornät och LOLITA kom att utgöra utvecklingsbasen i det
datorstödda nätverket som realiserades. Som underlag för att fortsätta att satsa på
VTLS och LOLITA, låg en utredning av den engelske bibliotekskonsulten R G
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Heseltine som jag återkommer till längre fram.
Kärnobjektet i utvecklingen blev LOLITA. Genom en ’multiplicering ’av

LOLITAs grundarkitektur efter ett mönster som följer bibliotekets olika
delfinansiärer gavs möjlighet till bättre styrning av den del av bibliotekssystemet
som faller inom finansiärens eget område. Biblioteks- och informationsresurser
kom härigenom att betraktas som en integrerad del av varje områdes forsknings-
och utbildningsverksamhet och styrning och utformning en del i områdenas reguljära
planering.

Det datornät som gick igång på sensommaren 1995 gav UB och de olika
områdesbiblioteken identiska arkitekturer. Den bibliografiska databasen utgör den
centrala delen i varje system - en områdeskatalog. Härifrån sker överföring av poster
till övriga databaser, som utgör s.k. arbetande databaser, och är sju till antalet (Figur
5-6).

Figur 6. De olika databaserna i ett områdesbibliotek

Katalogiseringsmodulen ger möjlighet att skapa, modifiera och eliminera poster.
Detta har ännu bara UB tillgång till i anslutning till bl. a. LIBRIS-transaktioner.
Lånemodulen sköter om alla lånetransaktioner, via beställningsmodulen kan såväl
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lokala lån som fjärrlån beställas. I OPAC- modulen sker sökning i lokalkatalog och
samkatalog, nyckelordmodulen ger möjlighet till Boolsk sökning med ämnesord.

De tio områdeskatalogerna (Figur 5-6) samverkar med samkatalogen på så sätt
att posterna i den senare skapas via LIBRIS-kopiering och på initiativ från UB.
Därefter kopieras posterna till en eller flera områdeskataloger där originaldokument
hör hemma. I samkatalogen finns samtliga områdeskatalogers poster.

Det tekniska ansvaret för nätverkets uppbyggnad, underhåll och utveckling ålades
UB. Likaså fick UB ansvar för utbildning av biblioteksansvariga vid de olika
områdesbiblioteken. Också stöd och service till områdesdatabaserna kom på UBs
bord. Detta kom successivt att regleras genom avtal.

Nätverksutvecklingen föregicks, som nämndes ovan, också av en rapport med
handlingsförslag, författad av en engelsk bibliotekskonsult. Denne understryker i
sin rapport bl. a. att datorer och teknik visserligen är ett måste men inte ett
självändamål. Nyckelproblemet handlar om ledning och organisation.

Technology does, however, have a contribution to make, but it is as a facilitator not
as a determinant of  new models of  library provision. New models should arise
from correct appreciation of  user needs, and should not be technology-driven.
(Heseltine, 1994, s 9)

Att utgå från LOLITA och universitetets datornät ger ofrånkomligen det hela ett
drag av att vara just teknikdriven förändring.

Den engelske konsulten bygger sina slutsatser bl. a. på de två rapporter som
universitetsbiblioteket producerat i frågan (Heseltine, 1994). Han bygger sina slut-
satser framförallt på den förändring i universitetsbibliotekens användarmönster som
är att vänta och diskuterar problem och möjligheter vad gäller ett decentraliserat
ansvar för universitetets informationsförsörjning. Det handlar om lokala,
institutionella intressen och behov ställda mot hela universitetets kollektiva behov,
men också om att kunna sätta upp generella prestationsmått och standards för
verksamhetens kvalitetsutveckling.

I belysning av ett effektivt resursutnyttjande föreslår han vidare att av alla ca
200 institutionsbibliotek, skall universitetet satsa enbart på de större och någorlunda
fungerande. Kriterier är service i form av öppettider och tillgänglighet såväl som
professionell bemanning.

Den centrala biblioteksrollen bestämmer hur decentraliseringen i ett nätverk
förmår slå igenom. Ekonomiska aspekter talar för en centralisering av tekniska
tjänster såsom katalogisering och förvärv. Däremot är det inte självklart att en generell
central mediasamling är det bästa i ett nätverk av det slag som man här talar om,
menar Heseltine.

I den tekniska rekommendationen tillstyrks fortsatt utveckling av VTLS-
programmet, dock med vissa reservationer på lång sikt. Han pekar på osäkerheten
kring utvecklingen av VTLS, då programmet idag vilar på en gammal generations
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datorer och vad man där i framtiden kommer att satsa på är osäkert. Samtidigt
ifrågasätts också företagets egen stabilitet. Men att utveckla organisation och
operationell verksamhet i ett nätverk samtidigt som man byter datorsystem avråder
han ifrån.

Datoriseringsinitiativ växte fram också utanför LOLITA- systemet. I mars 1991
invigdes ett CD-ROM nätverk på UB2. Det fortsatte med utveckling av ett nätverk
för databaser på Internet under våren 1992 och i oktober 1992 öppnade UB2 ett
s.k. elektroniskt bibliotek sökbart bl. a. via Internet. Projektet blev mycket framgångs-
rikt och NETLAB, UB utvecklingsavdelning, etablerades som en följd härav. Parallellt
med LOLITA realiserades alltså ytterligare en form av datoriserad service.

NETLAB fick huvudmålen att fungera som s.k. intelligent port till informations-
resurserna på Internet, utveckla en lokal informationsserver för insamling och
organisation av elektroniska dokument samt att göra användarvänliga hjälpmedel
tillgängliga med bl. a. stöd och undervisning.

UBs interna organisation påverkades delvis också av denna förändring. En ny
enhet bildades vid UB1 med de fyra sektionerna systemavdelning, NETLAB,
nationalbiografisektionen och UB MEDIA. Här ingår de tre tekniska avdelningarna,
där bl. a. samordnandet mellan systemavdelning och utvecklingslaboratoriet
(NETLAB) är tänkt att underlättas genom en gemensam ledning. Systemavdelningen
hade sedan sin tillkomst i samband med LOLITAs implementering 1992 legat direkt
under överbibliotekarien.

Sammanfattning av dokumentstudierna

De konkreta intentioner för universitetsbibliotekets förändring som dokumenten
tydliggör kan summeras i följande:

Biblioteksorganisationen skall öka sin öppenhet mot användarna genom
förändring i organisationsstrukturen och en systemutvidgning. Detta formuleras i
fem generella målsättningar.

Informationsförsörjningen i biblioteket skall ske med hjälp av ett nätverk vars
stomme utgörs av det datorstödda bibliotekssystemet men som också avser omfatta
annan service och relationer mellan bibliotekspersonal och universitets lärare,
forskare, studenter och administratörer.

Det datorstödda bibliotekssystemet skall växa ut i universitetsorganisationen
till ett nätverk genom multiplicering av dess kärnarkitektur i biblioteket. Systemet
skall utvecklas transparent, d.v.s. olika tjänster utanför detsamma skall kunna utnyttjas
via systemet.

Tjänsterna som kontaktbibliotekarie får uttryckligen sina arbetsuppgifter riktade
mot användarna. När det gäller enhetscheferna har denna nivå tillkommit för att
samordna organisationen och utvidga ledningsgruppen. Det säges också uttryckligen
att de skall verka utåtriktat och i nära kontakt med användarna.
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För att öka förståelsen för helheten i bibliotekets verksamhet blir tjänster i ledande
befattning och specialtjänster begränsade i tid för en och samma innehavare. Man
vill på så sätt tvinga fram en rotation inom organisationen för verksamhetsansvariga
och på så sätt underlätta en utvidgning av referensramarna inom bibliotekets olika
verksamhetsområden.

Dokumentstudierna frilägger således de formella krafter som i form av beslut
och konsekvensbeskrivningar driver biblioteksorganisationen i riktning mot en större
öppenhet och integrering i sin moderorganisation. Detta sker i flera olika dimensio-
ner såsom organisationsstruktur, ledningssystem, målsättning och inte minst med
hjälp av det datorstödda bibliotekssystemet. Hur dessa krafter uppfattas, tolkas och
bemöts ute i verksamheten visar följande intervjuavsnitt.

INTERVJUER MED BIBLIOTEKSPERSONAL

För att erhålla en djupare inblick i organisationens status och förändringsbenägenhet
företogs enskilda intervjuer med personer som hade någon form av nyckelställning
i verksamheten såsom avdelningsansvarig eller ansvarig för delverksamhet inom
avdelning. Vid detta tillfälle intervjuades också universitetsbibliotekarien samt chefen
för UB2. Totalt 14 personer intervjuades vid dessa tillfällen.

Mina frågor inriktade sig på de olika delsystemaspekter som tidigare diskuterats
(Bilaga 1). Respondenten lämnades stor frihet att utveckla sina tankegångar inom
ramarna för de frågeställningar jag ville ha svar på. Svaren var i en del fall rakt på sak
och någon tolkningssvårighet förelåg ej. Ibland uppfattade jag svaren som i enlighet
med en mer eller mindre omedveten vilja att vara organisationen till lags. Ibland tog
man tillfället i akt att kritisera.

Organisations- och ledningsstrukturen

Alla som intervjuades var eniga om att uppskatta den förändring till större öppenhet
som skett vad gäller biblioteksklimatet under de senaste åren. Det fanns alltså en
genomgående positiv grundattityd till att saker och ting höll på att ske, dock inte i
lika stor utsträckning på vilket sätt det hela skedde.

Det professionella uppdraget och ansvaret som chef  uppfattas ofta positivt
och stimulerande, man upplever sig kunna påverka biblioteks -verksamheten i något
större utsträckning än övriga medarbetare. Men man klagar ibland också över att
man är den som slutligen får göra det ingen annan gör, d.v.s. rycka in och utföra
uppgifter som egentligen åligger andra medarbetare.

– Lite grand av papperskorg - var en manlig chefs kommentar.
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– Allas städkärring är man som avdelningschef...Jag tycker det är mycket brus,
det störs hela tiden, man får inte vara känslig, svarade en kvinnlig chef.

Någon erkände behovet av att inte förlora kontakten med ’markarbetet’.

– Nackdelen är att man har jobbat så länge med kollegorna att man inte vill bli betraktad som
chef...man vill inte riskera att fjärma sig , utan man vill fortfarande ha den kamratskap man
hade...det kändes ganska fort som en rollkonflikt...men jag tycker det är så fruktansvärt roligt att
syssla med utveckling och som ansvarig får jag det.

– Det är värdefullt att jobba praktiskt, att medarbetarna känner att man vet vad det handlar om.

Samtidigt har t ex låneavdelningarna fått känna på en eskalerande stressnivå, på
grund av ökad arbetsbelastning. Det kan vara svårt att få den rätta arbetsron och
möjligheten till planering och utvecklingsanalys, vilket bör ingå i varje chefs uppgifter.
Man arbetar på många håll med en konstant personalbrist. Viljan att mer öppna
upp biblioteket mot användarna och bryta den tidigare funktionsindelningen har
inneburit att man vill att folk skall prova på olika delar i verksamheten.

– Vi har katalogisatörer som förvärvar och katalogisatörer som går in i lånedisken…detta har
gjort att det nu är lättare att förenas i inre och yttre tjänst. När det gäller förhållandet till kollegor
och så är det lättare och friare kommunikation mellan avdelningarna nu, tror jag.

Något ekonomiskt ansvar har inte avdelningscheferna.

– Något ansvar för budget har man inte. Det är ett av de ämnen som man diskuterat när vi haft
avdelningsträffar och ett av problemen ansåg nog alla, vi har ingen makt att styra med pengarna.

Detta innebär att de styrmedel som står till förfogande blir svåra att sätta kraft
bakom. Det gäller att vara en stark person. Någon sade sig styra med envishet.
Någon klagade på att ’den globala samhörigheten’ blivit lidande, och att man inte
vet vad som händer på den övre ledningsnivån.

De frågor som behandlas i biblioteksnämnden har till största delen sitt ursprung
på biblioteket. Det är inte så vanligt att områdesnämnderna, som är representerade
i biblioteksnämnden, väcker frågor. Dock har man i biblioteksnämnden i den nya
organisationen märkt en större tendens till autonomi i speciella grupper, där externa
professorer suttit som ordförande.

Universitetsbibliotekariens främsta interna informationskällor är ledningsg-
ruppen bestående av enhetschefer samt kansli, liksom formella protokoll från olika
delar av biblioteksverksamheten. Då biblioteket är en organisation uppbyggd på
ständiga kontakter med sina uppdragsgivare, kommer här automatiskt en hel del
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extern information in till systemet. Universitetsbibliotekarien har självklart ett stort
kontaktnät vid universitetet som utgör en viktig kanal för den externa informationen.
Emellertid, ett i ordets egentliga mening engagerat intresse i biblioteksfrågor är
sällsynt i bibliotekets omvärld. Som tidigare påpekats upplever användarna biblioteket
som en självklarhet som bara skall finnas där, men för vars uppgifter och utveckling
de ofta har svårt att intressera sig. Ett annat problem är att de som styr universitetet
på institutionsnivå bytts ut vart tredje eller femte år och nya generationer måste
’läras upp’ i fråga om bibliotekets potential och utvecklingsbehov.

Studenterna är den största användargruppen. De ger också ett generellt stöd till
biblioteket i olika sammanhang. Men inte heller de har i allmänhet något på kunskap
byggt kritiskt förhållningssätt. Paradoxalt nog kommer det ekonomiska stödet idag
från naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk fakultet som har störst resurser. Dessa
brukar ju uppvisa ett mer perifert intresse för det traditionella biblioteket än
humanister, men ser i nätverkstanken en viktig potential för utveckling av modern
informationsförsörjning. Detsamma tycks ännu inte gälla humanisterna, de
traditionella stödtrupperna för biblioteket.

Att få gehör och förståelse bland bibliotekets anställda för idéer om förändring
inom biblioteksområdet upplevs inte som något större problem så länge man
befinner sig på idéplanet och genomförandet ligger i framtiden. Svårigheterna visar
sig emellertid när beslut skall fattas och det hela genomföras. Enskilda medarbetares
syn på förändring kan också skilja sig åt vid olika tillfällen - gruppen tycker ett,
individen ett annat. Man har också en tendens att vid kris i organisationen regrediera
till tidigare gruppbeteenden, och släpper då det man senast har lärt och accepterat.
Man är i allmänhet också beroende av att göra saker och ting tillsammans i grupp,
en grupp som kan bli mycket stark vid upplevelse av hot utifrån. Genom att
formalisera det man arbetar med, stärker man gruppens tendens till slutenhet.

En professionell identitet bland personalen konvergerar kring de två verksam-
hetsområdena katalogisering samt service- och låntagarbehov. En IT- identitet håller
också på utvecklas. Frågan är vilken profil denna får i framtiden.

– Bara detta att förändra identiteten från det gamla UB till att vara en mer öppen organisation
med mer verksamhetsorienterad identitet, är svårt.

Det är svårt att i en så stor förändring som nätverksuppbyggnaden innebär få med-
arbetarna att känna förtroende för en omvärld de tidigare betraktat med skepsis.
De snålt tilltagna ekonomiska resurserna med åtföljande prioriteringsproblem gör
inte saken bättre.

Ledningen upplever nätverket som det som alltmer blir föremål för intresse på
bekostnad av UB. Det är inte i första hand UB ledningen har att försvara och ta
ansvar för utan universitetets informationsförsörjning. Detta tar sig uttryck i
nätverket, både i teknisk och organisatorisk betydelse. UB är en del i detta nätverk.
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Sammanfattande synpunkter på bibliotekets lednings- och
organisationsstruktur

Två karakteristika kan i första hand förväntas styra personalens attityder och
förhållningssätt till olika frågor i förändringen. Det handlar om det verksamhets-
område man arbetar inom men också om personlighet och personliga preferenser.
I organisations- och ledningsfrågor visar samtliga intervjuade avdelningschefer en
stark lojalitet med biblioteket och den verksamhet man är satt att leda. Man ligger
personligen lågt, prioriterar verksamheten som sådan framför den egna personliga
dominansen och karriären. Samtidigt är deras handlingsutrymme och initiativ-
möjligheter i stort sett begränsade till arbetsledning och ekonomisk rörelsefrihet
saknas. Därmed stympas också professionella initiativ och politiska ageranden som
är en förutsättning för professionellt ledarskap inom bibliotekets olika verksamhets-
grenar (Thompson, 1962; Thompson, 1967).

En viss skepticism framkom överlag vad gällde biblioteksnämndens samman-
sättning och sätt att arbeta. Man kände sig orepresenterad, att biblioteket i alltför
hög grad lämnats i händerna på utomstående krafter.

Man kan således i intervjuerna skönja en avvaktande och sval attityd mot de
formellt fattade och dokumenterade besluten i frågor om ledning och strukturella
förändringar.

Mål och målmedvetenhet

De synpunkter som kom fram i intervjuerna gällande målsystemet visar en stor
indifferens vad gäller de övergripande mål som definierats både för UB internt och
för biblioteksnätverket i dess helhet. Antingen kände man bara vagt till dem eller så
ansåg man att de inte var till mycket hjälp.

En respondent på UB 2 svarade:

– UB skall vara en resurs för universitetet, utbildningen och forskningen...det är klart att vi ingår
i forskningens och utbildningens målstruktur. I och med Internet och sådant kommer vår roll att
förändras men inte bli mindre viktig. Ju mindre vi ser forskare och studenter, ju viktigare är det att
vi strukturerar hela det här materialet och informationsmöjligheterna. Jag utgår från att UBs mål
är mina mål...jag har en handlingsplan som jag förnyar varje år i teorin... i praktiken har jag svårt
att hinna med den...

På frågan om var i målstrukturen man befann sig svarade en person verksam inom
låneservice på UB 1:
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– Frågan är om det klargjorts och är medvetet... det stora målet för oss är att få fram allt vi kan
skaffa åt dem...

Ytterligare en röst från UB 1 som svar på frågan om målstrukturer:

– Då vet jag inte riktigt vad du menar. Hur målen ser ut på UB? Vi har ju dom här vaga,
hurtfriska målen att alla skall göra allting. Det är så att säga det översta målet för verksamheten..
.det är jag inte särskilt förtjust i... alltså det här att biblioteket skall vara allt ..när som helst. I den
övergripande målsättningen där undviker man att ta ställning till väldigt kritiska saker för oss
som service till studenter, service till forskare, överhuvudtaget service till olika grupper, Vilka
skall få, hur mycket, vad skall man ägna sig åt... det finns en ’hidden’ agenda här som innebär att
man skall ge service till studenterna i stort sett.

En verksamhetsansvarig på UB 2 svarade:

– Inte tänkt på målstrukturen i vilken jag ingår. Målet är ju att få fram materialet… det är
stommen i mina uppgifter.

En annan vid samma bibliotek svarade:

– ?? Det finns mycket medvetenhet om målkonflikter etc. Vi är angelägna om att bli bättre i alla
avseenden, men jag tror strukturen är något luddig, på det sättet att allt det som är bra är liksom
ett mål.

Man ville inte riktigt betrakta dokumentet ’UBs mål och inriktning’ som ett
måldokument.

– Jag kan inte säga att jag kände att man formulerade något... man skriver ju verksamhetsberättelse...
var en kommentar från en bibliotekarie vid UB 1 med lång och skiftande erfarenhet.

En erfaren tjänsteman på UB 2 svarade:

– Jag har inte läst det ... såsom jag skulle göra. Vi har visst fått lov att yttra oss.

En annan vid samma bibliotek:

– Jag vet väldigt väl vad mina mål är.... att ge service till…målet självklart att se till att en person
får det han/hon vill...
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Beslutsfattandet på UBs högsta nivå, d.v.s. i ledningsgrupp och biblioteksnämnd,
sker i allmänhet efter de riktlinjer som skapar den policy alla skall känna till. Någon
speciell strategi eller ideologi som driver beslutsfattandet och händelseförloppet
anser biblioteksledningen svår att ha, därtill är både bibliotekssystem och omvärld
för komplext menade universitetsbibliotekarien.

– Vad man kan göra är att förstärka det som är gott och ha lite repression på det som är dåligt...
Det är inte så att det som finns utanför alltid har rätt vad man skall göra med biblioteket, det är
inte bibliotekspersonalen eller jag heller som har rätt, utan det blir någon slags sammasmältning av
många olika disparata saker som är bra för det man har möjlighet att göra.

Det fanns på sina håll en skepsis mot det övergripande styrsystemet i form av
biblioteksnämnd, där UB som organisation har två representanter bland ledamöterna.

– Jag tycker inte alls den modellen är bra... nu skall man visa att man är lika liten som alla andra
… att jämställa sig med institutionsbiblioteken..

– Det är kass.... varenda institution vid det här universitetet har en styrelse, men UB skall styras
av en nämnd med personer som inte arbetar här....

Men mer positiva inställningar fanns också:

– Jag tycker att styrelsen för den här organisationen skall stå utanför UB i en parallell till
näringslivet … ÖB har ju ambitionen att göra UB så bra som möjligt, men han har ju också sina
vinklingar som jag menar inte mår direkt illa av att justeras från annat håll.

Sammanfattning av synpunkterna kring mål

Inom samtliga verksamhetsområden där intervjuer företagits visade sig inställningen
till målen vara just så diffus och indifferent som ofta framkommit vid tidigare
undersökningar på såväl bibliotek som inom andra organisationer (Klasson,1984;
Milsta,1994). Samtidigt var efterfrågan på konkreta, operativa mål på sina håll starkt
uttalad. De är svårt att se någon skillnad i förhållningssättet mellan olika funktioner
och avdelningar. Målmedvetenhet, operationell såväl som mer övergripande, tycks
vara knuten till karaktär och personlighet mer än uppgifter.

Ett par tjänstemän underströk att organisationen idag är bättre anpassad till mål
och uppgifter än tidigare men att de inte klargjorts ordentligt bland personalen.

Man kan konstatera att syftet med förändringen inte blivit riktigt medvetandegjort
och förstått i själva organisationen. Därmed förlorar de dokumenterade besluten
delar av sin kraft att förändra.
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Det datorstödda bibliotekssystemet

LOLITA i nätverksversion fick bland de intervjuade tjänstemännen omedelbart ett
dåligt anseende. Observeras bör att intervjun gjordes nästan direkt i anslutning till
eller någon månad efter det hela trätt i kraft, och med den omedelbara reaktionens
alla efterdyningar.

Man ifrågasatte om det inte var kontosystemet och områdesfinansieringen som
styrt utvecklingen och inte något verksamhetsanalyserat systemtänkande. Helt enkelt
ett sätt att sälja nätverkstanken. Efterfrågar slutanvändarna detta eller har
fakultetsansvariga beslutat om något man känner föga till i grunden? Det var
emellertid inte nätverkstanken i sig man ifrågasatte, utan man efterlyste en
systemdiskussion och en systemutredning med både bibliotekspersonal och
slutanvändare bättre representerade och framförallt informerade.

Attityden till implementeringen av det nya bibliotekssystemet speglas i några
kommentarer från olika tjänstemän:

– Det är en systemmiss...ingen ordentlig utredning har gjorts.

– ...väldigt konstigt att man skaffade det här nya systemet som inte är ett system i sig...det är
förändring av ett gammalt system som är föråldrat...man gjorde en utvärdering av LOLITA..

– Det är ett sätt att utvidga LOLITA från att ha varit i huvudsak UBs bok- och tidskriftskatalog
till att bli alla 200 biblioteks bok- och tidskriftsdatabas i en fjärran framtid. En kvantitativ och
ej en kvalitativ förändring.

– Vi vill ha en annan lokalkatalog, vi vill skrota LOLITA och få en rimlig för låntagarna
lättförståelig och intelligent katalog. Vi föredrar att arbeta i LIBRIS.....

– Egentligen använder jag inte LOLITA mest, utan LIBRIS och andra system och online
kataloger....

– Använder 90 procent LIBRIS, det lokala LOLITA mycket lite, kommer inte överens med
det.

På frågan om vad man skulle vilja förändra i fråga om innehåll och systemarkitektur,
verkade man inte tillräckligt insatt i systemets struktur och möjligheter för att kunna
ge motiverade svar. Man efterlyste också, som nämnts ovan, ett bättre system-
tänkande i systemets planering, implementering och drift.

– Jag fördömer inte hela systemet, men vi får väl dras med det...det har sina egenheter, dålig
information och kontakt med systemavdelningen ut till avdelningarna, vad det beror på vet jag
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inte...kontakten med systemavdelningen blir att fixa en sladd…något som hängt sig... man har
aldrig diskuterat systemet som sådant, man är hela tiden upptagen av det rent fysiska.

– Brist på Management Information Systems har jag verkligen känt, jag skulle vilja ha en mycket
bättre statistik, den är för grov och svårhanterlig.

LOLITA har som sin hjärtpunkt katalogen, som traditionellt varit det nav som
driver ett forskningsbibliotek, en utväxlare mellan bibliotekets arkiverade dokument
och användarnas uttryckta önskemål.

Katalogen är en del i ett lagerhållningssystem som bygger på återvinning och
logistik. Det speciella för bibliotek som organisation är återvinningsinstrumentets
mer eller mindre sofistikerade utformning, som tar fasta på inte bara data kring
dokumentets fysiska natur, utan också försöker fånga det budskap det för med sig.

Stora delar av universitetsbibliotekets professionella verksamhet kretsar kring
katalogen. På samma sätt som LIBRIS-systemet tillkomst präglades av katalogise-
ringsrutinernas krav, har de lokala bibliotekssystemen utvecklats kring bibliotekets
traditionella kärna - katalogen.

De intervjuades syn på katalogiseringsprocessens betydelse för kvalitet och
professionellt arbete skilde sig ibland. Någon menade att katalogisering är ett
krävande arbete som underskattas av högsta ledningen och att en ytlig och rent av
dålig katalogisering är meningslös. Andra tyckte att det hela tog för lång tid och
kostade för mycket. Arbete kunde sparas in genom att utnyttja det andra redan har
gjort.

En försvarare av katalogiseringen och dess möjligheter uttryckte sig :

– Rutinerna för katalogisering är tillfredsställande... det är ett svårt och intelligent arbete...
underskattat av högsta ledningen… det kan också göras rutinmässigt och dåligt. Med dålig
katalogisering kommer vi ingen vart… Jag tycker att dom är mycket bra klassade här... man
skulle önska sig att klassifikation och beskrivning gick in i delar av boken, såsom kapitel och
bilder.

En erfaren och praktisk fjärrlåneansvarig ansåg:

– LIBRIS styr all katalogisering. Det upplevs nog som ganska skönt. Grundposterna är ofta
inlagda. De som katalogiserar nyinköpt litteratur har stöd av det. Alltid stöd från KB. Vi kan
lägga in lokala anmärkningar, det snabbar på.

En annan kommentar lyder:

– LIBRIS kan styra för mycket ibland. LIBRIS har inte utvecklats. Den negativa styrningen
...det har inte utvecklats till ett modernt system.
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Någon var skeptisk till katalogavdelningens inställning:

– Man har här i Lund försökt att förenkla ganska mycket. Den som är funktionsansvarig här...
vill att det skall gå fort.

En chef  vid mediaförvärvsavdelningen hade följande kommentar till extern central-
katalogisering:

– Så klart man köper allt som andra har gjort... alla sätt att spara in arbetskraft. Alldeles
utmärkt!

En tjänsteman inom området informationsservice svarade angående katalogiserings-
processens betydelse:

– De kunde vara snabbare. En sak är bra... det är ämnesordssystemet, kopplat till UDK. Jag vet
och världen vet att katalogisering i framtiden kommer att göras på ett smidigare sätt. Varje bok
behöver inte hanteras från scratch. Det är svårt att tala i de termerna med duktiga katalogisatörer.

Här finns en motsättning mellan såväl funktioner som personkaraktärer. En
enhetschef  formulerade detta:

– Det är den klassiska motsättningen ... katalogisatörer är väldigt kvalitetsmedvetna, det gäller
både katalogisering och klassificering, medan de som arbetar i låntagarservice vill att saker och
ting skall gå fort och komma ut på hyllorna, samtidigt som man då blir irriterad över om saker och
ting blir fel...detta sätter katalogisatörerna i en svår sits. Jag tycker att man måste rationalisera
katalogisering och klassificering genom att använda… jag är upprörd av över att det sker så
mycket dubbelarbete när det gäller katalogisering och klassificering, att man har olika system för
ämnesbeskrivningar, att man inte utnyttjar andras arbete, utan att man har sina lokala tillämpningar
är ett fruktansvärt resursslöseri.

En tjänsteman med lång erfarenhet av universitetsbibliotek och beståndsutbyte
betonar katalogiseringsprocessens betydelse:

– Katalogisering och klassificering är två helt skilda processer. Just katalogisering måste hållas
högt för det nationella systemet.

Då det gäller klassificeringen av UBs olika media var man på avdelningsnivå allmänt
av den uppfattningen att klassifikationssystemet används ganska lite av användarna
i deras sökningar efter media inom specifika områden. Systemet är helt enkelt för
otympligt och komplicerat för att behärskas utan hjälpmedel och några sådana finns
inte online.
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Vid mediaförvärvsavdelningen där klassningen sker, menade man vid UB1 att
vissa multidisciplinära aspekter faller bort då det hela mer har snabbheten än
fullständigheten som operativt mål. Vid UB2 menade man att det är viktigt att hålla
hög kompetens på det här området, då det tillhör biblioteksverksamhetens kärna.

En tjänsteman med erfarenhet och ansvar inom området informationsservice
och användarnas informationsbehov var skeptisk till klassningskoder:

– Koderna är för svåra för användarna...det blir ju vårt arbetsinstrument framförallt... Jag skulle
gissa att det är 10-15 procent som använder klasskoderna.

Vid låneavdelningen var svaret mer positivt:

– Sökningen via SAB fungerar rätt bra i allmänhet, det kräver ju väldigt mycket instruktion så
småningom att utnyttja det fullt ... det är inte användarvänligt. Vissa ämnen är svåra att söka...
all klassning har jag ingen uppfattning om.

Nedan följer ytterligare tre olika reaktioner på klassningens insatser och betydelse:

– Tycker nog vi håller för hårt på klassning. De kan inte riktigt se sammanhangen. De förstår för
lite av klassningssystemen. De kan inte förstå underavdelningarna. Man får inte göra för många
finesser för låntagaren, så att de blir förvirrade.... Jag kan inte försvara klassningen ibland.

–...har man inte kunnat hitta en enkel klassificering ... då kvittar det… det kostar för mycket tid
och pengar... på något sätt är det inte upphöjt till A och O här... En del tunnare material har vi
inte klassat... vi missar multidisciplinära aspekter.

– Det är oerhört svårt att få personal som har ansvar för att skapa klassningar som hänger ihop.
En bok som hänger ihop med en annan bok, att de får samma klassning....

Till synpunkterna vad gäller katalogisering och klassificering skall fogas att inköpen
av böcker har skurits ner kraftigt. På vissa områden, såsom medicin, nästan helt och
hållet. Inom naturvetenskap köper man hellre böcker direkt till institutionen.

Sammanfattning av synpunkter på det datorstödda systemet

Alla jag talade med gav mer eller mindre uttryck för att de saknade en ordentlig
systemanalys inför implementeringen av det nya datorstödda systemet. De upplevde
systemet som föråldrat, icke användarvänligt och nätverksutvecklingen till en viss
del omotiverad. På en del håll var kritiken mot systemet obönhörlig, medan man t
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ex inom samma verksamhetsområde på systerbiblioteket var mån om att försöka se
rättvist på det hela.

Samtidigt kom en dualism till uttryck vad gällde katalogiseringsprocessens
betydelse för biblioteksarbetet. En del förde fram denna som viktig och väsentlig
för bibliotekets verksamhet, andra ansåg den kunna förenklas och till och med
upphöra inom det egna biblioteket. Åsikterna följde inte verksamhetsområden.
Förespråkare för betydelsen av katalogisering gick att finna inom såväl låneverk-
samhet och informationsservice som katalogisering/klassificering.

Ifrågasättandet av dess betydelse eller graden därav framfördes inte sällan från
personer med någon form av budgetansvar.

Medvetenhet fanns om bristen på överensstämmelse mellan ideal och verklighet
när det gällde klassificeringens betydelse för användarna och deras bruk av
klassificeringskoder. Man erkände över lag att koderna upplevdes som ett
arbetsinstrument i första hand och att SAB-klassificeringen kunde vara lite
svårgenomtränglig för den genomsnittlige användaren. Likaså erkändes själva
klassningens svårighetsgrad, såväl för enskilt objekt som för kontinuitet och organi-
satorisk konsekvens.

I denna situation visade samtliga respondenter inom de traditionella biblioteks-
funktionerna stor tilltro till LIBRIS, även om man samtidigt på vissa håll ifrågasatte
det lämpliga i att det fick styra så mycket som det gjorde. Ej heller i denna fråga
kunde åsikter och synpunkter spåras till vissa verksamhetsområden utan utgjorde
snarare ett ställningstagande utifrån personliga preferenser och känslor.

Som i de två tidigare intervjuavsnitten ser man också här hur förändringskraften
försvagas längre ner i organisationen genom attityder och ifrågasättande kring dess
tillkomst och genomförande.

Bibliotekspersonalens upplevelser av användarna

UB har under det senaste decenniet utvecklats mot ett studenternas bibliotek och
forskarna har, som någon uttryckte det, ’skrämts iväg’. Studenter som kunder har
generellt sämre kunskaper än forskare, sämre problemmedvetande. Detta har lagt
en ökad arbetsbörda på personalen. Samtidigt har den försämrade ekonomin
inneburit mindre öppethållande och i vissa fall indraget stöd vid framplockning av
litteratur.

En enhetschef  såg hur funktionernas olika erfarenheter kom till uttryck:

– Det finns så oerhört olika förväntningar, det går helt enkelt inte att uppfylla. Dels finns det dom
som vill att vi skall ge dem tillgång till all världens informationsresurser... bekvämt, jätteenkelt,
maila om vad som helst, till dom som tycker att vi inte alls skall syssla med datorer utan ta in så
mycket böcker som möjligt, hålla reda på dem, med kort i låda eller vad... de forskare som går
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fysiskt till biblioteket framför ju sina synpunkter och alltså träffar man på dem när man sitter
informationsdisken, medan dom som använder nätet...deras åsikter kanaliseras ej till
informationsdisken, utan det är dokumentalister och undervisare som träffar dem.

En erfaren avdelningschef  på UB 1 uttryckte förändringen så här:

– Det finns en öppenhet bland användarna. UB var förr en fläck i universitetet där man trodde
man satt och rullade tummarna mest... lite halvknäppa människor. UB lever in i universitetet
idag, helt annorlunda. Man går ut på de olika områdena och pratar för varan. Det har man fått
vänja sig vid. Studenten användaren idag... Studenten ser detta som sitt bibliotek mycket mer än
vad forskaren gör, tror jag, det är ju på grund av studentens sätt att läsa nu. Nu är det modernt
att sitta på bibliotek (precis som att sitta på café ibland).

Studenterna som ofta kan sakna djupare ämneskännedom eller ha ogenomtänkta
informationsproblem får låneavdelningen att reflektera:

– Begripa vad dom vill ha…det är inte alltid de själva vet det ... när de är villrådiga får de hjälp
med det.

– Många studenter ställer orättmätliga krav på oss, de är mycket mer krävande idag...med tanke
på vilka möjligheter de har... jag tror inte dom fattar vad fjärrlån kostar...Vi öppnar med
högerhanden... de har CD-baser till förbannelse, de har Internet, allting serveras dem... då är det
inte roligt att med vänsterhanden säga stopp detta kan ni inte alls få...lite konflikt.

Vid förfrågan om användarinflytande hänvisades vid UB1 till en anslagstavla där
man alltid var mån om att svara. Frågorna gällde ofta rent praktiska angelägenheter:

– Missnöje och nöje visas på tavlan där ute. Vi tar den på stort allvar.

– Jag tycker nog den här tavlan vid receptionen ..allt som hängs upp där besvaras...det är inte så få
som resulterar i något för låntagarna. Det finns mycket som är gnäll...men väldigt mycket som är
kreativa förslag....Vi lyssnar mer på dom än vad vi lyssnar på styrelsen...användarna kommer i
första hand.

Det nämndes i tidigare teoriavsnitt hur det psykosociala delsystemet gärna förväxlar
organisatorisk social ritual med funktionalism. I fråga om hållningen till användarna
kan något liknande iakttagas vad gäller tendensen att snabbt åtgärda triviala önskemål
från användarna satta på anslagstavla, medan deras medverkan i utformningen av
datorbaserade hjälpmedel är minimal. Risken finns då att servicen koncentreras till
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en för låg nivå, och därmed ej blir i paritet med den egentliga professionella kapaci-
teten hos varje tjänsteman.

Forskarna ansågs ha haft stort inflytande vid ombyggnaden av UB1. Användarnas
inflytande på utformningen av det datorstödda bibliotekssystemet LOLITA och
dess utveckling till ett nätverk har varit näst intill obefintligt. Dock har de varit
representerade i de nämnder och styrelser som fattat de slutgiltiga besluten.

En specialist på den datortekniska sidan uttryckte sig sålunda:

– UB är en historia av omorganisationer, vart tredje år, som har kostat miljonbelopp, delvis inte
alls tokiga... i ingen av dessa omorganisationer har de blandat in en liten grupp av användare...
eller gått ut ifrån vad användarna begär... all organisation har gjorts på vad vill de anställda på
biblioteket...som förmedlat sina tankar om vad de vill göra i framtiden... utan att tänka på att en
organisation skall förmedla mål för helt andra utomstående... man har heller inte gjort studier om
måluppfyllelse gentemot kunderna....

Ett försök att nå ut till användarna var inrättande av s.k. kontaktbibliotekarier, men
utfallet blev magert:

– ..vi är fyra kontaktbibliotekarier...det är en syssla som inte blivit vad man tänkt sig ...nej, man
har inte hittat rollen... det sker inte direkt med användarna som det borde vara.

Insikten om de olika fakulteternas informationsvanor och attityder till biblioteket
formulerades av en erfaren tjänsteman på UB 2:

– Det är väldigt intressant när man går tjugo år tillbaka. Då fanns inte UB 2. Teknikerna
kunde inte acceptera att man lämnade in beställningen ena dagen och hämtade ut först nästa dag.
Vi byggde upp en ’bad will’ gentemot teknikerna. För humanisterna är litteratursökningen en del
av deras forskning, för teknikerna är det en service de har köpt.

De två senaste citaten pekar på problemet med kommunikation mellan olika
ämnesföreträdare bland användarna och bibliotekstjänstemännen. Detta är ett av
de problem som också lyftes fram i Habberstadsrapporten (UB:s nya organisation).

Sammanfattning av synpunkter på användarna

De flesta respondenter välkomnade den ökade servicen till studenter och sade sig
därmed uppleva en friskare och mer direkt kontakt med användarna som kändes
utmanande på ett positivt sätt. Dock kunde studenternas okunnighet och
oartikulerade krav ibland kännas väl påfrestande för verksamheten. Man var
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angelägen om att ändra en tidigare negativ bild av biblioteket service såsom njugg
och selektiv till dess motsats. En anslagstavla avsedd för krav och önskemål från
användarna blir lite av en metafor för denna något populistiska inställning till
biblioteksservice.

Det tycks inom biblioteksorganisationen trots allt saknas ett genomtänkt, på
professionell grund baserat intresse för vad användarna vill, kan och bör kräva av
sitt bibliotek, en insikt om vilka önskemål från användarna som biblioteket i första
hand skall ta fasta på och i vilka sammanhang de bör tillfrågas.

ENKÄT TILL BIBLIOTEKSPERSONAL

För att få en bredare överblick över personalens synpunkter skickades en enkät ut
i januari 1999 till en totalpopulation på 126 tjänstemän – bibliotekarier och personer
i motsvarande befattningar – vid universitetsbiblioteket. Syftet var främst att fånga
in attityder till de förändringar som pågått i organisationen sedan 1989.

