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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utgangspunkten for den har uppsatsen ar informationsteknologins ioverkan pa 
forskningsbibliotekens infonnationsforsorjning, dvs hur biblioteken skaffar den 
information deras anvandare behover. Informatiooen maste forrnedlas via media, t.ex. 
tidskrifter och monografier. Men minskade ekonorniska resurser och stigande priser pa 
vetenskapliga tidskrifter och monografier gor att biblioteken blir tvungna att se over sitt 
tidskriftsbestfmd, eveotuellt saga upp prenumerationer och i allt hogre grad anlita extema 
tjanster for att tillgodose sina kunders behov. Mer och mer av forskningsbibliotekens 
infonnationsutbud maste inhamtas utifr?m. Det kan rora sig om fjarrUm, 
dokumentleveranser, on-line uppkoppling mot externa databaser, natverksanslutning, 
telefax mm. 

Vi fOrknippar bibliotek med en plats, narmare bestlimt en byggnad, del vis fOr att det ar 
den plats dar bibliotekarierna arbetar och dar bocker och tidskrifter finns lagrade. I denna 
byggnad forvantar vi oss finna den information (t.ex en bok) vi ar ute efter. I 
inforrnationsvetenskaplig fackpress beskrivs daremot biblioteket ofta som ett 
informationssystem, en process dar matsattningen ar att tillfredsstalla kundemas 
infonnationsbehov. Da far lokalen en underordnad betydelse. Istallet for tidningar och 
bocker sa talar man om dokument och information. 

Informationsteknologins snabba utveckling bar lett till ett okat informationsflode, och alit 
fler bar mojlighet att sjalva soka den information de vill ha. En studerande kant ex sjalv i 
ett integrerat bibliotekssystern leta frarn en bok han/bon ar intresserad av i en bibliografisk 
databas, gora en utskrift och be bibliotekets personal att lana in den om boken inte finns i 
den egna bibliotekssarnlingen. Via databaser och Internet bar studenter och forskare 
mojligheter att pa egen hand soka information, och i alit hogre utstrackning finns 
mojligheten att ta del av elektroniska fulltextdokument aven om problemet med att fa 
dokurnentet i han den fortfarande verkligen utgor ett problem. 

Detta fori sin tur rned sig vissa problem, eller atminstone fragestallningarfOr biblioteken 
(las de vetenskapliga biblioteken). Bara en brakdel av all den bibliografiska information 
som ar atkomlig i biblioteket aterfinns i de egna sarnlingama. Men i och med att den 
bibliografiska informationen okar i fOrhallande till de egna samlingama, och allt fler 
anvandare sjalva lar sig att soka frarn egen bibliografisk information sa okar kostnadema 
for fjarrlanen, vilket i sin tur kan leda till att medel som ar avsett for de egna sarnlingama 
tvingas ga till fjarrlane~ostnader. Dessutom uppstar ofta en irritation hos anvandama over 
de langa vantetidema. Ar det rimligt att en anvandare som sjiilv sokerfram en artikel pa 
nagra minuter sedan ska behova vanta tva veckor for att fa dokumentet i handen. Borde 
inte forbattrad access till informationen foljas upp med snabbare leveranstider? Detta har 
tvingat bi bliotek och inf<?!ffiationscentra att ifragasatta sina verksamhetsmal och 
organisationsstrukturer. Ar de fortfarande relevanta fOr dagens situation, eller borde 
forandras? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats ar att rned hjalp av Soft Systems Methodology undersoka de 
funktionsansvariga bibliotekariernas forestailningar om verksamheten vid Linkopings 
universitetsbibliotek, dvs deras uppfattning om vad det ar som gor deras - och 
bibliotekets - arbete meningsfullt. Detta i I jus av informationsteknologins okade betydelse 
och utbredning. 



1.3 Fragestallningar 

Undersokningen kommer att fokuseras pa foljande fragesUHlningar: 

1. Vad har informationsteknologin for inverkan pa de intervjuades forestiillningar om 
bibliotekens uppgift? 

2. Vad har informationsteknologin for inverkan pa de intervjuades foresUHlningar om det 
egna arbetet? 

3. Vad har informationsteknologin for inverkan pa de intervjuades syn pa bi bliotekets 
organisation? 

1.4 Problemsituation 

Bibliotekens organisation har i princip fOrandrats valdigt lite under de senaste hundra 
aren. Den underliggande iden bakom bibliotekens organisationsmodell har Hinge varit 
biblioteket som en plats, en plats att lagra och organisera tryckt material. Men liven om 
iden bakom bibliotekens organisation i start sett ar oforandrad, sa har varlden utanfor 
biblioteken forandrats, och dessa forandringar tar sig avenin innanfor bibliotekets 
vaggar. Ett exempel pa det ar just teknologi. Om man ser teknologi i ett vidare perspektiv 
saar det inte heller nagot nytt inslag i biblioteken. Teknologi kan vara de satt eller 
metoder en organisation anvander for att forvandla, eller forandra (transform) input (t ex 
anvandare, eller material) till output (Shaughnessy, 1977a, s 270). Bibliotek har i den 
meningen anvant sig av teknologi i over 4000 ar, fran pinnar for att rista i I era till dagens 
datorer. Teknologin har alltsa utvecklats, och denna utveckling har under den senaste 
tioarsperioden narmast exploderat. Men hur ar det med bibliotekens organisation? 

I fackpressen pagar en debatt om bibliotekens uppgift. Har harman tagit fasta pa 
begreppen "input" och "output", och drivit dem till sin spets. Det ena synsattet menar att 
bibliotekens huvudsakliga syfte ar att samla, och lagra det vetande som omvarlden 
producerar. Bibliotekens uppgift blir enligt detta synsatt, att fungera som lagringsplats 
och arkiv. Det andra synsattet menar att biblioteket ska fungera som en 
informationsprocess. Bibliotekens uppgift blir da att sa effektivt som mojligt forse sina 
anvandare med den information de behover. Verkligheten befinner sig nagonstans mitt i 
mellan dessa extremer. Biblioteken samlar, lagrar, organiserar och distribuerar 
information till sina anvandare. 

Inget bi bliotek har idag mojlighet att samla all den information som produceras och gors 
atkomlig genom att formateras i olika medium (becker, tidskrifter, elektroniska media). 
Men med modern informationsteknologin finns mojligheter att fa till gang till denna 
information. Med hjalp av elektroniska natverk, telefax och uppkoppling mot databaser 
kan bibliotek komma at information som inte finns i de egna samlingarna. Men detta 
kraver att bibliotek och informationscentra kan bemastra teknologin och samarbeta. 
Bibliotek som isolerar sig, och som satsar sin kraft och sina resurser pa att forst och 
framst bygga upp egna samlingar, riskerar att bli betraktade som arkiv. 

Pa sa satt aktualiserar den moderna informationsteknologin de batten om bibliotekens 
funktion. Biblioteken maste fraga sig hur de ska anvanda sig av teknologin for 
astadkomma det de syftar till, och fOr att utfora sina uppgifter. 

Den har uppsatsen kommer i stort att ansluta sig till uppfattningen om bibliotek som en 
informationsprocess. Uppsatsen kommer att behandla biblioteket som ett system dar 
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malet ar att fOrse bibliotekets anvandare med den information de behover. Metoden for att 
beskriva och undersoka bur detta gar till kommer att vara Soft Systems Methodology, 
som utgar fran systemteorin. Systemteori ar ett satt att undersoka och arbeta med helheter. 
Man kan t.ex se ett bibliotek som en helhet, eller ett system. Biblioteket, eller systemet, 
bestar av ett an tal delar eller komponenter (subsystem) som tillsammans utgor en helhet. 
I systemteorin Higgs stor vikt vid fOrMllandet eller relationerna mellan systemets 
komponenter. Man skulle kunna saga att forhallandet mellan komponenterna gor systemet 
till det system det ar. Om man ser biblioteket som ett system vars uppgift det ar att forse 
sina anvandare med den information de behover sa galler det ocksa att fOrsta varifran 
informationen kommer, vad man skulle kunna kalla bibliotekets informationsomgivning. 