Enkäten (Bilaga 2) besvarades av endast 61 personer, trots upprepade
påstötningar och omredigering av frågeformuläret. Förklaringen till detta kan till
stor del sökas i de omständigheter som var för handen vid tidpunkten för
utsändningen. Dels fanns en stor trötthet över alla de förändringar som biblioteket
varit utsatt för under många år, dels var organisationen just då föremål för stora
ekonomiska nedskärningar. Det har helt enkelt upplevts som oöverstigligt att
intressera sig för enkäter och besvara frågor kring organisationen och dess förändring.

Fördelningen av de svar som inkom ger följande bild av personalens attityder
till organisationsförändringarna, olika uppgifters och aktiviteters betydelse för
verksamheten samt de utmaningar som utvecklas i omvärlden och som är kopplade
till teknik och slutanvändare.

Det som upplevs som den mest betydelsefulla förändringen under nittiotalet
var implementeringen av det datorstödda systemet LOLITA. De förändringar som
skett i själva organisationsstrukturen upplevdes inte ha den digniteten i fråga om
inverkan på arbetet och framtiden. Datorsystem med utrustning, språk och
träningsprogram upplevs självklart mer genomgripande än förändringar i
organisationsstruktur. Det senare får, av skäl som jag återkommer till, inte så stor
inverkan på den konkreta arbetssituationen och arbetsuppgifterna för de flesta
medarbetarna.

I den mån man upplevde hot och utmaningar mot biblioteksorganisationens
framtida verksamhet var det i första hand Internet och dess möjligheter för den
enskilde användaren. Men också moderorganisationens svala intresse för
biblioteksfrågor angav man som skäl till oro för framtiden. I det sammanhanget
bör åter uppmärksammas att utskicket av enkäten skedde då biblioteket just varslats
om stora ekonomiska nedskärningar.
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Få ville ta ställning till vilka eventuella arbetsuppgifter inom biblioteks-
verksamheten som det kunde vara lämpligt att avveckla. En sådan fråga kan kräva
mer analys och eftertanke än vad man är villig att ge i samband med ett enkätsvar,
men å andra sidan kan uteblivna svar också tolkas som brist på medvetenhet och
kritiskt förhållningssätt till den verksamhet man är en del av.

Det fanns betydligt mer intresse för att svara på frågan vilka biblioteksuppgifter
man ville se utvecklade och utnyttjade i större utsträckning. Användarutbildningen
kändes mest angelägen. Detta kan ställas mot att en majoritet fann användarnas
problem och frågor mer komplicerade att handlägga idag än de varit tidigare. I
konsekvens med detta fann också de flesta att OPEC var det mest angelägna området
att utveckla vad gällde bibliotekssystemet LOLITA och dess funktioner.

Till min förvåning betraktade i stort sätt samtliga svarande bibliotekskatalogen
i första hand som ett sökinstrumentet för slutanvändarna och inte som ett
registreringsinstrument för bibliotekets arkivering. Jag hade förväntat mig betydligt
mer av internt bibliotekstänkande i detta sammanhang. Det tyder på att någonting
har hänt, att synen på användarna och den egna verksamheten har förändrats.

Vad tyckte man då var den mest angelägna och mest stimulerande arbetsuppgiften
i biblioteket? Svaret blev att visa användarna till rätta i biblioteket. Ingen av de som
svarade fann något intresse i ämnesklassificering och endast en respondent tyckte
ämnessökning vara det bästa med biblioteksarbetet.

Denna attityd finner jag nedslående. Tillmötesgående, service och intresse för
kunden och användaren är förvisso en lovvärd och positiv attityd i sig, men frågan
inställer sig angående på vilken professionell nivå bibliotekarien vill sätta detta med
’att visa till rätta’. Ett bibliotek av den karaktär som utmärker ett universitetsbibliotek
har som sitt ’ raison dêtre’ att strukturera och organisera informationsresurser för
att underlätta dess återvinning. Om man som bibliotekarie vid ett universitetsbibliotek
tar sin uppgift på professionellt allvar borde enligt mitt förmenande klassificering
och ämnessökning stå högst upp på önskelistan över angelägna och stimulerande
uppgifter.

SAMMANFATTNING AV PERSONALINTERVJUER OCH
PERSONALENKÄT

De synpunkter som muntligt och skriftligt intervjuad personal gav uttryck för kan
sammanfattas i följande:

Generellt fanns det en positiv attityd till organisationsförändringen i sig med
större öppenhet såväl utåt som inåt i organisationen. Detta var också en erfarenhet
som biblioteksledningen gav uttryck för.

I målfrågor var man mycket indifferent och hade svårt att se strukturen i detta
problemområde. Man visade i samband med dessa frågor å andra sidan snabbt sin
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skepsis gentemot den förändring i betydelse som UB var på väg mot i och med
implementeringen av nätverkstänkandet och biblioteket blev ett bland flera.

Skeptisk var man också mot LOLITA i den nya nätverksversionen. Detta gällde
såväl systemarkitektur som design och användarvänlighet. Man menade att detta
inte var en äkta utveckling av systemet utan endast en multiplicering och kvantifiering
av redan existerande katalogsystem. Många hade större förtroende för LIBRIS vid
beläggning av referenser och dylikt. Samtidigt framkom synpunkten att LIBRIS
hade för stort inflytande på design och systemutveckling.

Det fanns såväl kritiska röster mot katalogisering och klassificering i biblioteket
som dess motsats, där man tyckte att dessa funktioners betydelse för biblioteksarbetet
inte tillräckligt förstods och uppskattades. Detta kan då jämföras med de svar som
framkom i personalenkäten där ingen vågade föreslå att någon funktion skulle
avvecklas, men samtidigt fann man inte klassificeringsaktiviteter särskilt stimulerande.

Den positiva inställningen till användarservice som framkom i enkäten har bäring
också i intervjuerna. Här dristar jag mig dock till att undra över hur pass genomtänkt
och professionellt grundad den inställningen är.

Det framkommer genomgående i personalens svar i enkäter och intervjuer att
man i princip ställer sig positiv till den förändring som beslutats och är under
genomförande. Däremot ifrågasätter man hur det sker och man visar genom den
bristande målmedvetenheten att man ej riktigt förstår varför det sker och vad det
får för konsekvenser på operativ nivå.

INTERVJUER MED REPRESENTANTER FÖR
BIBLIOTEKSNÄMNDEN

Ledningen för biblioteket koordineras i enhetschefer, universitetsbibliotekarien och
en biblioteksnämnd.

Biblioteksnämnden inrättades 1994 som ett ledningsorgan för universitetets
samordnade nätverk för biblioteksverksamhet. Den fick även uppdraget att vara
styrelse för själva universitetsbiblioteket. Härför inrättades ett arbetsutskott.

Biblioteksnämnden måste ses som det viktigaste strategiska organet för
förändring och utveckling av biblioteksverksamheten vid Lunds universitet. Den
syn på biblioteksverksamhet, utvecklingsmöjligheter och krav från omvärld, som
präglar denna, måste därför väga tungt. Universitetsbibliotekarien spelar där naturlig-
tvis som verksamhetschef  en viktig roll vad gäller frågornas natur och frågornas
utveckling vid deras behandling i nämnden.

Vid intervju med några av nämndens företrädare framkom en del gemensamma
attityder och synpunkter, även om man här liksom bland driftscheferna självklart
måste ha i åtanke den enskilde ledamotens personlighet och erfarenhetsbakgrund.

Till grund för intervjuerna låg ett antal frågor som besvarades mycket fritt (Bilaga
3). Företrädarna representerade teknisk, samhällsvetenskaplig och historisk fakultet.
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Universitetsbiblioteket uppfattades bland de intervjuade nämndledamöterna på
följande sätt:

– Det är hjärtat och själva livsnerven i ett universitet... Biblioteket den enda organisation vid
universitetet som har sina tentakler ut igenom systemet. Något som finns representerat som minsta
gemensamma nämnare.

– Det är många saker. Det är en byggnad där man förvarar en boksamling som kan vara
ihoprafsad efter mer eller mindre vettiga kriterier...också en serviceorganisation där man har samlat
en del specialistkompetens för att kunna driva ett virtuellt nätverk som egentligen binder ihop
många olika boksamlingsplatser med ett informationssystem. Universitetsbiblioteket är en
specialistorganisation att sköta det här... Sen har man ju också biblioteket som mötesplats för
studerande.

– Det är många saker. Universitetsbiblioteken är en kombination av väldigt traditionella
biblioteksfunktioner, här finns böcker och tidskrifter, inte minst tidskrifter i dessa dagar, som man
kan låna osv. Sedan kombineras detta med en, som jag upplever det, rätt stor vakenhet på det
elektroniska området, d.v.s. alla typer av elektroniska tjänster, vad gäller litteratursökning, spridning
av information i båda riktningarna... sen dessutom uppenbart att för våra studenter är biblioteket
en favoriserad arbetsplats.

De uppfattar således samtliga biblioteket som en mångsidig och dynamisk livsnerv
för universitets blotta existens. Detta svar förväntar man sig också i det läge som
råder. Det är ett generellt och välvilligt svar. För att komma lite närmare attityden
till biblioteksarbetet som sådant, frågade jag vari de ansåg bibliotekariens
professionalism bestå. Svaret krävde bland de intervjuade ledamöterna en viss
eftertanke:

– Det handlar om att sovra bland information, att snabbt kunna plocka fram väsentlig information,
det är den kompetens man skall utveckla. Rensa, plocka bort det som är dåligt.

– Jag tror ett viktigt ord är tillgänglighet, inte bara ha kunskap om bokvärld och informationsvärld,
utan också att göra det tillgängligt. Vad vi lider av idag är någon slags överflödssjuka. Det finns
alldeles för mycket av ..databaser, sökningsmetoder. Att göra rätt saker. En duktig bibliotekarie
kan göra rätt saker tillgängliga.

–Å ena sidan skulle jag vilja säga att den ideala bibliotekarien utmärks av att inte ha någon viss
professionalism...en generalist, behärskar alla de frågor som är knutna till att anskaffa, bevara,
tillhandahålla tryckt material. Man utvecklar vid de vetenskapliga biblioteken frågor som att
specialisera sig på katalogiseringsbiten, datortekniska frågor....men den professionella specialiteten
måste sättas in i ett systemsammanhang.....De är inte vana att tänka i termer av
biblioteksekonomi…att styra biblioteken...att veta vad det är man tjänar pengar på.
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Man tolkar såldes bibliotekarien som en person som har kunskap och förmåga att
söka och bedöma en för gällande omständighet relevant information. Samtidigt
varnas för risken av närsynthet i specialiseringen utan att kunna sätta den i relation
till omvärldshändelser av olika slag och de resurser som alltid måste prioriteras.

Jag försökte utmana ytterligare genom att ifrågasätta den akademiska utbildningen
som bibliotekarier i allmänhet har. Är den motiverad?

– Ja, det tycker jag. Däremot skulle jag önska mig att man tidigare i systemet bestämde sig för vad
man ville bli specialiserad på.... det kräver akademisk utbildning att stå vid upplysningsdisken vid
ett vetenskapligt bibliotek.

Biblioteksnämndens ledamöter skapar sig en bild av de hot och möjligheter som
förändringar i omvärlden utgör för biblioteksverksamheten bl. a. genom sina
informationsnätverk och kontakter såväl inom som utom universitetet. Det kan
handla om organiserade kontaktmönster inbyggda i själva nämnd- representativiteten,
eller mer sporadiskt framförda synpunkter och önskemål kring universitets-
bibliotekets utveckling. Hur upplevde de denna situation?

– Jag drunknar i information! Jag sitter också i arbetsutskottet... jag får information för information.
Mer skulle jag inte vilja ha. Jag får ju sålla själv. Det kommer en del från E-post.

– Nätet använder jag att gå in och skaffa strategiska instrument från hela världen. Vad har dom
för betalningssystem, vilka tjänster avgiftsbeläggs, vilka nya produkter utvecklar dom gentemot
användaren? Inom vissa områden skulle jag se att det fanns mer information.... Ett område som
jag definitivt saknar är biblioteksekonomiska spörsmål. Vad är det som gör att man kan tala om
att man är effektiv t ex?

Här exponeras två relationer till informationen: dels den passiva som överväldigas
av informationsflödena, dels den aktiv som går ut och söker för att få kunskap i
specifika frågor.

Ett problem är att få universitetet och dess institutioner att mer engagera sig i
biblioteksfrågor. Det finns mycket fördomar fortfarande om vad ett bibliotek är
och kan vara. Man överlåter gärna åt nämnden att helt sköta detta. Det händer dock
att man tar aktivt kontakt med ledamöter i nämnden för enskilda frågor och kritik.

– Ett av dilemman med biblioteket är att alla tycker det skall finnas ett bibliotek, men är inte ens
intresserade av att betala för det eller att sätta sig in i bibliotekets funktioner.

– Tröghetskrafterna upplever jag på institutionsnivå. Jag upplever UB som ganska dynamiskt,
som initiativkraftigt. Problemet är att få det att slå ut igenom systemet. På institutionsnivå är man
sig själv nog. Det med UB skall väl fungera....det är ingenting man skall behöva anstränga sig
för.....detta är på väg att förändras.
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– För att få det här nätverket att fungera har vi varit tvungna att få bibliotekarier inom olika
områden att prata med varandra, det har inte skett tidigare. Hela nätverkstanken och samordningen
av resurser har tvingat fram samtal kring bibliotek på olika nivåer. Det går långsamt, mycket
långsamt.

Apropå reaktioner på fattade beslut:

– .. reaktionerna kommer i efterhand...relativt lite reaktioner, vilket beror på att forskare i
allmänhet tar bibliotekets närvaro för given. Först när det inte fungerar blir man upprörd. Om vi
gick ut bland mina kollegor och frågade hur biblioteket finansierades så tror jag inte de känner till
det i allmänhet...det första man sparar på när områdena måste spara är att biblioteksresurserna
skärs ner. Så kommer man och klagar på servicen ..utan att se sambandet med deras egen fakultets
beteende.

Svaren visar på svårigheterna för en tidigare relativt sluten organisation att öppna
sig och kommunicera med sin omvärld på ett sätt som gör den själv rättvisa.
Fördomarna i omvärlden har stelnat.

Handlingsplanerna som utgör avtal mellan biblioteksnämnden och de olika
fakultetsområdena angående relationen mellan tjänster och tilldelade resurser,
förväntas emellertid ändra på attityderna rörande biblioteksfrågor. Här förväntar
man sig att ansvaret för hur resurserna används vill framtvinga ett fördjupat intresse
för biblioteksfrågorna och därmed ge ett större engagemang i de gemensamma
besluten.

– Jag tror att många av dem som fattar beslut har en dålig föreställning om vad bibliotek egentligen
är idag... Man tror fortfarande att biblioteket är till för elitistiska forskare i sina elfenbenstorn,
när de viktiga användarna är de studerande på grundnivå... det är första gången tror jag
områdesledningarna har avkrävts specifika ställningstaganden i bibliotekspolitiska spörsmål, där
de får uttrycka en ambition. vilken typ av service biblioteket faktiskt skall ha gentemot användarna...
Bara detta att områdesledningarna i sin stora bild av det dom styr faktiskt tvingas tänka igenom
biblioteksfrågor.

Hur ser framtidsbilden då ut för universitetet och dess informationsförsörjning?
Den nätverksetablering och nätverksutveckling som nu har ägt rum under ett antal
år påverkar naturligtvis den bild man tror sig skönja i framtiden. Hoten mot
universitetsbiblioteket är inte bara externa utan också interna. En förändring mot
öppnare system ställer ökade krav på bibliotekssystemets medvetenhet och trygghet
i sin uppgift. Har man inte det känner man behov att försvara sig och värna om det
man uppfattar som privilegier.

– Det finns hot. Ett sådant hot kan ligga i att biblioteken blir någon slags fossila rester, där vi
bevarar vår kollektiva minnen i därför avsedda specialbyggnader med ’tempeltjänare’, där biblioteket
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är helt omsprunget av den nya teknologiska utvecklingen. Som kollegan som säger: ’Nu har jag
inte längre någon användning för dessa böcker så jag skickar ner dem till biblioteket.’...Hoten
finns både utanför och innanför. Innanför biblioteket i den meningen att kanske inte all personal
riktigt orkar i en pressad arbetssituation tänka tanken att vi måste från det lilla till det stora, vi
måste försöka se...vi jobbar ända alla mot ett gemensamt mål. Det vill man inte. Då får man den
här typen av skygglappar som...vi vet hur man gör katalogisering och det tänker vi fortsätta med.

... Det finns också ett hot i att biblioteket organiserar sig på ett gammalmodigt sätt.

... Ett hot är också att arbetsplatsen är alldeles för enkönad.

– Med den moderna informationstekniken kan var och en förvisso bli sin egen bibliotekarie. Ett
hot mot bibliotekets idé att vara central resurs utgör nätverkstanken men är tilltalande i det att den
undviker de centralistiska förutsättningarna. Men den är samtidigt inte starkare än dess svagare
länk…de mindre institutionerna…det finns bibliotek som upplevs som privata boksamlingar.

– Det kommer an på hur UB lyckas. Denna centralisering kan ju i längden innebära att man inte
är intresserad av något centralt UB. Viss fara... Jag är optimist! Det gäller att profilera UB. Att
visa framfötterna.

Hoten upplevs som närsynthet såväl inom biblioteksorganisationen som utanför
den, där institutionerna kan ha svårt att dela med sig. Men man kan också skönja en
viss oro för att en samlad insikt och erfarenhet kan gå förlorad om nätverket inte
utvecklas på rätt sätt.Man hoppas vid UB på att i framtiden ha ett universitets-
bibliotek som är många bibliotek, men med en gemensam, tydlig, öppen identitet,
med ett antal operativa enheter som utvecklar sig efter allmänhetens behov.
Kompetensmässigt kvalificerade enheter med högst ca 30 personer anställda. Stora
bibliotek har visat sig tungarbetade i en tid med snabba förändringskrav.

Nämndens ledamöter ser i framtiden följande bild av universitetets informations-
försörjning:

– Ett universitetsbibliotek där praktiskt taget samtliga institutioner är sammankopplade i ett
nätverk som hålls samman, producerar sig gentemot användaren, som är mycket användarvänligt,
där kommunikationen sker på enkelt sätt... och där UB fungerar som serviceorganisation som
supplerar detta... där insikten hos beslutsfattarna är hög om biblioteket. Jag tror också vi har ett
mycket rikare serviceutbud än vad vi har idag, där användaren ganska precis kan definiera vilken
service man vill ha.

– En så snabb ändringstakt. Hela den här elektroniska utvecklingen upplevs betydligt naturligare
för unga doktorander. Det är svårt att hitta tid att lära sig. Idag är det relativt lätt att identifiera
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relevant litteratur om du vet vad du är ute efter. Problemet är att få fram dokumenten, där ligger
vi kvar på en primitiv nivå. För mig är det lite skrämmande att allt bara skall finnas tillgängligt
via nätet.

– Det kommer att bli en fortsatt decentralisering. Vi kommer att ha färre biblioteksenheter. Det
kommer att krävas en IT-kompetens. UB kommer att vara med och lägga upp kurser på
institutionsnivå. Den kompetensen finns på UB inte på institutionen. Medvetenheten om denna
kompetens finns inte idag men den kommer att växa fram med systemets förändring.

Sammanfattning av intervju med representanter för biblioteksnämnden

Samtalen med de externa fakultetsrepresentanterna i biblioteksnämnden kan sum-
meras sålunda:

Inte oväntat rådde stor enighet bland de tre representanterna angående
bibliotekets stora betydelse för universitets informationsförsörjning. Man var också
enig om att dess åligganden borde förvaltas av en akademiskt skolad yrkeskår, vars
främsta uppgift var att sovra i flödet av information.

Ett hot eller ett bekymmer för biblioteket fann man i den brist på intresse för
biblioteksfrågor som universitetet ofta visade. Man förväntade sig dock en förändring
i och med att nätverkstänkandet blev bättre implementerat på universitetet, även
om man tyckte att det gick långsamt.

Ett väl så starkt hot för bibliotekets framtid var dess egen interna tröghet, menade
man. Att man slog vakt om traditionella privilegier och inte tillräckligt öppnade sig
för de uppgifter där användare kände behov av stöd, kunskap och erfarenheter. I
det perspektivet kunde nätverksutvecklingen bli ett hot, då användarna så småningom
kanske såg sig nödsakade att lösa sin informationsförsörjning helt på egen hand
från egen dator.

Universitetets informationsförsörjning i framtiden såg man inte betjänad från
ett enda bibliotek utan från flera bibliotek i nätsamverkan, parat med ett större
serviceutbud och en bättre medvetenhet från universitetets sida vad gäller resursernas
relation till den service som blir resultatet.

Inte förvånande markerar biblioteksnämndens representanter en stark vilja till
den förändring som planerats. Detta utesluter inte att man sätter vissa frågetecken
och villkor för dess genomförande.

Efter att ovan, med hjälp av intervjuer och dokumentstudier, ha redogjort för
intentioner och attityder i biblioteksorganisationen och hos dess ledning, övergår
jag nedan till att presentera den kvantitativa användarstudien i bibliotekets närmaste
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omvärld. Hur svarar den bild som organisationen har av sig själv och sin framtid
mot den som universitetets lärare, forskare och studenter skapar sig?

OMVÄRLDEN – ANVÄNDARNAS ATTITYDER TILL OCH
FÖRVÄNTNINGAR PÅ SITT BIBLIOTEK

Genom denna användarundersökning ges perspektiv på biblioteket och dess
verksamhet av de människor för vars skull det existerar. Frågorna jag ställt har haft
till uppgift att ringa in deras behov, attityder och upplevelser av biblioteket och dess
service samt hur de ser på framtiden och bibliotekets roll i informationsförsörjningen
vid universitetet. Det handlar om att få en bild av den närmaste omvärld som möter
biblioteket och dess personal i deras dagliga verksamhet och som därmed också får
en avgörande betydelse för hur de upplever och förmår förändra sina attityder och
rutiner i enlighet med den planerade förändringen.

Den bild som framkommer i ett kvantitativt erhållet perspektiv blir med
nödvändighet generell och ganska svag i konturerna. De båda grupperna, lärare
och studenter, har delvis olika behov och möten med biblioteket och dess tjänstemän.
Lärare och forskare har hunnit få en mer ingående kännedom om bibliotekets
verksamhet och därmed kanske skapat sig en fastare bild av vad detta bör och kan
åstadkomma. Studenterna å sin sida kan förväntas vara mer öppna för utopiska
bilder av framtidens informationsförsörjning.

Användarundersökningar vid svenska bibliotek har relativt hög frekvens vad
gäller biblioteksempirisk forskning, ofta bekräftande varandra (Hagerlid, 1996; Roos,
1989; Höglund och Persson, 1978; Höglund, et al, 1979; Höglund och Persson,
1984; Höglund och Sjölander, 1995). Jag väljer att göra ytterligare en, för att fånga
synpunkter och attityder vid just det universitet och vid just den tidpunkt under-
sökningen som helhet handlar om. Jag har dessutom vänt mig till potentiella och ej
endast aktuella användare.

Trehundra enkäter vardera skickades i december 1996 ut till studenter respektive
forskare och lärare vid Lunds universitet. Frågorna (Bilaga 4 och 5) grupperades
med hänsyn till informationsbehov/informationsvanor, utnyttjande av och synen
på Lunds universitetsbibliotek samt bilden av den framtida informations-
försörjningen vid universitetet. De två enkätgrupperna har behandlats var för sig.

Lärare och forskare vid universitetet

183 enkätsvar inkom, vilket innebär en svarsfrekvens på 61 procent för denna grupp.
Siffrorna som anger den procentuella frekvensen i de olika frågorna bör tolkas
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försiktigt och med en genomsnittlig felgräns kring 5 enheter som påpekats tidigare
i metodavsnittet.

Informationsvanor

Informationsbehov och inte minst informationsvanor kan variera ganska starkt
mellan olika forsknings- och studieområden. Naturvetare, medicinare och tekniker
ser dokumentet eller mediet för information nästan uteslutande som ett medel för
forskningsprocessen, medan t ex humanister inte sällan har själva det unika
dokumentet som sådant som föremål för sin forskning. I kombination med historia
och tradition, har detta fått till följd att förhållningssättet till bibliotek och
bibliotekarier kan vara ganska olika inom olika grupper av forskare och lärare. Kraven
på stöd i den informations- eller dokumentationssökande processen kan ta sig olika
former. Informationsteknologin och dess möjligheter har blivit ytterligare en faktor
som starkt påverkar synen på bibliotekets uppgifter och möjligheter. Behovet av
mellanhänder, s.k. intermediärer, kan upplevas olika inom skilda ämnesområden.
Det hänger ihop såväl med intresse för, kunskaper om som tid till informations-
sökningens olika faser och teknikaliteter.

I Tabell 1 har gjorts en sammanställning av svar angående informationsvanor
fördelade efter fakultet. Jag har valt att endast redovisa de frågor som jag tolkar som
mest relevanta för frågeställningarna. Värdena anger den procentuella fördelningen
inom varje fakultet och totalt i hela stickprovet. Juridisk fakultet utgår på grund av
alltför låg svarsfrekvens. Frågorna i tabellen gäller i tur och ordning hur stor andel
som aldrig tar hjälp av bibliotekarie vid informations-sökning, andelen som vid
mer än hälften av behovstillfällena förlitar sig på informella källor, andelen som är
nöjda med tillgången på facklitteratur vid universitetet samt hur många som erkänner
sig ha otillräckliga kunskaper vad gäller informations-resurserna och deras nyttjande
vid universitetet.

Den första frågan speglar bibliotekariens roll i informationssökningsprocessen,
den andra bibliotekets betydelse, den tredje synen på hur biblioteket sköter sin
mest traditionella och väletablerade uppgift samt slutligen hur de svarande ser på
sig själv och sin kunskaper.

En dryg tredjedel avstår från att vända sig till bibliotekarier som mellanhand vid
informationssökning. Framförallt naturvetare avstår från detta, medan humanister
och samhällsvetare visar sig mer angelägna om hjälp. Detta kan möjligen tolkas i
ljuset av dokumentets egenvärde i den humanistiska och samhällsvetenskapliga
forskningsprocessen, där beläggning och framplockning av dokument kräver en
bibliotekaries kunskaper. Tekniker, medicinare och naturvetare har dessutom i större
utsträckning kunnat förlita sig på välstrukturerade och datoriserade referatorgan i
en självständig sökprocess.
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Tabell 1. Informationsvanor vid olika fakulteter

Vad gäller bruket av s.k. informella källor har här inte oväntat forskare och lärare
vid teknisk fakultet en högre aktivitet, medan övriga stannar vid ca hälften av tillfällena
för tillgodoseende av informationsbehovet. Den tekniska utvecklingsprocessen med
sina väl utvecklade nätverk av ingenjörer, företagare och forskare ger de informella
källorna stor betydelse för informationsförsörjningen (Höglund och Persson, 1985).
Biblioteket har alltid haft mer eller mindre svårt att göra sig gällande bland dessa
grupper.

Samtliga naturvetare säger sig finna tillgången på facklitteratur vid universitetet
bra eller acceptabel. Tekniker och medicinare var också till stora delar nöjda i denna
fråga. Däremot var humanisterna betydligt mer missnöjda. Detta utfall kan delvis
förklaras av att nedskärningar i bibliotekets bokbeståndet drabbat fakultetsområdena
något olika vid tiden för frågan.

Slutligen tar Tabell 1 upp frågan om hur man ser på sin egen kunskap och
kännedom angående informationsresursernas tillgång och nyttjande. Ödmjukast
var här humanister, samhällsvetare och naturvetare. Bland teknikerna ansåg sig endast
ett fåtal ha problem. Detta hänger förmodligen till största delen samman med att
medicinare och tekniker har en längre erfarenhet av datorstödda hjälpmedel, där
71 % av medicinarna påstod sig använda dessa hjälpmedel medan endast 39 %
humanister gjorde detsamma. Framförallt doktorander och forskarsassistenter hade
högre värden än övriga tjänstekategorier. Vid tiden för undersökningen var det
totalt 42 % som sällan eller aldrig utnyttjade den typen av service.

Upplevelsen av biblioteket

Medvetenheten om vad biblioteket kan och bör göra varierar från individ till individ.
Man kan besöka biblioteket ofta och utnyttja dess service maximalt, utan att för
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den skull reflektera över verksamhetens egentliga syfte och möjlighet till utveckling.
Effektiviteten i service samt precision och återvinningskapacitet vad gäller bestånd
och sökinstrument är variabler som icke desto mindre kontinuerligt påverkar
användarna och deras syn på biblioteket och dess status. Också bibliotekspersonalens
tillmötesgående och professionalism i olika sammanhang har betydelse inte minst
för användarnas uppfattning av vad de kan förvänta sig från bibliotekarier i fråga
om kunskaper och servicenivå.

Tabell 2 utgör en sammanställning av några frågor som behandlar användarnas
syn på och upplevelse av sitt bibliotek. Värdena anger den procentuella fördelningen
inom varje fakultet och totalt i hela stickprovet. Juridisk fakultet utgår här som
ovan på grund av alltför låg svarsfrekvens. De två första kolumnerna anger syftet
med besöket på biblioteket. De följande två kolumnerna anger den oftast
förekommande synen på vari bibliotekets uppgift består. De båda sista kolumnerna
ger användarnas bedömning av snabbheten i bibliotekets service respektive hur
stor andel av dem som aldrig använder klassifikationskoder vid sökning i
bibliotekskatalogen .

Den sista frågan speglar utnyttjandet av en relativt resurskrävande indexerings-
insats.

Tabell 2. Synpunkter på biblioteket och dess service

En stor majoritet besökte biblioteket minst en gång i månaden. Som framgår i
tabellen var syftet oftast dokumentbeställning eller dokumentavhämtning, där
samhällsvetare och humanister inte förvånande ligger en bra bit över övriga fakulteter.
Att utnyttja bibliotekets referenssamlingar var därefter den vanligaste orsaken till
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besöket. Mer än hälften av lärarna/forskarna påstod dessutom att man ofta
uppmanade sina studenter till biblioteksbesök.

I linje med sina vanor och behov uppfattade också en majoritet, inte minst
samhällsvetare och humanister, att bibliotekets primära uppgift var att ge dokument-
service och effektuera lån. Det tycktes emellertid, på basis av materialet, som om
man fick en mer nyanserad syn på bibliotekets olika roller ju längre anställningstid
man hade bakom sig. Hjälp med frågeanalys och problemformulering i samband
med informationssökning var emellertid inte någonting man förväntade sig eller
efterfrågade i särskilt hög utsträckning.

Som framgår var man alltid eller ofta nöjd men snabbheten i bibliotekets service.
Dessutom angav 87 % att bibliotekets professionalism svarade mot behoven. Man
var således i stort sett nöjd med den hjälp och den service som biblioteket ger
med utgångspunkt från den uppgift man tillskriver det.

En majoritet på 62 % fann katalogens användarvänlighet acceptabel medan 28
% fann den direkt dålig eller mycket dålig. Och som framgår var det en stor
procentandel av bibliotekets användare som aldrig använde eller över huvud taget
kände till klassifikationskoderna för ämnessökning. Den humanistiska fakultetens
lärare och forskare är dock något bättre än övriga att använda detta hjälpmedel,
vilket möjligen kan förklaras utifrån karaktären på ämnesområdenas
informationsförsörjning. Klassifikationskoderna i katalogen lämpar sig bättre för
böcker och monografier än tidskriftsartiklar.

Informationsförsörjningen i framtiden

Den image som biblioteket erhållet genom sitt beteende och förhållningssätt genom
åren har stor betydelse för dess möjligheter till förändring, inte minst gentemot
omvärlden som inte sällan framhärdar i samma tolkningsmönster som tidigare, och
därmed kan försvåra organisationens utvecklingsmöjligheter. Därför är skärnings-
punkten mellan användarnas syn på den framtida informationsförsörjningen vid
universitetet och bibliotekets vision och medvetenhet om sin utveckling avgörande
för dess möjligheter i framtiden.

Tabell 3 visar ett urval av svaren på hur man ser den framtida informations-
försörjningen vid universitetet i Lund. Värdena anger som tidigare den procentuella
fördelningen inom varje fakultet och totalt i hela stickprovet. Juridisk fakultet utgår
av samma anledning som ovan. Jag har angående frågan om de förändringar man
nu vill skall komma till stånd i det nuvarande bibliotekssystemet valt ut de tre givna
alternativ som fått högst svarsfrekvens. Angående frågan om hur stort behovet av
professionell hjälp i informationssökningsprocessen förväntas bli i framtiden har
jag summerat alternativen om ökat och oförändrat behov. Observera att frågan om
bibliotekets lokalanknutna uppgift inkluderar ej dess eventuella kvarblivande
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arkivfunktion. Slutligen har jag från den sista frågan i enkäten om hur man uppfattar
framtidens informationsförsörjning vid universitetet valt ut det alternativ som fick
högst svarsfrekvens, nämligen att den kommer att bygga på självhjälp via dator för
den enskilde informationssökaren.

Tabell 3. Synen på den framtida informationsförsörjningen vid biblioteket

När det handlar om de ändringar man vill skall komma till stånd önskade sig ca en
fjärdedel fler självhjälpsfunktioner respektive snabbare dokumentleverans. Något
färre såg utökade datorresurser för användarna som en angelägen åtgärd. Mer
användarundervisning utgjorde önskemål i 17 % av svaren. De självständigt formu-
lerade önskemålen handlade ofta om ett bättre bok- och tidskriftbestånd.

Om man studerar den fakultetsvisa fördelningen av önskemålen är det - kanske
inte förvånande - humanister och tekniker som framförallt avviker från det totala
medelvärdet. Humanisterna vill i första hand att snabbheten i dokumentleveransen
skulle öka medan tekniker ville se bättre datorresurser på biblioteket. Endast 10 %
av humanisterna är intresserade av bättre självhjälpsfunktioner. Som påpekats ovan
bör nog denna svarsfördelning sökas i fakultetsgruppernas olika förhållningssätt
till dokumentet som sådant samt referat- och indexorganens strukturering och
betydelse.

Endast en dryg femtedel ser behovet av professionell bibliotekshjälp minska i
framtiden. Humanister och samhällsvetare ligger över det genomsnittliga värdet i
att snarare se ett ökat eller oförändrat behov av professionell hjälp. Orsaken till
detta kan man spekulera i, men gruppen hade vid tidpunkten för frågan troligen
mindre vana vid datorbaserade sökmedel.
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Trots frågans något ledande formulering i motsatt riktning var två femtedelar
övertygande om bibliotekslokalens betydelse i framtiden. Man pekade då på
funktionen som tidskriftscentral, men också i viss mån behovet av hjälp och det
personliga mötets och kontaktens betydelse. En tredjedel såg lokalen tjäna endast
en arkiverande funktion, medan ungefär lika många inte trodde på lokaliseringens
betydelse i den framtida informationsförsörjningen. Som framgår av tabell är
svarsfrekvensen relativt jämnt fördelad över de olika fakulteterna.

Slutligen återkom tron på datorstödda hjälpmedel för enskilt bruk vad gäller
den framtida informationsförsörjningen utformning vid universitetet, med störst
frekvens hos naturvetare, tekniker och medicinare hos vilka också erfarenheten av
dessa hjälpmedel är störst. Många var också övertygade om att universitetsbibliotekets
betydelse i framtiden skulle öka i ett alltmer ostrukturerat informationsflöde.

Åter igen tycks det som om man fick en mer nyanserad syn på vad biblioteket
gör och kan göra ju längre man varit anställd som lärare och forskare. De som själv
genomgående använde datorer i sin informationssökning, har en större tendens att
se den datorstödda självhjälpen som ett fundament i den framtida informations-
försörjningen.

Studenter

Inom studentgruppen inkom 140 enkätsvar, vilket innebär en svarsfrekvens på 47
procent. Siffrorna som anger den procentuella frekvensen i de olika frågorna bör
tolkas försiktigt och med en genomsnittlig felgräns på 6 enheter som påpekats tidi-
gare i metodavsnittet.

Informationsvanor

Informationsvanor och informationsbehov bland studenter är en lite annorlunda
än för forskare och lärare. Kurslitteraturen har en framträdande plats och den köper
man eller lånar, eventuellt på biblioteket. Studenters informationsvanor präglas av
undervisningsprogrammens uppläggning och eventuella krav på självständigt
informationssökande. Undervisningen har det senaste decenniet varit föremål för
en paradigmatisk förändring i Sverige så till vida att den säger sig vilja lägga ett
större informationsansvar hos studenten. Aktivare studenter ställer ökade krav på
biblioteket. Detta måste därför ta ett större ansvar vad gäller utbildning i informa-
tionssökning och biblioteksanvändning även på grundnivå.

I Tabell 4 har gjorts en sammanställning av några svar angående studenters
informationsvanor fördelade efter fakultet. Jag har valt att endast redovisa de frågor
som jag i ett tidsperspektiv tolkar som intressanta. Värdena anger den procentuella
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fördelningen inom varje fakultet och totalt i hela stickprovet. Frågorna gäller i tur
och ordning hur många som fått utbildning i informationssökning inom ordinarie
utbildning, andelen som känner behov att veta mer om biblioteksanvändning i största
allmänhet, andelen som aldrig upplevt att lärare uppmanat till självständigt
informationssökande respektive användning av biblioteket. Härigenom speglas
graden av insatser och intresse för biblioteket.

Tabell 4. Studenters informationsvanor vid olika fakulteter

Som framgår av första kolumnen var det vid tidpunkten för frågan framförallt inom
naturvetenskaplig, medicinsk och juridisk fakultet som utbildning i informations-
sökning tagits upp inom ordinarie kurser. När det gäller ämnet medicin har
Karolinska institutets informationscentral alltsedan början av sjuttiotalet bedrivit
en omfattande kursverksamhet i Medline-sökning, för kliniker såväl som forskare.
Detta gav tidigt återverkningar i läkarutbildningen, och kan förklarar det relativt
höga värdet.

När det gäller det upplevda behovet av större kunskaper i biblioteksanvändning
kan detta ställas dels mot den utbildning man hittills fått, men också ämnets karaktär
i fråga om struktur och arten av källor. Tekniker och naturvetare har förmodligen
lättare att hitta information med hjälp av sin mer stringenta terminologi och ämnenas
strukturerade indelning som också slår igenom i referat- och indexorgan.

Mellan en femtedel och en fjärdedel av studenterna sade sig aldrig ha upplevt
att lärare uppmanat till aktiv självständig informationssökning. Vid medicinsk fakultet
är förhållandena tydligen annorlunda. När det sedan gäller att ta bibliotekets resurser
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i anspråk ökar antalet som säger sig aldrig ha hört en sådan uppmaning. Här skiljer
sig dock humanisterna från övriga. Biblioteket är inom detta område en del av
ämnet på ett alldeles särskilt sätt. Vad skillnaden mellan de båda sista kolumnerna
bekräftar är att informationssökning ej längre är detsamma som ett biblioteksbesök.

Upplevelsen av biblioteket

Studenterna besöker biblioteket inte bara för att ta dess tjänster i anspråk, utan
också som lokal för studier och umgänge. Förväntningar och attityder blir därför
en mer sammansatt helhetsbild än för forskare och lärare.

Tabell 5 sammanställer några frågor vad gäller studenternas syn på och upplevelse
av sitt bibliotek. Värdena anger den procentuella fördelningen inom varje fakultet
och totalt i hela stickprovet. De två första kolumnerna anger syftet med besöket på
biblioteket. De följande två kolumnerna anger den oftast förekommande synen på
vari bibliotekets uppgift består. De båda sista kolumnerna ger frekvensen av eget
användande av bibliotekskatalogen respektive hur stor andel som då aldrig använder
klassifikationskoder.

Tabell 5. Studenters synpunkter på biblioteket och dess service

Tre fjärdedelar av de svarande studenterna sade sig besöka UB minst en gång per
månad. De ivrigaste besökarna var jurister (88 %) och samhällsvetare (86 %). Som
jämförelse kan nämnas att 21 % av teknikerna aldrig gick till universitetsbiblioteket.