Vagen fran producent till anvandare kan beskrivas som en informationskedja. 
lnformationskedjan skulle kunna delas upp i fyra lankar eller funktioner: 1) produktion 
(t.ex fOrfattare) 2) distribution 3) ackvisition, eller fOrvarv och 4) anvandning. Funktion 
tva och tre skulle ocksa kunna definieras som intermediarer. Biblioteken representerar i · 
viss man alla dessa funktioner, men huvudsakligen fungerar bibliotek som intermediarer. 

Distributbrer har som sin huvudsakliga uppgift att gora informationen atkomlig pa alia 
mojliga satt. Distributorer ger ut, kontrollerar, redigerar, formaterar eller paketerar 
informationen i "fysisk" form (tryckning mm), marknadsfOr och distribuerar information. 
Exempel pa distributorer ar forlag, databasproducenter, forskningsinstitut, myndigheter, 
sallskap m.m. 

Forvarvare eller ackvisitbrer anskaffar information. Denna funktion utfors av, eller for 
slutanvandaren. Slutanvandaren ar alltsa den den viktigaste parten har. Andra parter finns 
till for slutanvandaren. Deger anvandaren till gang till information, och hjalper till vid val 
och sokning av information. Har kommer biblioteksfunktioner som urval, forvarv, 
lagring, organisering, katalogisering, indexering, instruktion och referensarbete in. Sist, 
men inte minst viktig arden "fysiska" fOrmedlingen av dokument till anvandaren. 
Ackvisitorer ar alltsa de som anvandaren vander sig till fOr att skaffa information. Det kan 
vara bokhandlare, bibliotek, databasvardar, natverk m.m. 

Lite tillspetsat kan man saga att distributorerna hjalper producenterna att sprida 
information, medan ackvisitOrerna hjalper anvandarna att komma at den information de 
vill ha. 

Biblioteket ligger enligt detta synsatt narmare ackvisitOrens roll i informationskedjan. Man 
ska fungera som anvandarens fOrlangda arm, och som radgivare. Alia bibliotekets 
funktioner kommer till anvandning, men betoningen ligger pa att fbrse anvandaren med 
den information som han eller hon behover, dvs biblioteket som en informationsprocess 
(Mackenzie Owen, 1989, s 1-6 ). 

Vad for detta med sig for bibliotekets egen organisation och struktur? For det forsta far 
man fraga sig om bibliotekets organisation och struktur ar anpassat fOr denna uppgift? 
Om man ser biblioteken som anvandarens forlangda arm, sa borde det innebara att man 
fokuserar sig pa bibliotekets output, vilket aterigen gor att bibliotekets egna samlingar, 
eller input, kommer i andra hand. Men forhaller det sig sa? Kan man gora en sadan 
atskillnad? Kan det overhuvudtaget finnas migon output utan input? For det andra bor 
man fraga sig om organisationen och strukturen har anpassat sig efter den nya teknologin, 
och den okade tillgang till information som teknologin fOrmed sig? Eller ar det kanske sa 
att teknologin anpassas till den radande organisationen, och man undviker att se de 
mojligheter till forandring som finns? Det vore forstaeligt, eftersom vissa uppgifter kan 
fodindras eller till och med forsvinna, medan andra kan tillkomma. Men det kan betyda att 
biblioteken tappar mark till andra informationsformedlare. Anvandarna upptacker att det 
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finns andra, och battre satt att skaffa sig den information de vill ha. Biblioteket riskerar att 
forlora sin funktion. 

For att lyckas med forandringar ar det viktigt att tidigt involvera personal en. Detar viktigt 
att forsta de nonner och varderingar som rader inom organisationen, det som numera 
betecknas som organisationens kultur(Bakka, 1993 s 23). Ett annat satt att fOrsoka 
definiera en organisations (eller ett foretags, en grupps, en avdelnings) kultur, ar att hitta 
de antaganden som organisationen bar skapat, antagit och utvecklat for att fungera i sin 
omgivning (Davies, 1991, s 42). Vissa monster och satt att varsebli, tanka och kanna 
vaxer f ram for att ge personal en mening och struktur i sitt arbete. Har kan det uppsta 
problem nar organisationens fonnella aspekter hamnar i konflikt med personal ens 
varderingar och normer. 

Nykomlingar i en organisation far ofta hora att "sa gor vi inte har", eller "sana ar spelets 
regler". Deras satt att arbeta betraktats av resten av personal en med ett overseende leende, 
och kommenteras med: "du Jar dig"! 

Vad man ska lara sig ar hur de gor saker har. Man ska bli socialiserad, och fOrsta de riter 
och ceremonier som finns inom denna organisation. Man ska hitta sin roll i 
organisationen. 

Rollema bygger pa organisation ens varderingar, och underlattar i viss man samarbetet. 
Roller ar inte lasta, utan forandras med omgivningens varderingar. Stora fOrandringar i 
omvarlden, eller inom organisationen kan emellertid leda till konflikter i och mellan 
rollerna. Roller och varderingar ar sammankopplade, men bor ocksa betraktas var for sig. 

Organisation ens historia, och personalens uppfattning om denna historia har en 
avgorande betydelse for den kultur som rader i nuet. Men i en organisation kan det 
rymmas flera subkulturer. T.ex. kan avdelningama pa ett bibliotek inrymma sinsemellan 
olika subku1turer. Vissa avdelningar ar positivt installda till forandringar, andra staller sig 
pa tvaren med motiveringen att "vi bar alltid gjort sa har" ! 

For att forsta en organisations kultur ar det nOdvandigt att satta sig in i de anstalldas 
arbeten, deras kansla av uppskattning och betydelse. Andra saker varda att undersoka kan 
vara organisationens syn pa, och forballande till sina anvandare; byggnaden dar arbetet 
sker (layout, skyltning); policies (vilka far man absolut inte rora?); service; omgivning 
och miljo; personalens mojligheter till utbildning; och det satt som personalen belOnas pa. 
Sist men inte minst sa har ledningen, och speciellt chef en fOr organisationen, ett ansvar 
for att skapa och behalla en bra och fungerande kultur. 

For att gora sitt arbete meningsfullt, och for att fa saker och ting i arbetet och omvarlden 
att hanga ihop och fungera bygger manniskor upp varldsaskadningar, eller satt att se pa 
varlden. Nar omvarlden fOrandras tvingas man att andra pa sin varldsaskadning, eller att 
inforliva forandringama i den varldsaskadning man har. For att slippa overge sin 
varldsaskadning, bander det att man omsluter fenomen som star i motsattning till 
varandra. Flera synsatt kan rymmas i samma varldsaskadning. Det kan leda till problem 
och konflikter. 

Genom att intervjua och undersoka den funktionsansvariga personalens forestallningar 
om biblioteksverksamhet ar forhoppningen att det kan ge en bild av den kultur som nider 
vid Linkopings universitetsbibliotek (LiUB). Dessutom ar fOrhoppningen att det kan ge 
en uppf attning om hur infonnationsteknologin har paverkat personal ens fOrestiHlningar 
om verksamheten. 
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1.5 U ppsatsens uppUiggning 

Kapitel tva bestar en teoretisk genom gang dar tearier om organisationer i allmanhet och 
bibliotek i synnerhet diskuteras. Sedan foljer en presentation av LiUB och darefter en 
beskrivning av metoden som anvands i uppsatsen; Soft Systems Methodology. I kapitel 
fern redovisas intervjuema med de funktionsansvariga vid LiUB. Uppsatsen avslutas med 
en systemanalys och en diskussion kring slutsatserna. Se aven s. 23 under rubriken 
"Metod". 

2. Teoretisk referensram 

Har fOljer en presentation av tearier och begrepp kring organisationer i allmannhet och 
bibliotek i synnerhet. Forst kommer en definiering och diskussion kring begreppet 
system. 

2.1 System 

Ett system ar en helhet eller en entitet, sam bestar av delar sam star i relation till varandra. 
Delama blir da komponenter i systemet, eller sk subsystem. Johnson, Kast och 
Rosenzweig definierar ett system sa bar : "a system is an organized or complex whole; an 
assemblage or combination of things or parts forming a complex or unitary whole" 
(Johnson, 1973, s 4). 

Det finns mycket i var omvarld sam kan betraktas som system. I naturen talar man om 
flod- och bergssystem, i sarnhallet talar vi om ekonorniska och sociala system. Tekniska 
system ar nagot sq~ vi aUt oftare kommer i kontakt med, det kan rora sig om t.ex tele
eller datasystem. Aven miinniskor och djur kan betraktas som system. 

Komponenterna eller delarna i ett system ar relaterade till varandra pa ett sant satt att de 
ger helheten, dvs systemet, en funktion eller ett mat. Detar alltsa relationen mellan 
komponentema eller delama sam gor helheten till ett system. Man skulle kunna saga att 
relationema utgor systemets regler. Men relationema behover inte vara statiska, de kan 
fOrandras. 

Man brukar skilja pa oppna och slutna system. Sammantaget kan man saga att oppna 
system ar de sam utvaxlar nagot med sin omgivning. Man kan t ex tanka sig ett system 
som bestar av en termostat, ett element och ett styrobjekt, dvs systemets temperatur. Detta 
system paverkas av den temperatur som rader i systemets omgivning, 
"termostatsystemet" upptar alltsa nagot fran sin omgivning, det ar oppet. Om man 
inforlivar den temperatur sam finns i omgivningen i systemet sa har vi ett slutet system, 
ett system som inte utvaxlar nagot med sin omgivning. 

Att saga att ett system ar oppet eller slutet har mycket att gora med vart satt att betrakta 
det. Det handlar i hog grad om var betraktaren beslutar sig for att avgransa systemet, och 
det beror i sin tur pa betraktarens intentioner (Hard af Segerstad,l982, s 128-129). 

Peter Checkland menar emellertid att ett system maste sta i kontakt med sin omgivning for 
att det ska bli komplett. Det maste kunna kommunicera med sin omgivning, och det maste 
i viss man kunna kontrollera sin omgivning fOr att overleva (Checkland, 1990, s 19). 
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2.2 Biblioteksorganisation 

For att kunna svara pa fragan hur de akademiska biblioteken ska organisera sig for att 
tillgodogora sig inforrnationsteknologins mojligheter, och for att anpassa sig till de behov 
som foljer med dagens undervisning och forskning kan det vara lampligt med en historisk 
tillbakablick. V arfor ar biblioteken organiserade som dear idag? Vilka tankar och tearier 
ar det som har legat till grund for bibliotekens organisation och utforrnning? Biblioteken 
har naturligtvis varit paverkade av de tankar och tearier som rort sig i resten av samhallet. 

Vetenskapen ar inte heller okanslig for moden och trender. Om en trend blir sa pass stark 
och inflytelserik att centrala delar av ett amnesomrade paverkas talas det om 
paradigmskifte. En definition av paradigm ar just den samling ideer som anses vara 
centrala fenomen inom ett vetenskapligt omrade (Ginman, se Miksa 1992, s 9). 

Mariam Ginman skriver i artikel om paradigm och trender inom biblioteks-och 
inforrnationsvetenskap att synen pa biblioteket harforiindrats under det innevarande 
seklet. Under seklets forsta artioendenden var forskningen starkt historiskt/humanistiskt 
inriktad. Senare betonades bibliotekets sociala och pedagogiska roller, detta under 
inflytande av den samhallsvetenskapliga forskningens frammarsch. Detta har inte varit 
utan betydelse for bibliotekens utforrnning och organisation. Ginman havdar att detta 
paradigm bar fonnat det sprak som bibliotekarierna har anvant for att beskriva sitt arbete 
(Ginman, 1995, s 9-10). 

Vi dare har det styrt "bibliotekens malsattningar, bibliotekariemas administrativa arbete 
och yrkeskarens planering av olika verksamhetsfonner" (Ginman, s 10). Biblioteken kom 
att betraktas som rum eller platser. Sa liven i de analyser och vetenskapliga studier som 
utfordes. Ginman menar att detta var en naturlig foljd av det faktum att biblioteken 
samlade pa sig nastan all den kulturella och vetenskapliga media som fanns att tillga. 

Men nya trender och tearier kom. Med bakgrund i cybemetik och kognitionsteori uppstod 
ett nytt paradigm som betraktade biblioteket som ett system for mansklig kommunikation. 
lnfonnation och infonnationens floden och beteende kom att dominera i det nya 
paradigmet. 

De tva paradigm en har delat biblioteksvetenskapen i tva lager, och forst pa senare tid har 
man borjat inse att bada perspektiven ar nodvandiga. Lagring, sokning och tillganglighet 
ar intimt sammankopplade. Danned ar vi inne pa det tredje paradigmet, som har holism 
och kontinuitet som ledord. Men i och med infonnationsteknologins framvaxt har 
biblioteken tvingats inse att de bara ar en av manga arenorfor samhallets 
infonnationsfOrsorjning. Biblioteket som plats far sta tillbaka fOr 
infonnationsfonnedlingen, eller de processer som finns i informationsforrnedlingen 
(Ginman, s 11). 

Betraktar man biblioteket som en process for infonnationsformedling sa kommer 
anvandaren i centrum. Biblioteken finns till for anvandaren, och ska fOrse denne med den 
information anvandaren behover. For att leva upp till det mottot, och till den syn pa 
bibliotekets uppgift som nu verkar forharskande harman forsokt sig pa att reorganisera 
biblioteksverksamheten. Ett exempel ar det sorn i USA kallas "Access service". 

"Access service" ar ett samlingsnamn for ett ett flertal olika avdelningars arbete. Ofta 
in gar lane- eller cirkulationsavdelningen, fjarrlan, hestand, magasin, mikrofiche, men det 
skiftar fran bibliotek till bibliotek. "Access service" ar ett sa pass nytt begrepp att det annu 
inte tagit nagon bestamd fonn. Det intressanta ar vatfor det har kommit till. Deborah 
Carver, bibliotekarie vid Knight Library, University of Oregon vander pa fragan och 
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fragar sig varfor de fiesta biblioteken ser ut som de gor idag. Det foljande avsnittet bygger 
pa hennes artikel "From Circulation to Access Services: The Shift in Academic Library 
Organization" (Carver, 1992, s 23). 

Carver skriver att cirkulationsllaneavdelningama en gang har haft en stOrre betydelse och 
status i biblioteksorganisationen. Uneavdelningens bibliotekarier var de som hade den 
basta kontakten med anvandama, de som visste vad de fragade efter och ville ha och som 
kunde rekommendera passande titlar. De hade bla till uppgift att spara anvandarnas 
sokvagar och identifiera var saker och ting gick snett. Pa grund av lanebibliotekariemas 
kannedom om anvandarna kunde de bidra med atgarder fOr att forbattra biblioteket, vad 
galler titlar, katalogisering och arbetsgang. 