Man gick bland humanister och samhällsvetare i första hand till biblioteket för
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att beställa och hämta dokument, därefter för att utnyttja referenssamlingarna.
Däremot vägde det senare alternativet tyngst för naturvetare, tekniker, medicinare
och jurister. För dem som besökte biblioteket veckovis var det läsplats och socialt
umgänge som utgjorde en viktig orsak till besöket.

Två tredjedelar använde själv LOLITA då de sökte dokument vid universitetet.
Samhällsvetarna var flitigast. Av de som ej kände till eller alls använde LOLITA
utmärkte sig särskilt naturvetare, tekniker och medicinare. Studenterna brukade
klassifikationskoder i ännu mindre grad än lärare och forskare. Förhållningssättet
till katalogen är ett tecken på hur självständig studenten är och tvingas vara i sitt
kunskapssökande.

Liksom lärare och forskare såg studenterna i första hand biblioteket som en
institution för dokumentservice. Därefter rankades det som en plats för studier.

Informationsförsörjningen i framtiden

Den bild studenterna har av universitetets framtida informationsförsörjning präglas,
i jämförelse med forskare och lärare, i mindre utsträckning av erfarenheter. Man
skulle därför kunna förvänta sig en mer visionär syn. Å andra sidan kan de ha svårt
att över huvud taget skapa sig en bild av något de eventuellt har för lite erfarenhet
av.

Tabell 6 (omst. sida) visar hur studenterna ser på den framtida informations-
försörjningen vid universitetet i Lund. Värdena anger som tidigare den procentuella
fördelningen inom varje fakultet och totalt i hela stickprovet. Jag har angående
frågan om de förändringar man nu vill skall komma till stånd i det nuvarande
bibliotekssystemet valt ut de tre givna alternativ som fått högst svarsfrekvens.
Angående frågan om hur stort behovet av professionell hjälp i informations-
sökningsprocessen förväntas bli i framtiden har jag summerat alternativen om ökat
och oförändrat behov. Observera att frågan om bibliotekets lokalanknutna uppgift
ej inkluderar dess eventuella kvarblivande arkivfunktion. Slutligen har jag från den
sista frågan i enkäten om hur man uppfattar framtidens informationsförsörjning
vid universitetet, valt ut det alternativ som fick högst svarsfrekvens, nämligen att
den kommer att bygga på självhjälp via dator för den enskilde informationssökaren.
Man önskade i det nuvarande biblioteket framförallt få utökade datorresurser, inte
minst tekniker och medicinare. Naturvetare och humanister ville framförallt se mer
användarundervisning på bibliotekets program, vilket teknikerna tydligen var helt
ointresserade av.

I likhet med sina lärare såg majoriteten av studenterna ett oförändrat eller ökat
behov av professionell hjälp vid informationssökning i framtiden. Av de som använde
egen PC var emellertid denna siffra mycket låg, endast 7 %.
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Tabell 6. Studenters syn på den framtida informationsförsörjningen vid biblioteket

Det var betydligt färre studenter än lärare som såg någon lokalanknuten uppgift för
biblioteket i framtiden, totalt endast 20 %. Humanister och jurister låg dock högre
än övriga, bland vilka naturvetarna överhuvudtaget inte ville se någon lokalknuten
funktion alls i framtiden. Det framgick också att ju mindre erfarenhet man hade av
bibliotekets service av olika slag desto mer såg man bibliotekets lokal tjänstgöra
som endast arkiv i framtiden.

Ungefär lika stor  andel studenter som  lärare såg enskild informationssökning
vid datorn som den avgörande formen för informationsförsörjning vid universitetet
i framtiden. Men samtidigt var man också övertygad om behovet av den professio-
nella hjälpen för att kunna navigera i den ökande informationsfloden.

Sammanfattande slutsatser av enkätundersökning

Vilken bild växer då fram vad gäller användarnas informationsvanor, synen på
biblioteket och den framtida informationsförsörjningen vid universitetet vid tiden
för undersökningen?

De informationsvanor som låg som grund för synen på UB och framtidens
informationsförsörjning, hade för lärare och forskare sin förankring i datorstödda
sökningar. Man har numera möjlighet att söka i bibliotekets katalog direkt från sina
tjänsterum. Det ökade bruket av Internet betyder säkert en hel del för den
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datorstödda biblioteksanvändning och därmed associerad informationssökning. Att
medicinarna låg i topp kan delvis förklaras av att de var bland de första att få sina
referens- och indexorgan datoriserade, vilket skedde i slutet av sextiotalet och början
av sjuttiotalet. Medline har under många år varit en naturlig del av deras professionella
tillvaro, underbyggt av Medicinska informationscentralens outtröttliga pedagogiska
verksamhet. Vidare var de yngre lärarna och forskarna (doktorander och assistenter)
mer benägna än sina äldre kollegor att utnyttja de datorstödda biblioteksresurserna.

Att användandet bland studenterna av datorstödda hjälpmedel visade en sämre
bild är inte förvånande. För det första har de inte samma behov som forskarna att
söka okänd litteratur, kurslitteraturen är ju given och köpes eller lånas. För det
andra hade de vid tillfället troligtvis ännu ej tillgång till datorstödda resurser i samma
utsträckning som anställda lärare och forskare. Om den problembaserade inlärningen
slår helt igenom såväl på gymnasiet som vid universiteten, samtidigt som de
datortekniska resurserna förbättras, bör bilden bli en annan. Detta är ju också vad
studenterna vill att biblioteket skall satsa på - ökade datorresurser, fler funktioner
för självhjälp, mer användarundervisning.

Lärare, forskare och studenter ser och utnyttjar universitetsbiblioteket i första
hand som en institution för effektuering av dokumentbeställningar. Detta behov är
naturligtvis speciellt starkt när det gäller ämnesområden med stor dokumenttäthet
och där texten i sig har betydelse för forskningens utförande. För studenterna är
biblioteket dessutom en viktig plats för studier och kamratliv. Enligt dem är det
ganska skralt med lärarnas engagemang och uppmaning till självständig informations-
sökning, inte minst att besöka och använda biblioteket. Detta gällde särskilt på den
tekniska fakulteten. En mer problembaserad undervisning borde ha gett ett annat
resultat.

Man är generellt nöjd med servicen, även om en hel del tycker att beståndet är
dåligt. Katalogen söker man i, men sällan med hjälp av klassifikationskoder. Den
upplevs inte riktigt användarvänlig.

Det växer alltså fram en bild av användarnas biblioteksvanor som är ganska
traditionell. Ett bibliotek skall finnas där, ge den gängse servicen, men särskilt
upphetsande och spännande i sin potential är det inte.

De önskade förändringarna och synen på framtiden utmärks av en större
autonomi för den enskilde i informationsförsörjningen, baserat på mer användar-
vänliga applikationsprogram. Samtidigt kan man märka en viss ängslan att inte klara
av den kanske alltmer kaotiska informationssituationen och vill gärna att biblioteket
skall finnas där att hålla i handen. Man kan då fråga sig på vilken professionell nivå
man önskar den handen skall befinna sig.

Användarundersökningen pekar således på att omvärlden besitter en hel del
tröghet i fråga om förväntningar på biblioteksorganisationen . Användarnas bruk
av den biblioteksspecifika tekniken tycks inte vara speciellt utvecklad eller
differentierad. Biblioteket har därför i sin vilja till förändring att kämpa mot inte
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bara en intern tröghet utan också en fastlåst struktur i användarkollektivets bemö-
tande.

Jag kommer i den följande analysen att närmare gå in på de interna och externa
krafter och motkrafter som framskymtat i texten ovan, för att bättre kartlägga hur
de förhåller sig till varandra.
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6. STRUKTURELL ANALYS

INLEDNING

Analysen skall belysa och om möjligt ge svar på de frågeställningar som stipulerats
i avhandlingens inledning och härtill skall den presenterade systemteorin tjänstgöra
som instrument och ram för reflektion.

Frågeställningarna vill belysa det organisatoriska kraftspelet i samband med större
organisationsförändring, undersöka möjligheten till applikation av teorin om
självproduktion i förändringsdynamiken samt i detta sammanhang skärskåda det
datorstödda bibliotekssystemets och den bibliotekstekniska traditionens betydelse.

Analysen är upplagd i två steg. För det första skall den ringa in och lyfta fram
såväl de krafter som verkar i enlighet med organisationens utvecklingsmål som de
krafter som motverkar och försvårar utvecklingsmålens genomförande.

För det andra skall analysen också försöka teckna en modell för förståelse hur
dessa krafter relaterar till sig själva och omvärlden. Den bakomliggande teorin om
självorganiserande system presenteras efter den första analysen.

I frågeställningarna ingår begrepp som kraft och förändring. Båda begreppen
är förknippade med dynamik, ett icke-statiskt tillstånd. Det handlar om att
åskådliggöra företeelser som åstadkommer större eller mindre diskontinuerliga
förändringar i ett tillstånd som i sig är under kontinuerlig förändring. Man kan inte
frysa ett organisatoriskt tillstånd för analys. De företeelser man vill synliggöra måste
därför med nödvändighet bli oskarpa i konturerna.

Det studerade universitetsbiblioteket  är det primära objektet för analysen. Härtill
kommer dokumenterade erfarenheter i litteraturen från liknande biblioteks-
organisationer som varit föremål för en eller annan organisatorisk förändring.

Den första delen av analysen görs med hjälp av de delsystemmodeller som
tidigare presenterats. Dessa är statiska och strukturella till sin karaktär och pekar
endast på vilka funktionella områden som kan fokuseras såsom system inom
organisationen. Därigenom blir företeelser i organisationen belysta i olika perspektiv
och deras betydelse för de funktioner de olika delsystemen centrerar sig kring.

Analysmodellen tar sin utgångspunkt i de fem system som Kast och Rosenzweig
formulerat, d.v.s. det strukturella systemet, ledarskapet, målsystemet, det tekniskt
systemet och det psykosociala systemet. För att fördjupa och bredda analysen har
denna modell förstärkts med valda delar av de övriga modellerna.

Personalens beteendemönster och rollspel, som främst speglas i det psykosociala
systemet, analyseras också med hjälp av två subsystem hämtade från Katz och Kahn.
Det produktiva respektive det underhållande systemet är där två delsystem som
ringar in bibliotekspersonalens professionella situation.
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På samma sätt kan en hel del av de roller som ledarskapet traditionellt tilldelas i
biblioteket återfinnas beskrivet i det stödjande och det adaptiva delsystemet i Katz
och Kahn modellen. Här möjliggör också de resonemang som Thompson för kring
organisationens handlingsmiljö, omvärldsbevakning, makt och oberoende en större
förståelse kring ledarskapet.

Den strukturella organisationsdynamik som Mintzbergs modell ger uttryck för
har sin funktion i analysen av samtliga delsystem. De fem konfigurationernas
karakteristika medverkar till att belysa hur krafter stärker eller underminerar
organisationens utveckling.

ORGANISATIONSSTRUKTUR OCH LEDNINGSSYSTEM

Som jag visat i föregående kapitel har biblioteksorganisationens struktur och
ledningssystem genomgått vissa förändringar i syfte att få till stånd en öppnare och
mer användartillvänd organisation. Man har då haft att utgå från en struktur och en
ledningskultur som visserligen tidigare varit föremål för omorganisation men den
sedan decennier rådande kulturen har dominerat. I de iakttagelser som görs och de
slutsatser som dras utgår jag från de som gällde vid den rådande tidpunkten för
studien med fokus på det som ändrats sedan 1989.

Frågan som analysen skall försöka besvara är hur de krafter för en förändring
som strukturellt implementerats förmår verka i riktning mot ett öppnare och mer
användartillvänt bibliotek och vilka företeelser, attityder, etc. som kan finnas i dess
väg och utgöra en ’motkraft’.

Bibliotekets arbetsuppgifter och organisationsstruktur

Både UB 1 och UB 2 döpte sina huvudverksamheter till mediaförvärv och
låntagarservice, vilket speglar ett processtänkande, där utfallet i miljön, servicen till
användarna, är slutmålet. Det som kommer in för bearbetning, d.v.s. media av olika
slag, skall göras tillgängligt för användarna på bästa och mest professionella sätt.
Dock tycks detta inte ha inneburit några större förändringar av uppgiftsfördelningen
inom avdelningar och enheter. Man kan t ex ifrågasätta klassningens isolerade
delegering till förvärvsavdelningen. Detta speglar en syn på klassningen såsom
varande endast ett arkiveringsinstrument för den interna verksamheten. Som framgår
av intervjuer med personal har man ofta en rationell syn på katalogiserings- och
klassificeringsarbetet, det skall gå snabbt och får gärna till stora delar utföras av
externa experter. Som någon uttryckte saken: ’ Så klart man köper allt som andra
har gjort...alla sätt att spara in arbetskraft. Alldeles utmärkt!’ Detta är en olycklig
inställning då klassificeringen utgör en av de viktigaste professionella teknikerna i
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bibliotekets transformationsprocess. Då den dessutom skall utgöra ett sökinstrument
för i första hand slutanvändarna borde klassningsprocessen tas på professionellt
allvar och inte minst få en starkare relation till låntagarservice och informations-
avdelning. Det är här som ämnestänkandet ställs på sin spets.

Nya vinklingar och tvärvetenskapliga aspekter möter organisationen i första
hand vid kontakten med användarnas efterfrågan och informationsbehov.
Bibliotekets ’raison d’être’ - återvinning av information byggande på organisation
och strukturering av densamma - skulle därmed lyftas fram och bättre medvetande-
göras i den professionella verksamheten. Förändringar i omvärlden inkluderande
användarbehoven, skulle snabbare kunna synliggöras och sättas i ett sammanhang
som gagnar bibliotekets utveckling och överlevnad.

Samverkan mellan de båda verksamheterna katalogisering/klassificering och
information/referensservice finns ofta på biblioteken genom att bibliotekarier
tjänstgör vid båda, så även vid det studerade biblioteket (Saxon,1999; Jankowska
och Young, 1999). Emellertid innebär inte detta att det med automatik sker en
kunskapsöverföring på djupare nivå. Ett mer utvecklat lagarbete kunde vara en
framkomlig väg för djupare kunskap om ämnesklassificering och slutanvändarnas
behov.

Vid lösande av uppgifter och i samband med professionellt agerande skiljer sig
den kognitiva karaktären mellan människor. Man skiljer t. ex. mellan fältberoende
och fältoberoende individer, där fältoberoendet är ett mått på individens förmåga
att skilja sin omvärld från det objekt man för tillfället riktar sin uppmärksamhet
mot. En fältoberoende individ har en mer differentierad och analytisk ansats till sin
värld (Bieri, 1971). Studier bland biblioteksstudenter i USA visar bl. a. att de som
föredrar referensarbete ofta är s. k. fältberoende i sin kognitiva stil och föredrar en
intensivare social interaktion. Mer fältoberoende kognitionsprofiler finner man hos
de studenter som intresserar sig för katalogisering och klassificering och de som
har en ämnesutbildning inom humaniora och naturvetenskap (Johnson och White,
1981; Johnson och White, 1982). Intresset och förståelsen för klassificeringens
betydelse i en professionell biblioteksverksamhet skiljer sig sannolikt därför mer
mellan personer än mellan avdelningar. Det lagarbete jag föreslog ovan skulle då
kanske ge möjlighet till fördjupad förståelse av vad man håller på med. Men då
måste laget eller gruppen för att få tillräcklig kompetensspridning väljas utefter
kognitiv profil och ej efter avdelningstillhörighet.

Klassificeringens olika ämnesområden och dess betydelse i informationssökning
och informationsförmedling inom de olika fakulteterna måste däremot ha sitt stöd
i den formella organisationsstrukturen. Här kan också påminnas om de rekom-
mendationer som Habberstadsrapporten gav angående en mer differentierad
kontaktyta mot olika fakultetsområden och användarkategorier, men som biblioteket
organisatoriskt lämnade där hän.

En organisationsstruktur utmärks bl. a. av fördelning av arbetsuppgifter och
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ansvarsområden. Detta kan betraktas som delsystemets minsta komponenter och
grundläggande för dess systemdefinition. Relationen mellan arbetsuppgifter och
systemets övergripande struktur är därför avgörande för dess kontinuitet och logiska
övertygelse, liksom relationer till målsystemet och kongruensen med detta.
Biblioteket har gjort sin organisationsstruktur mer användarinriktad och vill därmed
rikta krafterna mot omvärden. Emellertid får krafterna inte riktigt fäste då de inte
samverkar med systemet arbetsuppgifter, såsom visats ovan. Organisationsstrukturen
får på så sätt inbyggda motkrafter.

Leda och förvalta bibliotek

Vid biblioteket i Lund påtalade utredaren 1989 behovet av ett tydligare ledarskap
ner igenom organisationen, med större ansvarstagande och beredskap för
beslutsfattande (UB:s nya organisation). Hur mycket biblioteket gick dessa krav till
mötes visade sig vid intervjuerna ( s.115-1117). På de flesta håll hade man svårt att
riktigt ta sitt ledarskap på allvar fullt ut, dels för att man inte hade egen budget, men
också då man var satt att leda före detta kollegor och gärna gick in och ställde till
rätta på fel nivå.

Införandet av en process som innebar begränsad förordning på tjänst och tvånget
att flytta till annan avdelning efter viss tid, hade till syfte att öka förståelsen i
organisationen för dess olika verksamhetsområden och därmed skapa en större
helhetssyn. Detta riskerar emellertid samtidigt att motverka entusiasm och insatser
hos ledaren. Den konfiguration Mintzberg kallar mellanledet och som skall utgöra
det vertikala kontroll-, kommunikations- och informationsledet i organisationen,
uppfattade jag i Lund som varande ett ganska svagt system. De formella positionerna
fanns men deras reella makt var begränsad till arbetsledning. Strategiskt och
ekonomiskt var organisationen toppstyrd.

En fråga som bl. a. Drucker kommer in på i samband med framtidens
organisationsstruktur är existensen av en adekvat rekryteringsbas för ledar- och
chefsbefattningar (Drucker, 1988). Detta är aktuellt inte minst på bibliotek. Univer-
sitetsbiblioteken är i stort behov av just ledare med kreativitet och mod att ta risker
(Sweeney,1994). Yrkeskunskap är emellertid inte alltid kongruent med förmåga till
planering och beslutsfattande för en organisation. Samtidigt är just chefspositioner
av olika slag inte sällan de enda karriärmöjligheter som ges inom en biblioteks-
organisation. Vilka blir följderna i fråga om lämplighet för den chefsbefattning
man får? Har de som söker sig till biblioteksarbete ledaregenskaper i tillräcklig
utsträckning för att som chef  förändra och stödja medarbetare i den dynamiska
situation som biblioteksorganisationen alltmer befinner sig? I intervjun med
representanter för biblioteksnämnd efterlystes också en bättre förmåga bland
bibliotekarier att sätta sin professionalism i ett systemsammanhang, att tänka i termer
av biblioteksekonomi och att kunna styra verksamheten (s. 131-134).
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Stöd och anpassning för bibliotekets överlevnad

Funktionerna i de båda delsystem som Katz och Kahn definierar som stöd och
adaption har sällan tilldelats speciella avdelningar eller tjänstemän på universitets-
biblioteken. Det stödjande systemet skall generellt handha anskaffande av resurser
och avyttrande av tjänster. Detta har ofta karaktären av både legal och social aktivitet.
Universitetsbiblioteken har sedan hundratals år utgjort en självklar stödfunktion till
universitetet och då deras existens aldrig på allvar har ifrågasatts, har tjänsternas
avyttrande i omvärlden och bland användarna inte behövt ta några särskilda krafter
i anspråk. Bibliotekets tradition som arkiverande institution har genom
’katalogiseringsmysteriet’ i mycket tvingat användarna till anpassning och förlitande
på bibliotekspersonal. Den spänning som normalt råder i ett tjänste-producerande
företag mellan att få omvärlden att acceptera tjänsternas innehåll och kvalitet och
att tvingas förändra dessa tjänster efter samma omvärlds krav och önskemål har i
universitetsbiblioteksvärlden av naturliga skäl varit ytterst svagt utvecklad. I dessa
avseenden utgör det studerade biblioteket inget undantag.

Då det gäller resurstilldelning och kontakterna med universitetet och andra
finansiärer, utgör i Lund högsta ledningen, framför allt universitetsbibliotekarien
men också biblioteksnämnden, de ytterst verksamma och ansvariga. Någon
marknadsavdelning eller marknadsföringsfunktion har aldrig funnits vid universitets-
biblioteket. Man ansåg sig inte heller denna gång, trots utredarens rekommendationer,
kunna satsa på specifika administrativa funktioner som stöd för ledningen, varken
vad gäller ekonomiavdelning eller planeringsavdelning.

Den utveckling som nu pågår inom området informationsåtervinning och
informationsförsörjning ställer stora krav på förmågan att träffa rätt i fråga om val
och utformning av tjänster och produkter, att få dem i kongruens med användarens
behov och önskemål. Detta försvåras bl. a. av att användarna och moderorganisa-
tionen har en över lag om inte likgiltig så passiv inställning till sitt bibliotek och ofta
betraktar det ur en ganska traditionell och konventionell synvinkel. Detta har
framförallt framgått ur användarenkäterna, men också under intervjuer med såväl
bibliotekschef  som andra företrädare för biblioteksnämnden.

Genom att driva igenom en form av kontrakt eller handlingsprogram med varje
fakultetsnämnd i biblioteksfrågor, ville biblioteksnämnden i Lund medvetandegöra
representanter för moderorganisationen, dekaner och institutionsledare, om vad
de vill och kan få för de resurser de ger till biblioteket. Här håller alltså på att
utvecklas en koppling mellan användarnas önskemål, tjänsternas innehåll och
tilldelade resurser. Detta kan eventuellt bryta de stelnade förväntningarna på vad
biblioteket kan åstadkomma. En positiv kraft i förändringens riktning.

Det adaptiva systemet försöker på ett eller annat sätt att få den externa världen
under kontroll. Den rollen har under den studerade tiden fallit tungt på bibliotekets
ledning. I första hand universitetsbibliotekarien, som tagit initiativ till och drivit
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fram organisationsförändringen, men också biblioteksnämnd och biträdande
bibliotekschef, d.v.s. chefen för UB 2. Men som nämndes ovan har inga
stödfunktioner för detta inrättats på administrativ nivå.

För UB gällde det att vidga gränserna och öka makten genom etableringen och
utvecklingen av biblioteksnätverket och därmed få kontroll över institutions-
biblioteken och försöka tvinga fakulteterna till större medvetenhet i biblioteksfrågor.

Etableringen av ett CD-ROM nätverk och en utvecklingsavdelning för dator-
stödda tjänster har haft sin grodd på UB 2. Denna avdelning har utvecklats utanför
de aktiviteter som berör LOLITA-systemet. De har från början varit två skilda
verksamheter. Detta kan tolkas som ett adapteringsfenomen, ett förvärv av
komponenter i omvärlden för att påverka klienternas beteenden och därmed
organisationens oberoende. I kanten av bibliotekssystemet, d.v.s. utanför det
datorstödda bibliotekssystemet, experimenteras det med informationsteknologiska
möjligheter. Experimenten konsolideras till en verksamhet med speciell budget,
och dras så småningom in i biblioteksorganisationens verksamhetsstruktur.

Några av ledarskapets viktigaste funktioner är målsättning, planering, organi-
sation, implementering, kontroll och inte minst resursinsamling och resurs-
fördelning. Men det är också strategisk omvärldsbevakning, inte minst på toppnivå.
Fördelningen av dessa uppgifter ner genom organisationen står i vital relation till
struktur och målsystem så att kraften för förändring får koordinerande stöd i samtliga
tre. Inte minst har emellertid relationen till det psykosociala systemet med dess
professionella rollspel, motivation, attityder och gruppdynamik en utslagsgivande
betydelse i samband med en organisationsförändring. Denna senare del av
ledningssystemets ansvar tycks inte riktigt ha fungerat i fallet Lund. Man har inte
fullt ut lyckats implementera sin syn på biblioteket och dess framtid i den mer
operativa delen av organisationen.

’Adhocrati’ och maskinbyråkrati i biblioteket

Med hjälp av den konfigurationsdynamik som Mintzberg presenterar i sin modell,
kan universitetsbibliotekets strukturella karaktär belysas. Den kan då betraktas på
olika s.k. förstoringsnivåer. Sett ifrån universitetets horisont utgör biblioteket en
stödfunktion. Det utför tjänster som moderorganisationen skulle kunna förse sig
med på annat sätt, t ex genom köp från fristående företag och organisationer. Det
delsystem som biblioteket utgör i universitetsorganisationen skulle därför med
Mintzbergs terminologi kunna fungera som en adhocrati, en stödjande profession
som går in i olika arbetskonstellationer i universitetsorganisationen vid behov.

Adhocratin präglas enligt Mintzberg av en selektiv decentralisering för att med
hjälp av ömsesidig anpassning till den övriga organisationen koordinera sin
verksamhet. Emellertid kan denna konfiguration få en så pass viktig professionell
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kärna att den inom sig själv utvecklar en byråkrati. Detta är vad som hänt
universitetsbiblioteken i stort (Kipp, 1954; Lynch, 1979). De har från början
specialiserat sin verksamhet hårt och har kunnat överleva i den enkla stabila miljö
som universiteten utgjorde innan datorn introducerades, studenttillströmningen
ökade och dynamiken i omvärlden blev alltmer oförutsägbar.

Det är när en ny och mer dynamisk situation uppträder som biblioteksadhocratin
hade behövt visa mer av ömsesidig anpassning, att omskapa och lösa problem direkt
för användarens räkning i en konsultativ anda. Exempel på detta ges från ett privat
universitet i USA där, enligt författaren, professionellt sammansatta grupper driver
upp servicens kvalitet (Gray, 1995). Också i Minnesota  lyckades man utveckla ett
större personligt ansvar och bättre anpassning till användarnas krav genom grupp-
samverkan (Shaughnessy, 1996).

Den organisationsförändring som genomfördes 1989/90 i Lund tog som
utgångspunkt att universitetsbiblioteket som en knutpunkt i hela universitetets
informationsförsörjning. UB som organisation blev en del i ett större nätverk, vilket
också fick till följd vissa inre, strukturella förändringar. Från att tidigare ha varit
organiserat efter verksamhetens interna helhetsbehov, gav man biblioteket en struktur
som mer skall vända sig mot de olika fakulteternas och institutionernas behov.

UB 2 är numera ett helt självständigt fungerande bibliotek för naturvetenskap -
medicin - teknik. Härigenom kan organisation av informationsförsörjningen för
detta ämnesområde lättare styras av kraven och önskemålen härifrån. Viljan att
göra universitetsbiblioteket i Lund till en mer integrerad del i universitetet, att bli en
del i ett större informationsnätverk, är ett anpassningsförfarande, ett sätt at göra
organisationen mer öppen och därmed komma närmare användarens behov och
problem. På dessa sätt borde möjligheterna till ’adhocratiskt’ beteende öka.

Om Mintzbergs modell istället tillämpas på en lägre förstoringsnivå, biblioteks-
organisationen i sig, är det två konfigurationer som är intressanta i förståelsen av
verksamheten. Inte bara den professionella byråkratin utan även maskinbyråkratin
har här sin relevans i analysen. I den professionella byråkratin är det yrket och
färdigheterna som standardiseras efter bestämda normer och krav. I fallet med
maskinbyråkratin är det själva arbetsprocessen som är föremål för standardisering.
Båda konfigurationerna utvecklas och konsolideras i en stabil omvärld. Den
professionella byråkratin kräver emellertid större komplexitet i denna omvärld än
maskinbyråkratin. Förklaringen härtill finner Mintzberg i den professionella
uppgiften och dess generellt sett mer komplexa karaktär.

Foskett menade för åtskilliga år sedan att den fråga bibliotekarien ställde sig i
sina uppgifter snarare var ’hur göra’ än ’vad och varför göra’ (Foskett, 1974). Detta
såg han bl. a. som ett resultat av bristande helhetssyn i biblioteksverksamheten,
något som också påtalades av en av biblioteksnämndens företrädare. Förhållnings-
sättet kan ha sin bas i rutinarbete och professionellt vagt definierade uppgifter. I det
sammanhanget väcks frågan om vilken av Mintzbergs konstellationer som
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bibliotekarierna av tradition kan sägas representera: maskinbyråkrati eller profes-
sionell byråkrati?

Vid biblioteket i Minnesota varseblev man denna professionella närsyn i samband
med omorganisation och IT-utveckling. Uppgifter och aktiviteter som tidigare med
självklarhet tillskrivits bibliotekarier och professionell personal kunde utan större
hinder läggas i händerna på andra personalgrupper. Också olika IT-implementeringar
fick traditionella professionella rollspel att upplösas. Man gick inte längre på rutin
utan tvingades ställa frågan om vad och varför i en utmanande och osäker situation.

Det resultat som Habberstadsrapporten kom fram till pekar också i denna
riktning (UB:s nya organisation). Universitetsbiblioteket i Lund hade en onyanserad
syn på användarkollektivets behov och sin egen roll i förhållande därtill. Ej heller
hade man någon djupare insikt om personalens kompetens utöver den humanistiska
akademiska grundutbildningen, menade man i rapporten. Detta stämde dåligt med
kravet på en professionell förståelse av de specifika informationsbehoven vid teknisk,
medicinsk och naturvetenskaplig fakultet. Biblioteket försökte komma till rätta med
detta genom att inrätta vad man kallade kontaktbibliotekarier. I praktiken gav det
emellertid inte den professionella kontakt med enskilda användare som var avsett.

Man kan alltså på grund av bibliotekariens utbildningsbakgrund och den till
rutin inarbetade katalogiserings-, arkiverings och utlåningsverksamheten se en
maskinbyråkrati snarare än en professionell byråkrati i universitetsbibliotekets
konfiguration. Detta gäller fortfarande även om det var mer påtagligt i historisk tid.

Den ofta bristande ämnesteoretiska bakgrunden hos bibliotekarierna inom
många av de områden som biblioteket skall ge service, får till följd att man gärna tar
till mekaniserade rutiner då adekvat hjälp för problematisering saknas. I Burns och
Stalkers terminologi blir det en mekanistisk organisation i en stabil miljö, med
väldefinierade rättigheter och skyldigheter bland de anställda. Då omvärlden har
blivit betydligt mer dynamisk och komplex är idag denna mekanistiska organisation
tvingad att anta en mer organisk karaktär för sin överlevnad. Detta gör den i form
av nätverksstrukturer och horisontell interaktion mellan tjänstemän.

Sammanfattande slutsatser om krafter i bibliotekets organisationsstruktur
och ledningssystem

Om utgångspunkt tas i det strategiska mål som gällt för universitetsbiblioteket sedan
1989, nämligen att göra UB till ett mera öppet, användartillvänt och med universitetet
i övrigt integrerat bibliotek, går den starkaste kraften att finna inom det stödjande
och det adaptiva systemet, där universitetsbibliotekarien och biblioteksnämnden
med hjälp av de ekonomiska strukturerna i anslagsförfarandet försöker att
medvetandegöra institutioner och fakulteter om relationen mellan beviljade resurser
och de tjänster och den service biblioteket kan ge. Biblioteksservice med kvalitet
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kostar pengar. Skall universitetets biblioteksservice decentraliseras och intentionerna
i den strategiska målsättningen förverkligas är denna attitydförändring bland
institutionsledare och fakultetsnämnder ett måste. Denna kraft är öppen och med-
veten och tar sikte på ett formulerat mål.

Samtidigt finns det från universitetets sida ett passivt och lite oengagerat
förhållningssätt till biblioteksverksamheten och dess behov. Detta utgör naturligtvis
en tröghetskraft av stor betydelse. Biblioteket kan också i det sammanhanget kritiseras
för att inte ha tagit de stödjande och adaptiva funktionerna på fullt allvar då man
avstått från att inrätta marknadsavdelning eller planeringsavdelning enligt utredarnas
förslag. Därmed har bibliotekets toppledning underminerats i den strategiska föränd-
ringsprocessen och ej getts tillräckliga resurser på denna nivå.

Bibliotekets ledningssystem har gjorts mer dynamiskt genom att man infört
cirkulation av enhets- och avdelningschefer mellan de olika enheterna och avdel-
ningarna. Därigenom hoppas man injicera mer flexibilitet och större helhetssyn i
organisationen. Samtidigt kan den kraft för förändring som mellanchefspositioner
i allmänhet besitter ifrågasättas, då ansvarsområdet inskränker sig till arbetsledning.
De har dessutom sin erfarenhetsgrund i det rena biblioteksarbetet och sugs lätt in
i behov på den nivån på bekostnad av uppdraget som ledare. Frågan jag ställer mig
är hur mycket dynamik man egentligen åstadkommer med hjälp av positioner som
inte är tillräckligt starka i sitt uppdrag och som dessutom undermineras genom sin
tillfällighet i tiden.

Att bryta upp strukturer och inrätta nya arbetsformer för att därmed tvinga
fram ett större personligt ansvar i närkontakt med användarna är ofta det sätt man
t ex väljer på universitetsbibliotek i USA. Kraften för förändring måste gå tillräckligt
långt ner i organisationen och hos varje enskild medarbetare tvinga fram
omvärderingar och nya ställningstagande för tillräckligt och varaktigt resultat av de
övergripande strukturförändringarna. Det kan emellertid konstateras att i
universitetsbibliotekets verksamhet uppgifter och avdelningars aktiviteter inte följde
den användartillvända strukturförändring som organisationen genomgått.
Härigenom skapas en inbyggd motsägelse och en ’motkraft’. Strukturförändringen
är inte baserad på en djupare analys vad gäller transaktionsprocessernas relationer
till mål och användare. Uppdelningen i t ex katalogisering/klassificering och
användarservice kvarstår.

Verksamheten kan betraktas som en maskinbyråkrati, i mycket rutinbaserad.
Bibliotekariernas tveksamhet och brist på ämnesutbildning kan utgöra hinder för
att få de nya strukturerna att verka full ut. Den uttalade viljan att ändra strukturer,
öppna biblioteksorganisationens gränser och skapa ett nätverk ut över universitetet
och dess institutioner kan inte verka fullt ut då det inte får slå rot i strukturens
förutsättningar, d.v.s. verksamhetens aktiviteter och uppgifter. Med systemteoretisk
terminologi kan det uttryckas så att de organiska krafterna inte tillåts verka fullt ut
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i organisationens överlevnadskamp i en omvärld som från att ha varit stabil blivit
alltmer dynamisk (Burn och Stalker,1961).

Dynamiken i ett organisationssystem handlar om att kunna och våga släppa
fram systemhändelser. Modet och förmågan till detta ökar i relation till styrkan i
målsystem, struktur och ledningssystem. Finns insikten om vilka mål man strävar
mot, är det lättare att parera utmaningar i omvärld och organisation.

MÅLSYSTEMET

Verksamheter och verksamhetsförändringar har en bakomliggande målsättning. Den
kan vara väl utvecklad, differentierad, medvetandegjord och dokumenterad. Den
kan också vara ofullständig och omedveten för stora delar av personalen och i
värsta fall odokumenterad. Under alla omständigheter är syftet med målsättningar
och formulerade mål att de skall få en inverkan på organisationens verksamhet, om
det som stipuleras skall kunna uppnås.

Frågan är hur långt de målsättningar och målformuleringar som gjorts vid
biblioteket förmår verka i den avsedda riktningen och vilka eventuella tillkorta-
kommanden eller tolkningar som hindrar en sådan utveckling.

Två målsättningar

Universitetsbibliotek har under den studerade perioden varit föremål för två olika
målsättningsprocesser. Dels en intern sådan, då personalen aktiverats och medverkat
i besluten, dels en av rektorsämbetet sanktionerad sådan som varit direkt relaterad
till utveckling och drift av nätverket.

Som framgår både av intervjuer (s. 118-120) och den externa konsultens
utvärdering (En dynamisk organisation) är uttalade mål något som många människor
erkänner behov av, men samtidigt kan ha svårt att medvetet klargöra och formulera
i termer av operativa insatser. När det saknas en utvecklad målmedvetenhet i
organisationer blir medel istället ett mål. Trohet mot regler blir självändamål. Någon
svarade: ’Allt som är bra är mål.’ Tillfälliga attraktiva och ’ populära’ företeelser
göres till mål, utan att de förankras i för organisationen grundläggande värderingar
eller blir föremål för prioritering. Med utgångspunkt i ett av de interna mål/policy
punkterna, ’Hör med UB i Lund’, skulle kritik på denna punkt kunna riktas mot
hela biblioteksvärlden, där viljan att hänga med ibland har förblindat mål- och
prioriteringsmedvetenhet (Figur 3 s.105).

Det interna måldokumentet kan som jag tidigare påpekat uppfattas som en
vädjan till moderorganisationen - universitetet - om att bli sedd och tagen på allvar,
att vilja vara med och kunna påverka utvecklingen. Men de handlingsplaner som
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har sin bas i målformuleringarna har i mycket karaktären av en fortgående operativ
process styrd efter vana och beprövad erfarenhet. Man vill öppna sig mer mot
omvärlden, man sträcker sig till och med utanför moderorganisationens gränser
genom att erbjuda sina tjänster även till användare utanför universitetet. Detta följs
emellertid inte upp i konkreta, operativa mål. Man sugs istället tillbaka till det välkända
och invanda i skrivandet av handlingsplanerna .

Å andra sidan utvecklas inte den andra målformulering som sker vid
systemgränsen d.v.s. nätverksutvecklingen i några operativa slutsatser, som skulle
kunna förena de båda målprocesserna till en enhet. Det hela ger intrycket av två
processer som delvis har var sin bakgrund och initiativkälla.

Det systemiska seende som vidlåter den eller de personer som driver en
målsättningsprocess har, som nämnts i metodavsnitt, inverkan på problematisering
och analys. När det gäller biblioteket är det i ena fallet en process sedd från
organisationens strategiska ledning med kontakter till universitet och rektorsämbete,
i andra fallet ett mer operativt perspektiv med bas i verksamhet och uppgifter. Som
Churchmann framhåller är det viktigt att organisationssystemets operativa delar
definieras i ord av processer och aktiviteter för att verksamheten lättare skall kunna
identifieras och utvecklas i linje med de övergripande målen (Churchman, 1968).
Alla operativa processer skall ju samverka för uppfyllande av organisationens syfte.
Om man vid en förändringsprocess inte uppmärksammar vikten av kongruens
mellan de olika målnivåerna kan processer och aktiviteter på de lägre nivåerna lätt
bli antiproduktiva. Målsättningsprocessernas systemiska kontinuitet och samverkan
med organisationsstrukturen, har betydelse för organisationens styrförmåga och
därmed vilja och förmåga att släppa fram dynamik i verksamheten. Det handlar om
att organisationen uppfattar sig själv som det målsökande system den är.

Målindifferens

Indifferensen vad gäller mål och målsättning har varit utbredd i biblioteksvärlden
(Andersson, 1982; Gustavsson, 1995; Mäntykangas, 1995; Klasson, 1984; Törnudd,
 1993). Först i ett krisläge efterfrågas riktlinjer för handlande. Kanske kan man
tolka tillkomsten av det interna måldokumentet i det undersökta fallet också på
detta sätt. Man är föremål för förändringsprocesser och känner oro för utkomsten.
Kraven på meningsfullhet i arbetsuppgifterna, återkoppling av resultatet samt
helhetsförståelse och sammanhang, är fundamentala behov hos individen för att på
arbetsplatsen kunna ge sin kraft och sin entusiasm åt arbetsuppgifterna (Hackman
och Oldham, 1976). Önskan att utarbeta måldokument, som uttrycktes bl. a. i
utvärderingsrapporten (En dynamisk organisation) och hos de flesta intervjuade bibliote-
karier, skulle därför kunna tolkas som ett sätt att åtminstone delvis få dessa behov
tillgodosedda.
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Det ofta vaga förhållningssättet bland bibliotekspersonal gentemot målfrågor,
vilket framgår inte minst av intervjumaterialet (s. 118-120), kan förmodligen spåras
tillbaka till en värderationalism med inslag av traditionalism (Weber, 1983). De
refererade undersökningarna från England och USA såväl som ett axplock från
svenska förhållanden styrker detta (Andersson, 1982;Gustavsson, 1995). Ett värde-
rationellt förhållningssätt ( s. 74-75) innebär med Rabers terminologi, att den
professionella identiteten tar sin utgångspunkt i en medlande personlig service med
bas i en intersubjektiv bekräftelse av individuella behov och bibliotekariens
förmodade kunskap om användaren (Raber, 1995). Detta styrker bilden av att den
professionella identiteten har sina rötter i någon form av värderationalism och inte
i någon specifik kunskap. Att tjänstgöra som bibliotekarie har ett värde i sig som
inte får ifrågasättas. Därför undviker man också att på djupet förhålla sig till medel
och resultatet i den omvärld som förändras.