Men saker och ting kom attt forandras. Efter andra varldskriget kom biblioteken i USA att 
anammaFrederickTaylors "scientific management" som redan hade slagit igenom inom 
naringslivet och andra delar av den offentliga sektom. Den oerhorda 
produktionsokningen som den industriella revolutionen forde med sig kravde verktyg och 
organisationsformer som kunde kontrollera och maximera produktionen. Scientific 
management bygger pa effekti vitet. For att astadkomma detta skiljer man pa planering och 
utforande, och delar upp verksamheten i separata funktioner som var och en har att se till 
att just deras avdelning skots effektivt. Varje avdelning eller funktionsenhet ska genom 
sma forbattringar effektivisera sin enhet. Foresprakama for scientific mangement 
betonade att bade ett makro- och ett mikroperspektiv var nOdvandiga for att astadkomma 
verkliga effektiviseringar, men alltfor ofta agnades mikroperspektivet all uppmarksamhet. 
Taylor sjalv kanske inte argumenterade for en hyperuppdelning av arbetsgfmgen, men 
hans tearier medforde just det i manga storre amerikanska bibliotek. 

Anledningen till det var att biblioteken kopte in aUt mer material, samtidigt som de hade 
brist pa utbildad personal. Biblioteken vaxte i storlek, och for att kunna kontrollera dem 
sag man sig tvungen att dela upp dem i mindre enheter. Referensavdelning och 
cirkulationsavdelningen skildes fran varandra, precis som inkops- och 
katalogiseringsavdelningama. Utbildad arbetskraft som utforde flera olika uppgifter, t ex 
utUming av backer och referensarbete sags som ineffektiv och daligt utnyttjad arbetskraft. 
Specialisering och uppdelningen av arbetet forde med sig att man heist brot ner 
arbetsuppgiftema till enkla, atskilda uppgifter som kunde utforas av outbildad och 
billigare personal. Cirkulationsavdelningen kom sa smaningom att frantas alla uppgifter 
utom utHining och aterHimning. Anvandare hanvisades till informations- och 
referensavdelningen om de hade fragor. 

Scientific Management kom att ha ett fast grepp om amerikanska bibliotek in pa 1970-
talet. Bidragande orsaker var det att det tryckta materialet st:andigt vaxte i omfang och 
utlaningen likasa. Cirkulationsavdelningen hade fullt upp med att satta upp backer, skriva 
ut och fasta bokkort. Men under sjuttiotalet kom manga amerikanska bibliotek att 
introducera nagon sorts automatisering. Samtidigt oorjade amerikansk fackpress att 
granska bibliotekens arbetsgang ur ett systemanalytiskt perspektiv, men personal- och 
arbetsfunktionsfragor forandrades till en borjan inte mycket. Sa smaningom kom 
emellertid automatiseringen att ta overflera av cirkulationsavdelningens arbetsintensiva 
uppgifter. Bibliotekens samlingar hade nu blivit sa stora att de var svara att hitta i. 
Diskussionen kom att handla om att forbattra kvaliteten. Anvandama, och deras onskemal 
hamnade mer i centrum. Pa vilket satt kunde man tjana anvandarna bast? Maste man 
kanske offra mindre viktiga uppgifter for att uppfylla de nodvandigaste behoven ? Vilka 
var de viktigaste uppgiftema ? 

Flera olika orsaker bidrog till detta perspektivskifte: den s.k informationsexplosionen med 
IT och nya medier, vilket i sin tur ledde till hogre forvantningar hos anvandarna; okade 
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materialkostnader (t.ex tidskrifternas prisokning, nya medier, nya maskiner); minskade 
budgetar och stigande lonekostnader. Samtidigt som man maste spara sa skulle kvaliteten 
forbattras. For att overhuvudtaget ha en mojlighet att klara detta sag sig biblioteken 
tvingade att kritiskt granska sin organisation ocb att ater fraga sig vad som var malet ocb 
meningen med verksamheten. De anvandarundersokningar som gjordes tydde pa att 
bibliotekens service inte rackte till. Lcfmedisken bemannades ofta endast av kanslister ocb 
studenter, och undersokningar indikerade att anvandarna inte var nojda med den service 
och vagledning som erbjods dar. 

Motet mellan biblioteket ocb anvandaren sker inte bara vid lanedisken, men det ar dar 
motet mellan personal och anvandare h~yudsakligen sker, och det bar vi sat sig att det 
motet ofta Uimnar ett bestaende intryck. Ar det da inte rimligt att laneavdelningen 
bemannas av utbildad personal? Men i ett systemanalytiskt perspektiv ar det knappast en 
tillracklig atgard. Borman inte se pa cirkulationsavdelningens funktion i bela 
bibliotekssystemet? Kan man bevara cirkulationsavdelningen som den sag ut fOr tjugo
tjugofem ar sedan nar inre och yttre forutsattningar bar forandrats sapass mycket? Kan 
ovriga avdelningar funger~ effektivt i sin gamla form om man andrar pa 
cirkulationsavdelningen? Ar bibliotekens organisation funktionell, eller harden overlevt 
sig sjalv? 

Nar tidskrifter och monografier blir allt dyrare, och bibliotekens budgetar krymper 
samtidigt sorn det samlade informationsutbudet vaxer dramatiskt, sa bar till gang till 
information, snararare an innehav, kommit att bli bibliotekens nya ledstjarna. Detta borde 
kanske fora med sig vissa fOrandringar i biblioteksorganisationen. Carver menar att 
tillvaxt brukar fora med sig departementalisering och uppdelning, medan stagnation eller 
tillbakagang Ieder till ihopslagningar (Carver, s 32). En "Access service-avdelning" 
bestar ofta av bade cirkulationsavdelningen, fjarrlan och dokumentleveranser. Granserna 
mellan till gang och innehav borjar suddas ut. Den nya avdelningen har ansvar for att forse 
anvandaren med information, oavsett infonnationens format och plats. Man har ansvar att 
hitta och forse anvandaren med t ex en titel som inte finns i bibliotekets egen samling. 

Anvandama har ingen anledning att bry sig om vern som innehar informationen dear ute 
efter. B~ra de far tag pa vad de ar ute efter. Aterigen stalls biblioteken infor samma 
fragor. Ar vi organiserade pa ratt satt fOr att sa snabbt och effektivt som mojligt fOrse vara 
anvandare med den information de vill ha? Representerar bibliotekets avdelningar de 
funktioner som utfors? Access service kan vara ett satt att anpassa bibliotekets 
organisation till de forandringar som har skett i omvarlden. Detar i alla fall en mojlig 
organisationslosning. 

2.3 Leavitts modell for organisationsutformning 

I en artikel om hur man kan skapa forandringar i industriella organisationer presenterar 
Harold J. Leavitt en modell som kan fungera som utgangspunkt nar man ska fOrsoka 
astadkomma fOrandringar i en organisation (se figur nedan). 
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Struktur~ 

Uppgifter (mai) "Verktyg" och teknologi 

Aktorer 

Figur 2.1 Leavitts modell for organisationsutformning 
Kalla : Bakka, Organisationsteori 

1. Uppgifter: De huvudfunktioner eller arbetsuppgifter organisationen ska utfora 
2. Struktur: Hierarki , work-flow och kommunikationssystem 
3. Teknologi: Maskiner och program (inkl. metoder, tearier och modeller) 
4. Aktorer: Olika variabler knutna till deltagarna som manniskor, t ex behov, mal, 
forvantningar och intressen (Bakka, 1993, s 61). 

Dessa fyra huvudomraden hor ihop, och paverkar varandra. Sa om en av variablema 
forandras, sa paverkar det aven de andra tre. Leavitts figur fungerar som en 
systemmodell. 

Den bar uppsatsen ska huvudsakligen rikta in sig pa aktOrema i organisationen, men 
kommer inte att kunna undga de andra tre. Aktoremas forestallningar om sitt arbete 
praglas naturligtvis av den organisation och den miljo de befinner sig i. Da far ocksa 
organisationens uppgifter, struktur och teknologi stor betydelse. Leavitt talar om 
strukturella, teknologiska och humanistiska angreppssatt for att astadkomma forandringar 
i organisationer. Den bar undersokningen riktar in sig pa de funktionsansvariga 
bibliotekariemas syn pa sitt arbete, alltsa ett humanistiskt angreppssatt. Men bakgrunden 
till undersokningen ar informationsteknologins alit storre betydelse i biblioteken. 

Aterstoden av det har kapitlet kommer att agnas at att presentera och diskutera problem 
och teorier vad galler organisationer och organisationsutformning med Leavitts modell 
som bakgrund. Det kommer att rora sig om bade generell organisationsteori, och sant 
som specifikt ror bibliotekens organisation. Meningen ar att presentera och i viss man 
analysera de teorier och ideer som kan vara av intresse vid utformning av ett biblioteks 
verksamhet och organisation. Eftersom de fyra omradena ar starkt sammankopplade sa 
kommer de inte att vara strikt uppdelade och atskilda, utan t ex informationsteknologins 
inverkan kommer att diskuteras aven under de ovriga omradena. 

2.3.1 Uppgifter 

lnformationsteknologins snabba utveckling och genombrott har fatt diskussionen om 
bibliotekens uppgift att ta fart. Nagra framtida roller for biblioteken som lyfts fram ar: 

-intermediar och filter 
-lagringsplats och kulturbevarare 
-infonnatOr och kommunikatOr 
-hjalpare och radgivare 
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-utbildare (Mackenzie Owen, s 60). 

De tva extremerna lagringsplats eller informationsprocess lyfts fram som ett antingen eller 
val av vissa, t ex Lancaster, medan andra menar att biblioteken kommer att fortsatta med 
sin verksamhet ungefar som den bedrivs nu, t ex De Gennaro (Mackenzie Owen, s 60). 

Nagot annat som ofta lyfts fram som ett krav for att biblioteken ska overleva ar en battre 
integration mellan universitet/hogskola och bibliotek. Universiteten maste utveckla 
informationsstategier tillsammans med biblioteken. Detta ar lattare sagt an gjort, dA det 
trots den uppenbara kopplingen mellan universitet och bibliotek ror sig om tva skilda 
verksamheter. Biblioteksfragor lir specialiserade och annorlundajamfort med 
universitetens verksamhet. 

Goran Gellerstam, overbibliotekarie vid Lunds universitet menar att den nya 
informationsteknologin i grunden bar forlindrat bibliotekens verksamhet. Men aven 
Hirare, forskares och studenters beteende paverkas. For att astadkomma en god 
infonnationsforsorjning krlivs ett fOrdjupat samarbete mellan hogskolor och bibliotek, 
bade pa ett lokalt och nationellt plan. Gellerstam menar att de forandringar som har skett 
kraver nya synsatt pa bibliotekens verksamhet. Vidare kravs nya investeringar och ny 
kompetens. Problemet, enligt Gellerstam, ar att beslutsfattama vid universiteten 
fortfarande lever kvar i den "gamla goda tiden". De kanner inte till bur biblioteken 
fungerar idag och de beharskar inte den nya informationsteknologin. Nu ar studenterna 
den stora anvandargruppen i biblioteken, men beslutsfattama saknar kunskap om den 
aktuella grundutbildningen och kan inte se studentemas behov. V ardutbildningama med 
sin problembaserade inlaming (PBI), dar informationsresurser och fungerande bibliotek 
ar en absolut forutsattning, utgor undantaget (Nordisk konferens, 1994, s 115). 

PBI ar ett exempel paden fina skillnaden mellan vad som ar bibliotekets uppgift och hur 
det ska utforas. De viktigaste komponenterna for PBI ar problemlOsning, sjalvstyrt 
Iarande och arbete i grupp, fOretradesvis om 6-8 personer. Gruppen far ett problem att ta 
stallning till utifran sina egna erfarenheter och forestlillningar. Meningen ar att PBI ska 
aktivera studentema, och aka intresset och ansvaret for det egna larandet. Llirandet ses 
som ett livslangt och sjalvstandigt projekt. "PBI praglas av en tilltro till manniskans 
formaga och vilja att vara aktivt skapande liksom att manniskan bar bebov av kunskap 
och kompetens. Naturligtvis ar det tanken pa battre inlarningsresultatjamfort med den 
traditionella utbildningen som har gjort PBI intressant" (Hansson, 1995, s 14). 

Precis som Gellerstam skriver, saar det inom medicin-/vardomradet som PBI har 
utvecklats och kommit !angst i Sverige. Men det finns ett starkt intresse for den bar 
formen av inlarning och pedagogik, och det finns flera utbildningsprogram som har 
tydliga inslag av PBI i sig. Starkast bar intresset varit vid de yrkesinriktade 
utbildningarna, men forsok har liven gjorts vid mera teoretiska utbildningar vid 
Stock.holms och Linkopings universitet, t ex vid institutionerna for historia, filosofi och 
statsvetenska p. 

PBI ar ett samlingsbegrepp, och det rymmer olika former av verksamhet. Det finns enligt 
Hansson och Simberg exempel pa bogskolor dar biblioteket inte visste om att det bedrevs 
utbildning enligt PBI vid hogskolan. Trots det tyckte studenter och larare att bibliotekets 
service var mycket bra (Hansson, s 15). De skriver ocksa att mycket av den litteratur som 
finns kring amnet inte tar upp biblioteket och dess roll. I de texter dar biblioteket tas upp 
ar ofta en bibliotekarie medverkande. Hansson och Simberg tar upp en utvardering av 
PBI vid den miljovetenskapliga grundutbildningen vid Linkopings universitet: 
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Bibliotekarien i detta projekt menar att PBI har stallt annorlunda krav pc\ 
hennes arbete som har varit stimulerande. Kontakterna mellan Hirare och 
studenter har utvecklats och biblioteket har integrerats battre och 
darigenom fatt betydelse som kunskapsbarande institution och 
pedagogisk resurs. Dar understryks att grunden ar ett samarbete mellan 
tre likvardiga parter, larare, studenter och bibliotek. Detta innebar: 

- ett battre utnyttjande av bibliotekets resurser. 
- att ett nara samarbete okar lararnas insikt om bibliotekets betydelse. 
som pedagogisk resurs. 
- att bibliotekariens roll som handledare och radgivare betonas. 
- att planeringsmoten utgor grunden for samarbetet larare - bibliotekarie 
(Hansson, s 15-16). 

PBI kriiver ocksa mycket av biblioteket och dess anstallda. Biblioteken vid vissa av de 
hogskolor dar PBI har introducerats har byggt om lokaler, utokat referenslitteraturen 
sa val som det ovriga bestandet, utokat antalet lasplatser och tillsatt nya tjanster. For att 
PBI ska fungera galler det att biblioteken innehar, eller har till gang till de bocker och de 
tidskrifter studenterna behover. Problemet ar att sainte all tid ar fallet, och att de bocker 
eller artiklar som lanas in eller besHills ofta drojer for lange. 