Byråkratisk jämvikt

Gruppen av tjänstemän, med ett mönster av uppgifter och relationer till varandra,
utgör det som Katz och Kahn kallar det underhållande respektive det producerande
systemet. Framförallt det underhållande systemet har övergripande uppgifter som
kan beskrivas som ett bevarande av organisationen genom att följa regelsystem och
normer. På så sätt blir detta system förknippat med vidmakthållande av stabilitet
och förutsägbarhet, ett homeostatiskt tillstånd.

Det producerande, operativa systemet i biblioteket har mycket gemensamt med
de karakteristika som Katz och Kahn ger det underhållande systemet. Den
professionalism som finns i biblioteket präglas av att allt löper efter uppgjorda rikt-
linjer såsom katalogiserings- och klassificeringsregler. Men också lånesystemens
regler och traditioner hjälper till att stödja detta förhållningssätt.

Mekanismer för vidmakthållande av stabilitet tar sig bl. a. uttryck i indoktrinering
av nyanställda. Om personer med annorlunda utbildning eller tjänstgörings-
erfarenheter skall kunna tas till vara i organisationen, är det emellertid viktigt att de
stabiliserande krafterna inte tillåts bli för starka. Här har den operativa ledningen
ett stort ansvar. Det är också här som kopplingen mellan de övergripande målen
och den operativa verksamheten måste klargöras om verklig förnyelse och utveckling
skall vara möjlig: att göra rätt saker med utgångspunkt i organisationens strategiska
övergripande intentioner. Som tidigare nämnts kan vid det studerade biblioteket
handlingsplanernas form och innehåll i mycket ses som ett bekräftande av vana
och beprövad erfarenhet rotad i sociala mönster och i dålig kontakt med de strategiska
målen. Men också uttalanden i intervjuerna om att man som chef  kan känna alltför
stor samhörighet med medarbetarna, att man ligger lågt som ledare, pekar i samma
riktning.



161

Att förväxla den organisatoriska ritualen med funktionalism är ett annat sätt att
hålla kvar jämvikt och tradition, ett beteendemönster där värderationalism också
kan spåras. Att även för sociala relationer utveckla operativa procedurer kan medverka
till att de förra kryper in i det funktionella mönstret. Här kan som exempel nämnas
seminarier och konferenser där det egentliga syftet ibland förflyktigas i de sociala
aktiviteterna.

Oförståelsen kring målfrågor och att man ofta tror sig arbeta efter ett mål som
alla andra förväntas dela utan att ha gjort klart för sig var medarbetarna egentligen
står i synen på verksamheten och vilka värderingar som ligger bakom, visar också
på en tendens att förväxla social samhörighet med funktionalism (Klasson, 1984;
Högstedt och Johansson, 1997; Brophy, 1991; Hardesty, Hastreiter och Henderson,
1988; Du Rietz, 1999). Denna sociala samhörighet kan också skönjas i det svar som
personalenkäten gav angående den mest attraktiva uppgiften i biblioteksarbetet: att
visa användaren till rätta i biblioteket.

Förväxlingen av funktionella och sociala krav utgör något av det som inom
systemteori brukar kallas reducering av beteendenivå, d.v.s. när komponenternas
sammanlagda kapacitet i ett visst avseende blir mindre än vad man skulle förvänta
sig. Man samverkar formellt om ett professionellt problem eller en organisatoriskt
definierad fråga, men socialpsykologiska faktorer tillåts spela en förhållandevis stor
roll i denna samverkan och resultatet blir därmed inte i paritet med det man borde
förvänta sig. Det kan emellertid vara svårt att direkt peka på några iakttagna fenomen
och säga att just det ena eller det andra handlar om reducering av beteendenivå eller
’negativ synergi’.

Perrows idéer kring maktstrukturer och dominerande eliter som bestämmer de
operativa målens innehåll kommer in som en ytterligare faktor i detta förväxlingsspel
(Perrow, 1961). Man kan spekulera i vilka grupper det är som drar de övriga med sig
i en mer eller mindre omedveten samstämmighet. De bibliotekarier som är hårdast
knutna till den operativa kärnverksamheten kanske känner störst övertygelse om
vad som bör sättas som mål, och då med utgångspunkt i det som av tradition och
beprövad erfarenhet hittills visat sig gälla. Detta kan försvåra det ifrågasättande av
uppgifter och aktiviteter som måste föregå en kongruent utveckling mellan de
övergripande och de operativa målen.

Den ’trygga rutinens’ makt, det underhållande systemets tendens till vidmakt-
hållande av stabilitet som ovan diskuterats, måste tolkas som en motverkande kraft
vid tider av strategisk förändring. Emellertid kan denna kraft till stora delar betecknas
som omedveten i det att den inte i första hand ser sig själv som hinder för strategisk
förändring. Den uppfattar sig själv som ett med bibliotekariekollektivet, ett kollektiv
som inte är bundet till den specifika arbetsplatsen utan sträcker sig ut över landet
och övriga världen. Problemtolkningen sker genom identifikation och interaktion.
Det blir, gentemot biblioteksledningen, ett vi och ett dom och paralleller kan dras
till Lysgaards undersökning om arbetarkollektivets roll i verksamheten vid en norsk
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tillverkningsindustri på femtiotalet (Lysgaard,1985). Där ställdes solidariteten inom
arbetargruppen mot den enskildes lojalitet och förhållningssätt till verksamheten
och dess mål.

Måldokumentet för nätverksutvecklingen kan i sina övergripande formuleringar
tala i en anda av strategisk förändring, men på en mer operationell nivå kommer det
underhållande systemet och dess bevarande krafter åter till tals som en motverkande
kraft.

Sammanfattande slutsatser om krafter i bibliotekets målsystem

Då ett mål definieras som ett önskvärt framtida tillstånd, utgör målsättningar och
målformuleringar alltid ett steg i riktning mot ett förändrat tillstånd. Emellertid
skall målen omsättas i handling och det är i denna process som deras kraft sätts på
prov. Universitetsbibliotekets två måldokument utgör vägvisare till framtiden och
är ett stöd för förändringskrafterna. Det ena dokumentet formulerar den strategiska
ledningens uppfattning om framtiden, det andra dokumentet visar den operativa
verksamhetens uppfattning.

Milsta visade att problemen med målstyrning ofta är förlagda till mellanchefsnivå,
där svårigheten ligger i att knyta samman organisationens övergripande strategiska
intentioner med resultatinriktade aktiviteter (Milsta, 1994). Den erfarenheten
bekräftas på biblioteket. Att tolka och översätta de övergripande strategiska
målformuleringarna till operativa sådana borde ha varit det interna dokumentet
uppgift, att mer ha diskuterat dess konsekvenser och eventuella konflikter i
verksamheten. Istället blir det enbart en ’bottom-up’ ansats som en reaktion på led-
ningens ’top-down’ beslut.

Som intervjumaterialet visar gör sig tröghetskrafterna påminda genom att
målfrågor ofta saknar medvetet, aktivt intresse bland personalen. Målen förhåller
man sig till i enlighet med tradition och beprövad erfarenhet. Därigenom stärks
tröghetskrafterna i organisationen. Den strategiska förändringsvilja som de av
rektorsämbetet sanktionerade målen ger uttryck för, förmår inte tränga ner genom
hela organisationen och bli förstådd på ett sätt som underlättar realiseringen i
operativa uppgifter. Målen möter i det s.k. underhållande systemet en mer eller
mindre omedveten motkraft i form av tradition, sociala rollspel och ovilja att
ifrågasätta tidigare funktioner och förhållningssätt i rädsla för att förlora professionell
och organisatorisk identitet.

Just i mötet mellan den övergripande strategiska målsättningen och den operativa,
konkreta verkligheten ligger en av de största utmaningarna för organisations-
förändring. Det handlar om att informationen från båda håll transformeras så att
den blir begriplig (Milsta, 1994). Dessutom är det på den operativa nivån som det
reella mötet med användarna sker, vilket ytterligare komplicerar det hela. Deras
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förväntningar på hur mötet med biblioteket bör utfalla är också förankrade i vana
och tradition, vilket jag återkommer till i ett avsnitt längre fram.

Bibliotekets tendens att bortse från eller underskatta behovet av att medve-
tandegöra gemensamma värderingsgrunder och förankra målsättningen hela vägen
igenom organisationens olika nivåer, bekräftas i engelska och amerikanska
undersökningar vid liknande organisationer (Brophy, 1991; Hardesty och Hastreiter,
1988).

Målformuleringarna i ett organisationssystem har till syfte att kommunicera
dess intentioner internt såväl som externt. Organisationssystemet genomgår en
förändring som innebär ökad dynamik och flexibilitet i verksamheten med nya
problem och ifrågasättanden. Emellertid har universitetsbiblioteket på något sätt
svikit sina medarbetare och deras uppgifter i denna dynamiska fas genom att inte
på djupet relatera och problematisera de strategiska målen tillsammans med
verksamhetens operativa uppgifter.

DET DATORSTÖDDA BIBLIOTEKSSYSTEMET

Bibliotekets tekniska delsystem har idag det datorstödda bibliotekssystemet som
sin nerv och viktigaste kunskapsförvaltare. Därför har förändringar i och kring
detta system stor betydelse för möjligheterna att åstadkomma de förändringar mot
öppenhet och användarvänlighet som organisationen vill sträva mot. Nätverkets
arkitektur och traditionella bibliotekstekniska egenskaper i dess olika funktioner
betyder mycket för framgången.

Den fråga man då kan ställa sig är i hur stor utsträckning som förändrings-
krafterna tillåts slå igenom i det datorstödda nätverket och vilka eventuella obalanser
och motstånd som trots allt finns kvar i systemet och verkar i motsatt riktning.

Bibliotekets transformationsprocesser

Det som bearbetas, transformeras, i den operativa processen vid ett universitets-
bibliotek utgörs av dokument och kunder. Dokumenten kodas för arkivering och
återvinning, medan kunderna får sina specifika informationsbehov analyserade och
helt eller delvis eliminerade. Den transformerande tekniken å andra sidan utgörs
idag till stora delar av informationsteknologiska system samt kunskap i form av
utbildning och erfarenhet bland personalen.

Den operativa processen i biblioteket har hittills haft kodning av dokument och
analys av kundernas informationsproblem separerade i katalogisering och användar-
och referensservice. Detta har fått konsekvenser för erfarenheter och kunskap hos
personal vid de olika verksamheterna, men också för synen på vad bibliotekets
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yttersta uppgift består i. Inte sällan har detta resulterat i en suboptimering av
verksamheten (Bäck, 1993). Helhetssynen, insikten om biblioteket som en
informationsförmedlande verksamhet för studenter och forskare har ibland glömts
bort till förmån för högsta effektivitet i enskilda processer. Denna inställning har
idag till stor del förändrats. Att ge slutanvändarna service har nästan blivit ett mantra
bland bibliotekspersonalen, vilket tydligt framgår såväl i intervjumaterial som i
personalenkät. Man var också pinsamt medveten om att bibliotekets tjänstemän
ofta av användarna betraktats som speciella och inåtvända. Detta vill man självklart
till varje pris ändra på.

Vid tiden för framväxten av de datorstödda bibliotekssystemen var katalogise-
rings- och klassificeringsprocessen tung och viktig i den operativa processen. Den
systemarkitektur som blev följden hade bibliotekets interna dokumenthantering
som ledstjärna för utvecklingen. Olssons avhandling visar också att det var
forskningsbibliotekens bibliografiska kontroll som utgjorde det primära syftet med
LIBRIS systemets tillkomst och utveckling (Olsson, 1995).

Den bibliografiska kontrollen på katalogiseringsavdelningar har utgjort grodden
till den maskinbyråkrati med rutingöromål och regler för beteendemönster i arbetet
som vuxit fram på universitetsbiblioteken. Standardiseringen har tagit sig uttryck i
ett katalogiserings- och klassificeringssystem som även styrt verksamheter där
användarnas uttryck för behov och önskemål borde fått större utrymme.
Klassningssystemen med sina koder och ämnesord är som framgår såväl av den
gjorda användarundersökningen som intervjusvar från personal, svårförståliga och
sällan använda. Utan kontakt med användarna tenderar klassningen att bli ett
självändamål.

När det gäller den del av transformationsprocessen som handlar om
katalogisering och klassificering ingår verksamheten i två suprasystem, dels det egna
universitetet, dels det nationella LIBRIS-systemet och som framgick av intervjuer
tar man inte riktigt ställning till var man á priori hör hemma. Detta får åter igen
implikationer för hur man definierar sin organisation, vilka mål man anser det skall
ha och vad eventuella strukturförändringar leder till för arbetsuppgifternas
fördelning.

Nätverk för ett ökat utnyttjande

Det datorstödda bibliotekssystemets utveckling till ett nätverk i Lund innefattande
flera större institutionsbibliotek kan uppfattas som ett medel och ett led i
universitetsbibliotekets och informationsförsörjningens integrering i universitets-
organisationens verksamhet. Samtidigt drivs projektet av skäl som mer har att göra
med finansiella teknikaliteter, nämligen att ge de olika universitetssektorerna större
möjlighet att styra och koordinera sitt ansvarsområde inom universitetets
informationsförsörjning.
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Nätverksutvecklingen har inte utgått från någon djupare analys av
organisationsstrukturer och mål, varken övergripande eller mer operativa sådana.
Ej heller har de aktiviteter och planer som förelåg vid det s.k. utvecklingslaboratoriet
NETLAB tagits med i bilden. Detta pekar på att något djupare ifrågasättande av
verksamhetens operativa processer i ljuset av nätverksintentionerna ej förekommit.
Någon systemanalys har inte föregått utvecklingen av det datorstödda biblioteks-
systemet. Utvecklingen är kvantitativ och inte kvalitativ som någon uttryckte det,
och menade att det i grunden inte handlade om någonting annat än att utvidga en
bokkatalog till att omfatta fler poster och fler användare.

Nätverket realiserades genom en multiplicering med en för samtliga områden
gällande arkitektur. Det drivande navet är den centrala samkatalogen som skapas
centralt med hjälp av katalogisering i LIBRIS, varefter posterna överförs till lämpliga
områdeskataloger. På detta sätt spelar den bibliografiska kontrollen via det nationella
systemet LIBRIS huvudrollen och styr därmed posternas innehåll och utseende.
Klassningskoder och dess ämnesord finns med och står för en biblioteksprofessionell
markering, även om varje område kan välja och addera egna keywords. Den s.k.
maskinbyråkratin och därmed den traditionella bibliografiska kontrollen har
fortfarande dominans över nätverket.

Utvidgningen av nätverket och inlemmandet av institutionerna däri har sitt
ursprung i det stödsystem som enligt analysmodellen ingår i det strategiska
ledarskapet. Det hela kan ses som en strategisk resursbevakning som i första hand
är kopplad till den övergripande strategiska målsättningen. På grund av den
målindifferens som diskuterats ovan blir emellertid inte relationen till de mer
operativa målen tillräckligt medvetandegjort.

Katalogiseringens position

Katalogiseringsfunktionen kan betraktas som något av en ’reverse salient’ då den
inte utvecklats och ifrågasatts utan överlevt i sin ursprungsform (Hughes, 1987).
Målet har mer varit att automatisera ett existerande instrument än att utveckla det
till ett kraftfullt hjälpmedel i fas med de globala nätverkens behov.

Katalogiseringsreglerna utvecklades en gång för tryckta katalogkort hänvisande
till dokument på hyllor. Man kan som Lancaster  leka med tanken på vad som varit
fallet om katalogen aldrig existerat och man därmed tvingats att utveckla relevanta
hjälpmedel för nutidens krav (Lancaster, 1990).

Som framgick av intervjuer var en del av den åsikten att denna verksamhet
kunde läggas ner och överlåtas helt på nationell eller internationell nivå. För detta
talar också de som gärna hänvisade till LIBRIS och hellre använde sig av detta
system än sitt eget lokala bibliotekssystem. Katalogiseringen verkade vara ett
irritationsmoment för många tjänstemän, något man ville eliminera från
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verksamheten. Professionella tjänstemän upplever följaktligen det instrument som
borde vara deras professionella stolthet mer som varande ett hinder i arbetet.

Slutanvändarnas behov och önskemål har i samband med systemutveckling inte
varit föremål för någon egentlig analys, trots deras formella representation i
arbetsgrupper kring systemupphandling och systemimplementering. Den attityden
kan ha sin förklaring i att det finns två nivåer av användare, nämligen bibliotekarier/
bibliotekstjänstemän samt forskare/studenter. Bibliotekariernas förhållningssätt
gentemot slutanvändarna har inte sällan haft en prägel av paternalism, vilket inneburit
att slutanvändarbehoven formulerats i det egna yrkesperspektivet och i termer av
verksamhetskontroll. Men som framgår av personalenkät svarar man nu att katalogen
har sin målgrupp i slutanvändarna. Att emellertid dra de fulla konsekvenserna av
denna förändrade inställning kräver mer såväl av systemutveckling som personal.

Katalogen är en av de viktiga relationerna till bibliotekets närmaste omvärld –
användarna. Relationerna till systemets omvärld är inte oberoende av den egna
organisationsstrukturen. Därför kan man se denna ’underlåtenhet’ som varande
ytterligare en påminnelse om struktursystemets obalans.

Systemarkitekturen

Synen på information och informationssystem som ligger bakom den informations-
baserade designteorin går att till stora delar återfinna i bibliotekssystemen (Magoulas
och Pessi, 1998). Funktionsbegreppen ligger ofta på rutinnivå och man har en
strävan att globalisera så mycket som möjligt av informationen och därmed göra
den allmänt tillgänglig. Informationen är en central, gemensam resurs, med
samverkan via gemensamma databaser.

Ansvarsfunktionen är i det studerade biblioteket centraliserad till dataavdelning
och katalogiseringsfunktion. Vid den senare sker också anskaffning av information
i form av accession av media och det är där de bärande posterna i informations-
systemet skapas. Därefter är informationsresurserna i princip tillgängliga för vem
som helst i organisationen.

Centraliseringen sträcker sig genom LIBRIS systemets hegemoni utanför och
ovanför verksamheten i själva biblioteksorganisationen. Detta får konsekvenser
för såväl regelverk som posternas utseende.

Hela bibliotekssystemets samordningsprincip bygger på gemensamma databaser
och gemensamma konceptuella modeller för informationsresurser som är
tolkningsoberoende av olika funktioner. Samma fält och samma kodsystem gäller i
allmänhet generellt.

Den verklighetssyn som låg bakom utvecklingen av de datorstödda biblioteks-
systemen för trettio år sedan utgick från ett bibliografiskt arkiveringssystem som
stödde sig på ett regelsystem med globala förtecken. Reglerna anpassades nationellt
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och regionalt men hade sin upprinnelse i internationella klassificerings- och
katalogiseringssystem.

Det tekniska systemet i det studerade universitetsbiblioteket är den viktigaste
operativa kraften och de förändringar som där kommer till stånd bidrar i hög grad
till om verksamheten som helhet utvecklas i fas med uppställda mål. Biblioteks-
systemet är det medel som används för att förändra, men utgör samtidigt en motkraft
i form av sin egen inneboende struktur. Genom sin tillgänglighet för alltfler utanför
själva biblioteket hjälper det till att öppna organisationen. Men samtidigt kan detta
innebära en förstärkning av den traditionella synen på verksamheten ute bland
slutanvändarna genom att de traditionella sökingångarna för meningsfull
informationssökning bibehållits. Användarna får därmed bekräftat sin traditionella
bild av biblioteket.

Sammanfattande slutsatser om krafter i det datorstödda bibliotekssystemet

Nätverksutvecklingen och förändringen av bibliotekets roll på universitetet har hela
sin bas i det datorstödda bibliotekssystemet. Därför är dess arkitektur och innehåll
avgörande för utvecklingen. Det är genom dess utvidgning som gränserna flyttas
och institutionerna med sina resurser inkluderas i ett mer omfattande
informationsförsörjningssystem för universitetets forskning och utbildning.

Kraften som driver förändringen är decentraliseringen av bibliotekssystemet
och viljan att få in fler aktörer i detta. Bibliotekssystemet avser i den bemärkelsen
hela biblioteksverksamheten och ej endast de datorstödda systemet. Men det senare
är det delsystem som är lättast att påverka. Samtidigt finns det genom dess
ursprungsarkitektur, bibliografiska kontrolltänkandet och rutiner, en tröghet som
motverkar ett nytänkande och en förändring på ett djupare plan.

Utvidgningen av systemet har åstadkommits genom att kopiera en och samma
arkitektur på de olika områdesbiblioteken. Denna gäller också för huvudbiblioteket
och utgår i mycket från en informationsbaserad designteori, som betonar insamlings-
och förvaltningsdelen av informationssystemets verksamhet, att informationen kan
göras globalt tillgänglig och förvaltas så att stabilitet skapas. Därigenom frikopplas
själva informationen från de olika behandlingsfunktionerna som försörjer
verksamheten med information. Således har själva systemarkitekturen en viktig roll
i det homeostatiska tillstånd som uppkommer i det tekniska systemet.

En verksamhetsstyrd arkitekturfilosofi hade kunnat underlätta en djupare
omstrukturering av organisationen, där t ex klassificeringsverksamheten och dess
mål ifrågasatts i ett större perspektiv. Detta hade kunnat innebära en omstrukturering
på aktivitetsnivå. Denna filosofi hade också underlättat att driften av biblioteks-
organisationen mer kunnat använda sig av de data som dess transformationsprocess
alstrar. Därmed hade styrningen av verksamheten kunnat stödja sig på ett MIS-
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system med rötter i bibliotekssystemet och givit avdelningschefer en större frihet
och ett större ansvar i utvecklingen av sitt respektive område.

En konklusion om kraftspelet i biblioteksorganisationens tekniska system blir
att den tekniska tillgängligheten otvivelaktigt expanderar och ger universitetets lärare,
forskare och studenter en ökad åtkomlighet av dess informationsresurser.

Samtidigt präglas processer och poster i systemet av de biblioteksprofessionella
kraven med bas i katalogisering och LIBRIS-systemet, vilket för slutanvändarna
försvårar den intellektuella tillgängligheten genom koders och klassningssystems
kryptiska natur. De båda transformationsprocesser som ligger till grund för
bibliotekets verksamhet, kodning och klassning av dokument för återvinning samt
förståelse och hantering av användarnas informationsproblem, saknar en genomtänkt
samordnings- och prioriteringsmodell.

RELATIONEN MELLAN BIBLIOTEKSPERSONAL OCH
SLUTANVÄNDARE

Det psykosociala system som bibliotekspersonalen utgör konfronteras med om-
världens krav och utmaningar framförallt i mötet med slutanvändarna. Organi-
sationens vilja till att öppna och vidga sina gränser och bli mer användartillvänd
sätts här på hårda prov. Förväntningar och behov skall tolkas och bemötas i enlighet
med de nya intentionerna om man vill bli tagen på allvar av omvärld och avnämare.
Men användaren har ofta kvar tidigare förväntningar om vad bibliotekspersonalen
står för, när man presenterar sina önskemål och behov.

Frågan är därför hur mycket detta rollspel mellan bibliotekarier och användare
kan utvecklas i linje med de målformuleringar som förligger i förändringsarbetet
och vilka hinder som eventuellt kan verka i motsats riktning.

Slutanvändarnas förhållningssätt till biblioteket

Attityder bland slutanvändarna till biblioteket och dess funktioner är belagt både i
avhandlingens enkätundersökning och i tidigare liknande användarundersökningar.
Det framgår att vid svenska universitet och högskolor utgör dokumentservice samt
tillgång till lokaler för studier och social samvaro de viktigaste biblioteksfunktionerna.

Intresset bland användarna för biblioteket som organisation och dess verksamhet
är ganska svalt. Biblioteket är någonting som alltid har funnits och som man förväntar
sig skall uppfylla sina traditionella uppgifter även i framtiden. Man är tacksam för
servicen, men är försiktig i sin kritik.

Det ganska svala och distanserade intresse för organisationen som sådan som
jag ändå tycker präglar de flesta enkätsvar, kan vara en viktig förklaring till svars-
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frekvensens relativt låga värde. Att just lärare och forskare från humanistisk fakultet
visat störst intresse kan ha flera förklaringar. Biblioteket och litteraturen är här inte
bara ett medel för information utan har ett värde i sig som miljö för forsknings-
processen och som forskningsobjekt i sig. Men man kan också tolka den relativt
höga svarsfrekvensen som en reaktion på bibliotekets kraftiga nerskärningar i
litteraturinköp inom området, och möjligheten att få kritisera detta. Intresset är
svalare hos teknikerna, där man också har en mer avvaktande syn på bibliotekets
betydelse i framtiden.

Det finns få förväntningar om att biblioteket skall bistå och hjälpa till med att
analysera och söka informationsproblem av djupare och mera komplex art. Man
efterlyser i enkäten i Lund istället bättre tillgång till IT-utrustning för eget bruk på
biblioteket samt undervisning och träning i handhavandet av olika hjälpmedel och
instrument för informationsåtervinning. Hjälp till självhjälp står högt på användarnas
önskelista, samtidigt som man känner behov av hjälp med strukturering av det
växande informationsflödet. Slutsatsen som kan dras av detta är att man vill helst
handlägga sin egen informationssökning så långt det går och få hjälp endast på ett
övergripande plan i att orientera sig.

Användarna är i allmänhet tillfreds med den service som bibliotekspersonalen
ger. Kritiken träffar istället beståndet, utrustningen och lokalerna. Detta utrycktes
en gång i en enkätundersökning vid Göteborgs universitetsbibliotek som att man
inte såg någon anledning att utnyttja personalen för något speciellt ändmål (Roos,
1989).

Viljan hos användarna att få bättre instrument och fler datorstödda funktioner
i biblioteket för självständigt informationssökande stödjer krafterna att utveckla
biblioteksverksamheten till en stödfunktion tillgänglig över hela universitetet.
Samtidigt har man ett ganska svalt intresse vad gäller den personliga biblioteks-
servicen och dess innehåll. Man förväntar sig det traditionella.

Personalens självsyn

Personalens syn på bibliotekets tjänster och användarnas behov stämmer inte alltid
överens med användarnas egna utsagor. Inte förvånande har man en tendens till att
uppfatta användarnas behov som speglingar av den egna rollen och möjligheterna
till att ge service(Roos, 1989). Det handlar såväl om arten av tjänster som nivån och
kvaliteten på dessa. Detta aktualiserar det värdebaserade handlingsmönstret som
tagits upp till diskussion tidigare (Raber, 1995). Man kan tolka detta förhållningssätt
så: de datorstödda bibliotekssystemens arkitektur har i sina program tagit fasta på
katalogisering och låneverksamhet för bibliotekets interna behov. Härigenom blir
slutanvändarna i behov av stöd från bibliotekspersonalen för att lösa generella
problem i sitt informationssökande. Bibliotekarien får härigenom en bekräftelse på
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sin roll på en generell nivå, men är samtidigt oförmögen till att ge service på en
djupare, kvalitativ ämnesnivå.

Bibliotekens service och tjänsteutbud har traditionellt varit utformade i stort
sätt likartat över hela användarpopulationen. Fysiker har t ex erbjudits samma form
och kvalitet på sin biblioteksservice som teologer. Denna generalisering riskerar att
för det enskilda ämnesområdet ge en ytlig kvalitetsnivå. Slutanvändaren kan ej
diskutera sina informationsproblem i ett mer mångsidigt perspektiv och biblio-
tekarien går därigenom miste om en möjlighet till fördjupning inom sin profes-
sionella verksamhet. Detta förhållande lyftes också fram i Habberstads-rapporten
såsom en kompetensbrist i biblioteksorganisationen.

I detta sammanhang blir åter den kognitiva personlighetskaraktären av intresse.
Den kommunikativa förmågan hos bibliotekarier är en egenskap som alltmer
efterfrågas (Lynch och Smith, 2001). Detta inte minst som en följd av den ökande
gruppen av studenter på grundnivå och dess alltmer mångfasetterade profil.
Emellertid har bibliotekarierna att möta studenter och forskare som genom inte
bara sitt intresseområde utan också i sin kognitiva stil skiljer sig från deras egen.
Det handlar alltså inte bara om att inte förstå ett ämnesområde och dess begrepp
utan också om att de kognitiva stilarna hos bibliotekarier och användare kan ha
bristande kongruens och därmed försvåra kommunikation och förståelse (Stein,
Hand och Totten, 1986).

Även vid utvecklingen av de datorstödda bibliotekssystemen har slutanvändarens
behov generaliserats. Här har det i första hand handlat om en systemutformning
som skall möta biblioteksorganisationens interna behov. Användarnas roll i
utvecklingsarbetet har snarare begränsats till att bevaka sina intressen, inte att
formulera sina krav. En eller flera slutanvändare har fått representera hela kollektivet.
Dessa förhållanden bekräftas och beklagas av intervjuad bibliotekspersonal.

Samtidigt framgår det entydigt från enkäten till personalen vi biblioteket i Lund
att man uppfattar den datorstödda katalogen som främst varande till för
slutanvändarnas informationssökning och ej den interna verksamheten. Här finner
jag en motsägelse som i och för sig kan förklaras historiskt. Om bibliotekssystemens
arkitektur tagit jungfrulig form idag, borde detta i första hand ha skett utifrån
slutanvändarnas behov. Jag undrar emellertid om bibliotekspersonalen själv drar
den slutsatsen. Den upplevs kanske som ett hot mot den egna professionella
identiteten.

Man kan vad gäller bibliotekarierna och deras relation till den egna professionen
och slutanvändarna iakttaga ett förhållningssätt som går i fas med utveckling och
expansion av bibliotekssystemet. De vill se ett ökat utnyttjande av de datorstödda
instrumenten, de vill till varje pris ge service. De vill att bibliotekets resurser skall
användas. Samtidigt finns i detta ett distanserat förhållningssätt till slutanvändarnas
egentliga behov och krav, vilket lätt förstärks av den informationsteknologiska
utvecklingens intensitet och dominans i mötet med dessa behov. De automatiserade
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systemen har inte den styrka som de ger sken av. Deras tekniska resurser är kanske
utmärkta, men fortfarande ger deras intellektuella stödresurser mycket övrigt att
önska. Och det är här som bibliotekarierna professionella roll kommer in. Att kunna
tolka användarens informationsproblem med hjälp av systemens återvinnings-
instrument. Kanske har automatiseringen inneburit att professionen har förlorat
delar av sin professionella kunskapsmassa. Man har inte längre kontroll över
systemens intellektuella återvinningsstrukturer. Lancaster befarar att datorn och
automatiseringen av biblioteksverksamheten förfört bibliotekarierna i jakten på bättre
status och prestige till priset av äkta intellektuella uppgifter som ämnesanalys, tolkning
av informationsbehov och utveckling av sökstrategier (Lancaster, 1992).

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OM
ORGANISATIONSSYSTEMETS KRAFTSPEL

De mönster som framträder ur de fyra olika aspekter som de här analyserade
delsystemen står för, samverkar och utgör delvis samma företeelser, men sedda
med olika glasögon. Förändringen i organisationssystemets struktur utan uppföljning
av verksamhetens operativa uppgifter och aktiviteter motsvaras av bristen på
målsamordning mellan strategisk och operativ nivå.

Det datorstödda bibliotekssystemets tekniska expansion har samtidigt en
biblioteksprofessionalistisk komplexitet som försvårar den intellektuella till-
gängligheten. På samma sätt är bibliotekspersonalen i sin inriktning på service
angelägen om att komma slutanvändarna till mötes i de behov de framställer. Men
då detta i allmänhet inte kan ske på en djupare ämnesmässig nivå, riskerar
bibliotekarien att endast bli det tekniska systemets domptör. Detta motsvaras av
användarens ganska traditionella förväntan om den service bibliotekarien är
förmögen att ge.

I en systemteoretisk dräkt kan tolkningen formuleras som att biblioteks-
organisationen försöker att öka öppenheten i sitt system, samtidigt som den
expanderar sina gränser och sitt ansvarsområde genom att i sitt bestånd inkludera
dokument ute på institutionerna. En ökad öppenhet mot en alltmer dynamisk
omvärld kräver större flexibilitet och dynamik i systemet om det skall förmå att
möta utmaningarna . Det är dessa krav organisationen i första hand försöker möta
genom rotationen av vissa tjänster och en viss decentralisering av funktioner i det
datorstödda bibliotekssystemet.

Men strukturförändringen som skall svara mot ett öppnare och mer
användartillvänt omvärldsförhållande går inte tillräckligt djupt i organisationen, den
strategiska målsättningen genomsyrar inte fullt ut den operativa verksamheten. Det
uppkommer ett spänningstillstånd mellan krafter som vill driva organisationssystemet
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mot en delvis ny identitet och krafter som har tradition, indifferens och
värderationalism som grogrund.

Vid förändring och utveckling av organisationer spelar förståelsen för hur sociala
system fungerar en viktig roll. Kunskap om individers och gruppers reaktions-
mönster, vari bl. a. motstånd och tröghet döljer sig, är första steget på den vägen.
Därför vill jag gå vidare och se om trögheten och motkrafterna kan ytterligare
analyseras och förstås i ett mer dynamiskt perspektiv. För detta ändamål använder
jag mig av cybernetiska och självrefererande modeller som presenteras i nästa avsnitt.
Därefter följer, på basis av dessa modeller, en fördjupad analys av materialet med
utgångspunkt i de krafter som hittills kartlagts och som sammanställts i Figur 9 (s.
195).
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7. SJÄLVREFERERANDE SYSTEM

I detta avsnitt kommer jag att presentera modeller för en dynamisk förståelse av
organisationen och dess förhållningssätt till förändring. Den tidigare presenterade
indelningen av organisationer i olika subsystem är till sin natur statisk, och har legat
till grund för ett synliggörandet av de krafter som står i ett dynamiskt förhållande
till varandra. Förståelse för själva dynamiken kan därför inte hämtas ur dessa modeller.

Valet av självorganisation som teori för denna senare analys har styrts av
antagandet att homeostatiska låsningar föreligger inom det organisatoriska systemet,
men att de blir osynliggjorda genom ett förväntat beteendemönster mellan olika
delar i systemet och mellan system och omvärld.

Jag inleder med cybernetiska modeller kring organisatoriskt beslutsfattande och
kontroll. Som en utveckling av detta följer därefter teorier kring självproduktion
tillämpat på sociala system och organisationer. Teorin om självproduktion har sitt
ursprung inom den biologiska vetenskapen. Inom socialvetenskapen har Niklas
Luhmanns tagit upp idén och utvecklat sin egen modell och begreppsvärld. Det är
den jag använder mig av för att bättre kunna skapa förståelse kring de iakttagelser
jag senare diskuterar (Luhmann, 1995).

Den cybernetiska modellen handlar om att få till stånd effektivitet, anpassning
och överlevnad och har därför klassats som funktionell (Jackson, 2000). Detsamma
kan sägas som den självproducerande modellen i dess biologiska form. Utgångs-
punkten i funktionella systemmodeller är att systemet är oberoende av det
observerande subjektet, att det kan beskrivas och objektiveras generellt. När den
självproducerande modellen tillämpas på sociala system enligt Luhmann blir den
emellertid konstruktivistisk till sin natur.

CYBERNETIK

Målstyrning i en organisation förutsätter relevant och aktuell information. Den
dynamik, som hänger samman med kommunikation och information i komplexa
system, och som inte minst ledningen i en organisation har ansvaret att försöka
påverka i viss riktning, har blivit föremål för systemteoretikers speciella intresse
under namnet cybernetik (Ashby, 1956). Denna vetenskap är grundad på tekniska
och biologiska systems ’självkontroll’ och definieras av Wiener som ’the science of
control and communication, in the animal and in the machine’ (Wiener, 1948).
Även socialvetenskapen har intresserat sig för denna modell för koordinering och
kontroll, då dess studieområde ofta handlar om stora, samverkande komplexa system.

Ett socialt system såsom en organisation strävar att upprätthålla ett homeostatiskt
och stabilt tillstånd, genom att justera och anpassa sina interna delsystem utefter
vad omvärlden kräver för dess överlevnad. Det handlar alltså både om förändring
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och stabilitet i systemet. Om en komplex organisation skall överleva kritiska
förändringar i omvärlden, måste den utveckla nya strukturer och förändra sitt
beteende (Lawrence och Lorsch, 1967).

Att utveckla strukturer och beteenden alltmedan identitet och syfte ligger fast,
innebär att systemet måste ha minne, informationskanaler, feedbackmekanismer,
beslutsmekanismer, etc.. Att styra organisationssystemet mot de övergripande målen
men med bibehållen identitet, alltmedan systemet förändras i sina interna strukturer
och beteendemönster, är en bra illustration till vad som utgör cybernetik.

För dynamisk jämvikt behöver organisationen såväl stabilitet och kontinuitet
för uppnående av gällande mål, som anpassbarhet till förändringar i omvärlden och
proaktivt nyskapande inom organisationen för att inte gå i stå.

Tankar och modeller kring den cybernetiska processen i organisationer har bl.
a. utvecklats av Stafford Beer. I verket Brain of  the Firm och med stödboken Diagnosing
the System, lägger han fram en analysmodell som bygger på hur den mänskliga
neurologin fungerar i fråga om hjärnans beslutsunderlag (Beer, 1981; 1985). Men
för att organisationen skall överleva, vara livsduglig, räcker det inte med styrning,
det måste finnas engagemang, ett hjärta. Denna metafor för organisatorisk kraft
och överlevnad utvecklar Beer i boken The Heart of  the Enterprise (Beer, 1979).

Beer argumenterar entusiastiskt och normativt. Det är den mycket erfarne och
kunnige konsulten som talar. Uppläggningen av texten i böckerna och sättet att där
förhålla sig till läsaren påminner om en professor som har att vägleda ambitiösa
men mindre erfarna studenter. Hans modellbygge skall emellertid här inte användas
som norm för bättre effektivitet och resultat i en organisation under ’behandling’,
utan såsom hjälp att tydliggöra de olika delsystemens sätt att förhålla sig till varandra
när det handlar om beslut och informationsflöden inför förändring och utveckling.

Jag kommer här endast att ta fasta på modellen i Brain of  the Firm. Denna
modell har sin bas såväl i reglerteknik som i anatomi. Reglertekniska begrepp och
företeelser utnyttjas för att cybernetiskt förklara hur system mottar och behandlar
signaler i syfte att styra och åstadkomma effekter internt och externt. Stödboken,
Diagnosing the System, utgör en form av cybernetisk exercisbok, där begrepp som t.
ex. analog givare, förstärkare, dämpare, komparator utgör viktiga termer, hämtade
från elektroniken. Andra begrepp som är av större intresse här är ’requisite variety’
, en term myntad av Ashby (Ashby, 1956). Det anger ett systems mångfald i förhål-
lande till ett annat system med vilket det kommunicerar. Ett system måste ha tillräcklig
mångfald eller komplexitet för att ha möjlighet att ta emot och hantera signaler från
ett annat komplext system.

Mellan två system med olika mångfald finns alltså en tröskel som bestämmer
hur mycket system med mindre komplexitet kan ta till sig av information från system
med större komplexitet. Då informationen går från ett mindre komplext system till
ett högre förstärks på motsvarande sätt informationen för att svara mot det mer
komplexa systemets behov. T. ex. måste information från ledningen, ett system
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med mindre komplexitet, till de operativa delarna av organisationen, ett system
med större komplexitet, formuleras, specificeras och distribueras så att alla kan
förstå innehållet i det sammanhang man befinner sig. Det är här den s.k. analoga
givaren kommer in i modellen som en signalöversättare som avkodar och kodar
informationen för att den skall kunna tolkas i det mottagande systemet. Detta kan
konkret ta sig uttryck i att förslag och beslut uttrycks och formuleras på ett sätt och
med en vokabulär som underlättar förståelsen i det mottagande systemet.