Hansson och Simberg betonar att inforandet av PBI kraver noggrann planering och stora 
insatser. Har ar bibliotekets roll viktig, men det glOms alltfor ofta bort nar institutioner 
planerar for nya kurser eller utbildningar. Ett exempel dar biblioteket tidigt informerats 
och haft mojlighet att deltaga i planeringen av PBI arden miljovetenskapliga 
undervisningen vid Linkopings universitet. Bibliotekarien hade har mojlighet att folja med 
i arbetet bade fore och under arbetet. Av stor vikt ar att studentern.~ Hir en tidig 
undervisning i informationssokning, och att detta ingar i kursen. A ven vid 
Halsouniversitetet fick biblioteket en betydande roll vid utformningen av den 
problembaserade inlarningen. Det goda resultatet dar har sedan smittat av sig pa resten av 
Linkopings universitet (Hansson, s 17). 

Forhoppningen ar att PBI ska forbattra studenternas motivation, aktivitet och inlaming. 
Men sa langt har fragan om vad biblioteket ska gora inte forandrats. Men PBllagger 
stOrre vikt pa sjalvstandigt arbete, och darmed pa hur bibliotekets arbete ska goras. 
Biblioteket knyts narmare till universitetens och institutionemas verksamhet. Bibliotekens 
och bibliotekariens roll som handledare och radgivare betonas. Det har i ett langre 
perspektiv inte varit bibliotekets roll, och darmed narmar vi oss dter frdgan om vad 
biblioteket ska gora. I stallet for ett arkiv eller en lagringsplats for bocker ses biblioteken 
nu som seviceorganisationer i informationsbranschen med klara pedagogiska 
arbetsinslag? Vad far det fOr konsekvenser for bibliotekets struktur? 

2.3.2 Struktur 

For att forandra en organisations struktur fOreslar Leavitt att man tittar narmare pa dess 
hierarki, work-flow (arbetsgang) och kommunikationssystem. Struktur kommer fran det 
latinska ordet "structura" och betyder sammanfogning eller byggnadssatt. Har handlar det 
alltsa om hur man fogar samman eller bygger upp biblioteksorganisationer. 

Forhallandet mellan uppgifter och struktur intar en central plats i organisations
utformning. Man fragar sig "hur ska vi organisera oss for att uppna de mal vi satt upp?" 
Strukturen blir da ett satt att styra organisationens verksamhet. Det klassiska 
tillvagagangssattet har att utforma organisationen deduktivt. Man utgarfran uppgiften och 
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bygger upp strukturen bakHinges genom att klargora arbetsuppgifter och relationema 
mellan dessa uppgifter. Problemen handlar om ansvarsomraden, auktoritet och att logiskt 
definiera nodvandiga funktioner. Manskliga behov och beteenden kommer i andra, eller 
tredje hand (Leavitt, 1965, s 1147). 

Den allmanna trenden i dagsHiget ar att strava efter "platta" och decentraliserade 
organisationer, med kortare (vertikala) kommunikationskedjor och mindre hierarki eller 
ansvarsnivaer. Den modema teknologin har varit med och drivitfram denna utveckling, 
da mycket arbete har kunnat automatiseras och manga tjanster pa Higre nivaer har blivit 
overflodiga. Samtidigt kraver manniskor mer av sitt arbete i form av ansvar och 
inflytande. Problem med decentraliserade organisationer ar att det blir svart att fa en 
overblick over hela organisationen, och olika avdelningar eller enheter kan komma att dra 
i olika riktningar. Det kan leda till samarbetsproblem, t ex vad galler prioritering av 
uppgifter och resursfOrdelning. Det finns ingen saker vag att att ga har, utan man far 
anpassa sig efter uppgifter, teknologi, aktorer och miljo. Strukturen blir i viss man en 
kompromiss mellan dessa olika element. 

Shaughnessy mfl menar att bibliotekens struktur, trots stora teknologiska fOrandringar, 
knappt harforandrats (Shaughnessy b, 1982, s 151). Ser man teknologi och struktur som 
hjalpmedel fOr att genomfora de mat en organisation satt upp, sa verkar det som att 
atskilligt finns att gora har. Ett exempel ar UP,pdelningen mellan "teclmical services" och 
"public services", eller inre och yttre ljanst. Arden uppdelningen fortfarande relevant? 

2.3.3 Teknologi 

Teknologi, enligt Leavitt, omfattar maskiner, program och de metoder, teorier och 
modeller som anvands fOr utfora uppgiftema. Enligt Shauglmessy omfattar teknologi 
forst de verktyg, instrument, maskiner och formler som ar nodvandiga for att utfOra 
arbetet, och i andra hand de ideer som uttrycker malet med arbetet, dvs dess betydelse, 
mening och teori. Pa sa satt blir teknologiska processer- och detta galler i forsta hand 
tjanstesektom - produkter i sig sjalva. Teknologin ger upphov till tekniska verktyg eller 
hjalpmedel. 

Shaughnessy menar att teknologin har ett avgorande inflytande pa saval hur enskildajobb 
eller befattningar utformas, som hur organisationens struktur och uppgift utformas. Han 
har ocksa hittat stod for att teknologi paverkar alla i en organisation genom sitt inflytande 
pa arbetssystem, social struktur och gruppnormer. Vi dare havdar han att flera studier 
visat att inflytandet okar ju mer avancerad och sofistikerad teknologin ar (Shauglmessy b, 
se Seiler, s 149). 

Trots detta har de strukturella fOrandringama inom biblioteken varit sma. En av 
anledningama till det ar att biblioteken ar strukturerade efter det "ramaterial" som ar 
bibliotekens "input", dvs resurser och anvandare. Biblioteken har delat upp sig i inre 
(resurs input) och yttre tjanst (mansklig input). Pa vissa hall bar man ytterligare 
differentierat uppgiftema enligt olika "format" pa ramaterialet: kartor, mikrofilm, 
tidskrifter,bamavdelning, vuxenavdelning, student- resp.forskartjanster. 

Biblioteken har fOrst och framst agnat sig at att beskriva och organisera ramaterial eller 
resurser, och i andra hand att ge service till anvandama for att underlatta deras till gang till 
de efterfragade resurserna. Meningen ar att fora resurser och anvandare samman. 
Problemet ar att anvandama har en valdigt begransad kannedom om de metoder och 
procedurer som bibliotekarierna anvander for att organisera och lagra resurserna. 

Men den nya informationsteknologin har borjat sudda ut granserna mellan yttre och inre 
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tjanst, och bela den sekventiella processen (en avdelnings output blir nasta avdelningens 
input) oorjar forandras. T ex bar skillnaden mellan bibliografisk access och leverans 
boljat fOrsvinna med hjalp av fulltextdatabaser. Vad som bander ar att den nya teknologin 
tvingar biblioteken att andra fokus fran ramaterial eller resurser, till de operationer och 
den kunskap som behovs for att forvandla ramaterialet till produkter eller service, fran 
input till output. Man behover skapa strukturer som bygger pa att teknologin (om man 
betraktar teknologin som Leavitt eller Shaughnessy) i manga fall utgor en del av den 
produkt eller service som erbjuds (Shaughnessy b, s 153). 

Men fragan blir da genast, bur ska de nya strukturema se ut? Det ar en en fn\ga som ar sa 
gott som omojlig att besvara abstrakt, i teorin. Har behover biblioteken sakta men sakert 
prova sig fram. Shaughnessy menar att strukturen i alta fall maste ta storre hansyn till 
teknologi och andra nyckelfaktorer, men att att det inte finns nagon enstaka basta design. 
Utan att ga narmare in pa bur de i praktiken skulle utformas pekar han pa forslag dar 
strukturen anpassas efter anvandamas behov, eller att att man kunde anvanda sig av 
amnen som anggreppssatt fOr att utforma verksamheten, och att amnesspecialiserad 
personal skulle skota om allt fran katalogisering till referenstjanst och anvandarutbildning 
(Shaughnessy b, s 153). 

2.3.4 Aktorer 

Med aktOrer avser Leavitt olika variabler knutna till deltagama (som manniskor) i 
organisationen, t ex deras behov, mal, forvantningar och intressen. Det kant ex rora sig 
om att gora teknologin manniskovanligare, att utforma arbetspaltser och arbetssituationer. 

Atskilliga undersokningar pekar (foga fOrvanande) pa att inneMllet i ett arbete bar stor 
inverkan pa motivation och att ett meningsfullt och intressant inn eMil paverkar franvaro, 
personalomsattning och graden av tillfredsstallelse med arbetetet. Lange lag tonvikten belt 
och ballet pa en sk vertikal "approach" i arbetet, dvs gora mer av det man redan gjorde, 
medan man numera satsar mer paden horisontella "approachen"; att skapa okat ansvar 
och autonomi fOr den enskilde anstallde. Genom ett storre ansvar och mer eget inflytande 
skapas mojligheter for en stOrre identifiering med arbetsuppgiften, och det ger den 
anstallde storre mojligheter att anvanda all a sina kunskaper och fardigheter. Dessutom 
kanns arbetet mer som en utmaning (Shaughnessy a, s 271). 

Utformning och stuktur pa arbetsplatser paverkar - och paverkas av - organisationens 
kultur. Det bar skrivits atskilligt om organisationskultur under de senaste decennierna, 
och det finns flera olika definitioner av begreppet . Har definieras kultur som det 
grundmonster av antaganden som grupper, avdelningar eller bela organisationen bar 
gemensamt. Goran Ekvall, som forskar i organisationpsykologi, talar om 
organisationers "klimat" i stallet fOr "kultur". Med klimat menar han de be teen den, 
attityder och stamningar som utmarker livet i en organisation (Ekvall, 1990, s 20). 
Begreppen ligger nara varandra, men t ex Schein menar att kultur ar ett bredare begrepp. 
Klimatet i en organisation blir understallt den kultur som nider (Shaughnessy c, se 
Schein, 1988, s 6). 

Shaughnessy, precis som Checkland, menar att man maste ta stor hansyn till den kultur 
och de foresUillningar om arbetet som finns i en organisation for att lyckas med 
forandringar. Informationsteknologin bar aktualiserat fragan om bibliotekens uppgift, och 
aven om manga menar att uppgiften ar densamma sa maste biblioteken anda utforma 
verksamheteten sa att de kan mota de krav och utmaningar som informationsteknologin 
formed sig. Biblioteken maste i viss mfm forandra sig. Detar mojligt att biblioteken i dag 
befinner sig i en unik och utsatt situation, men det finns mycket som tyder pa att den 
"forandring" sorn pagar inte ar nagon overgaende fas, utan ett pagaende till stand som 
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kommer att besta, och nagot som all a organisationer maste leva rued . 

Detar atminstone antagandet bakom en ny trend in om organisationsteori och sk 
managementlitteratur, dar man menar att organisationer standigt maste lara sig for att 
hanga rued i samhallets forandringar. Ledorden har ar fOrandring, utveckling, innovation 
och omorientering. Pete Senge, med sin bok "Den femte disciplinen" ar kanske den mest 
kanda foretradaren for denna inriktning. 

Tomas Mtillem och Katarina Ostergren, forskare vid Handelshogskolan i Umea, har i en 
avhandling studerat organisatoriskt larande under olika institutionella betingelser, dvs de 
faktorer som paverkar forutsattningama for att skapa larande i enskilda organisationer. De 
betonar att organisationer inte verkar isolerade fran andra aktorer och organisationer. 
"Organisationer kan kopplas samman i storre organisatoriska fait, som kan forma 
betingelser for larandet. I vissa organisatoriska Hilt ar man t ex benagen att vidmakthAlla 
gamla system av forestallningar, medan man i andra ar mera forandringsbenagen" 
(Mtillem, 1995, s 10). 

I organisationlitteraturen finns tva huvudriktningar vad galler organisatoriskt larande. Det 
arden beteendeorienterade och den kognitiva inriktingen. Den beteendeorienterade Higger 
vikt vid organisationens prestationer, medan den kognitiva inriktar sig pa de processer 
som skapar organisatoriskt larande. Organisationer liknas i det senare fallet vid 
inf ormationshanterande system och larandet handlar om att fOrbattra 
informationshanteringen (Mtillern, s 9). 

Mtillern och Ostergren ser det organisatoriska larandet som ett socialt meningsskapande i 
organisationer. 

Uirandet uppstar nar en grupp individer har andrat sina tidigare system av 
forestallningar. Detar dock viktigt att notera att det har inte arfragan om 
individemas fOrestallningar utan om hela gruppers gemensamma 
foresUillningar. Varje organisation kan ses som en social arena dar socialt 
meningsskapande sker, och forestallningar skapas och sprids. Teoretiskt 
innebar det att var syn pa organisatoriskt larande kopplas narmare till ett 
kulturellt betraktelsesatt (Mtillem, s 10). 

Forfattarna menar att t ex lakarkarens forestallningar praglas av en lang utbildning och en 
stark karanda. Detta paverkar i sin tur lakarnas installning till t ex 
administrativa/ekonomiska forandringar. Genom att satta sig in i dessa institutionella 
betingelser kan ledningen for ett sjukhus lattare skapa en grund for forestallningsmassiga 
forandringar. Starka krafter som kan paverka de institutionella betingelsema kan vara 
lagstiftning, branschorganisationer och yrkesgrupper. Det ror sig om forestallningar och 
normer som byggs upp parallellt med yrkesidentiteten, och darfor kan vara svara att andra 
(Mtillem, s 11). 

Det ideala nar det galler organisationsforandringar vore om vatje organisation utgick fn1n 
egna problem och erfarenheter; att de tarde av egna erfarenheter ( darmed inte sagt att ideer 
fran annat hall all tid ar av ondo ). V arje organisation ar pa sitt satt unik och deras problem 
likasa. Men det verkar snarare som att aven organisationer fOljer trender och harmar 
lOsningar som provats i andra organisationer (Mtillem, s 12). Biblioteken utgor knappast 
ett undantag. Organisationer paverkas av andra organisationer inom samma 
organisatoriska falt. Det ar lattare att ta till sig en fardig losning an att utarbeta en ny. En 
lOsning som atminstone verkar godtagbar ar battre an ingen alls. Problemet ar bara att 
"fardiga" losningar ofta ar generella, och darmed missar de specifika faktorer som utgor 
problemen. Det finns naturligtvis manga likheter och paralleller mellan olika 
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organisationer, men fOr att losa problem ar det ofta nodvandigt att komma at det unika och 
specifika i den enskilda organisationen. 

Vara forestallningar skapar etablerade monster och vanor. Den kultur, och de 
foresUHlningar som rader i en organisation ar svara att andra pa. Dessutom ligger de sa 
nara inpa oss att vi ofta inte ar medvetna om dem. De utgor den grun.~ som vi anvander 
for att betrakta var omvarld och ar darfor mycket svara att andra pa. Anda ar de inte 
konstanta, utan paverkas av den sociala arena som vi ror oss i. De utgor kittet mellan den 
subjektiva och objektiva verkligheten. Det medfor att det ar svart att identifiera problem 
och faror som ar lftngsamma och gradvisa. Ofta ror det sig om komplexa problem, bade i 
detalj och dynamik. Detar bar systemUinkandet, att forsoka se till helheter, har sin styrka 
(Senge, 1990, s 324). 