Om mångfalden i informationen är för stor för ett system att ta till sig, filtreras
delar av den bort, den dämpas. Så måste t ex ske med den information som kommer
från omvärlden till organisationen. Den senare har inte tillräckligt stor komplexitet
för att hantera allt som finns i omvärlden. På samma sätt kan ledningssystemet ej ta
till sig all den information som organisationens verksamhet sänder ut. Den skall
helst summeras till adekvat information som ledningen finner relevant för sitt
beslutsfattande. Informationen från ledningen till organisationen måste å andra
sidan förstärkas för att svara mot den mångfald som där finns.

’Viability’, livsduglighet, är ett annat begrepp som är viktigt för att förstå Beers
sätt att argumentera kring organisationers dynamik och förmåga att överleva. Med
detta förstås ett system som kan ingå i ett större system såsom ett delsystem, men
är om det lyfts ur detta, också förmöget att fungera på egen hand. Alla delsystem i
en organisation kan förvisso inte detta. Stödfunktioner och ledningssystem har
ingen egen existenskraft eller motivation i sig utan existerar i organisationen endast
i relation till denna och i symbios med övriga system.

Efter denna genomgång av några tekniska termer gör jag en kortfattad
presentation av Beers anatomiska modell över informationsflöden och besluts-
fattande i en organisation. Modellen innehåller fem system, med början i den opera-
tiva kärnverksamheten, hierarkiskt följd av olika stödjande samordningssystemen
och med den strategiska ledningen i toppen.

En organisations olika avdelningar eller dotterföretag betraktas i modellen som
motsvarande olika organ i kroppen som via nervsystemet står i kontakt med hjärnan,
ledningen. Vad som sker i de olika organen måste hjärnan ’veta’ för att kunna agera
för hela systemets överlevnad. Informationen mellan organen sker inte direkt, utan
via olika slag av samordnande centra. På samma sätt har man i tillräckligt stora
organisationer samordnande enheter eller avdelningar av olika slag som ger ledningen
och den ytterst ansvarige en samlad syn på verksamhetens fortskridande.

Beers övergripande modell över en livskraftig organism och en livskraftig
organisation finns avbildad i figur 7. Denna har utvecklats ur ett flertal enskilda mer
eller mindra komplicerade modeller och avbildningar av såväl människans nervsystem
som reglertekniska kopplingsscheman. Det senare står för den informations-
teoretiska delen. Jag lämnar dessa, mer eller mindre detaljerade modeller och
delmodeller därhän, eftersom jag inte analyserar organisationen på en nivå som
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motsvarar deras upplösning. Modellen används, som påpekats ovan, endast som
hjälp att tydliggöra övergripande cybernetiska flöden i den studerade organisationen.

Figur 7. En livskraftig organisations cybernetik. (Efter S. Beer: The Brain of  the Firm)

Modellen i figur 7 har fem olika cybernetiska system, samverkande med varandra
och omvärlden. System 1 – anatomiskt motsvarande olika kroppsorgan - utgörs av
olika operativa verksamheter A-D, var och en med en kontrollenhet (1A-1D),
planlagd i samverkan med organisationens ledning. I system 2 koordineras de olika
kontrollenheterna med varandra, men också med övergripande ledning och
styrenheter. Kontrollen och styrningen av den interna stabiliteten i organisationen
sker i system 3. Detta system bevakar system 2, utgör en form av metasystem till
detta. Det blir därigenom också centrum för resursallokering. De tre första systemen
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utgör förutsättningar för autonom kontroll i organisationen och skulle
neurofysiologiskt svara mot de sympatiska och parasympatiska delarna i kroppen.

System 4 samordnar händelserna i system 3 med signaler från omvärlden. Detta
system har av Beer kallats ’ the biggest switch’ varmed han menar att här balanseras
händelser av olika slag, såväl externt som internt. Syftet med system 4 är att få
stabilitet i organisationens interagerande med omvärlden, samtidigt som det skall
förmedla och koda information om händelser såväl uppåt som neråt i organisationen.
System 4 skall med andra ord samverka i och till en organisatorisk jämvikt - ett
homeostatiskt tillstånd. Hur går detta till?

Mellan de autonoma systemen 1-3 och ledningssystemet 5 går signaler av olika
slag i båda riktningarna. På samma sätt går signaler mellan omvärlden och dessa
båda system. Det är informationssignaler om ageranden och förhållanden som på
något sätt skapar förutsättningar för systemhändelser av ena eller andra slaget
försättande de inblandade systemen i olika tillstånd. Vissa tillstånd stödjer ett
homeostatiskt förhållanden andra gör det inte.

Beer föreslår här en modell (Figur 8) för ömsesidig homoestatisk kontroll mellan
två system. Deras samverkan är helt enkelt en förutsättning för det enskilda systemets
möjlighet att upprätthålla ett homeostatiskt tillstånd - en dubbelkontroll. Det ena
systemen lär sig att känna igen det andra systemet när det så att säga är i normalt
tillstånd. Om emellertid signaler från ett system informerar att detta är ur sitt jämvikts-
tillstånd, svarar det andra genom att ändra sitt eget tillstånd. Detta i sin tur för
signaler tillbaka till det första systemet att återställa detta i s.k. normaltillstånd.

Figur 8. Två systems ömsesidiga homeostatiska kontroll (Efter S. Beer : The Brain of  the Firm)
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Modellen bygger på att varje system kan befinna sig i ett antal olika tillstånd, var
och ett representerat av en prick (se Figur 8). De tillstånd som stödjer ett
homeostatiskt förhållande ligger inom cirklar. Linjerna mellan punkter inom cirklarna
i de båda systemen representerar systemens ’intrång’ eller påverkan på varandra
och därigenom ’acceptans’ och fortsatt jämvikt. Om något av systemen skulle hamna
i en konfiguration representerat av en prick utanför cirklarna skulle detta registreras
av det andra systemet så som ’inte varande i normaltillstånd’.

Emellertid kan det ena systemets återstabilisering av det andra ta lång tid.
Systemet ur fas kan ha svårt att hitta tillbaka till sitt stabila tillstånd och kanske totalt
tappa kontrollen över sin homeostatiska jämvikt. Även det andra systemet kan i
sina återstabiliseringsförsök tappa sin egen inre jämviktskontroll och därmed är
båda systemen ur fas.

Det är här som system 4 (Figur 7) kommer in i bilden såsom ett slags
’omkopplare’. De olika systemen som påverkar varandras jämvikt kan hitta tillbaka
till sina ’normala’ homeostatiska tillstånd genom att lära sig vilka vägar dit som är
de enklaste. System 4 hjälper till med detta genom att anpassa de interna systemen
såväl sinsemellan och som deras relationer med omvärlden. Problemet är dock att
denna anpassning kan komma att fungerar alltför bra till skada för flexibilitet och
selektivitet i system 4 såväl som i hela organisationen. Följden kan bli
ouppmärksamhet och stagnation där jämvikt mellan systemen blir till ett
självändamål.

System 5, organisationens strategiska ledning, bygger delvis sina beslut på den
bild av extern och intern verklighet som släpps igenom av system 4. Planering och
målsättning måste anpassas till händelser i omvärlden om organisationen skall kunna
överleva och utvecklas.

Beer understryker att system 4 mycket väl kan identifieras som en uppsättning
aktiviteter, utspridda i organisationen, och som förser den högsta beslutsledningen
med information. Det behöver inte vara samlat på ett ställe som i modellen. Det
viktiga är emellertid att man i de olika aktiviteterna har en bild av vad organisationen
är och gör, vilken slags verksamhet man håller på med. Denna bild kan mycket väl
vara spridd såsom olika delar i kognitiv bemärkelse, med olika djup och profilering
av verksamheten.

I den senare upplagan av sin bok Brain of  the Firm tar Beer upp begreppet
autopoiesis, i det han skriver om hälsosam respektive patologisk homeostas i
organisationen. Det är viktigt menar han att den stabiliserande jämvikten, självpro-
duktionen, centrerar sig kring det system som inkluderar själva kärnverksamheten.
Det är detta system som är livskraftigt och har förmåga att överleva i sig, de övriga
systemen är endast stödsystem till denna och organisationen som sådan. Drabbas
system 2 - 5 av självproduktion är den patologisk och hotar hela organisationens
överlevnad.

Beers modeller och hans sätt att resonera med hjälp av anatomi och teknik kan
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verka naivt i sin kompromisslöshet (Mingers,1995). Han ser mänskliga samhällen
som biologiska system vars överlevnad är ett mått på dess vitalitet. I sin förklaring
av informationsöverföringen i denna process drar han sig inte för att ta rent tekniska
begrepp till hjälp. Vidare ser han alla sammanhängande sociala institutioner som
autopoietiska system på grund av att de överlever. Deras metoder för detta är baserat
på autopoietiska kriterier och i denna process kan de ändra hela sitt utseende (Beer,
1980).

I följande avsnitt ges en presentation av autopoiesis och dess applicerbarhet på
sociala system.

AUTOPOIESIS

Det paradigm inom systemteoretiskt organisationstänkande som hittills har belysts,
lägger tyngdpunkten vid relationerna till omvärlden, och ser dessa som avgörande
för systemets förändring. Denna systemteoretiska tanke utmanades för några
decennier sedan inom biologisk forskning av två forskare, H. Maturana och F. Varela,
och en systemteoretiker, R. Uribe (Varela, 1984; Maturana och Varela, 1980). De
menar att alla levande system är slutna, autonoma system som refererar endast till
sig själva. Att omvärlden har betydelse är en tolkning gjord av iakttagare som befinner
sig utanför systemet.

De baserar sina argument på tre principer som karakteriserar levande system:
autonomi, cirkuläritet och självreferens. De har för de här sammanhangen lagt beslag
på det grekiska begreppet autopoiesis (självproduktion), som de har definierat som

a network of  productions of  components which i) participate recursively in the
same network which produced them and ii) realize the network of  productions as a
unity.

Med andra ord: ett system som har kapacitet till självproduktion genom ett slutet
system av relationer. Dess yttersta syfte är att producera sig själv. Den egna
organisationen och identiteten är dess viktigaste produkt.

Ett sådant system kan inte interagera med omvärlden utan att detta är specificerat
i ett mönster av relationer som i sig definierar systemet. Detta medför att ett systems
interaktion med omgivningen ingenting annat är än reflektion av dess egen
organisation. Det interagerar med omgivningen på ett sätt som underlättar dess
egen självproduktion. På detta sätt kan omgivningen betraktas som en del av systemet.

Exempelvis är biet en organism med egen cirkulär - självrefererande -
organisation. Det tillhör bisamhället som också kan ses som ett självrefererande
system i sig och som ingår i ett större ekologiskt/socialt system tillsammans med
människan. Om biet elimineras kommer hela det ekologiska/sociala systemet att
förändras, ty biet är länkat till växter, insekter, människor och sociala system. All
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gränsdragning för definition av levande system blir därför artificiell.
Följaktligen, om vi placerar oss själva innanför ett system ser vi att vi befinner

oss i ett system av interaktion, och att omvärlden är en del av systemets organisation,
då det är en del av dess domän av nödvändig interaktion. Relationen till omgivningen
är alltid bestämd av interna relationer.

Teorin om autopoiesis lokaliserar källan till förändring inom hela detta system
och ej enbart i omvärlden. Man kan jämföra detta med kemisten Ilja Prigogines
upptäckt av dissepativa system, där slumpartade inre förändringar först vid tillräckligt
stöd från omvärlden, får betydelse för systemförändringar. På samma sätt med
mänskliga idéer och hur mycket uppbackning de får från omvärlden och därmed
tillåts slå igenom i samhälle och i attitydförändringar.

Här kan Beers modell (Figur 8) angående två system som håller varandra i jämvikt
aktualiseras. Har ett system låsningar av detta slag till ett annat system, bör det
också få inverkan på hur det interagerar med övrig omvärld.

Maturana och Varela har uttryckt starka reservationer för att använda teorin om
autopoiesis på sociala system och organisationer. Men trots detta har inte bara
systemteorin som sådan befruktats av idéen utan också andra ämnesområden såsom
t ex socialvetenskap, organisationsteori och juridik. 1980 drog t ex Jantsch ut konse-
kvenserna till en generell dynamisk systemteori med dissipativ självorganisation
som det förenande perspektivet (Jantsch, 1980). Med dissipativ självorganisation
menas en dynamik som grovt kan liknas vid en person som snubblar och som för
att undvika att falla fortsätter att snubbla i en rörelse framåt. Något mera strikt
formulerat kan det uttryckas som en dynamisk ordning som uppstår spontant ur ett
tillstånd långt från jämvikt, och som bibehålles genom ett kontinuerligt utbyte av
energi/information med omvärlden, och säkerställande en viss autonomi.

Jantsch uppfattning om autopoiesis betecknade Maturana och Varela som ett
missförstånd. Trots denna ’oenighet’ om tillämpbarheten av de på kemisk-biologisk
grund skapade teorierna har den systemteoretiska socialvetenskapen inspirerats av
dem och bl. a. sett teorierna som metafor för vidare teoriutveckling och empirisk
förankring inom sitt vetenskapsområde.

Den som hittills har gått längst i försöket att utveckla autopoiesis inom
socialvetenskapligt tänkande är den tyske sociologen Niklas Luhmann. Han
presenterar därmed också ett svar på frågan om naturvetenskapens begrepps-
förnyelse under nittonhundratalet kan medverka till att skapa en allmän teori för de
socialvetenskapliga studierna, en allmän teori för sociala system (Luhmann, 1995).

Luhmann ger instrument att observera sociala system och deras växelverkan
och understryker vikten av att jämförelse mellan system sker på samma nivå. Som
en första hierarkisk nivå definieras de fyra systemen maskiner, organismer, sociala
system och psykiska system (individer), där han ser de båda senare som
meningssökande system. Sociala system delas i sin tur in i interaktioner, organisa-
tioner och samhällen.
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Luhmanns teori om sociala system anses vara en av de mest omfattande som
hittills presenterats. Den har dessutom den karaktären att vara såväl enkel som
komplex. Enkel genom att på ett relativt ytligt plan åskådliggöra självorganisationens
mekanismer i sociala system, komplex genom dessa mekanismers epistemologiska
utgångspunkt och begreppens paradoxala betydelse och tolkningsmöjligheter.

De grundläggande begreppen i Luhmanns teori

Luhmanns autopoietiska modell och den bakomliggande teorin är inte minst ur
begreppssynpunkt komplex och omfattande. Det är en samhällsvetenskaplig teori
som tar fasta på stora sociala system och inte i första hand målstyrda organisationer
som det här är frågan om. Därför tar jag endast upp de begrepp som jag finner
relevanta i förhållande till studieobjektets karaktär och analysens uppläggning. Det
hela baseras på boken Social Systems (Luhmann, 1995).

System kan vara mer eller mindra komplexa till sin karaktär. Det finns system där
varje element kan relatera till varje annat element i systemet, men också system där
detta är omöjligt på grund av hinder i systemets interna struktur. De senare systemen
definierar Luhmann som komplexa och ställer frågan: Hur är en organiserad
komplexitet i sociala system möjlig?

Omvärlden är alltid mer komplex än systemet själv. Komplexiteten i omvärlden
kan tematiseras efter hur systemet förhåller sig till den. Om omvärlden tolkas som
resurs upplever systemet kontingensen som beroende, om den tolkas som
information upplevs den som osäker. Dessa båda teman kan också samverka.

I informationsteoretiska termer utmärks komplexitet av obestämbarhet eller
brist på information, som därmed förhindrar systemet från att fullständigt observera
sig själv. Komplexitet så definierad, tvingar alltså systemet till selektivitet i relationer
mellan dess element och det får därmed mindre komplexitet i förhållande till
omgivningen. Systemet producerar eller reagerar på en oklar bild av sig själv.
Komplexiteten kan i detta slag av system ses som t ex ångest, risk, osäkerhet, besluts-
problem. Utan denna komplexitetsfälla, menar Luhmann, skulle det inte finnas
några åtskilda, självständiga enheter i världen utan enbart ett odifferentierat kaos.

Ett systems inre komplexitet innebär en selektering som ser den yttre komple-
xiteten - omvärldens komplexitet – som mindre väsentlig än den egna. En grupp –
en familj eller arbetsgrupp – kan ha svårt att acceptera ökad komplexitet i omvärlden
i form av t ex invandrare eller organisationsförändringar, om den egna inre
komplexiteten är svag eller obestämd i sina strukturer eller relationer (Harste, 1992).

Ett psykiskt system, om det blir alltför komplext, löper risken att bli patologiskt
i den meningen att det ej kan fatta några beslut, ej utföra enkla uppgifter eller över
huvud taget fungera i den s k verkligheten. Galenskap är kanske ingenting annat än
överkomplexitet som inte kan urskilja sig själv från omgivningen.
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Ett begrepp som nära hänger ihop med komplexitet i Luhmanns teoribygge är
kontingens som kan översättas med eventualitet, möjlighet eller oförutsedd händelse.
Han säger själv på ett ställe att praktiskt betyder kontingens fara för illusion och
nödvändighet att inlåta sig på risktagande.

Komplexitet kan alltså innebära tvånget att välja, som i sin tur innebär kontingens
d.v.s. risktagande. Tvånget att välja styrs för sociala och psykiska system av ett
meningssökande. Detta kan tolkas som aktualiserande av möjligheter, en imperativ
nödvändighet utefter vad som är givet vid ett visst ögonblick och vad som kan bli
resultatet av det. Mening stödjer sig själv genom att möjliggöra självrefererande
reproduktion. Det är formerna för denna reproduktion som differentierar sociala
och psykiska system.

Begreppet mening definierar Luhmann på fenomenologisk bas. Mening spelar
mellan det möjliga och det faktiska, det utgör det medium med vars hjälp sociala
system, liksom individuella medvetanden, bearbetar komplexiteten i världen. Mening
blir ett tvång och därmed strukturbestämmande.

I den kontingenta situationen upplevs det meningsfulla som mindre variabelt
än det övriga, något bestämt sätts framför något obestämt (Harste, 1992). Det kan
också uttryckas som differensen mellan det aktuella och det potentiella och rymmer
därmed en hänvisning till ett överskott på möjligheter att handla eller uppleva
(Thyssen, 1992). Ju större mening någonting har, desto fler associationer och
anknytningar ger det upphov till.

Mening betraktad på detta sätt kan upplevas som om omvärlden har ett allför
stort inflytande på denna företeelse. Luhmann lär också så småningom ha lagt över
tyngdpunkten i meningsbegreppet på systemidentiteten (Moe, 1995). Att mening
har sitt ursprung i systemet själv men reproducerar det i samverkan med en komplex
omvärld. Det sörjer för sitt eget återförverkligande genom att det inkluderar sig
själv i sin referensstruktur och som en bland många möjligheter för vidare erfarenhet
och handling. En meningsfullhet kan aktualiseras endast genom att referera till
annan meningsfullhet. Gränsen mellan systemet och dess omvärld bestäms av
systemet, så att skillnaden mellan dem tar sig uttryck i självrefererande förlopp som
framträder såsom systemets prestation och beteendemönster.

För Luhmann är mening gemensamt för sociala och psykiska system. Allt har
mening, och det som upplevs som meningslöst är endast en fråga om en relativa
upplevelse.

Enligt traditionell socialvetenskaplig systemteori utgör individerna de kompo-
nenter som bygger upp de sociala systemen, funktionellt interrelaterade kompo-
nenter. För Max Weber är sociala handlingar en visst slags handlingar, bestämda av
sociala intentioner, medan Taclcott Parsons ser formandet av sociala system som
ett slags differentierat bidrag till uppkomsten av handlingar per se. Subjektet kommer
in i sociala system genom handling. Ser man de sociala systemen så, blir det svårt att
i dessa urskilja sådana mekanismer som återkopplande självproduktion, ett
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fundament för autopoiesis. Istället ser Luhmann kommunikation som det element i
det sociala systemet som utgör basen för dess självreproduktion, och som kan vara
möjlig endast som en självrefererande process då en kommunikationsprocess följer
och bygger på tidigare kommuni-kationsprocess.

Begreppet kommunikation består av tre delar: information, yttrande och
förståelse. Utan förståelse ingen kommunikation. Informationen är det som
meddelandet handlar om. Yttrandet är formen under vilken informationen är
förmedlad, när och av vem. Förståelse är den mening som skapas hos den
mottagande parten. Observeras bör att det är de samverkande systemen själv och
var för sig som avgör vad som är vad, och det är här den autopoietiska tillslutningen
av systemen tar form.

Selektiviteten i vad som yttras, informationen och selektiviteten i vad som förstås
finns i kommunikationen och denna kan därför inte betraktas som en handling
(yttrandet). Kommunikation kan alltså inte observeras, utan är någonting man endast
kan sluta sig till. Kommunikationen skall förstås i vid betydelse och begränsas alltså
inte enbart till en språklig sådan. Systemet själv avgör vad som är kommunikation
eller ej.

Ett konkret exempel kan ges från det juridiska systemet, där rättens bedömning
utgör en kommunikation som består av specifik information såsom beskrivning av
fallet, referens till lagar och förordningar och tidigare fall. Yttrandet tar form såsom
skrivande av dom eller tal i rätten. Vidare kan det tolkas på olika sätt som exempel
på förståelse. Alltsammans ligger sedan till grund för dess rättsliga konsekvenser
och för kommande domsförfaranden (Mingers,1995). Människor kommer och går,
kommunikationsprocessen består. Den sociala själproducerande processen med
kommunikation som sin komponent, kan på detta sätt ses lyfta över den enskilde
individen. Det är en meningskommunktion över det enskilda medvetandet. Det
senare utgör en omvärld till det sociala systemet.

Då två system ’möts’, talar Luhmann om dubbel kontingens, ett ego och ett alter.
Det är via detta och begreppet interpenetrering han förklarar och analyserar
relationerna mellan ett socialt system och ett psykiskt system – ett medvetande.

Penetrering är ett begrepp som används när ett system gör sin egen komplexitet (
d.v.s. obestämbarhet, kontingens och tvånget att välja) tillgänglig för ett annat systems
uppbyggnad. Och just så t ex kan ’liv’ uppfattas som en förutsättning för sociala
systems uppkomst och sociala system förutsättning för individualisering och
strukturering av medvetande. När denna företeelse är reciprok, kan man tala om
interpenetrering. Man kan då observera hur reaktionen hos det penetrerande systemet
samtidigt blir bestämd av det mottagande systemet, som i sin tur reagerar på den
strukturella gestaltningen hos det penetrerande systemet. Paradoxalt ökar alltså
systemets frihetsgrader genom detta ökade beroende som interpenetrering medför.
Förklaringen ligger i den ökade komplexiteten som framtvingar selektering i
relationerna. Denna selektion kan emellertid göras på olika sätt, vilket alltså ökar
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friheten. Från att ha stått vid ett intet där inga relationer finns att förhålla sig till,
befinner sig systemet nu vid en horisont med krav på att välja vilka relationer och
därmed strukturer som systemet internt skall satsa på. Då det inte finns några
valmöjligheter finns ej heller någon frihet att välja.

Samma handling eller händelse betyder olika i de interpenetrerande systemen
och leder till olika konsekvenser i de respektive systemen som är konvergenta -
samverkar - i nuet, genom de temporära händelser som tar form genom deras
interpenetrering. Vid nästa selektion och därmed händelseförlopp uppstår en ny
temporär konvergens. På detta sätt reproducerar systemen sina olikheter och förblir
komplexa omvärldar för varandra, trots att deras förändring och utveckling relaterar
till varandra. Hela tiden styrs relationsval och strukturuppbyggnad av sökandet efter
meningsfullhet, det som kan förstås och fullföljas av varje system i dess speciella
identitet och behov av kontinuitet i denna identitet.

Beers modell över två system som låser varandra i ett homeostatiskt läge kan
också ses som en konsekvens av en interpenetrering såsom Luhmann beskriver
det. Om det ena av de två systemen skickar signaler som plötsligt är utan mening
svarar det andra systemet med signaler som också är utan mening. Därigenom
påminns det första systemet om sitt tillstånd och kan korrigera detta om det önskar
bibehålla den tidigare jämvikten i samspelet med det andra systemet. Strukturer
som upplevs som meningsfulla överges inte utan vidare.

Luhmann tar avstånd från strukturalismen och menar att strukturer visserligen
är ett viktigt begrepp i systemteorin, men utgör inte något grundläggande centralt
begrepp för hans egen teori. Strukturer visar på vilket sätt tillåtna relationer kan
förekomma, är ’tvingade’ inom systemet. Endast genom ’tvingande’ strukturer kan
självproduktionen erhålla internt stöd, vägvisning i sin utveckling. Strukturella
formationer är också en förutsättning för observation och beskrivning av ett system.

Ett begrepp som förekommer i dessa sammanhang är ekvivalensfunktionalism.
Organisationer har t ex som delsystem i samhället att utföra vissa funktioner.

Dessa funktioner ser Luhmann som ett sätt att konstituera enheten av ett system
innanför det aktuella systemet. Han uppfattar alltså inte funktioner som en definition
av subsystem eller att strukturer tilldelas vissa bestämda funktioner. Flera potentiellt
ekvivalenta funktioner kan vara för handen , endast vissa av dem aktualiseras. Det
finns således en kontingens i den interna struktureringen av systemet.

I självorganiserande system är strukturer och processer två komponenter som
samverkar. För en process är det differensen före och efter händelsen som räknas.
Tiden kommer på så sätt in som en faktor i relationen händelse/struktur. Händelser,
strukturer och förväntningar sammanfaller i det att sociala systems strukturer består
av förväntningar, är förväntningsstrukturer. Det finns inga andra strukturella
möjligheter för sociala system, då de temporaliserar sina element i handlingar och
händelser. Förväntningar är de temporära former i vilka strukturer utvecklas. Men
förväntningar i sociala system får endast social relevans om de är att räkna med.



185

Detta är det sätt förväntningar ordnar ett socialt fält med mer än en deltagare.
Luhmann talar om förändring endast i relation till strukturer. Händelser kan inte
förändras då de är temporära. Trots händelsers irreversibilitet garanterar strukturer
vissa reversibla relationer.

Luhmann definierar tre former av självreferens. Den basala självreferensen handlar
om distinktionen mellan element och dess relationer. Detta är den minimala formen
av självreferens utan vilken autopoietisk reproduktion av temporära system vore
omöjlig.

I ett socialt system är den basala självreferensen den mellan ego och alter. När
ego upplever alter som alter ego och förhåller sig till denne, blir alla handlingar
självrefererande. De bestäms inte bara i förhållande till sin avsikt utan också i
förhållande till den andre. Att undvika att förhålla sig till den andre är bara ett annat
sätt att förhålla sig – antingen man vill det eller ej. Man har ingen möjlighet att träda
ut ur förhållandet. Oavsett hur man förhåller sig måste man förhålla sig till den
reaktion som ens handlingar framkallar. Självreferens består i att en handling förhåller
sig till sig själv via den andre och via det sociala systemet.

Reflexivitet handlar om distinktionen mellan före och efter , alltså processuell
självreferens. Själv är här en process. Kommunikation är som regel en process,
bestämd i sina elementära händelser genom förväntning av reaktion och reaktion
på förväntning. Man kan tala om reflexivitet närhelst en process fungerar som ett
själv till vilket hela den operativa processen som tillhör den refererar. När processen
förhåller sig till sig själv skapar den en enhet utav många element; t ex kommunikation
kommunicerar om kommunikation, iakttagelse iakttager iakttagelse.

Reflektion, slutligen, handlar om distinktionen mellan system och omvärld.
Självreferensen är här en operation i vilken systemet pekar på sig själv som kontrast
till omvärlden.

Reflektionen kan också kallas självtematisering. Det blir möjligt att göra systemets
enhet tillgängligt för delar av systemet såsom delsystem, delprocesser. Ett delsystem
kan inte vara hela systemet, men kan tematisera det. Denna tematisering kan om
den blir för påtaglig och stark föra till en uppsplittring av och förlust av helhet i
systemet. Exempelvis kan i samhället delsystem, genom att driva sina ’särintressen’
alltför hårt, försvaga samhällets värdegemenskap och sammanhållning.

Själreferens är aldrig total. Självreferensen är en aspekt av elements, processers
eller systems operativa beteende, den är inte allt. Självet (element, process, system)
består aldrig av enbart självreferens, liksom självreferens inte enbart pekar på sig
själv. Självet transcenderar självreferensen för att inkludera den i sig.

Med andra ord; den fulla meningen med en handling är inte uttömd genom att
den reflekteras i och bekräftas genom de handlingar som följer på den, även om
dessa förblir grundläggande aspekter på denna mening. Självrefererande autopoietisk
produktion skulle inte vara möjlig utan förutsedd och förväntad rekursivitet.
Förslutning av cirkeln enbart räcker emellertid inte, utan ytterligare mening måste
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inkorporeras för att göra överföringen från händelse till händelse, handling till
handling möjlig. I annat fall skulle processerna gå i stå.

Kritik av Luhmanns teori

En så omfattande och komplex teori som Luhmann lagt fram blir självklart föremål
för kritik och ifrågasättande. Denna kan då ta fasta på såväl teorins relevans för
samhällsvetenskapen i stort som de paradoxer och självmotsägelser man tycker sig
finna i densamma. Likaså kan kritiken rikta in sig på teorins grundbegrepp och
efterlysa större stringens och entydighet i dessa. I den första gruppen ingår bl a
Jurgen Habermas som finner att Luhmanns teori på det sociala makroplanet endast
förmår stödja det sociala systemets regler och ej att öppna för kritik av detsamma.
Därmed, anser han, förhindras problematisering av socialvetenskapens mest
väsentliga uppgifter. Då detta arbete inte befattar sig med några samhälliga system,
varken politiska eller andra, lämnar jag den kritiken därhän.

När det gäller paradoxer och tautologier arbetar Luhmann själv med dessa
begrepp i sina modeller kring autopoiesisförloppet.

Luhmann’s systems theory is not a theory of  orderly systems, but a theory of  unreliable
systems, and above all a theory of  the precarious distinction between system and
environment which at all times has to be newly proven.. (Baecker, 1999)

Emellertid har kritik framfört att det finns en icke avsedd motsägelse i hans
ontologiska bas för meningsskapande system (Keller, 1999). Frågan gäller hur han
ställer sig till systems existens i sig och systems existens via en iakttagare. Man
menar att han här flyter på målet, att han samtidigt hävdar iakttagarens konstruktion
av system och systemets konstruktion av sig själv genom autipoiesis.

Här ser jag ingen motsägelse. Båda påståendena kan vara sanna samtidigt.
Systemet konstruerar sig själv utifrån sina interna strukturer och egenskaper.
Samtidigt uppfattar iakttagaren systemet utifrån sin egen autopoietiska belägenhet
och konstruerar det som den uppfattar av systemet och dess samspel med sin
omgivning därefter. Det är ett autopoietiskt system som iakttager (konstruerar) och
samspelar med sin omvärld – ett annat autopoietiskt system – vilket konstruerar sig
själv i sitt samspel med sin omvärld. Denna självkonstruktion får naturligtvis
konsekvenser för vad iakttagaren kan konstruera i sin bild av systemet.

Man menar också att teorin är ytlig vad gäller det sociala livets framställning
(Keller, 1999). Att Luhmann inte är konsekvent när det t ex gäller begreppsval,
utan blandar begrepp från systemteorins olika utvecklingsfaser, eller cybernetiska
och biologiska begrepp med sociala sådana. Denna kritiken finner jag minst lika
ytlig som det den påstår sig kritisera. Det redogörs t ex inte för varför denna påstådda
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blandning av begrepp skulle vara till förfång för teorins tillämpbarhet och de exempel
som ges övertygar inte. Luhmann använder verb som ’ vara medveten om’, ’kom-
municera’ och ’besluta’ i samband med substantiv som ’information’, yttrande’ och
’samspel’ (Keller, 1999). Alltså abstrakta substantiv tillskrivs verb som står för mer
eller mindra konkreta mänskliga handlingar. Men i det sammanhang modellen gäller
handlar det ju om mänsklig kommunikation och intentionerna bakom är av mänskligt
ursprung även om modellen i sig ligger på en högre abstraktionsnivå, den sociala
nivån.

Det finns också en skepticism vad gäller teorins applicerbarhet och lämplighet
för empirisk analys i den praktiska sociala verkligheten som t ex arbetsgruppers
självorganisation eller informella strukturer i organisationer (Just-Hahn och
Herrmann, 1999; Wolf,1999; Keller, 1999). Detta är också en av avhandlingens
problemställningar, den autopoietiska modellens tillämpbarhet på en beskriven
verklighet.

Luhmann har också kritiserats för sin uppfattning angående språket och dess
del i kommunikationen. Man menar det vara alltför minimalistiskt. Språket är för
Luhmann inte i centrum, det är ett medel en koordineringsmekanism som hjälper
till att synliggöra den uppfattade meningen i kommunikationen. Kommunikation i
sin tur syftar inte till konsensus som hos Habermas utan till en evigt pågående
själproduktion (Thyssen, 1992).

Meningsbegreppets definition på basis av differenser finner man också tunt, då
mening är mer än så (Thyssen, 1992; Keller,1999; Mingers, 1995). Som tidigare
nämndes har Luhmanns meningsbegrepp sin bas i fenomenologin. Han anklagas
emellertid för att stå med ett ben i systemteorin och ett ben i fenomenologin och
därmed vara inkonsekvent och haltande i sin utveckling av meningsbegreppet. Jag
uppfattar honom så att mening har sin grund i systemets identitet och att det försöker
få detta bekräftat i omvärlden genom en selektering av möjligheter som relaterar till
denna mening. Att just detta, bekräftelsen på systemets egen identitet, är hela
självproduktionens drivkraft.

Men den stora utmaningen är att tillskriva abstrakta system mening. Individen
skapar mening genom medvetenhet, medan sociala system bygger meningsskapandet
på kommunikation, enligt Luhmann. Det blir i det senare fallet fråga om något
slags systemförnuft (Moe, 1994; Moe, 1995).

Det är i dualismen mellan individen med självproduktion genom medvetande
och det sociala systemets självproduktion genom kommunikation som teorin har
sin största utmaning, inte minst empiriskt. Man kan med Mingers fråga hur
kommunikationen i det sociala systemet uppstår då den har sin grund i enskilda
individers medvetande. Här kommer också gränsfrågan in. Vad är det som utgör de
sociala systemens gräns mot omvärlden? I den biologiska definitionen av autopoiesis
utgör den av celler. Men mot denna fråga vill jag invända att då Luhmanns modell
i övrigt består av idel abstrakta begrepp bör även gränsfrågan förväntas vara av
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abstrakt karaktär. Jag diskuterar gränsfrågan i ett följande avsnittet om autopoiesis
och den empiriska analysen.

Till sist några ord om teorins epistemologiska konsekvenser. Systemteori kan
uppfattas som ett självproducerande system i sig, med relationer till en omvärld
som utgörs av objektet, föremålet för studien. Också system som bearbetar
information och producerar kunskap är underställt betingelsen av att vara
operationellt stängt för omvärlden. Detta är enligt Luhmann en förutsättning för
produktion av kunskap. Ty om teorin såsom system förväxlade sig själv med det
föremål som det studerar, skulle det aldrig förmå bygga upp sin egen komplexitet
och sitt eget vetande. Därmed klarnar den klassiska frågeställningen om
socialvetenskapens möjlighet till samhälliga värderingar då den själv är hänvisad att
arbeta i detta samhälle, i sitt eget studieobjekt (Luhmann, 1992).

Om å andra sidan ett observerande system såsom en teori vore helt fristående
från den cybernetiska loop den observerar, talar von Foerster om avskrift, en
överföring utan tolkningsbehov, som skulle fungera helt mekaniskt (von Foerster,
1981). Det skulle inte längre handla om observation, teoretisk behandling eller
analys, med språkets mångtydighet som det sociala systemets signum, utan enbart
om en form av reflexverkan mellan oberoende delar.

Detta kan emellertid ses som ytterligare ett exempel på den klassiska
epistemologiska frågan om vad som kan påstås om världen och ej. Luhmann kommer
endast med en ny vinkling på problemet. Hur mycket kunskap utvecklar teorin på
basis av det studerade objektet och hur mycket härrör från dess egna strukturer och
dess egen självproduktion (Harste, 1992)?

I samband med en epistemologisk betraktelse över fenomenet förändring och
systems självproduktion är det värt att erinra om två logisk-matematiska teorier.
Dels handlar det om den s k gruppteorin från mitten av 1800-talet som talar om en
mängd, ett system, som i matematisk mening bildar en grupp såvida vissa (fyra
villkor) postulat är uppfyllda. Dessa postulat innehåller bl. a. kombinatoriska regler
för elementen i gruppen som när de verkar skall resultera i ett element som tillhör
gruppen. Med andra ord; resultatet av en förändring bryter inte gruppen utan håller
sig inom dess gränser. Gruppen eller systemet som helhet förändras inte.

Det var först i och med Russel och Whitehead lade fram sina logiska tankar och
utredningar i verket Principia Mathematica som problemet med förändring av systemets
element eller delsystem å ena sidan och förändring av systemet självt å den andra
blev klarlagt. Man talar om klasser istället för grupper och grundkriteriet är att det
som innefattar alla element i en klass ej själv får tillhöra klassen. Detta för att undvika
paradoxer liknande problemet med barberaren som rakar alla som inte rakar sig
själv. Det går inte att svara på frågan om han rakar sig själv ifall han själv tillhör
klassen av män som rakas. Man måste alltså uppmärksamma skillnaden mellan
element och klass (eller mängd) samt att klassen inte kan innehålla sig själv som
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element. På samma sätt med relationen mellan tinget och dess namn eller tecknet
och dess betydelse.

Den logiska typläran leder till de viktiga slutsatserna att, för att undvika paradoxer,
måste man noga skilja på de logiska abstraktionernas hierarkiska nivåer samt att
höjer man sig från den ena logiska nivån till den närmast högre krävs en diskontinuitet
eller transformation – en förändring som möjliggör en väg ut ur systemet. Denna
förändring av själva systemet skiljer sig från en förändring inom systemet som iakttogs
i fallet med gruppteorin. Man brukar tala om förändring av första ordningen (ändring
inom systemet) och förändring av andra ordningen ( ändring av systemet i sig).

Begreppet homeostas illustrerar hur ett system son helhet befinner sig i jämvikt
- är invariant, men där systemets element och interna relationer är utsatta för
förändring av första ordningen. T ex cyklisten och hans cykel inte befinna sig i
jämvikt om inte ständigt pågående korrigeringar – tyngdpunktsändringar – utförs
av cyklisten (Watzlawick, Weakland och Fisch, 1974).

En förändring av andra ordningen uppfattas gärna som något obegripligt inifrån
systemet själv, en total perspektivförskjutning. Skälet till detta kan förklaras av att
förändringen tillförs systemet utifrån och kan således ej förstås med hjälp av
systemets egna begrepp – de som åstadkommer en första ordningens förändring.
Betraktar man emellertid förändringen från ett utifrånperspektiv - alltså med hjälp
av premisser som läggs på själva systemet som helhet – ter sig förändringen mindre
gåtfull.

Här kan en jämförelse göras med autopoiesis. En utomstående betraktare
uppfattar ett systems adaption till omvärldshändelser såsom mer eller mindre styrda
av yttre signaler. Emellertid är det enligt teorin om autopoiesis på signaler – händelser
– som den inre strukturen finner meningsbärande som systemet eventuellt reagerar.
Det reagerar då på ett sätt som är i överensstämmelse med dess självorganisation.

Applicering av autopoietiska modeller

Luhmanns idévärld kring sociala system har attraherat andra socialvetenskapliga
områden såsom juridik, statsvetenskap och administration. Inom juridik har t ex
Teubner använt Luhmanns idé om kommunikation som det självproducerande
elementet i sociala system, och betraktar lagen som ett legalt kommunicerande system
som drivs av en meningsfullhet som utgår från systemet själv och där omvärlden
utgör en av detta lagsystem konstruerad social ’verklighet’ (Teubner, 1988).

G. Morgan har i sina metaforiska förklaringsmodeller också tagit upp själv-
organiserande system (Morgan, 1986). Han urskiljer teorin tre konsekvenser för
vår förståelse av organisationer och deras beteende. För det första tillsluter de sig
på ett självrefererande sätt i förhållande till omvärlden, projicerar sin självbild och
sin identitet på denna. Siffror, diagram, etc. angående förväntad försäljning,
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konkurrens, marknadstrender, etc. är inget annat än projektioner av organisationens
egna intressen och angelägenheter. De reflekterar organisationens förståelse av sig
själv. Organisationens medlemmar deltar i detta genom att de i sina olika funktioner
är med och skapar och underhåller identiteten. Organisationen inte bara ser och
förstorar vissa företeelser i omvärlden och ignorerar och blundar för andra, den
organiserar den så att den kan utgöra en bas för dess egen självproduktion.

En annan aspekt som Morgan lyfter fram är att de problem som organisationen
möter i omvärlden inte sällan är mycket nära knutna till just den identitet man
försöker upprätthålla. Genom att se sig själv som någonting som skall överleva
gentemot händelser i omvärlden där ute, dess hot och möjligheter, blir organisationen
egocentrisk, skall hävda sig själv till varje pris. Resultatet kan blir orealistisk
identitetsuppfattning eller helt enkelt undertryckande och förstörelse av den omvärld
man är beroende av. Som exempel nämns vissa skrivmaskins- och klocktillverkare
som vägrade se den digitala teknikens betydelse, gick på i de traditionella spåren
och konkurrerades så småningom ut. Självbilden de projicerade i omvärlden var för
snäv, för trångsynt, den hade inte plats för den nya tekniken. Att vänta och se
istället för att vara med och skapa i händelseförloppet, utmärker dessa egocentriska
organisationer. Istället borde de utforska möjliga identiteter i den omvärld de befinner
sig och på så sätt utvecklas tillsammans med denna i en, med ett begrepp från
Gregory Bateson, ’systemisk vishet’.

Morgan understryker som en tredje punkt vikten av att tänka och handla syste-
miskt; mer självreflektion, mindre självcentrering.

Social autopoietisk teori utgör grund för en analysmodell utvecklad av Johannes-
sen (1998). Den tolkar relationen mellan organisationsförändring och
organisationsstabilitet som en dynamik mellan normativa, slutna, interna förlopp
och kognitiva, öppna sådana. Modellen har också kunskapsteoretiska implikationer
för organisationen.

Det självorganiserande perspektivet i organisationsstrategiska sammanhang är
föremål för en nederländsk avhandling (Romme, 1992). Modellen utgår från
existensen av en s.k. dominant grupp av personer som inom ett företag utgör den
drivande kraften vid formandet av strategier i olika sammanhang. Modellen bygger
i sin självorganiserande struktur på sex variabler eller kategorier som verkar i eller
på gruppen: framkallade och autonoma handlingar bland gruppmedlemmarna,
svårigheter för gruppen, perceptionen i gruppen, gruppens omvärld samt den
repertoar av handlingar gruppen visar upp. Empirin bakom är baserad på studier
av tio internationella företag under ett tidsspann av totalt 50 år.

Dessa sex variabler står under inverkan av varandra och kan hålla varandra mer
eller mindre i schack. Så t ex inverkar gruppens gemensamma perception på urvalet
av vilka svårigheter som skall anses relevanta i ett visst sammanhang. Autonoma
respektive framkallade handlingar hänger ihop med hur hårt gruppen är
sammanknuten och därmed den gemensamma perceptionens styrka. Genom
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förändringar i och konsekvenser av autonoma och framkallade handlingar kan den
etablerade repertoaren brytas upp och en ny sådan formas. Framkallade handlingar
kan få oavsedda konsekvenser som kan ändra bilden av vilka svårigheter som skall
uppmärksammas. Detta i sin tur får gruppens gemensamma perception att ändras,
vilket understöds av autonoma handlingar med stimulans i omvärlden. Så småningom
växer en ny repertoar fram för den startegiska formationen.

Organisationskulturens autopoietiska dynamik vid organisationsförändring
studeras i en avhandling av Sabló (Sabló, 1998). Studien styrker hypotesen att
organisationskultur som en helhet inte reagerar passivt på stimuli från omvärlden
utan genom ett kollektivt interagerande utgör den en aktiv mottagare och ett aktivt
medel genom vilket organisationens medlemmar anpassar sig till de händelser och
situationer de möter. Medlemmarna i den studerade gruppen skapade och
återskapade sin kultur trots förändringar i organisation, uppgifter och roller.
Undersökningen styrker således organisationskulturens självrefererande natur.

Självorganiserande modeller har t ex också använts i samband med studiet av de
samverkansmönster som utvecklar sig i en organisation vid implementering av
’groupware’ (Wolf, 1999). Hur självorganiserande samverkan kan utvecklas i ett
flöde av arbetsmoment och kundinsatser är en annan studie (Just-Hahn och Herr-
mann, 1999).

Också inom statsvetenskap har idéerna slagit rot. Jessop t ex pekar på att det
politiska systemet i det moderna samhället inte längre är den dominerande kraften
utan ingår i komplexa relationer till andra autonoma, autopoietiska system (Jessop,
1990). Staten är en fiktion, en semantisk artefakt som tjänar som själreferens för
politiskt ansvar i komplexa maktkretsar.

Också bland gruppbildningar inom en organisation har självorganisation stude-
rats. Smith & Comer redogör för en studie där dynamiken i små turbulenta,
gruppbildningar långt från jämvikt, undersökts (Smith och Comer, 1994).
Självorganisationsmodellen stöder insikten att för att få en grupp som helhet att
förändra sitt beteende, mogna och bli effektiv, måste det till experimenterande och
självreflexion i gruppen.

Kommunikationsforskaren N D Batra försöker se det amerikanska samhället i
perspektivet av ett självproducerande, självförnyande system, där television och
kommunikationsteknologi spelar en avgörande roll för om detta system, detta
amerikanska samhälle verkligen skall lyckas med sin självförnyelse eller slutgilltigen
förfalla (Batra, 1990). Teknologin tvingar fram strukturella förändringar, en
morfogenesis. medan kultur och politiska ideologier orsakar systembalans, status
quo. Frågan är bara vilka strukturella förändringar som kommer till stånd och vilka
ideologier som hjälper till att balansera det hela. Teknologin har som bekant ett
janusansikte.

Samma tema är S Braman inne på, då hon använder begreppet autopoietisk stat
som bas för att diskutera valet av kommunikationspolicy för erhållande av maximal
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demokratisk potential i en nätverksmiljö (Braman,1994). I morfogenetiska, sociala
system, påverkar individuella och kollektiva beslut systemets evolution (Hughes,
1987). Oberoende av intention får individuella handlingar synergieffekter. Morfogena
processer ingår i autopoiesis I denna utgör autonomin för individuella aktörer en
viktig förutsättning för experimenterande och därmed en framgångsrik och
evolutionär process.

Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap anknyter S Brier till bl. a.
autopoietiska processer i den teoretiska struktur han kallar cybersemiotik, och som
är ett försök att interdisciplinärt (semiotik, cybernetik, sociolingvistik) vidga modellen
för förståelse av problemen kring kunskapsorganisation och informationsåtervinning
(Brier, 1996). Kommunikation såväl som organisation är huvudaspeker inom BDI
- området. Båda går in i varandra och är en del av varandra, vilket naturligtvis försvårar
modellkonstruktionen inom respektive område. Brier vill därför, med hjälp av en
interdisciplinär ansats försöka undkomma de svagheter som ensidiga perspektiv
hittills har gett inom forskningen kring kunskapsorganisation såväl som informa-
tionsåtervinning.

Luhmann, autopoiesis och den empiriska analysen

Inför analysen av kraftspelet i biblioteksorganisationen gör jag här en genomgång
av mina egna ställningstaganden till Luhmanns autopoietiska modell.

Den autopoietiska modellen, utvecklad inom naturvetenskapen, appliceras inte
utan vidare inom socialvetenskapen. Det handlar inom sociologin inte bara om
betydligt större och mer svårkontrollerade system utan också om att en lämplig
begreppsapparat måste utvecklas som både är tydliggörande och samtidigt tillräckligt
abstrakt för att inte fastna på för låg nivå och därmed hindra modellens utveckling
och tillämpning. Man kan ställa sig skeptisk till sociala systems eventuella autopoie-
tiska beteende, men mycket talar för att en mekanism av liknande utseende skulle
kunna vara för handen (Mingers, 1995). Luhmann har lagt fram en modell – det
återstår att testa och diskutera den.

Jag uppfattar den individuella människans upplevelse av världen som partiell,
där den individuella tolkningen har mycket gemensamt med den andra människor
gör, men kongruensen är inte fullständig och dessutom varierar den från område
till område. Som subjekt och individ utgör människan ett psykiskt självproducerande
system på basis av de medvetandestrukturer som ingår i hennes identitet. Hon kan
delvis förhålla sig till sin egen verklighetsstruktur men inte helt och hållet. Hennes
projicering av sina egna egenskaper, synsätt och problem på omvärlden och andra
människor, utgör ett exempel på detta. Det finns en blind fläck som är centrum för
hennes identitet och samtidigt en förutsättning för hennes livskraft och överlevnad.
Möjligheterna är större för henne att observera de verklighetsstrukturer som andra
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individer och grupper av individer använder sig av, dock fortfarande fängslad i sin
egen verklighetsstruktur. Detta är ett viktigt epistemologiskt konstaterande. Den
vetenskapliga kommunikationsprocessen handlar om att erhålla kongruens med
andra relevanta individer i det strukturella seendet, men med bibehållen individuell
identitet. Tankar kring dessa problem har dokumenterats av den franske sociologen
Edgar Morin, vilka analyseras och diskuteras i en svensk, vetenskapsteoretisk
doktorsavhandling (Holmqvist, 1993).

För att konkretisera med exempel: mitt syfte med avhandlingen är att förstå ett
fenomen i omvärlden - bibliotekets förändringsdynamik - vilket handlar om att få
meningsfullhet i det jag studerar utifrån min egen identitet och förförståelse, d.v.s.
min psykiska struktur. Genom avhandlingen knyter jag relationer till ett vetenskapligt
samfund, påbörjar en kommunikationsprocess. Informationen utgörs av
avhandlingens innehåll, yttrandet är dess skrivna form och muntliga försvar.
Förståelsen det vetenskapliga samfundets acceptans.

Relationen mellan individ och socialt system är en relation mellan ett själv-
producerande system och en självproducerande omvärld, vars självproducerande
komponenter är olika. I individens fall sker produktionen med hjälp av processer i
medvetandet, i det sociala systemet handlar det om kommunikation. Gränsen mellan
de båda systemen går mellan det enskilda medvetandet och dess samspel med
omvärlden, mellan de sociala kommunikationsprocesserna och det individuella
förståndet. Skilda psykiska system relaterar till varandra via sociala
kommunikationsprocesser, sociala system relaterar till varandra via individuella
medvetanden. Det är i grund och botten samma relation.

Organisationens identitet, dess utmärkande egenskaper, formas genom dess
interna relationer och struktureringar, som i sin tur bestämmer på vilket sätt den
förhåller sig till omvärlden. Omvärlden utgörs av andra sociala system och de
individer, psykiska system, som relaterar till organisationen. Den komplexitet som
organisationen möter hos dessa medför att den väljer relationer som kan betecknas
som meningsfulla för den själv och dess identitet. Meningen bekräftas i kommuni-
kationsprocessen genom förståelsen. Finns ingen förståelse kan ej heller någon
relation upprättas. Det andra systemet måste svara, och svara på ett sätt som bekräftar
systemets identitet och därmed dess gräns, vilken systemet hela tiden förhåller sig
till och själv drar. Här vill jag påminna om Beers parvisa homeostatiska
systemkontroll, där signaler mellan de två systemen genom bekräftelse förstärker
eller försvagar systemens respektive jämvikt.

I den följande analysen vill jag med hjälp av den autopoietiska modellen tydliggöra
inte bara hur kommunikationen mellan biblioteksorganisation och dess närmaste
omvärld i form av användare och moderorganisation spelar en viktig roll i
organisationens förändringsmöjligheter, utan också hur de interna subsystemens
inbördes kommunikation har betydelse för organisationens identitet och dess
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överlevnad. Krafterna som tidigare analys blottlagt utgör potentiella strukturer för
dessa kommunikationer.
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8. ANALYS AV DEN SJÄLVPRODUCERANDE
DYNAMIKEN I BIBLIOTEKSORGANISATIONEN

Den första analysen har med hjälp av olika systemiska aspekter kartlagt krafter som
mer eller mindre påverkar organisationsutvecklingen i ena eller andra riktningen.
Då organisationen explicit deklarerat att en förändring skall ske och hur den är
avsedd att ta form är de krafter som stöder denna förändring också explicita i den
meningen att de är medvetna och formellt godkända av organisationen. De krafter
som verkar i motsatt riktning är inte accepterade i sin egen rätt, utan blir på sätt och
vis socialt omedvetna krafter som inte kan erkännas såsom motverkande och till
och med kan verka i symbios med förändringskrafterna i viljan att hålla den
organisatoriska jämvikten intakt (Katz och Kahn, 1978).

De krafter som kartlagts i den första analysen är sammanställda i Figur 9 nedan.

Figur 9. Sammanställning av krafter i förändringsdynamiken

Till vänster i Figur 9 anges de delsystem som i analysmodellen utgjort olika perspektiv
på organisationen och dess olika komponenter och företeelser. De krafter som
inom varje perspektiv kan sägas stödja och forma organisationsförändringen följer
i kolumnen därefter. Den sista kolumnen upptar traditionsknutna och mer slutna
krafter som mer eller mindre motverkar den aktuella förändringen inom perspektivet.
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Utgångspunkten för analysen har hittills varit teleologisk, att dynamiken i
händelseförlopp och attityder inte är helt slumpmässig utan försöker rikta in sig
mot ett mål. Organisationen – bibliotekssystemet i stort – är ett öppet system vars
delar samverkar för att organisationen skall nå sitt mål och lösa sina uppgifter. Det
är i denna samverkan som kraftspelet kommer in.

Olika grader av krafters samverkan illustreras i Figur 10. I system A är samverkan
mellan krafterna stor och organisationen förändras synbart i en riktning. I system B
är de motverkande krafterna sammanlagt större, en samverkande kraft i en riktning
blir svagare och förändringen går långsamt. I system C är samordningen så svag att
organisationen saknar rörelseriktning.

Beslut, åtgärder, ageranden, förhållningssätt är exempel på organisatoriska krafter.
Dessa krafter påverkar varandra, liksom de påverkar och påverkas av krafter utanför
systemet. Organisationens interna relationer, intressen och angelägenheter, får stort
utslag för vilka externa relationer som ’tillåtes’ bli betydelsefulla och tas på allvar,
och vilka som mer eller mindre negligeras. En organisations strävan efter mål och
fullgörande av sina uppgifter, är ett resultat av individuella krafter, var och ens per-
sonliga önskningar, förmåga, energi och möjligheter. De olika grupperna av krafter
som finns listade i Figur 9 utgör kraftpilar i ena eller andra riktningen.

Är traditionen och slutenheten tillräckligt starkt kommer alltså organisationen
att hindras på sin väg mot förändring.

Figur 10. Krafters samverkan för systemförändring

Den tidigare ansatsen att tolka organisationen konstruktivistiskt med hjälp av
subsystem får i och med analys av kraftspel och dynamik lämna plats åt ett mer
evolutionärt paradigm. Detta innebär att syfte och mål med förändringen skjutes i
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bakgrunden till förmån för ett meningssökande av mer självrefererande slag.
Övergången sker med hjälp av Beers cybernetiska modeller (Figur 7-8) som utvecklats
med utgångspunkt från en medveten och påverkbar organisationsstyrning. Att
styrningen inte alltid blir så framgångsrik förklaras bl. a. med hjälp av de
homeostatiska låsningsmekanismer som ingår i modellen. I Beers modellkomplex
tydliggörs relationer och informationsutbyte mellan verksamhetens olika delar, dess
ledning och omvärld, hur de påverkar varandra i uppfattningen om vad
organisationen är och bör göra, samt hur delsystemen kan upprätthålla ömsesidiga
homeostatiska tillstånd.

Jag försöker därefter lösa upp förståelsen av arten och mekanismen i systemets
låsning med stöd av teorier om självproducerande sociala system såsom det framlagts
av Niklas Luhmann. Teorin utnyttjas inte bara i relationen mellan de olika
delsystemen i organisationen, utan kan också hjälpa till att förstå uppbyggnad och
förändring av tillstånd hos de båda systemen användare och biblioteksorganisation.

’CYBERNETIKEN’

Den första delen av denna analys handlar om de interna informationsflödena och
hur den operativa, administrativa och beslutande verksamheten i biblioteket kan
tolkas med hjälp av Beers cybernetiska modell (Figur 7).

De operativa verksamheterna i biblioteket motsvaras i modellen av systemen
1A-1D. Det är här som det tekniska systemet tillämpar större delen av sina
komponenter, liksom målsystemet sina operativa intentioner och formuleringar.
Koordineringen av de olika verksamheterna såsom katalogisering, lån, informations-
sökning - system 2 i modellen - sker till största delen via de tekniska systemet och
dess huvudkomponent LOLITA. Det handlar om bibliotekstekniska begrepp, termer
och koder som måste hanteras och tolkas på samma sätt inom samtliga berörda
verksamheter. Där det datorstödda systemet inte har någon täckning får avdel-
ningschefer och inte minst den personal som delar sin tid mellan de olika verksam-
heterna tillskrivas betydelse i detta avseende.

System 3, vilket enligt Beers modell har till uppgift att styra och kontrollera den
interna stabiliteten i organisationen, bör i biblioteket motsvaras av enhetscheferna
som har personal-, program- och budgetansvar för respektive enhet och därmed
utgör ett metasystem till system 2 genom denna sin resursallokering (se figur 1-2).
Det betonas dock i arbetsordningen att enhetscheferna skall arbeta utåtriktat, att
kontakten med användarna är av central betydelse. Detta innebär att de också skulle
kunna tillskrivas en ställning som motsvarar system 4 i Beers modell. Emellertid
har detta system, ’ the biggest swich’ som Beer kallar det, en så pass avgörande
betydelse för organisationens totala jämvikt i sitt balanserande av externa och interna
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händelser, att jag inte anser bibliotekets enhetschefsbefattningar svara mot detta.
De utgör endast en del av det administrativa ledningssystemet.

I system 4 vill jag inkludera såväl det adaptiva som det stödjande systemet där
relationer och samverkan med omvärlden är utmärkande drag (Katz och Kahn,1978).
När det gäller biblioteksorganisationen är detta emellertid aktiviteter jag tidigare
tillskrivit den strategiska ledningen, bibliotekschefen och biblioteksnämnden, vilket
utgör system 5 i modellen. Slutsatsen blir att något system 4 inte tar gestalt i enlighet
med Beers modell, utan dess funktioner blir fördelade på system 3 och 5, till största
delen på det senare. Och som tidigare konstaterats valde biblioteket, i motsats till
de rekommendationer Habberstadsrapporten kom med, att inte satsa på någon
enskild funktion i form av marknads- eller planeringsavdelning. Möjligen skulle
den ledningsgrupp där chefsbibliotekarien och enhetscheferna ingår och som
sammanträder kontinuerligt, kunna utgöra en slags samordning enligt system 4.
Men den gruppen är ingen organisationsenhet med egna resurser och egen
arbetsordning.

Visserligen poängterar Beer att system 4 mycket väl kan bestå av ett antal
aktiviteter spridda i organisationen och som förser den högsta ledningen med
information. Detta kräver emellertid att man bland de olika aktiviteterna har en
samlad bild av vad organisationen är och skall vara. Men i den situation som råder
i det aktuella biblioteket är det just denna fråga som är under utveckling. Det skulle
tala för behov av ett mer samlat och organiserat system 4.

Uppgiften för ett system 4 skulle bl. a. vara att förmedla och underlätta
information upp och ner genom organisationen. För detta måste systemet organise-
ras. Finns ingen sådan organisation är det ganska lätt att organisationens interna
informationsförmedling fallerar. Det framkom t. ex. vid intervju med personal kritik
angående information från den strategiska ledningen. Man kände sig inte tillräckligt
informerad innan beslut fattades.

Den strukturförändring till mer användarstyrd verksamhet som ägde rum genom
bildandet av enheten för användarservice respektive mediaförvärv kan ses som ett
försök att styra verksamheten inom avdelningarna efter nya premisser. Kanske hade
detta behövt få stöd i ett mer uttalat och organiserat system 4, som mer underlättade
samordningen av intentionerna i system 5 med händelser i system 1-2.

System 5 i Figur 7 utgörs av den översta ledningen och motsvarar universitets-
bibliotekarie och biblioteksnämnd. Här utövas den strategiska ledningen av
biblioteket, baserad på en bild av vad biblioteksverksamhet är idag och vad den kan
bli i morgon. Denna bild påverkas dels genom signaler från omvärlden som kommer
mer eller mindre direkt till system 5, dels genom information som går upp genom
bibliotekssystemet och som delvis kan justeras i system 3. Bibliotekschef  och
biblioteksnämnd har sin närmaste omvärld i universitetsledning, såväl rektorsämbete
som olika fakultets- och institutionsföreträdare. Men också kontakter med
biblioteksvärlden i övrigt påverkar bilden av framtiden. Man har där lättare att
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påverkas av externa attityder ifråga om nätverksutveckling och ändrade betingelser
för verksamheten, än vad man generellt kan förväntas ha längre ner i den operativa
biblioteksverksamheten. Förslag till förändring uppfattas där gärna i ljuset av de
egna operativa uppgifterna.

Beer talar om ett metaspråk som används av ledningen för organisationen och
som utmärker sig genom begrepp som inte riktigt stämmer överens med de begrepp
man brukar inom de operativa verksamheterna. Även om de olika operativa cheferna
deltar i beslut på toppnivå, kommer det att uppstå svårigheter att översätta besluten
nere på avdelningen. Missförstånd eller snedtolkningar är svåra att undvika, då
besluten måste översättas till de begrepp och den verksamhetslogik som gäller på
de olika avdelningarna i fråga. Det handlar i Beers terminologi om såväl signal-
översättning som förstärkning av information, när denna går från ett system till ett
mer komplext sådant.

De båda måldokumenten utgör två formella krafter för organisationsförändring.
Inte minst det som signerats av rektorsämbetet är ett kraftigt stöd för den
strukturförändring som nätverksuppbyggandet utgör. Tillkomsten av detta
dokument kan ses som ett resultat av biblioteksledningens strategiska relationer till
den närmaste omgivningen och är en process som till stora delar utspelar sig på
denna nivå. Min bedömning är att det här inte föreligger någon större skillnad i
komplexitet och ’variety’.

Biblioteksledningen, d.v.s. nämnd och bibliotekschef, får lättare än biblioteket i
övrigt bekräftelse på sin syn på bibliotekets identitet och vad det står för i den
omvärld den verkar. Med några undantag saknar nämndens medlemmar
biblioteksanknuten bakgrund och bör därför ha lättare att dela universitets- och
fakultetsledningarnas syn på universitetet och dess informationsförsörjning. Den
målformulering som växer fram här kan därför formuleras på ett sätt som ger mening
åt båda håll. Man känner igen sig.

Problem uppstår när biblioteksledningen skall föra målformuleringens
intentioner vidare ner i organisationen, att formulera och implementera i biblioteks-
tekniska termer och aktiviteter. Här finns en parallell till organisationens struktur-
förändring i stort och vad som dessa strukturer omfattar i aktiviteter. Likaså
återkommer problemet med informationskodning och att kommunicera i ’rätta’
termer för att bli förstådd.

Som visats av Milsta hamnar de chefer, som har att överföra och förverkliga de
övergripande målen i operativ verksamhet, lätt i händelsernas korsdrag och får sällan
det stöd från organisationsledningen de behöver (Milsta, 1994). Det är mellan-
cheferna, den koordinerande nivån i organisationen, som har betydelse för top-
down implementeringar. Det är här, som påpekats tidigare, ledningens intentioner
lätt försvinner i missförstånd och olika tolkning av begrepp. Det handlar i bibliotekets
fall i första hand om enhetschefer, men också en del avdelningschefer. Återigen
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kommer frågan om vad ett mer organiserat system 4 skulle betyda i detta
sammanhang.

Som framkom i en utvärdering bland personalen efterlyste många ett större
explicit målmedvetande i biblioteksverksamheten. Man hade helt klart inte uppfattat
och funnit det övergripande måldokumentet tillräckligt meningsfullt för den egna
uppgiften i organisationen. Som visats av bl. a. Hackman – Oldham har det stor
betydelse för trivsel och effektivitet att den enskilde tjänstemannen har möjlighet
att sätta in sina egna arbetsuppgifter i ett större sammanhang och att uppleva sitt
områdes kongruens med verksamheten i övrigt (Hackman och Oldham, 1976).

Den strukturella förändring som organisationen haft som mål att genomgå i
form av ett mer öppet förhållningssätt till användarkollektivet och omvärlden synes,
inte få samma genomslagskraft inom alla delar av organisationen, beroende på olika
uppgifter och verksamheter, och en omvärldsbevakning i fas med detta (Lawrence
och Lorsch,1967). Den totala bilden av biblioteket och dess verksamhet påverkas
och blir mer eller mindre tillgänglig för föreslagna förändringar. Framförallt då
förändringen, som tidigare analys visat, undviker att gå på djupet i arbetsuppgifterna.
En så pass grundläggande verksamhet för bibliotekets hela professionalism som
klassificeringen utgör, borde t. ex. kunna ske i närmare kontakt med användarna
(Janowska och Young, 2000; Bing, 2000; Buttlar och Garcha, 1992). Bland dem
möter biblioteket de frågor och problem det är till för att lösa och där borde också
ifrågasättande och utveckling av dess viktigaste intellektuella transaktionsprocess
ta form. Fördelningen av uppgifter inom biblioteksorganisationen och dess
avdelningar bör anpassas efter de relationer som finns till omvärlden och användarna.
En verksamhets decentralisering motiveras bl. a. av att uppgifter och ansvar bör
ligga där kunskapen om behov och efterfrågan är som störst. Den information
som går från system 1-2 och uppåt i organisationen blir annars lätt distorderad och
ofullständig.

Varje avdelning har sin egenart, sina kontakter och informationskanaler till
omvärlden. Informationsavdelningen t. ex. har ofta en direkt och tät kontakt med
inte minst studenter, medan katalogavdelningen möter en annan kategori användare
vid behov av råd och förslag i accessionsfrågor. Man ser gärna sin egen uppgift som
viktigast och tyngst inom organisationen och tolkar företeelser i omvärlden till
förmån för detta. Det finns latent ett internt självförsvar inom varje operativ
verksamhet, och lösningar och strategier i helhetens intresse kan vara svåra att
acceptera om man känner sin egen verksamhet hotad.

Den cybernetik som finns inom system 2 är till stora delar knuten till det dator-
stödda bibliotekssystemet. Det är dess regler och koder som bestämmer strukturerna
för kommunikationen mellan de olika avdelningarna. Katalogen är ett mönster och
en process som definierar bibliotekets bestånd och som är bibliotekets historiska
kärna och professionella identitet. Den arkitektur som LOLITA- systemet har, och
som mångfaldigats i det expanderande nätverket, förstärker katalogens betydelse.
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LIBRIS-systemet spelar emellertid också en viktig roll, dels som katalogiserings-
auktoritet, dels som ett bibliografisk söksystem för bibliotekspersonal. Med andra
ord så hävdar sig lätt bibliotekstekniken och bibliotekstraditionen på bekostnad av
en större lyhördhet för omvärldens och användarnas ämnesproblem. Detta berör
inte minst den tvärvetenskaplighet som ett av de övergripande målen ser som
bibliotekets uppgift att stödja och underlätta.

Samverkan måste utvecklas mellan de krafter som stöder tradition och slutenhet
och som framförallt finns inom den operativa verksamheten men också i omvärld
och bland användare, och de krafter som vill förändring (Figur 9). Det handlar om
att ’rätt’ organisera kommunikationen i biblioteket. ’The biggest switch’ skulle kunna
utgöra en modell för en sådan samverkan.

Det som Beers modell kan hjälpa till att illustrera är problemet med att bilden
av bibliotekets uppgift och framtid utvecklas olika beroende på var i organisationen
man befinner dig och vilken omvärldskontakt som är för handen. Den visar också
på hur barriärer och hinder av olika slag kan hindra organisationens interna
kommunikation och informationsförmedling, med bl. a. den påföljden att de olika
framtidsbilderna av mål och syfte inte möts och bearbetas i den löpande verksam-
heten. Det uppstår snarare ett jämviktstillstånd mellan olika operativa delar och
mellan den operativa verksamheten och omvärlden som kan vara svårt att utmana
och bryta för att åstadkomma de förändringar som beslutats. Det blir ur
förändringsperspektivet en form av låsning i beteendemönstren som försvårar ett
ifrågasättande av traditionella, invanda aktiviteter. Denna form av jämviktslåsning
skall jag nedan diskutera med hjälp av den andra av Beers tidigare redovisade
modeller.

Låsningar i dynamiken

Den motverkande kraften i den här studerade organisationsförändringen är i
allmänhet inte någon explicit uttryckt vilja bland aktörerna att hindra en förändring
att komma till stånd. Jag menar att det snarare kan förstås som en låsning i tradition,
invanda rutiner och beteendemönster. Hur den låsningen eller stabiliserings-
dynamiken går till kan generellt åskådliggöras med hjälp av Beers figur 8. Enligt
denna förutsätts två system verka tillsammans för upprätthållandet av ett
homeostatiskt tillstånd. Genom att tolka varandras signaler reagerar systemen på
’fel’ signal. De har lärt känna varandras beteendemönster och avviker något av
dessa från vad som kan tolereras inom jämvikttillståndet resulterar det i signal för
korrigering från det andra systemet.

Modellen har främst utvecklats för förståelse av system 4, ’the biggest switch’.
Detta system är som framgått emellertid svårt att urskilja i biblioteksorganisationen.
Jag kommer istället att tillämpa modellen på den kraftdynamik kring organisations-
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förändringen som utvecklats tidigare och visa på hur ’låsningar’ som uppstår i olika
delar kan samverka med varandra och på så sätt påverka hela organisationen.

Som första exempel väljer jag beslutsfattandet på den strategiska ledningsnivån
och hur det presenteras och accepteras längre ner i organisationen. Beslutet
förmedlas och presenteras för det mesta av avdelningschef  eller annan ansvarig,
som själv på ett eller annat sätt varit inblandad i beslutsprocessen. Konsekvenserna
för avdelningen förklaras mer eller mindre i termer som är specifika för den operativa
verksamheten, för att därmed skapa bättre förståelse för beslutet och acceptans av
eventuella konsekvenser för verksamheten. Ledningssystemets beslutstillstånd
mildras därmed i mötet med det operativa systemet. Frågan är emellertid hur mycket
detta system uppfattar av icke-normaltillstånd som ju bör ligga i beslutet, om man
med detta avser att åstadkomma förändring. Som framgick av intervju med
biblioteksledningen (s. 117) var det relativt lätt att få förståelse och gehör för
förändring så länge frågorna befann sig på planeringsstadiet. När beslutet däremot
mötte verkligheten i t. ex. en kris regredierade man gärna till tidigare gruppbeteenden
och visade därmed hur mycket man i grunden hade förstått och tagit till sig. Om å
andra sidan det operativa systemet uppfattar fullt ut den förändringen som ligger i
beslutet, kan det reagera på ett sådant sätt att ledningen väljer att mildra sitt tidigare
beslutet. Här kan således föreligga en ömsesidig anpassning som bygger på lättja
eller rädsla för utmaning och uppror.

Ett andra exempel på ömsesidig justering enligt Beers modell är relationen mellan
den målsättningsprocess som genomfördes internt och resulterade i ett dokument
samt konkretisering och förverkligande av dessa mål i operativa termer och
handlingsplaner. Många av dessa handlingsplaner fick ett innehåll av mycket trivial
och traditionell karaktär. Det var som om man inte orkade lyfta sig till den nivå och
attitydförändring som måldokumentet avsåg. En förklaring kan ligga i att personalen,
samtidigt som förändringar genomförs, skall upprätthålla service och tillmötesgå
de krav och förväntningar som användarna har vant sig vid. Detta fungerar som ett
slags korrigeringstryck tillbaka till traditionella ansatser och tänkesätt, vilket också
kan gälla kontakten mellan de olika operativa verksamheterna i sig inom
organisationen. Signaler om att uppgifter kommer att tolkas och utföras på ett
annorlunda sätt än tidigare resulterar i ifrågasättande eller problem och krav på
ytterligare insatser för dess genomförande. Systemet kan därför lätt sjunka tillbaka
i de tidigare beteendemönstren.

Ett tredje och liknande tolkningsmönster kan läggas på katalogen, det
datorstödda bibliotekssystemet och de operativa processer som anknyter därtill.
En av de intentioner som finns i nätverksuppbyggandet och som är formulerat i
dess mål gäller uppbrytandet av informationsbarriärer mellan olika discipliner. Man
säger sig vilja uppnå större mångfald och synergieffekt genom att stimulera
kommunikation över ämnes-, kultur- och geografiska gränser och därmed intensifiera
användningen av informationsresurser. Skall detta låta sig göra måste det inbegripa
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bibliotekets mest professionella instrument, nämligen katalog och andra hjälpmedel
vid informationssökning.

Såväl personal som användare har i enkäter och intervjuer uttryckt en stor
tveksamhet angående systemets användarvänlighet. Personalen förlitar sig i mycket
på LIBRIS och detta system styr också katalogiseringsprocessen. Jag menar att detta
medför en stark korrigerings- och stabiliseringsmekanism mot systemförändringar.
Att bryta upp informationsbarriärer mellan discipliner kräver bl. a. ett nytänkande
i fråga om klassificering, för att på så sätt ge användarna bättre tillgång till fler och
okända informationsresurser. Initiativ i den riktningen försvåras och ’korrigeras’
genom ett LIBRIS- styrt katalogiseringsförfarande som lätt kan bli rutin, inte minst
då denna uppgift helt och hållet ligger förlagd till enheten för mediaförvärv. Den
tekniska utvidgning och öppning som det datorstödda nätverket erbjuder måste
följas av sin intellektuella motsvarighet. En intellektuell utvidgning och öppenhet
kunde t ex innebära tillgång till sofistikerade hjälpmedel som förklarade och
underlättade sökning med hjälp av ämnes- och klassificeringskoder.

Motståndet mot förändring, tröghet och passivitet, finns, som framgått tidigare,
inte bara inom organisationen. De förväntningar och de behov slutanvändarna har,
styr deras bild av biblioteksorganisationen och den service den kan ge. Det innebär
att också omvärlden spelar sin roll i den stabiliseringsdynamik som organisationen
har att bemästra.

Majoriteten av användarna säger sig uppfatta biblioteket i första hand som en
institution för dokumentservice. Detta förhållningssätt kan tolkas så att användarna
lämnar bibliotekspersonal i fred i fråga om utmaningar, jämvikten störs ej. Samtidigt
utgör klassifikationssystemet såsom utgående direkt från biblioteksverksamheten
inte det instrument för slutanvändarnas informationsåtervinning det skulle kunna
vara. Bibliotekarieprofessionen försitter därmed möjligheten att fördjupa en
professionell kunskap i relation till användarna. Katalogiseringsprocessen som har
betydelse för den nationella bibliografiska kontrollen och LIBRIS och i mycket är
en process för den professionella kretsen, tilldelas ett större värde än klassificeringen
som är av större intresse för slutanvändarna. Således finns det mellan de två systemen
bibliotekarier och användare en homeostatisk jämvikt på grund av de förväntningar
och förutfattade meningar som användarna besitter och den bibliotekstekniska
tradition som tvingar in bibliotekarien i ett servicemönster som bekräftar
användarnas uppfattning.

De signaler i ett system som upprätthåller dess homeostatiska tillståndet med
ett annat system, kan vara mer eller mindre inblandande även i styrningen i en
tredje eller fjärde homeostasrelation. Så utgör t. ex. den kommunikation som sker
med användarna i traditionella termer signaler i såväl den ovan diskuterade
målprocessen som i fråga om förväntningarna på bibliotekarier och deras professio-
nella service. Också i fråga om katalogsystemet finns den här typen av
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kommunikation. Denna flersamverkan förstärker således ett homeostatiskt tillstånd
i hela den operativa delen av biblioteksorganisationen.

En modell för de samverkande systemparen visas i Figur 11. I bilden samverkar
det datorstödda bibliotekssystemet och LIBRIS, liksom användarna står i en liknande
relation till bibliotekspersonal och denna i sin tur till bibliotekssystemet, etc.

En signal från ett system som påverkar jämviktstillståndet hos ett andra system,
kan härigenom också inverka på stabiliteten hos ett tredje eller fjärde system. På så
sätt kan de alla medverka till den organisatoriska homeostasen och motståndet mot
förändring. Men det borde också innebära att om en tillräckligt stark signal för
förändring verkar på samtliga system i en och samma riktning, skulle
stabiliseringstendensen kunna brytas och en önskvärd förändring lättare
åstadkommas. Exempel kunde vara det som Krarup beskriver och kallar
’föregripande socialisation’ ( s. 72) eller den företeelse som refererades av Barker
vid universitetsbiblioteket i Berkley där organisationen gemensamt fastställde vilka
attityder och förhållningssätt som skulle undvikas och vilka som borde befrämjas
för att lättare åstadkomma önskad förändring i verksamheten (Krarup, 1993; Barker,
1995).

Figur 11. Homeostatiskt samverkande system i biblioteksverksamheten. En utveckling av Beers modell i
Figur 8
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Bibliotekssystemet är emellertid genom sina investeringar i profession, teknik och
regler minst benäget att ändra beteendemönster eller svara mot nya och ’främmande’
signaler från användarna. Man tolkar dessa signaler i de strukturer som föreligger.
Samtidigt förskjuts användarkollektivet till att innehålla fler studenter på bekostnad
av forskare, vilket innebär ett stärkande av en behovsstruktur med tyngdpunkt på
dokumentservice och rum för studier. Risken är då att utmanande signaler för ändrat
beteende hos bibliotekssystemets inte blir tillräckligt starka, utan drunknar i
studenternas generella behov. Systemen korrigerar varandra tillbaka till jämvikt.

Sammanfattande slutsatser kring organisationens cybernetiska kraftsspel

Med hjälp av två modeller utvecklade av Beer (Figur 7-8) har kraftspelet i biblioteks-
organisationen belysts cybernetiskt och homeostatiskt.

Det system som i Beers modell kallats ’the biggest switch’ (system 4) saknas i
stort sett i biblioteket. Detta får till följd att det uppstår ett glapp mellan den bild av
biblioteket och dess verksamhet som skapas i den strategiska delen av organisationen
och den som finns i den operativa verksamheten. Men också mellan de olika operativa
verksamheterna kan bilden lätt utvecklas olika.

Beslutsfattande som tagits på strategisk nivå tolkas längre ner i organisationen i
enlighet med den verksamhet man bedriver och de kundbehov man anser sig böra
tillfredsställa. Mycket av de operativa verksamheternas informationsutbyte har sin
bas i det datorstödda bibliotekssystemet. Icke desto mindre har de var och en sin
unika relation till omvärld och användare och får därmed sin bild av önskemål och
behov utformad på något olika sätt via information från omvärlden. Signalöver-
föringen i informationen från ledningen behöver såväl omkodas som förstärkas, då
den längre ner möter mer komplexa system i den operativa verksamheten.

Ett bättre utvecklat samordningssystem – ’the biggest switch’ - mellan
biblioteksorganisationens strategiska del och dess operativa verksamhet skulle kunna
underlätta informationsöverföringen och därmed koordinering av verksamhetsbild
och framtidsmål för biblioteket.

Genom framförallt samverkan via det datorstödda bibliotekssystemet håller de
olika operativa aktiviteterna igång en jämvikt som kan låsa systemen i rutin och
tradition, och som inverkar på relationer och informationsutbyte med såväl strategisk
ledning som omvärld och slutanvändare. Härigenom motverkas den förändring
som man vill skall komma till stånd.

Karaktären på de signaler som styr och upprätthåller den homeostatiska
jämvikten har dock ej vidare utretts i modellen. Det handlar om mänsklig
kommunikation, men det framgår ej på vilket sätt denna förmår styra de olika
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systemens tillstånd eller vilka mekanismer som ligger bakom den samverkan som
signalerna utövar på varandra och systemen.

Det är den senare mekanismen som jag nedan vill tolka djupare med hjälp av
Luhmanns modell för autopoiesis i sociala system. Jag tillämpar då framförallt
begrepp som självreferens, komplexitet, mening, interpenetration och autopoiesis.

SOCIAL SJÄLVPRODUKTION

Som en stödfunktion och ett självrefererande system måste biblioteket vara i fas
med hela universitetets verksamhetslogik (Djupvik,1995). Man måste svara upp
mot de informations- och kunskapsbehov som utvecklats och finns i moder-
organisationen. Detta låter sig inte göra om man alltför mycket ifrågasätter biblioteks-
användarnas hittillsvarande förhållningssätt till bibliotekstjänsterna. De tjänster som
dessa av tradition förväntar sig att erhålla från biblioteket måste också biblioteket
erbjuda och det i konkurrens med andra tjänster som det vill utveckla. Här föreligger
den form av självreferens som Luhmann kallar reflexivitet, en processuell
självreferens som inbegriper förväntning på reaktion och reaktion på förväntning.
Man handlar efter den självbild man har samtidigt som man är öppen för den reaktion
som kommer från omvärlden, det andra systemet. Jag skulle vilja uttrycka det så:
när reaktioner kommer står bibliotekets identitet på spel beroende på reaktionens
art och bibliotekets svar därpå. Detta blir ett led i en reflektion, en distinktion
mellan system och omvärld, där biblioteket som system pekar på sig själv som
kontrast till omvärlden. Med andra ord en ständigt återkommande identitets-
definition.

Exempel som nämnts tidigare är bibliotekspersonalens förhållningssätt till de
önskemål och förslag som användarna kan sätta på an anslagstavla. De är ofta av
traditionellt slag och gäller inte sällan rena trivselfrågor. Det handlar om biblioteket
som rum och dokumentleverantör. Den identiteten bekräftas sedan med emfas
från bibliotekets sida. Intervjuerna gav vid handen att man tog mycket allvarligt på
denna anslagstavla och ville komma önskemålen till mötes så långt det var möjligt.

Biblioteket upplevs av sin omvärld och sina användare som ett komplext system.
Att söka information, att förstå regler och klassifikationsstrukturer för att få framgång
i detta sökande, kan upplevas som svårgenomträngligt och besvärligt. Man upplever
informationssituationen som överväldigande och önskar hjälp med strukturering,
där man förväntar sig att biblioteksorganisationen kan spela en roll. Detta styrks
såväl av enkätsvaren i denna undersökning som av liknande nationella och
internationella studier (Höglund et al, 1996; Pors, 1995; Jordan, 1998).

Omvärlden i termer av slutanvändare försöker att hålla systemet bibliotek på en
hanterbar nivå genom att så långt som möjligt anpassa sig till det regelverk som
finns. På samma sätt väljer bibliotekstjänstemännen i sitt möte med användarnas
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komplexa värld att inte utmana dessa på så sätt att man får ett svar man inte tror sig
kunna hantera. Denna situation ställs såväl kontaktbibliotekarier som informations-
och låntagarservice inför. Herstens danska formulering lyder: ’Kompleksitets-
reduktioner danner muligheder for, at noget er lettere at relatere til end andet; noget
kan snarare forventes end andet’ (Harste, 1992).

De olika strukturer i användarnas informationssökningsvanor som kan skönjas
i enkätmaterialet, dels bland de olika fakultetsområdena dels bland de olika
tjänstegrupper och därmed åldersgrupper som forskare och lärare utgör, är
stabiliserade val som användarsystemet gjort i historisk tid. Man ser i allmänhet
dokumenteffektueringen som det viktigaste i bibliotekets serviceutbud, inte en
djupare ämnesbaserad professionalism i själva informationssökningen. Detta kan
uppfattas som en meningsskapande selektion som vuxit fram i relation till bibliotekets
arkiveringsfunktion. Den uttalas starkast från humanistisk fakultet, där dokumentet
i sig ofta har en stor betydelse som material i själva forskningsprocessen. Teknisk,
medicinsk och viss naturvetenskaplig forskning har i första hand intresserat sig för
de senast publicerade rönen i artiklar i specifika tidskrifter. Detta medför en
annorlunda inställning till böcker, tidskrifter och bibliotek. Dessutom möter dessa
kategorier sällan bibliotekspersonal med teknisk, medicinsk eller naturvetenskaplig
bakgrundsutbildning. Inför dessa grupper med de faktakunskaper och faktaproblem
de har, känner dessutom bibliotekarierna sig möta en än mer komplex värld. De
meningsskapande strukturer som utvecklats mellan användarna och biblioteket d.v.s.
bibliotekspersonalen ändras inte av informationsteknologin inträde på scenen. De
kan snarare förstärkas.

Kommunikation genom meningssökande

Mening är enligt Luhmann det medium med vars hjälp sociala system såväl som
individuella bearbetar komplexiteten i omvärlden. Mening blir därmed en tvingande
kraft i kommunikationen och bestämmer den struktur som väljes för denna. Då en
meningsfullhet kan aktualiseras endast genom att referera till en annan meningsfullhet
innebär det att systemet blir självrefererande då det inkluderar sig själv i
referensstrukturen. Det handlar om bevarande av identitet. Exempel är det ovan
givna, då användare och bibliotekarier möts. De båda sociala systemen möts i det
enskild, individuella mötet. För att få mening i den komplexa situation som alltid
uppstår i detta möte, väljer man - i allmänhet – att kommunicera med sådan
information att roller och identitet bekräftas, att bli förstådd.

Katalogsystemet har alltid varit den kärna kring vilken biblioteksverksamheten
rört sig, utgjort en meningsskapande referenspunkt. Inom organisationen har
katalogisering och klassificering bestämt hur poster och dokument i övriga delar av
verksamheten identifieras och behandlas. Genom LIBRIS-samarbetet bekräftas
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också denna verksamhets professionella betydelse och detta har därmed inom
forskningsbiblioteksvärlden utgjort en referenspunkt för yrkesidentitet, status och
andra meningsbärande roller. De önskemål som framkom i intervjuerna om att
denna verksamhet bättre borde tas till vara och bekräftas av biblioteket och dess
ledning, bör nog uppfattas som ett uttryck för att man ser klassificering och
katalogisering som en viktig meningsgrund och identitet i yrkesrollen.

Basen för självproduktion i det sociala systemet är enligt Luhmann kommuni-
kation, i vars definition han inkluderar såväl yttrandet, informationen som förståelsen.
Yttrandet är handlingen som har till syfte att överföra information. Kan
informationen inte förstås fullbordas inte syftet och därmed kan man inte tala om
kommunikation. Yttrandet i form av tal eller skrift är en sak för sig, informationen
– innehållet i yttrandet åter en annan, och förståelsen en tredje företeelse i kommuni-
kationskedjan. Yttrandet bör alltså ta en sådan form att förståelsen av informationen
underlättas. Detta för tillbaka till fenomenet med informations-barriärer och
kodning/avkodning som Beer presenterar i sin modell.

På bibliotekets strategiska ledningsnivån gjorde man t. ex. iakttagelser att
medarbetarna gärna ställde sig positiva till förändring vid generella diskussioner.
När det kom till konkreta åtgärder väcktes emellertid motstånd med invändningar
och ursäkter grundade i den specifika operativa verksamhetens behov. På samma
sätt hade mellanchefer ofta svårigheter att påta sig chefsrollen fullt ut och identifierade
sig gärna med medarbetarna alltför mycket.

Detta kan tolkas i termer av Luhmanns kommunikationsförståelse så att mening
i det som säges av den strategiska ledningen i första hand sätts in i ett sammanhang
där meningsfullheten framträder på en abstrakt nivå. Blir den omedelbara
verksamhetssfären och inte minst den egna personen direkt inkluderad sätts yttrandet
in i en annan meningsstruktur. Om informationen i yttrandet inte blir förstått,
väljer medarbetarna att tolka – förstå – meddelandet i linje med redan etablerade
verksamhetsmönster.

När det gäller mellanchefers tolkning av yttranden finns här en redan färdig
meningsstruktur enligt vilken chefen handlat tidigare som bibliotekstjänsteman.
Den struktur som skulle vara motiverad utifrån ledarskapets mening är därför svår
att ta till sig. Vid kommunikation med medarbetare väljer man att kommunicera för
upprätthållande av trygghet i en tidigare etablerad identitet och väjer för den
komplexitet som måste penetreras i den nya chefsrollen.

Ett annat kommunikationsmönster framträder hos de krafter i bibliotekssystemet
som understödjer de traditionella rutinerna och speglar sin identitet i omvärlden på
så sätt att alla där förekommande utmaningar uppfattas så att de kan hanteras med
de synsätt och rutiner man behärskar. Man tar t ex fasta på biblioteket som rum där
användarservicen i form av låneverksamhet och referensbibliotek är viktig. Man
intresserar sig automatiskt för de användare som förväntar sig denna form av service
och ’ser’ därmed det man kan förstå och erhåller därmed bekräftelse på sin traditio-
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nella roll. Denna attityd går att finna belägg för i personalenkät såväl som intervjuer
i biblioteket.

Kommunikation för sökande av mening kan man också finna i problemen kring
målsättningen. Det krav på meningsfullhet genom målformuleringar som låg bakom
det interna, mer operativt inriktade måldokumentet, måste också kopplas till
övergripande visioner som t ex formulerats i nätverksutvecklingens målsättningar.
Om frågorna ’varför’ ( grundläggande värderingar, visioner, övergripande mål) och
’hur’ (operativt förverkligande) ej ständigt tillåts interagera med varandra är risken
stor att systemet antingen inte kan förverkliga sina visioner eller att det inte orkar
se meningen med de operativa aktiviteter det utför. Detta kan speglas i
självreferensens mekanism, där en meningsfullhet kan aktualiseras endast genom
att referera till annan meningsfullhet.

Interpenetrering

Interpenetrering är ett begrepp Luhmann använder då två komplexa system gör sin
komplexitet tillgänglig för varandra. Som framgått ovan utgör biblioteket och dess
slutanvändare ett sådant systempar. Interpenetrering är en ständigt upprepad
händelse, då den betyder olika för de båda systemen även om de i den enskilda
händelsen konvergerar i samma punkt. Därigenom förblir systemen komplexa för
varandra. Relationsval och strukturuppbyggnad styrs av meningsfullhet varje gång
en kommunikation tar form. Så snart informationen i yttrandet ändrar karaktär
växer komplexiteten på nytt. När t. ex. biblioteket/bibliotekarien svarar på en fråga
möts i bästa fall frågare och svarare i samma punkt, en tillfällig gemensam menings-
grund men utifrån olika sammanhang. Förståelsen och bearbetning av svaret bygger
emellertid upp en ny komplexitet för frågaren, vilket i en ny fråga eller kommentar
skapar ny komplexitet för bibliotekarien.

Även inom biblioteksorganisationen kan mer eller mindra komplexa delsystem
identifieras. Det strategiska ledningssystemet har relationer utåt mot universitets-
världen men också en komplex relation till interna delsystem när beslut skall fattas
och genomföras som har konsekvens för dessa. Den meningsbärande struktur som
ledningssystemet utvecklat i kommunikation med omvärlden, t ex
universitetsledningen, utgör en interpenetreringsprocess. Man söker bekräftelse på
sina resursbehov genom att göra det i termer och med motiveringar som
universitetsledningen känner igen och kan acceptera. Samtidigt måste denna för att
kunna placera biblioteket och dess krav i ett större sammanhang reagera på dess
unika strukturer för att kunna ge adekvata resurser. Biblioteksnämndens planer att
mer distinkt peka på vad de olika fakultetsområdena får för sina pengar kan tolkas
som en vilja att mer ta kontroll över penetreringsprocessen. Kommunikation med
bibliotekets olika verksamhetsområden är andra sådana processer, där ledningen
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har att möta ett annat slag av komplexitet, mindre resurs och beroendepräglad, mer
informations- och osäkerhetspräglad. Man vill t. ex. göra sig förstådd i samband
med ett beslut på ett sätt som inte stör verksamheten alltför mycket. Beslutet
kommuniceras i ord och begrepp som är del av personalens vardag, varvid denna
svarar med beteenden som ledningen kan tolka utefter sina behov.

Den interpenetreringsprocess som kommer till stånd kan liknas vid den
homeostatiska ’kontrollmodell’ som Beer presenterar (Figur 8). De mekanismer
som ligger bakom det jämviktstillstånd som två samverkande system befinner sig i
och upprätthåller genom varandras kontroll och ömsesidiga ’korrigering’ kan förstås
också med hjälp av den meningssökande kommunikation och val av strukturer som
baseras på en redan föreliggande mening som Luhmanns modell inkluderar.
’Korrigeringen’ från ett av systemen när signalerna från det andra tolkas som
främmande är en brist på mening och när meningsbärande signaler åter kommer
från det samverkande systemet återställs jämvikten. Med andra ord; kommunikatio-
nen kan inte fortgå då dess förståelsemoment saknas genom brist på mening.

Omvärlden och slutanvändarna penetrerar – tränger in i – bibliotekssystemet
efter de strukturer som känns meningsfulla, baserade på egna behov och den
historiska bilden av vad biblioteket står för. Därmed blir den information man själv
ger och den man tar emot förstådd. Kommunikation är självproducerande.
Bibliotekspersonalen söker på samma sätt de strukturer i användarsystemet som är
igenkännliga och meningsfulla.

På detta sätt förstärker biblioteket och slutanvändarna varandra i synen på vad
katalog och bibliotekssystem har för roll i informationssökningsprocessen. Den
komplexitet som användarna möter i den bibliografiska beskrivningen undviker de
att utmana och ifrågasätta. Å andra sidan skulle en djupare och mer användartillvänd
klassificering innebära ämnesmässiga utmaningar för bibliotekspersonal inom fält
de normalt inte behärskar. Den självorganiserande processen väljer strukturer i det
mötande systemets komplexitet som känns meningsfulla och som därmed bekräftar
deras traditionella roller i mötet mellan användarsystem och bibliotek. I detta möte
har det bibliotekstekniska systemet således en förstärkande inverkan i båda
riktningarna.

Även inom biblioteksorganisationen kan relativt komplexa system mötas i en
ömsesidig kommunikativ självproducerande process. Det strategiska lednings-
systemet ställt mot det operativa verksamhetssystemet har som tidigare påpekats
olika möten med omvärlden och olika målsättningsnivåer. Samtidigt som
organisationsstrukturen skall ge uttryck för uppgifts- och maktfördelning på ett
konsekvent sätt upp genom hela organisationen skall de övergripande mål-
sättningarna spegla sig i de mer operationella målen och uppgiftsformuleringarna.
Den koordinerande nivån har en nyckelfunktion i att koppla samman strategiska
intentioner med operativa processer. Den dubbelroll som den ansvarige enhetschefen
därmed får kräver en förmåga att kommunicera och interpenetrera två nivåer med
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olika komplexitetskarakteristika. Samtidigt är den mening som skall sökas gemensam
för båda nivåerna och bör ingå i samma verksamhetslogik: att vara informations-
försörjande stödfunktion till universitetets utbildning och forskning.

Självreferensen i bibliotekssystemet på basal nivå handlar om bibliotekarier/
bibliotekstjänstemän i deras relationer till kollegor inom olika interna verksamheter
såväl som användare i omvärlden. Det handlar om attityder, rollspel, som utgör en
reflexivitet, en processuell självreferens, med förväntning på reaktion och reaktion
på förväntning.

Det handlar även om reflektion, bibliotekets identitet i relation till omvärlden,
men också om interna subsystem, som genom denna form av självreferens /
självtematisering kan splittra enhetligheten i bibliotekssystemet. Det är därför av
intresse vilka operativa verksamheter, vilka avdelningar eller subsystem som tillåts
prägla en organisation, och därmed göra hela verksamheten tillgänglig för sina
delprocesser och på så sätt tematisera den. Jag menar att katalogiseringsverksamheten,
framförallt genom sin datorisering har tematiserat biblioteket och därmed gett
organisationen den viktigaste komponenten i dess självförståelse.

Mellan de olika operativa verksamheterna stärker det datorstödda biblioteks-
systemet med hjälp av regler och terminologi en självproducerande process.
Rutinerna bygger i mycket på kraven och tolkningsreglerna kring katalogisering,
klassificering och låneverksamhet. De möten som de olika avdelningarna har med
slutanvändarna är av olika karaktär. Mötet med komplexiteten i användarsystemet
kunde lättare skapat andra strukturer i kommunikationen om inte bibliotekssidan
varit låst i bibliotekssystemets regelverk.

Bibliotekets autopoiesis

Enligt analysen ovan kan biblioteksorganisationen grovt delas in i ett ledningssystem
(system 5) och ett operativt system (system 1-2). Mellan dem finns koordinerande
enhetschefer, ett s.k. mellanled enligt Mintzbergs terminologi.

Ledningssystemet, system 5 i Beers modell, som driver förändringen av
universitetsbibliotekets roll och utformning, har i denna förändringsidé och dess
utveckling mycket kontakter i sin närmaste omvärld, universitetsledningen. Det
innebär att kommunikation mellan biblioteksledningen och universitetets
representanter på olika plan bekräftar och förstärker förändringsidén i enlighet med
de övergripande målformuleringarna som en gång stadfästs av rektorsämbetet. Man
kan tala om idéns självproducerande dynamik på denna nivå.

På den operativa nivån har man att samtidigt med en organisationsförändring
också driva en verksamhet som i stora delar måste svara mot den traditionella service
som användarna förväntar sig och frågar efter. Den verksamhetssyn och de attityder
som där etablerat sig har sedan länge bekräftats i teknik, koder och kommunikation
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såväl med användare i omvärlden som med systersystem i själva verksamheten.
Som jag försökt visa med hjälp av en utvidgning av Beers homeostatiska modell
svarar de olika systemen användare, bibliotekskatalog, LIBRIS, bibliotekspersonal
på varandras signaler så att en autopoietisk produktion baserad på invanda
förhållningssätt, uppstått.

Vi har således minst två slag av självproduktion i organisationen: en självproduk-
tion i toppen på organisationen där idén om förändringen spirat och utvecklats
samt en självproduktion längre ner i själva kärnverksamheten, där tradition och
vanor i decennier etablerat sig i en stark samverkan med omvärlden. Det led i
verksamheten som enligt Beers modell har att svara för organisationens jämvikt
med avseende på såväl de interna informationsströmmarna som de externa, system
4, har jag tidigare funnit vara av en mycket blygsam omfattning. Kanske kan detta
förhållande vara en av flera förklaringar till att de två autopoietiska processerna inte
tillräckligt tillåts att påverkar varandra. Den iterativa process mellan strategisk ledning
och operativ verksamhet som behövs för idéers rotande och utveckling är
ofullständig. Ett ständigt pågående samtal måste föras mellan ledning och personal
för att underlätta idéernas och begreppens utveckling och ömsesidiga förståelse
(Ford, 1999). Så kan t. ex. mälsättningen vara en process som aldrig bör upphöra
utan ständigt diskuteras i en levande och livskraftig organisation.

De olika subsystem som tidigare analys arbetat med handlade om mål, struktur,
ledning, teknik och psykosocialt rollspel. Ur dessa framkom kraftspel mellan
förändring och öppenhet respektive tradition och slutenhet. Den övergripande
målsättningen står mot den mer operativa och uppgiftsinriktade, den övergripande
strukturförändringen mot den mer uppgiftsnära, det relativt toppstyrda lednings-
systemet mot svaga chefsroller i den operativa verksamheten. Vidare tillkommer
ett tekniskt system som vuxit ut över universitetet och nått användarna i en form
som i grunden utvecklats för bibliotekets interna operativa verksamhet.

De systemstrukturer i fråga om målsättning, uppgiftsfördelning, chefs-
befogenheter som utmärker den operativa delen av organisationen, har inte
förändrats mycket. Dessa systemstrukturer utgörs enligt den autopoietiska modellen
av förväntade kommunikations- och handlingsrelationer, och är i mycket desamma
som de varit från tiden före 1989. Enligt Luhmanns modell är all förändring
strukturell förändring som systemet själv åstadkommer. Då strukturer definieras
som möjliga relationer, förutsätter den att förändring i förväntningar kan observeras,
och att den blir förstådd och betrodd. Omvärlden bistår visserligen med stimulus,
men de tolkas i relation till de strukturer som systemet verkar med. För att
konkretisera påminner jag om begreppet ’föregripande socialisation’ som nämnts
tidigare i texten (Krarup, 1993; Barker, 1995). Genom att ledning och nyckelpersoner
i organisationen förändrar sina handlingsmönster i önskad riktning som också
bekräftas och ’belönas’ av organisationen, kan alltfler komma att kopiera det goda
exemplet.
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I den senare upplagan av sin bok gör Beer ett tillägg om autopoiesis i sin modell
genom att konstatera att livskraftiga system är autopoietiska, en förmåga som ligger
i dess totalitet och utgår från system 1( det operativa systemet). System som däremot
utvecklar autopoiesis ur system 2-5 (koordinerande system och ledningssystem) är
patologiskt autopoietiska och utgör därmed ett hot för hela organisationssystemet.
I analysen har framgått att det föreligger en förskjutning i biblioteksorganisationens
autopoietiska dynamik. Det kan tolkas så att system 5 (biblioteksledningen) är för
starkt i sin självproduktion i förhållande till den tröghet som system 1(det operativa
systemet) besitter. Intentionerna i 5 förmår inte genomströmma organisationen
och bli tillräckligt bekräftade så att de hinner bli förstådda och betrodda för att
åstadkomma nya förväntade strukturer i kommunikationen. Organisationen saknar
med andra ord en autopoietisk enhetlig produktion i förändringsprocessen som
har sina rötter i det operativa systemet.

Frågan kan då ställas hur autonomt universitetsbiblioteket egentligen är. Hur
stora är dess möjligheter till strukturell förändring på basis av möjliga relationer
och betrodda förväntningar? Denna fråga gäller i första hand dess kärnverksamhet,
som enligt Beer bör vara ledande för en sund organisationsutveckling. Jag åter-
kommer längre fram i diskussionen till detta.
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9.BIBLIOTEKSIDENTITET OCH FÖRÄNDRING -
DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Universitetsbibliotek har under det senaste kvartseklet upplevt en omvälvande
förändring vad gäller omvärldens krav och utmaningar. För att möta denna sin
ökande dynamik har biblioteken tvingats till ifrågasättanden och organisations-
förändringar. Men förändringar är svåra att genomföra och sker sällan utan motstånd.

Syftet med denna avhandling har varit att studera krafter som motstånd och
medverkan i samband med organisationsförändring vid ett universitetsbibliotek.
Tre frågeställningar har formulerats och undersökts med hjälp av ett antal
samverkande systemteoretiska modeller.

Förändringskrafterna möter en samverkande tradition

Den första frågan gäller identifikationen av de krafter som verkar i förändrings-
dynamiken. Med hjälp av empiriska studier av olika delsystem har formella och
informella förändringskrafter kartlagts i organisationsstruktur, målsystem,
ledningsfrågor och teknikarkitektur samt i relation till slutanvändare.

De beslut som fattas av universitetsbibliotekarie, biblioteksnämnd och
rektorsämbete utgör formella krafter som strävar mot en förändring av biblioteks-
organisationen i enlighet med intentionerna. Man siktar på en mer öppen,
användartillvänd organisation där universitetsbiblioteket blir en del av ett campus
omfattande nätverk för universitetets informationsförsörjning med en koordinerande
och sakkunnig roll. Bibliotekets roll som den unika, mer eller mindre enda
informationsförsörjande institutionen på universitetet är emellertid under avveckling.
Studien visar att biblioteket vill komma slutanvändarna till mötes i ett nätverk där
såväl informationsteknologi som attitydförändring utgör medel. Dessa intentioner
försöker man implementera och synliggöra i organisationsstruktur, ledningssystem,
det tekniska bibliotekssystemet och i målformuleringar.

Ett beslut och tillkännagivande av förändring möter krafter i organisationen
som på olika nivåer och i olika delsystem verkar emot den tilltänkta förändringen.
De kan vara ganska subtila och osynliga till formen, men inte desto mindre eller
just därför av ansenlig styrka och uthållighet. Därför bör en förändring ta rot på
flera plan och i flera dimensioner samtidigt, för att därigenom kunna övertyga såväl
organisationen själv som dess omvärld att något stort och oåterkalleligt skall ske.
Hur skall annars de berörda få tilltro till övergripande formella målsättningar, om
de inte ser effekter i arbetsuppgifter och aktiviteter? Hur skall en strukturell
förändring ge resultat, om den inte får konsekvenser ner genom hela organisations-
strukturen?
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Ett nätverk av tradition, vanor och inarbetade aktiviteter och arbetsuppgifter
möter således förändringen. Detta nätverk sträcker sig även ut till slutanvändarna,
hos vilka förväntningarna om vad som skall möta dem på biblioteket har vuxit till
ett villkor genom att ständigt bli bekräftat. På detta sätt samspelar användarna med
bibliotekets sedan år inarbetade funktioner. Bibliotekets personal möter attityder
hos slutanvändarna som stärker deras traditionella förhållningssätt till sina
arbetsuppgifter. Dessutom tillkommer det faktum att man tvingas samordna den
informationsteknologiska utvecklingens konsekvenser med traditionell
dokumenthantering. Organisationen tvingas gå kräftgång mellan framtid, nutid och
dåtid, vilket ytterligare kan underminera förmågan till förändring.

Det samverkande nätverket formar sig inte mot förändringen på ett medvetet
och uttalat sätt. Inte ens de medagerande inser betydelsen av vad som sker i de
aktiviteter som binder samman verksamhetens olika delar och moment med service
och slutanvändare. I en önskan om att upprätthålla bibliotekets identitet och jämvikt,
att saker och ting skall flyta så smidigt som möjligt, medverkar aktörerna såväl inom
som utanför organisationen i en homeostatisk process. Genom sina inbördes
relationer korrigerar såväl bibliotekstjänstemän som användare, i koordination med
datorsystemen LOLITA och LIBRIS, varandra till ett beteende i enlighet med
bibliotekets förväntade identitet. Detta bildar en kedja av samverkande krafter från
arbetsuppgifter, katalogregler och poststrukturering i den bibliografiska databasen
till tjänstemännens förhållningssätt och användarnas förväntningar. Att bryta
mönstret kostar på.

Så visar det sig t. ex. att den övergripande målsättningen om vad förändringen
går ut på inte förmår befästa sig i operativa mål och uppgifter, utan man glider där
tillbaka i det traditionella. Man tolkar lätt målsättningarna i ljuset av vad som tidigare
varit för handen. Avdelningscheferna har begränsad makt och känner inte sällan
större lojalitet med medarbetare än med den strategiska ledningen. Då de dessutom
kommer att förflyttas till annat uppdrag efter viss stipulerad tid, kan långsiktighet
och engagemang i uppdraget bli underminerat. Den användartillvända
strukturförändringen blir lätt till kosmetik, då den inte löper ända ner till
uppgiftsfördelning och uppgiftsinnehåll på de olika avdelningarna. Det blir en
omplacering av chefer till ett koordinerat plan som i första hand berör dem och den
strategiska ledningen. Det datorstödda bibliotekssystemet expanderar och
multipliceras efter samma mönster och arkitektur det tidigare haft, inte efter någon
för ändamålet genomförd systemanalys. Det är således inte att förvåna att det
homeostatiska tillståndet upprätthålls.

Med andra ord: de krafter som verkar för ett öppnare och mer integrerat bibliotek
möter sina motkrafter i form av en samverkande jämvikt på den operativa nivån
och i dess omedelbara omvärld. Detta kraftspel, som stärker traditionella beteende-
mönster i biblioteksorganisationen och bland användarna, kräver emellertid en
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djupare analys för förståelse av individuell, social och därmed organisatorisk
förändringsbenägenhet och hur den bättre kan påverkas.

Traditionen hämtar kraft ur en autopoietisk kommunikation

Detta för över till den andra frågeställningen som handlar om teorin om autopoiesis
och dess möjlighet till att ge fördjupad förståelse av tröghet och motstånd i föränd-
ringen. Luhmanns teori om självproduktion i sociala system tar bl. a. fasta på begrepp
som kommunikation och mening. Genom att tolka biblioteksorganisationen och
dess samspel med sin omvärld och sina användare med hjälp av denna modell och
dess begrepp fördjupas förståelsen och kan därmed ges en mer adekvat syn på vad
förändring handlar om.

I betraktande av hela biblioteksorganisationen utgör organisationens svar på
Habberstadsrapportens rekommendationer ett illustrativt exempel på autopoiesis.
Biblioteket får här sig presenterat en extern, kritisk bild av hur systemet fungerar
vad gäller såväl interna som externa relationer, följt av förslag på åtgärder för att
åstadkomma förändring. Av dessa förslag tar organisationen fasta på de som den
själv upplever som väsentliga och genomförbara, och går därmed inte längre än
vad den interna strukturen tillåter. Med andra ord: man interagerar med omgivningen
på ett sätt som underlättar den egna självproduktionen.

Denna autopoietiska process som driver bibliotekets existens och möjlighet till
förändring, är och skapar samtidigt dess identitet. Det välkända och meningsfulla i
bibliotekets verksamhet, som omvärld och användare möter och kommunicerar
med, återskapas ständigt (Seidl, 2003). Emellertid möter man inte riktigt samma
kommunikation över hela systemgränsen. Verksamhetens olika delar, såväl de
operativa, koordinerande som strategiska, bidrar var och en med sina specifika drag
i den gemensamma identiteten.

Dessa ’delidentiteter’ är resultat av en självsyn som vuxit fram i verksamhetens
olika miljöer. Trots att man som tjänsteman representerar hela biblioteket och känner
för hela bibliotekets verksamhet och identitet kan man ofta inte undvika att i sitt
engagemang och i sitt förhållningssätt till kollegor och omvärd mer ta fasta på just
de företeelser och problem som har sitt ursprung och sin förklaring i de egna
arbetsuppgifterna och den egna verksamhetssfären. Detta innebär också att synen
på omvärlden, tolkningen av företeelser i denna, görs i ljuset av den miljö och de
begrepp och termer med vilka man dagligen och stundligen handskas.

Den strategiska ledningen är den del av organisationen som med sin syn på
bibliotekets egenart ger denna till känna i de texter och dokument som skall vara
ledande för organisationens styrning och förändring. Här befinner sig en hel del
personer som inte är verksamma i biblioteksorganisationen utan som representerar
universitetets olika fakultetsintressen. Man får därför, i enlighet med syftet, ett mer
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distanserat förhållningssätt till organisationen och dess verksamheter. Den
organisatoriska självsyn som inbegriper förändringsprocessen kommuniceras i
termer och begrepp som i första hand får sin mening på denna nivå och i dess
närmaste omvärld, fakulteterna.

De operativa verksamheterna å andra sidan, söker i sin tur bekräftelse på
organisationsidentiteten utifrån sina arbetsuppgifter och sin specifika inriktning.
Här spelar de bibliotekstekniska termerna en stor roll, inte bara i den interna
kommunikationen utan också med användare och omvärld. Den autopoietiska
process som skapar den operativa verksamhetens ’delidentitet’ underhåller sig själv
genom ett meningssökande i invanda aktiviteter och rutiner. Inte minst spelar det
datorstödda bibliotekssystemet med sina komponenter av kunskap, koder och
transformationsaktiviteter en huvudroll i denna process.

De identitetsskapande och självproducerande beteendena i de olika delarna av
organisationen, skall helst mötas i en gemensam autopoietisk process. Det är här
som organisationens koordinerande del kommer in i bilden, representerat i första
hand av enhetscheferna. Den strategiska ledningens intentioner skall via denna inte
bara överföras i termer som är meningsskapande för samtliga verksamhetsdelar
utan också påverka omvärlden i dess kommunikation med biblioteket. Som ett
informationsrelä mellan strategisk ledning och operativ verksamhet, kan den
koordinerande nivån medverka till en djupare och mer ömsesidig förståelse mellan
dessa båda systems syn på biblioteksverksamheten och dess förändring.

Den ledande kraften till förändring finns på den strategiska nivån. Den lyckas
emellertid inte riktigt driva organisationens väg till förändring ner igenom den
operativa nivån och därmed stimulera till en samverkande autopoietisk process i
förändringens tjänst. Med andra ord: organisationsförändringens hela autopoiesis
blir sned, tyngdpunkten ligger fel. Den operativa verksamheten aktiveras inte på
den nivå som en utvecklande autopoietisk process för hela organisationen kräver.

Bibliotekstekniken underbygger den autopoietiska kommunikationen

Ett universitetsbibliotek, där kunskapsorganisation i form av katalogisering och
klassificering har varit förutsättningen för dess informationsförmedlande uppgift,
har i denna självproducerande process just katalogen och det integrerade datorstödda
bibliotekssystemet, som ett drivande nav. Detta är vad avhandlingens tredje frågan
handlar om: den tekniska traditionens roll för självproduktionen.

Tekniska system är allopoietiska och kan ej ingå i den autopoietiska
kommunikationen. Icke desto mindre kan de ge näring till begrepp och före-
ställningar i den sociala kommunikationsprocessen. Den operativa verksamheten
får handlingskraft och operativ styrka genom det tekniska systemets tvång, som
upplevs som rationellt och meningsfullt och skapar en identitetsstruktur för
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bibliotekets tjänstemän. Det kan handla om terminologi, tekniska krav av olika slag
med rötter i katalogisering och klassificering, hur man utför en viss tjänst, vad den
kan omfatta, vem som kan eller får utföra tjänsten, var i organisationen som tjänsten
finns, etc.

Organisationens identitet visar sig bl. a. i dess syn på sin egenart, vilka begrepp
och termer man använder i text och dokument (Seidl, 2003). De samverkar med
operativ verksamhet och beslut som tas såväl på denna som på den strategiska
nivån. Termer och begrepp som under många år byggt upp biblioteksverksamhetens
teknik och kunskap har blivit del i det som utgör organisationens egenart. Till dem
har kopplats regler och förhållningssätt vilket vuxit ut i verksamhetens olika delar
och så småningom blivit till rollspel och beteendemönster. Tekniken, med hjälp av
det datorstödda systemet, infiltrerar idag biblioteksverksamhetens alla delar mer än
vad den någonsin har gjort. Därmed kan den också mer effektivt försörja den
autopoietiska kommunikationen i de olika operativa processerna med termer och
begrepp.

Men identiteten visar sig också som den enhet som utgör själva den autopoietiska
processen. Den kommunikation som sker i operationer kopplade till det datorstödda
systemet refererar via detta till tidigare bibliotekstekniska beslut och till kommande
sådana beslut. Samtidigt blir detta en distinktion mellan biblioteket och omvärlden.
Det tekniska systemet kan således uppfattas som ett delsystem som tematiserar
hela organisationssystemet.

För att släppa in andra aspekter och för att få förnyelse i de till tekniken knutna
processerna borde systemet ha brutits upp och ifrågasatts genom en systemanalys.
Därigenom hade de aspekter man så gärna vill förstärka i de övergripande målsättnin-
garna bättre kunna fångas in och gett större möjlighet för den autopoietiska
självförnyelsen. I stället för att bygga på en bibliotekskatalog borde denna i större
utsträckning bara varit en aspekt bland flera. Därmed skulle inkorporerandet av
ytterligare mening underlättas och självproduktionen blivit mer utvecklande i den
riktning målen anger.

Förändring, autonomi och identitet

Den förändring som universitetet och biblioteksledningen vill åstadkomma syftar
till ett bibliotek, som är en integrerad del i universitetets informationsförsörjnings-
system, ett bibliotek som delvis mist sin traditionella roll. Som en följd av
informationsteknologins utveckling och den akademiska utbildningens strukturella
förändring tvingas nu biblioteket spela en delvis ny roll i sin egenskap av stödsystem
till universitetet.

Man kan tolka detta som en förändring av andra ordningen enligt den logiska
typläran, där premisserna som lagts på systemet som helhet har sitt ursprung i
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omvärlden, närmare bestämt dess moderorganisation, universitetet. Förändrings-
kriterierna för bibliotekets roll, verksamhet och förhållning till omvärlden, måste
således sökas på en metanivå och inte inom biblioteket själv.

Att en förändring måste till stånd och mål formuleras, uppfattas emellertid i
den interna organisationen gärna i termer av de algoritmer som ger till resultat
normer, regler och aktiviteter som man känner igen. Ett bevarande av identitet.

Beslut fattas om strukturförändringar i organisationen för att därmed till formen
göra den mer användartillvänd. Men detta ger samtidigt inte tillräckligt genomslag i
aktiviteter och uppgifter. Ledarskap delegeras och roteras, men får inte tillräcklig
kraft i form av befogenheter och planeringsresurser. Detta kan tolkas som att den
andra ordningens förändringsintention inte når helt fram då ’detaljerna’ lämnas till
den interna processen för identitetsbekräftelse.

Den målsättning som är knuten till nätverksuppbyggnaden och den förändrade
rollen för biblioteket har likaså svårt att göra sig gällande internt i aktiviteter och
uppgifter. Målsättningen som kommer inifrån organisationen formuleras å andra
sidan i termer av invanda verksamheter. Man vill bli accepterad utifrån den
traditionella självuppfattningen.

Det datorstödda bibliotekssystemet har en arkitektur som i stort sätt behålls
intakt vid förändringsprocessen. Som jag påpekat tidigare utgör den det tekniska
navet för bibliotekstransaktionen. Här om någonstans skulle därför krävas en
förändring utefter kriterier givna av omvärlden, och som ger en uppbrytning och
omformning av arkitekturen som svarar mot ett informationsteknologiskt krav med
stöd för användaren.

Det handlar således om förändringsvilja av andra ordningen kommande utifrån,
men som i de olika interna delsystemen inte förmår bryta upp den algebra som gör
dessa intentioner enbart till en självbekräftelse – en förändring av första ordningen.

För att få till stånd en förändring inom en organisation måste man medvetande-
göra tendensen till självreferens och självproduktion, för att därmed uppmärksamma
och undvika risken att enbart handla utefter ytliga och självbekräftande strukturer.
Man måste våga ifrågasätta och fördjupa synen på organisationen, dess syfte och
medel i termer av den kunskap och teknik som den inkluderar. I det sammanhanget
kan följande citat av Beer komplettera:

In an era when institutional change is a prerequisite of  peaceful survival in the face
of  every kind of  exponentially rising threat, it seems to me that the architects of
change are making the same mistake all over the world. It is that they perceive the
system at their own level of  recursion to be autopoietic, which is because they identify
themselves with that system and know themselves to be so; but they insist on treating
the systems their system contains and those within which their system is contained
as allopoietic.’ (Beer,1980)
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Förändring i system är förändring av dess strukturer och denna förändring kan
hos autonoma, självproducerande system endast ske inifrån systemet självt. En
förändring initierad utifrån, från moderorganisationen, pålägger det autonoma
systemet strukturer som inte tagit form efter dess egna förväntningar och
meningsskapande relationer. Tvingande strukturer behandlar systemet som om det
vore allopoietiskt.

Skall en organisationsförändring verkligen komma tillstånd måste den beröra
det autopoietiska systemets dynamik, med dess mönster av meningsskapande
kommunikation. Den allopoietiska strukturen är teleologisk, den autopoietiska är
det inte då den endast har sin egen självproduktion som mål.

Relationen mellan autopoietisk och allopoietisk struktur handlar ytterst om frågan
hur autonomt ett universitetsbibliotek är. Hur mycket resurser och frihetsgrader
har det och behöver det för att utveckla en sund autopoiesis? Universitetsbiblioteket
är och har alltid varit en stödfunktion till sitt universitet. Den s.k. H-77-reformen
förde emellertid med sig att universitetsbiblioteket genom en gemensam budgetering
starkare knöts till sitt moderuniversitet. När mål- och resultatstyrningen gjorde sig
gällande inom offentlig sektor något decennium senare, blev följderna av den
gemensamma budgeteringens restriktioner än mer kännbara för biblioteket. Tidigare
stod universitetsbiblioteken friare i resurshänseende och upplevde sig som en
gemensam statlig informationsförsörjningsresurs till landets universitet och
högskolor. Man kan spekulera i om det inte är denna unika roll i en inte alltför
avlägsen historisk tid som spökar och pockar på uppmärksamhet, när man motsätter
sig förändring och ytterligare integreringen i universitetets organisation. Det handlar
om rädsla för förlust av autonomi och organisationsidentitet.

En organisation är alltid mer eller mindre under förändring, utgör ett varande
under vardande. Det bestående är aldrig helt utan förändring och förändring
innesluter det bestående, som just förändring av första ordningen visar. Frågan är
hur långt en förändring kan gå utan att organisationen förlorar sin identitet. Om
den emellertid förlorar sin identitet upphör den att finnas till som just den organisa-
tion den är.

Men vad är det som utmärker universitetsbibliotekets identitet? Vad är det som
har en avgörande betydelse för dess överlevnad och förmåga att medfölja och ingå
i en förändringsfas av genomgripande karaktär och uppstå och verka i ny skepnad
och i nya former?

Ett autopoietiskt systems identitet vidmakthålls genom den autopoietiska
produktionen, i vilken systemet är ett och unikt. Den autonomi som universitets-
biblioteket trots sin stödfunktion åtnjutit på grund av sitt specifika kunskaps- och
verksamhetsområde har blivit alltmer inskränkt. Dess stödfunktioner byggs in i
universitetets informationsförsörjningsstruktur. Detta måste innebära att dess
’viability’ – livsduglighet – som enskild organisation alltmer försvagas. Orsaken till
detta finns att söka i en önskan om bättre och effektivare resursutnyttjande vid
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universitetet, men också i den informationsteknologiska utvecklingen som
möjliggöra det hela och ger den enskilde användaren hjälpmedel att själv hantera
sin informationsförsörjning.

Frågan är om inte den informationsteknologiska utvecklingen kommer att släcka
ut den identitet som universitetsbiblioteket vårdat sedan århundraden tillbaka. Kan
biblioteket försvara sin katalogiserings- och klassificeringsfunktion eller kommer
denna att alltmer centraliseras och globaliseras, då organisationen måste samverka
med andra verksamheter i en media- och informationsvärld som blir alltmer
komplex?

Att organisationsidentiteten upphör betyder emellertid inte att den individuella
bibliotekarieidentiteten gör detsamma. Dessa två är system och omvärld för varandra
i den autopoietiska modellen. Problemet är att den enskilda bibliotekarien i alltför
hög grad kopplar sin yrkesidentitet till biblioteksorganisationen som sådan och inte
verkar i världen som en fristående professionell.

Universitetsbibliotekets historia och tradition har genom sekler och år gett det
en identitet som i mycket utmärkts av att vara sig själv nog. Att ordna, bevara och
låna ut böcker och dokument av intresse för universitetets forskning och utbildning,
var något som utvecklades nära nog till en konst i sin egen rätt. Därigenom blev
också samhörigheten mellan landets olika forskningsbibliotek starkare än deras
samhörighet med sina respektive moderorganisationer och universitet. Man
uppfattade sig inte i första hand tjäna en viss organisation utan man tjänade forskning
och utbildning generellt. Den organisatoriska identiteten blev i hög grad kopplad
till en organisatoriska autonomi gentemot moderorganisationen. Denna autonomi
identifierades i sin tur med bibliotekstekniken och den specifika kunskapen kring
arkivering och katalogisering.

Den yrkesidentitet som bibliotekarien utvecklat har hela tiden varit knuten till
biblioteket som organisation. Ett hot mot organisationen blir därmed ett hot mot
yrkesidentiteten. Som yrkeskvinna eller yrkesman har man investerat sin autonomi
i organisationen. Hotas organisationen hotas yrkesrollen. Den ’nya’ informations-
teknologin har man tagit till sig mer i ett organisatoriskt perspektiv än ett
professionellt. Då biblioteksorganisationen nu sugs in i universitetsorganisationen
och integreras i denna med hjälp av informationsteknologiska nätverk, kan en
bristande autonomi och bristande kontroll över systemens intellektuella återvinnings-
strukturer visa sig ödesdiger för bibliotekariens status och självkänsla.

Några forskningsperspektiv på undersökningen

Den organisationsförändring vid universitetsbiblioteket i Lund som studerats har
initierats från ledning och moderorganisation, och utgör i det perspektivet en
teleologisk och konstruktivistisk förändringsmodell. Den initierade förändringen
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har med hjälp av cybernetisk och autopoietisk teoribildning, beskrivits och tolkats
i relation till sin omvärld och sina interna strukturer.

Inom den tidiga evolutionära systemteorin definierades begreppen organisk
organisation och mekanisk organisation utefter graden av dynamik i omvärlden
och dess inverkan i sin tur på organisationens interna dynamik, och man studerade
bl. a. organisationens differentiering och integrering i relation till sin omvärld (Burns
och Stalker, 1961; Lawrence och Lorsch, 1967). Osäkerheten och beroendet av
omvärlden utgjorde de viktigaste kriterierna för modellskapande och organisations-
förståelse. I dessa organisationsmodeller betraktades omvärlden som den avgörande
faktorn i organisationens förändring och dynamiska påverkan. Genom cybernetiken
och den självproducerande modellen lyfts organisationen med sin interna struktur
och dynamik fram som en lika betydelsefull faktor i spelet med omvärlden. Händelser
i den senare måste för att uppmärksammas och tas på allvar svara mot interna
strukturer och organisationens upplevelse av identitet.

Den autopoietiska modellens hittillsvarande tillämpning inom organisations-
teoretisk forskning är dock begränsad. Tidigare i avhandlingen har nämnts
undersökningar som behandlar socialpsykologiska formationer och gruppbildningar
i relation till organisationsförändring och händelser i omvärlden (Romme, 1992;
Smith och Corner, 1994; Sabló, 1998). Det har också givits exempel på en teoretisk
modell för analys av organisationsförändring, utvecklad utifrån autopoietiska tanke-
gångar (Johannessen, 1998).

Biblioteksorganisationers förändring har ej givit upphov till några mer
betydelsefulla organisationsteoretiska modeller baserade på verksamhetens unika
karaktär. Denna undersökning utgör däremot ett bidrag till organisationsteoretiska
modellers tillämpning i biblioteksmiljö, ett försök att vid en framtvingad
förändringsprocess analysera och förstå biblioteksorganisationens tröghets-
mekanismer som en funktion av dess identitet. Identiteten är beskriven i termer av
kunskap och teknik, något som i hög grad utmanats genom den informations-
teknologiska utvecklingen och som problematiserar bibliotekariens roll i den framtida
organisationen. Avhandlingen belyser vikten av att bättre förstå vad som utgör
själva kärnan i bibliotekarierollen och de uppgifter som är med och skapar dess
identitet och därmed organisationens identitet in i framtiden.

Om en framgångsrik förändring, vilket Beer menar, bör utgå från det operativa
systemet, från dess autopoietiska produktion och identitetskapande transaktions-
processer, skall kanske modeller, unika för bibliotek, sökas i anslutning till
avhandlingens tredje fråga, frågan om den operativa bibliotekstekniken (Beer, 1981,
1985). Organisationsutveckling och organisationsförändring förväntas i framtiden
att vara styrd av trender framförallt inom områden som ekonomi, teknik och tillgång
på arbetskraft, och den kommer troligen att kontinuerligt behöva ta form i de
operativa processerna och vara teknikbaserad (Cummings,  2001).
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Den bibliotekstekniska traditionens betydelse i den operativa verksamhetens
självproduktion, kan föras vidare till en fråga om hur stor roll en stark och
välintegrerad professionell identitet spelar för en organisationens framgångsrika
förändring och överlevnad. Det finns också inom organisationsforskningen idag
ett behov av större förståelse för hur enskilda individer eller grupper av individer
påverkar och styr händelseförloppen, får saker och ting att hända (Aldrich, 1999).
Avhandlingen ger genom sin cybernetiska och autopoietiska ansats en ökad förståelse
för att en förändringsprocess måste tillåtas ta rot i organisationens konkreta uppgifter,
att hela organisationen måste övertygas, aktiveras och medvetandegöras från grun-
den. Det är därför viktigt, inte minst i bibliotek, att den iterativa processen mellan
den strategiska ledningen och den operativa verksamheten blir tagen på större allvar
än hittills. Att fler enskilda individer och grupper av individer får vara med och
styra händelseförloppet.

Konstruktivistiska förändringsmodeller inkluderar begreppet organisatorisk
transformation och organisatorisk självdesign, vilket innebär att organisationen har
eller förvärvar tillräcklig kapacitet till en omvälvande förändring (Cummings, 2001).
Om en tillräckligt stor del av organisationerna i en population inte förmår göra
detta, är risken stor att de ersätts av andra typer av organisationer (Aldrich,1999).
Med andra ord: kommer universitetsbiblioteken att med bibehållen identitet att
överleva omvärldens utmaningar?

SUMMARY

This work deals with a university library in transition, where decisions involving
change meet organisational resistance, not seldom subtle and unaware. Individuals
as well as organisations must create and develop an identity that will give them a
foundation from which to encounter the world around them. Events in the surround-
ing world challenge identity, especially when adaptation for survival requires far-
reaching internal changes in the organisation. A university library struggling for its
identity will express its struggle in a resistance to change.

During the last two decades we have seen many articles and books written
about libraries in transition. From documents studied the following conclusions
can be drawn.

In a growing awareness of  the surrounding world and its accelerating dynamics
and impact on the future of  library organisation, a will to greater openness has
developed among libraries and library managers. As a result end-users, their needs
and demands are met with a greater interest. While problems emerge and affect
library techniques, tasks, leadership and power relations, the organisational structure
changes and disintegrate. However, in spite of  the will to change and to implement
new ideas, traditional attitudes remain intact deep down in the organisation.
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Behind an organisational change there are intentions, goals and objectives. The
organisation exists and develops in an environment that frames norms and values
as a basis for these goals and objectives. In libraries, however, the awareness of
such concepts is often weak, if  not totally absent. Librarians and their collaborates
consider the very existence of  the library to be a value in its own right, not to be
questioned and changed. Leaders and managers have to have a more rational attitude
to those concepts. The organisation often has difficulties in mediating a continuous
understanding of  goals and objectives throughout its hierarchies, departments and
activities, and conflicts between values and goals are not rare.

This will have consequences for the design and implementation of  computer-
aided library systems, which today constitute the technical system of  the organisation.
The architecture of  the library system is important and significant for the whole
library’s performance. The philosophy behind databases and library systems is as
old as the filing art, and the foundation of  the computerisation of  university libraries
is laid on the local and global cataloguing systems. User needs have been defined
through the needs of  the library and the librarians’ image of  user needs, which is
regarded more from a collective point of  view than an individual one. Therefore
services are designed to meet the general characteristics of  needs.

The number, requirements and wishes of  the end-users constitute one of  those
components of  the environment that has developed into the strongest challenge to
the library’s self-image. At the same time however, libraries have a tendency to
disregard diversities in the particular needs and behavioural patterns of  the different
faculties, departments and research areas. On the other hand, users have also often
shown very traditional and conventional expectations concerning the services they
want from the library.

The problem

The aim of  the study has been to understand how the library organisation and its
closest environment (the university and the end- users) relate to the library’s identity
in connection with a greater process of  change. The problem is centred on powers
that act within the change process, how they act and can be characterised.

The questions that have been guiding the investigation are as follows:

1. What kinds of  organisational power dynamics are explicitly identifiable within
the organisation in connection with change? Such power dynamics may be
discerned in actions related to the objectives of  the change, e.g. in decisions,
measures, steps, statements and attitudes as they can be gathered, understood,
and interpreted through documents, questionnaires and interviews.



225

2. Is the theory of  self-organising dynamics able to contribute to an understanding
of  the way such powers work? Self-reproduction is usually understood as inertia
or resistance by the surrounding world but not by those involved in it. For those
involved in the self-reproductive systems there exists a form of  projection of
unconscious needs, designed and defined according to accepted patterns. These
patterns form a communicative web within, as well as between, the system and
its surrounding environment.

3. What kind of  role does the computer-aided library system and traditional library
technique play in the process of  self-reproduction? Cataloguing is a distinctive
feature of  the library’s traditions, mirroring itself  in a discussion that has gone
on for decades, concerning the priority of  this activity, its scope and significance
to library performances. Most of  the library’s specific terminology has developed
from cataloguing and it has characterised library knowledge and concept forma-
tion. It involves to a considerable extent the question of  the identity of  the
library and the identity of  the librarian.

Investigation and method

Documents, interviews, and questionnaires from a Swedish University library
constitute the material used in the investigation. The material embraces a period
from 1989, when the first decisional document of  the change process took force,
until 1999 when the last questionnaire was sent out.

The documents constitute internal decision statements, and various external
and internal reports and investigations. The aim has been to make a survey of
formal decisions, standpoints, and attitudes in connection with organisational change.

Staffs on different hierarchical levels and in different positions have been
interviewed. The issues have been concentrated on viewpoints and attitudes to
ongoing change with perspectives on organisational structure, goals and objectives,
the library system and the professional role as a librarian. All librarians and staff  in
similar positions were at the end of  the period of  investigation also asked to answer
a minor questionnaire.

Some of  the external representatives of  the library board were interviewed
about their viewpoints concerning the role of  the library as an information provider
to the university, its character as an organisation and its opportunities in the future
they saw coming.

Library users, i.e. professors, lecturers, researchers and students at the university
have answered a major questionnaire concerning their library habits and experiences,
attitudes to the library and their views of  future information provision at the
university.
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The nature of  the problem is complex, has several areas, relations and forces
among which factors of  cause and effect are hard to trace. It is a question of
perceiving and understanding how change and inertia are expressed in the
organisation, with its relations to the surrounding world and subsystems within.
Therefore, in order to map out and analyse the material, systems theory and systems
methodology has been chosen as the analysing instrument.

A systemic theoretical approach assumes a systemic view of  reality. This implies
that the object under investigation is perceived and defined as a set of  components
and relations, delimited and differentiated from the environment by means of  the
uniqueness of  those components and relations. Concrete systems and their
environments constitute objective phenomena. At the same time, when complex
human systems are investigated and studied, there is also a subjectivity that influences
its definition and characterisation, not least the subjectivity with its origin in the
investigator’s own view of  reality.

The relation between systems thinking as theory and systems thinking as
methodology is that systems theory consists of  the models for the interpretation
of  studied objects - realities - while the methodology adopts this model of  reality
in its application of  methods and techniques.

The material is analysed in two stages. The first stage deals with the identification
of  power dynamics in the organisation. It seeks to understand by using a sub-
systems approach, thereby revealing powers acting with and against the work of
change. This has been accomplished in different parts and aspects of  the organisation
as well as between the organisation and its environment. In the second stage of  the
analysis cybernetic models are used to investigate the nature of  power dynamics
and the nature of  inertia.

Several organisational models have inspired the structural analysis in this first
stage. Thompson’s model of  organisational rationality, technology and behavioural
context is one of  them. By combining the vulnerability of  open organisational
systems with their internal fear of  decision-making, and tendency to inertia and
introversion, the model illustrates a situation that has been and still is quite common
among library organisations. The model presupposes organisational rationality.

Minzberg has shown another way to approach and structure organisations. His
model takes up five aspects of  the organisation, i.e. the strategic leadership, the
middle levels, the support staff, the technostructure and the operating core of  the
organisation. These subsystems are all elastic in that they vary in size and form
depending on the character and circumstances of  the organisation.

Katz and Kahn present a third perspective. Using a psychosocial approach they
analys the open and vulnerable organisation and its relations to the world around
by using an integrated model where the different subsystems, by means of  their
different characteristics, support the survival of  the organisation.

The fourth model emanates from Kast and Rosenzweig’s theory of  managing
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organisations in a contingent world. The strength of  the model is its strategic
approach, rooted in the closely analysed goal and value subsystem and the
psychosocial system.

Unlike Katz and Kahn’s organic model, the Kast and Rosenzweig model is
charged with movement and direction. It assumes that the organisation has a will to
achieve something in the environment where its value system is anchored. This
latter model has, with its five perspectives management, goals, structures, technique
and psychosocial relations, a somewhat greater impact on the final analytical model
of  the investigation than the other four.

A structural but static picture of  the powers involved in change is obtained in
this first stage of  analysis. The decision to carry out a comprehensive organisational
restructuring, to open up the bounderies to the university and its departments by
expanding the library system - these are examples of  some very obvious forces of
change. In addition there are forces that obstruct and counteract change. In the
outside environment and among the users, power can be discerned as prejudice or
lack of  interest in the role of  the library and its need of  resources. Internally, it is
rather a lingering on of  traditional behavioural patterns and an inability to question
established tasks in spite of  changed goals and objectives.

In the second stage of  the analysis power dynamics have been the objective of
investigation. The questions are concerned with cybernetic and autopoietic models
and their capacity to deepen the understanding of  inertia in the organisation.

Strategic management and operative activities in their varying contacts and
communication with the outside environment have been interpreted using cybernetic
models developed by S. Beer (introduced in his book Brain of  the Firm). They deal
with the problem of  managing and decision-making and how their effects are
dependent on co-operation, communication and the exchange of  information,
within the organisation as well as with the surrounding world. Beer’s model works
with the five different organisational levels of  the system: top management, a system
for internal and external co-operation (‘the biggest switch’), two additional co-
ordinating systems and the operative activities.

The information transmitted between different parts of  the organisation and
between these and the outside world differs in scope and character. The result will
be that the image of  the organisation and its prospects of  development vary in
different parts of  the organisation. The image that emerges from the strategic
leadership level will be distinguished from those that are shaped at the operative
level. The latter have in turn among themselves different types of  contact with the
surrounding world, giving them different views of  what is essential to the
organisation and its development. In order for change to be effectively implemented
and firmly established in the ideas and objectives that have been laid down, the
images of  organisational change percieved by leaders and staff  at different levels
of  the organisation must be in accordance with each other.
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The operative parts of  the organisation depend on organisational stability.
Therefore they develop a homeostatic state in co-ordination with the outside world.
The operative systems lock each other into traditional behavioural patterns. A model
by Beer interprets and explains this as follows: one system reacts when the other
sends ‘ the wrong signals’ and thereafter signals back in such a way that the first
system corrects itself  back to the expected pattern of  behaviour.

The computerised library system plays an important role in the homeostatic
locking process of  the operative parts of  the organisation, as it constitutes the
essence of  the library’s transformation process and prescribes codes and routines
in the management of  documents and problems, affecting the pattern of  problem
interpretation. Accordingly, the design and mode of  operation of  this system is
crucial to organisational change. Staffs, as well as end-users are stimulated by the
library system to alter or not alter their patterns of  behaviour.

Using autopoietic models facilitates the understanding of  the mechanism behind
the inertia of  homeostasis. An autopoietic or self- reproductive system can be defined
as a system that interacts with its environment in a pattern specified by its internal
relations that also define the system. The interaction will therefore become a
reflection of  the system’s internal organisation.

The German sociologist Niklas Luhmann has made the deepest and most
comprehensive attempt to apply autopoietic theory to social systems. He interprets
a social system as operationally closed but cognitively open. Thereby it can be
perceived as both an opened and a closed system.

Luhmann builds his theory of  social self- reproduction on communication. It
constitutes the means by which the social system creates structure and meaning in
a complex and contingent world. Through what Luhmann calls interpenetration
two systems make their complexity available to each other for their internal structural
construction. The phenomenon can be compared with Beer’s model of  co-ordinated
homeostasis.

The activities and processes that have traditionally constituted basis of  library
organisation, serve as a foundation for the interpretation of  events in the surrounding
world. Autopoietic production takes place in different parts of  the organisation
thereby influencing the organisation’s overall autopoiesis.

The organisation’s view of  itself, especially the one held on the operative level,
has to confront the view emanating from the strategic leadership. The autopoietic
mechanism in one part of  the organisation has to influence the one created in the
other part of  the organisation. If  this is to occur, the transmission of  information
between the two systems must be adjusted and directed in order for both systems
to understand each other’s images of  reality. It has to do with the coding and co-
ordination of  the information exchanged between them.
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Conclusions

The whole library organisational system can therefore be understood as a system
with various autopoietic subsystems. The analysis has dealt with the computerised
library system (the technical system), the goal system, the psychosocial system (staff)
and, to some extent, the structural and managerial system. Subsystems are through
their autopoietic production capable of  locking each other in activities and thereby
creating an inertial force in the organisation.

The computerised system constitutes with its components of  knowledge, codes
and transformation activities the essence of  the organisation. It is therefore of
great interest how this system reacts and adapts in connection to organisational
change. The creation of  meaning is one of  the foundations of  social autopoiesis,
and in the library this will emanate from techniques and terminology in cataloguing
and lending activities.

Another factor that will reinforce a self-reproductive behaviour is a lack of
awareness among library staff  concerning missions and goals. If  there is a lack of
perspectives on why tasks exist and why things are done, then it is difficult to
change and do things in other ways. Seeking meaning then is easily distorted to
finding nourishment in ingrained routines.

The autopoietic process of  management has also been studied through Beer’s
cybernetic model. Its co-ordinating fourth system (‘the biggest switch’) has a
structural key role in transition work. As an information relay between the two
systems of  extremes, top management and core activities, the co-ordinating system
should better contribute to a deeper understanding between the systems’ ideas and
activities. Strategic management has apparently a tendency to perceive the operative
system as allopoietic trying to implement change from its own self-referring
perspectives. Thereby the whole autopoiesis of  organisational transition has become
warped, its main emphasis is wrongly placed. The operational tasks are not geared
for change on the level that developing autopoiesis demands.

More iterative processes between strategic management and the core activities
should facilitate change with regard to operative tasks. Within the psychosocial
system, for example, anticipatory socialisation could also help to ‘disturb’ traditional
and conventional behaviour. Executive managers therefore have an essential function
in setting a good example when it comes to breaking old patterns.

Last but not least: change processes deeply affect the identity of  the organisation.
If  the sense of  identity is strong and deeply rooted in tasks and activities, transition
will not be experienced as a threat but as an opportunity. Organisational identity
must connect to the professional identity of  the staff. However, it is not self-evident
what the identity of  the library profession is. What do librarians find important to
defend and what do they feel to be the essence of their profession when it is called
in question and challenged? It is that essence that should steer the differentiation
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of  structures in an evolving autopoiesis. Thereby change can be woven into
meaningful core activity and affect the library organisation from the inside level of
its operational activities.
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Bilaga 1

INTERVJUFRÅGOR TILL PERSONAL

DEN PROFESSIONELLA UPPGIFTEN

Hur upplever du UB idag i jämförelse med för 10-20 år sedan? Dels med
avseende på organisationens mål och uppgifter, dels med avseende på
användarnas attityder och ’användande’? Relationen till kollegor?

Beskriv kort din arbetsroll och dina arbetsuppgifter? När tillträdde du din
nuvarande tjänst? Vad upplever du som för och nackdelar i din
nuvarande tjänst?

Finns det mycket brus i dina arbetsuppgifter eller finns det en bra
överensstämmelse mellan det du ’skall’ göra och det du gör?

Ser du några förändringar i framtiden vad gäller tjänstens innehåll eller
organisatoriska placering?

MÅLSYSTEMET/STYRSYSTEMET

I vilken målstruktur ingår dina arbetsuppgifter?

Hur ser du till att målen och resultatet för ditt ansvarsområde är i enlighet
med UB:s övergripande och övriga mål?

Hur styr du ditt ’system’? Ser till att målen uppnås inom givna gränser?
Om ej, vad gör du då?

Händer det att order kommer ’uppifrån’ eller från andra system/enheter
att ändringar måste göras i transaktioner i ditt system för att uppnå
uppsatta mål?

Biblioteksnämnden som primärt är ansvarig för utveckling och drift av
nätverket är också styrelse för själva UB. Dess sammansättning har nu
gjorts med tanke på nätet. Passar detta för UB som organisation?
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DATORSYSTEMET

Vilka funktioner och rutiner använder du i systemet?

Vad betyder det samordnade biblioteksnätverket – till skillnad från
LOLITA för dina uppgifter?

Vad där det datorbaserade systemet speciellt bra respektive dåligt på att
utföra?

Hur skulle du vilja förändra systemets innehåll och arkitektur?

Med tanke på målen för biblioteksnämnden vad gäller nätverket – hur
kommer detta att förändra UB:s roll och status vid universitetet?

LAGERHÅLLNINGSSYSTEMET

Hur upplever du datorsystemet när det gäller att komma åt efterfrågade
dokument?
Styrka/svaghet?

Är katalogiseringsrutinerna tillfredsställande?

Hur väl klassade är dokumenten?

Ställer katalogiserings- och klassificeringssystem lagom krav på
användarna vid brukandet?

Hur stort är LIBRIS inflytandet?

ANVÄNDARSYSTEMET

Hur upplever du användarnas attityder till dina insatser – de lyckade
såväl som de mindre lyckade?

Upplever du att den verksamhet som du ansvarar för och är en del av kan
leva upp till användarnas ’rättmätiga’ krav i fråga om tillgång, tid och
förståelse av informationsbehovet?

Vilka konsekvenser av den ’nya’ organisationen med utökat
användarinflytande har du upplevt inom din egen verksamhet?
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Bilaga 2
ENKÄT TILL PERSONAL

Bakgrundsfakta

Anställdes vid UB år:

Tjänstgör för närvarande vid avdelning/sektion:

Tjänstebenämning:

De viktigaste uppgifterna i tjänsten:

Har tidigare tjänstgjort vid följande avdelningar/sektioner:

Frågor

1 Större och mindre förändringar har skett på UB under nittiotalet.
Vilken förändring har betytt mest för din professionella
utveckling?

2 Vad upplever du som det största hotet i omvärlden mot bibliotekets
framtid, i from av attityder och företeelser? (Observera att den
ekonomiska resurstilldelningen kan vara ett resultat av just
detta och gäller ej som svar)

3 Vad upplever du som den viktigaste möjligheten i dagens omvärld för
biblioteket att beakta för att kunna överleva och urvecklas?

4 Finns det någon verksamhet eller någon uppgift vid biblioteket som
du ser som alltmer omotiverad eller överflödig? I så fall vilken
och varför ansr du den omotiverad?

5 Finns det någon verksamhet eller någon uppgift vid biblioteket som
du anser inte tas tillräckligt på allvar? I så fall vilken?

6 Va danser du som den mest meningsfulla och intressanta uppgiften
för din professionella fördjupning och utveckling?

7 Finns det något hinder att satsa mer på denna uppgift? I så fall
vilket?

8 Vilka krav direkt från biblioteksanvändarna upplever du som
liggande utanför din professionella uppgift, men som du ändå
anser att du bör tillmötesgå?
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9 Vilka krav från arbetsgivaren upplever du som liggande utanför din
professionella uppgift?
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Bilaga 3

INTERVJUFRÅGOR TILL REPRESENTANTER FÖR FAKULTETER

* Bakgrundsfakta: Intresse för bibliotek, rollen som representant i
biblioteksnämnd, (positiva / negativa komponenter)

*Vad är ett universitetsbibliotek i dina ögon, dess uppgifter och mål?
Överensstämmer LUB med detta?

* Vilka attitydförändringar gällande biblioteket och dess tjänster har du
med åren lagt märke till bland studenter, forskare och kollegor?

* Vad är det professionellt unika med en bibliotekarie?

* Hur får du information om hur det bibliotek du är satt att styra fungerar
i praktiken?

* Varifrån kommer den information du behöver för att kunna utföra
uppdraget?

* Känner du behov ( som representant i nämnden) - vad gäller information
om biblioteket – av förstärkare/dämpare någonstans? I så fall var?

Var upplever du at tröghetskrafterna i första hand befinner sig vad gäller
biblioteket/universitetet?

* Hur tycker du att det ideala bibliotekssystemet för Lunds universitet
borde se ut?

* Om du bortser från ekonomin, vad är det som hindrar er från att nå
fram till detta mål?

* Var ser du hoten och möjligheterna i omvärlden beträffande
bibliotekssystemets utveckling? Vad är det man måste se upp med? Var
bör man leta efter signaler att ta på allvar för sin meningsfulla överlevnad
– externt såväl som internt? Vad måste biblioteket värna som sin speciella
kunskap/service?

*Hur ser universitetets bibliotekssystem ut om 20 år? Behövs biblioteket?
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Bilaga 4

ENKÄT TILL POTENTIELLA ANVÄNDARE AV LUNDS
UNIVERSITETSBIBLIOTEK
 - FORSKANDE OCH UNDERVISANDE PERSONAL

A Bakgrundsfakta

1 Vilken fakultet tillhör
du?............................................................................

2 Vid vilken institution arbetar
du?................................................................

3 Vilket år anställdes du?...................................

4 Vilken typ av tjänst har du?
* Professor/Docent/Forskarassistent
* Forskningsassistent
* Lektor
* Adjunkt
* Doktorandtjänst
* Assistent(Amanuens
* Systemman

B Här kommer först ett antal frågor som handlar om dina
informationsbehov och informationsvanor

5 Hur får du i första hand tillgång till de dokument du behöver i din
forskning och i din lärarverksamhet?

* Med universitetsbibliotekets hjälp
* Med institutionens hjälp
*......................................

6 I hur stor utsträckning använder du datorbaserade hjälpmedel i din
informationssökning?

*Genomgående
* Ibland
* Aldrig

7 I hur stor utsträckning förlitar du dig på sekreterare som mellanhand i
din informationssökning?

* Genomgående
* Ibland
* Aldrig
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8 I hur stor utsträckning förlitar du dig på en bibliotekarie som
mellanhand i din informationssökning?

* Genomgående
* Ibland
* Aldrig

9 I hur stor utsträckning förlitar du dig i din informationsförsörjning på
informella källor, dvs. muntlig information via kollegor vid universitetet,
Internet, konferenser, etc.?

* I stor utsträckning
* I ca hälften av fallen
* I mindre utsträckning

10 Upplever du tillgången vid Lunds universitet på facklitteratur/
fackinformation inom ditt specialområde som bra eller dålig?

* Bra
* Acceptabel
* Dålig

11 Har du genomgått någon utbildning i informationssökning
bibliografiska databaser?

* I universitetets regi
* I institutionens regi
* Specialkurs utanför universitetets regi
* Har ej genomgått sådan utbildning

12 Anser du dig behöva ytterligare utbildning i informationssökning i
bibliografiska databaser?

* Ja * Nej

13 Använder du Internet i din informationssökning?

* Dagligen
* Varje vecka
* Några gånger om året
* Aldrig

14 Använder du Internet för andra ändamål än traditionell
biblioteksanknuten informationsförsörjning?

* Nej
* Ja, nämligen................................

15 Tycker du att dina kunskaper om universitetets
informationsförsörjningsresurser och deras utnyttjande är

* Bra
* Mindre bra
* Otillräckliga
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C Nu kommer ett antal frågor om ditt utnyttjande av och dina
synpunkter på Lunds universitets bibliotekssystem

16 Hur ofta besöker du någon av universitetsbibliotekets lokaler?

* Minst en gång i veckan
* Minst en gång per månad
* Minst en gång per år
* Aldrig

17 Vilket är ditt huvudsakliga syfte med besöket?

* Socialt umgänge och fika
* Att beställa eller hämta dokument
* Att söka information i databaser
* Att utnyttja referenssamlingar

18 Uppmanar du uttryckligen dina studenter att utnyttja biblioteket?

* Ofta
* Sällan
* Aldrig

19 Utnyttjar du bibliotekets låneservice?

* Ofta
* Sällan
* Aldrig

20 Hur ofta tar du hjälp av universitetsbibliotekets datorbaserade
informationssökningstjänst?

* Minst en gång i veckan
* Minst en gång per år
* Aldrig

19 Svarar universitetsbibliotekets service i fråga om snabbhet mot dina
behov?

* Alltid
* Oftast
* Sällan
* Aldrig

22 Svarar universitetsbiblioteket service i fråga om professionell analys av
ditt informationsproblem mot dina behov?
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* Alltid
* Oftast
* Sällan
* Aldrig

23 När det gäller din litteraturservice, stödjer du dig då på

* Direkta kontakter med universitetsbiblioteket
* Institutionens förmedling
* Anna förmedling, nämligen..........................

24 Använder du dig av universitetsbibliotekets katalog LOLITA?

* Ja, direkt från mitt tjänsterum när jag söker
 dokument vid universitetet
* Ja, söker själv i bibliotekslokal
* Överlåter sökning till bibliotekspersonal
* Känner ej LOLITA

25 Hur upplever du katalogens användarvänlighet?

* Utmärkt
* Acceptabel
* Dålig
* Mycket dålig

26 Hur ofta söker du i katalog med hjälp av klassifikationskoder?

* Ofta
* Ibland
* Aldrig
* Har ingen kunskap om dessa koder

27 Jag ser universitetsbiblioteket i första hand som

* En institution för dokumentservice och
effektuering av lån
* En professionell institution för
frågeanalys och informationssökning
* En institution som ställer tekniska
resurser till förfogande för
informationsåtervinning
* En plats att studera litteratur
* En mötesplats
* ...........................................................

C Slutligen några frågor om din syn på den framtida
informationsförsörjningen vid Lunds universitet
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28 Var i nuvarande bibliotekssystem skulle du önska den mest
genomgripande förändringen?

* Snabbare dokumentleverans och effektivare
låneservice
* Utökade datorresurser för användarna
* Mer självhjälpsfunktioner i sökprocessen
* Mer användarundervisning
* ............................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

29 I hur stor utsträckning tror du att professionell hjälp kommer att
behövas i framtidens informationsförsörjningsprocess jämfört med idag?

* Behovet kommer att öka
* Behovet kommer att vara oförändrat
* Behovet kommer att minska

30 Med tanke på IT-utvecklingen – tror du att biblioteket och dess
informationsförsörjande uppgifter kommer att vara knutna till et visst rum
– en viss lokal – även i framtiden?

* Nej, knappast
* Endast för sin arkiverande funktion
* Ja, för följande funktioner...................

31 Hur tror du att framtiden informationsförsörjning vid Lund universitet
kommer att se ut? (Flera alternativ möjliga)

* Till största delen kommer den att bygga
på självhjälp vid dator för den enskilde
informationssökaren
* Decentraliseras så att
fakultetsbiblioteken får större makt och
inverkan på drift och utformning
* Universitetsbiblioteket får betydelse
endast genom dokumentservice i
anslutning till sin arkivfunktion
* Universitetsbibliotekets betydelse
kommer att öka i ett alltmer
ostrukturerat informationsflöda
* Universitetsbibliotekets betydelse för i

informationsförsörjning avtar successivt
*..................................................................................................................
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Bilaga 5

ENKÄT TILL POTENTIELLA ANVÄNDARE AV LUNDS
UNIVERSITETSBIBLIOTEK
 - STUDERANDE

A Bakgrundsfakta

1 Vid vilken fakultet är du
inskriven?.......................................................................

2 Vilket ämne studerar du för
närvarande?................................................................

3 Har du någon akademisk examen?
Vilken?............................................................

B Här kommer först ett antal frågor som handlar om dina
informationsbehov och informationsvanor

4 Hur får du i första hand tillgång till din kurslitteratur?

* Lån på universitetsbiblioteket
* Lån på institutionsbibliotek där jag studerar
* Lån på stadsbibliotek
* Eget inköp
*....................................................................

5 Använde du regelbundet datorbaserade hjälpmedel i din
informationssökning?

* Ja med hjälp av egen persondator
* Ja med hjälp av datorterminal på biblioteket
* Ja med hjälp av datorterminal på institutionen
* Nej

6 Använder du Internet?
* Dagligen
* Varje vecka
* Några gånger om året
* Aldrig

7 Har du genomgått någon utbildning i informationssökning?

* Ja i samband med ordinarie utbildning
vid universitetet
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* Ja specialkurser anordnade av
universitetsbiblioteket

* Ja specialkurs utanför universitetets regi
* Nej

8 Känner du behov av att lära dig mer om biblioteksanvändning?

* Nej jag kan använda biblioteket
* Ja mina kunskaper behöver aktualiseras
* Är inte intresserad

9 Uppmanas du av lärarna till aktiv och självständig
informationssökning?

* Ofta
* Sällan
* Aldrig

10 Uppmanas du av lärarna att utnyttja universitetsbiblioteket?

* Ofta
* Sällan
* Aldrig

C Nu kommer ett antal frågor om ditt utnyttjande av och dina
synpunkter på Lunds universitets bibliotekssystem

11 Hur ofta besöker du någon av universitetsbibliotekets lokaler?

* Minst en gång i veckan
* Minst en gång per månad
* Minst en gång per år
* Aldrig

12 Vilket är ditt huvudsakliga syfte med besöket?

* Socialt umgänge och fika
* Att beställa eller hämta dokument
* Att söka information i databaser
* Att utnyttja referenssamlingar

13 Utnyttjar du universitetsbibliotekets låneservice?

* Ofta
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* Sällan
* Aldrig

14 Svarar universitetsbibliotekets service i fråga om snabbhet mot dina
behov?

* Alltid
* Oftast
* Sällan
* Aldrig

15 Använder du dig av universitetsbibliotekets katalog LOLITA?

* Alltid när jag säker dokument vid universitetet
* Överlåter sökning till bibliotekspersonal
* Känner ej till LOLITA

16 Hur upplever du katalogens användarvänlighet?

* Utmärkt
* Acceptabel
* Dålig
* Mycket dålig

17 Hur ofta söker du i katalog med hjälp av klassifikationskoder?

* Ofta
* Ibland
* Aldrig
* Har ingen kunskap om dessa koder

18 Jag ser universitetsbiblioteket i första hand som

* En institution för dokumentservice och
effektuering av lån
* En professionell institution för
frågeanalys och informationssökning
* En institution som ställer tekniska
resurser till förfogande för
informationsåtervinning
* En plats att studera litteratur
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* En mötesplats
* ...........................................................

C Slutligen några frågor om din syn på den framtida
informationsförsörjningen vid Lunds universitet

19 Var i nuvarande bibliotekssystem skulle du önska den mest
genomgripande förändringen?

* Snabbare dokumentleverans och effektivare
låneservice
* Utökade datorresurser för användarna
* Mer självhjälpsfunktioner i sökprocessen
* Mer användarundervisning
* ............................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

20 I hur stor utsträckning tror du att professionell hjälp kommer att
behövas i framtidens informationsförsörjningsprocess jämfört med idag?

* Behovet kommer att öka
* Behovet kommer att vara oförändrat
* Behovet kommer att minska

21 Med tanke på IT-utvecklingen – tror du att biblioteket och dess
informationsförsörjande uppgifter kommer att vara knutna till et visst rum
– en viss lokal – även i framtiden?

* Nej, knappast
* Endast för sin arkiverande funktion
* Ja, för följande funktioner...................

..................................................................................................................

22 Hur tror du att framtiden informationsförsörjning vid Lund universitet
kommer att se ut? (Flera alternativ möjliga)

* Till största delen kommer den att bygga
på självhjälp vid dator för den enskilde
informationssökaren
* Decentraliseras så att
fakultetsbiblioteken får större makt och
inverkan på drift och utformning
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* Universitetsbiblioteket får betydelse
endast genom dokumentservice i
anslutning till sin arkivfunktion
* Universitetsbibliotekets betydelse
kommer att öka i ett alltmer
ostrukturerat informationsflöda
* Universitetsbibliotekets betydelse för i

informationsförsörjning avtar successivt
*..................................................................................................................
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