Men villkoren fOr organisatoriskt larande ar inte likadana. For ~tt beskriva skillnaderna i 
villkoren for organisatoriskt larande introducerar Mtillern och Ostergren begreppet 
"Hirandekultur". Ui.randek'llltur defmieras som: 

kontexten som det organisatoriska larandet uppstar i . Uirandekultur kopplas 
till de institutionella betingelser som finns i det aktuella organisatoriska Hiltet 
och som paverkar det organisatoriska larandet. Begreppet anvands for att 
beskri va hur forestallningar formas och sprids i olika former av 
organisationer, dvs hur meningsskapandet ser ut i och mellan organisationer 
(Mtillern, s 15). 

En viktig uppgift for en organisationsledning ar att leda meningsskapandet i 
organisationen, att skapa och vidmakthalla de forestallningar som behovs for att ge 
mening at organisationen och det arbete som dess personal utfor. Ledningen harden makt 
och legitimitet som behovs for detta. Men aven andra aktorer i och utanfor organisationen 
kan tillfOrskansa sig makt och legitimitet. Meningsskapandet ar alltsa ocksa en politisk 
process. 

De forestallningar som rader i en organisation ger en bild av hur man uppfattar och 
hanterar olika problem i organisationen. Svaren pa dessa problem sprids mellan 
organisationer genom backer, tidningar, konsulter och konferenser. Det som har visat sig 
fungerar bra i en organisation fors over till andra organisationer. Uirandet kommer 
kommer till stor del att bandla om att ta del av andras erfarenheter. Organiserat larande 
kommer bade fran interna och externa kallor. Det ror sig om t ex kollegor, egna experter 
och rapporter i det fOrsta fallet och massor, kurser, extema experter i det andra fallet 
(Miillem, s 18-19). 

Begreppet organisatoriskt larande bar fatt mycket kritik, och i en mer filosofisk mening 
kan man inte heller tala om organisato~_skt Hirande. Organisationer kan inte lara sig pa 
samma satt som individer. Mtiller ocb Ostergren menar att organisatoriskt larande handlar 
om de insikter, kunskaper och mentala bilder som utvecklas i en organisation. Men det ar 
inte sagt att det all tid finns en dorninerande forestallning eller kultur i en organisation 
(Mtillem, s 15). 

I Sverige bar det lange bara funnits en enda bibliotekarieutbildning. Det borde onekligen 
ha skapat forutsattningar fOr en stark, gemensam forestallning om vad bibliotekarieyrket 
handlar om. Men samtidigt ar det sa att bibliotek ar serviceorganisationer, och som sadana 
praglas de av de institutioner, manniskor, organisationer mm som de servar, t ex 
kommuner eller universitet. Detta gaUer inte minst de akademiska biblioteken. Ett 
universitetsbibliotek praglas av den kultur som rader vid universitetet. Andra som kan ha 
inflytande ar leverantOrer, branschorganisationer, bibliotekstidskrifter och foretag inom 
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dator- och elektronikomriidet. 

M~mga tycks mena att talet om Hirande organisationer ar en modefluga, och utan tvekan ar 
det nagot som har fatt mycket publicitet och uppmarksamhet de senaste aren. Ett annat 
fen omen som riskerar att ga under benamningen "modefluga" ar kvalitetssakring eller 
kvalitetscirklar. Ett forsok med kvalitetscirklar bedrivs nu inom LiUB. Foljande 
presentation av kvalitetscirklar ar hamtad ur "Organisationsteori" av Jorgen F. Bakka 
m fl. 

K valitetscirklarna har sina ratter i Japan. Detar formodligen en starkt bidragande faktor 
till att de nu aven finns i Europa och Nordamerika. Japanerna harmed produkter av hog 
kvalitet visat att deras metoder och ledarskapsstil fungerar i praktiken. Problemet ar att 
vasterlandet har en helt annan kultur. Har finns inte samma tillit till foretagsledare och 
chefer. 

Men kvalitetscirklarna bygger pa generella socialpsykologiska grunder som borde galla 
aven har. Grundiden byggerpa problemlosning genom grupparbete. Det formed sig att 
beslut som fattas dar har en bredare forankring och darfor accepteras Hi.ttare an beslut som 
kommer uppifran. Dessa cirklar ar tidskravande, men detta tas igen genom stOrre 
engagemang och battre forstaelse for den verksamhet som bedrivs. Dessutom starker man 
identifieringen med organisationen. 

Gruppema ska besta av 5-10 personer som tdiffas regelbundet, atminstone ett par ganger 
i manaden. Deltagandet ska vara frivilligt och ske pa betald arbetstid. Gruppmedlemmarna 
ska undervisas i problemlosning, kvalitetskontroll och processer. Nagon i gruppen ska 
fungera som motesledare. Meningen ar att kvalitetskontrollen ska integreras i 
arbetsprocessen. 

Deltagandet i kvalitetscirklar okar forstaelsen fOr andra arbetsomn1den, och ger dessutom 
personal en mojlighet att paverka arbetssituationen. Cirklarna blir forum smaproblem som 
uppstih under en arbetsdag. Problemen kommer fram och lOses av personalen som berors 
av dem. Cirklama kan alltsa i basta fall bade forbattra kvaliteten i arbetet och forbattra 
relationema mellan olika delar av organisationen. 

Skeptikema menar att det ror sig om en modefluga som dessutom kan bidraga till att 
skapa en parallell organisationsstruktur. Det har ocksa visat sig att arbete med 
kvalitetscirklar inte all tid fOljs upp, utan glOms bort efter en tid. Pa kort sikt kostar det 
ocksa pengar. Dessutom ar det viktigt att de anpassas efter den lokala och kulturella 
si tuationen (Bakka, s 194-198). 

Vid LiUB harman startat cirklar kring fOljande aktiviteter: 

- Referensservice 
- Kundens arbetsmiljo 
- Laneservice 
- Samlingarnas bantering och utveckling 
- Information och dokumentation eller verktygen fOr informationssokning 
- LiUB som pedagogisk resurs 

Cirklarna traffas en gang i veckan (frivilligt), all bibliotekspersonal kan vara med och 
motena varar i en timme. Enligt intervjuerna har gensvaret varit stort, och alla de 
intervjuade verkade uppskatta kvalitetscirklama. Meningen ar att man ska forsoka se 
processema i biblioteket, men alltid med kunden som utgangspunkt. 
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Motesledaren for Hineservicen sager sa har: "Man tart ex en tjanst, Ian av en bok, och 
fragar sig 'vad ar det'?, eller vad ar problemet nar det giHler den tjansten, t ex Ian ur 
bibliotekets samlingar? Dar kan man hitta massor av problem. Den processen forutsatter 
massor av saker. Att boken finns pa hyllan, att den finns dar snabbt, att den finns pa ratt 
hylla osv.( ... ) Jag ar overtygad om att fOrandringar eller forbattringar sallan ar stora, 
revolutionerande omorganisationer. Utan det ar manga sma." 

3. Biblioteket vid Linkopings universitet 

Under denna rubrik kommer objektet for undersokningen att presenteras. UtOver en kort 
historik och presentation av LiUB:s organisation kommer bibliotekets situation vad det 
galler informationsforsorjning att diskuteras kort. 

3.1 Bakgrund 

Linkopings universitetsbibliotek (LiUB) startade sin verksamhet 1969, men kallades da 
Linkopings hogskolas bibliotek. Det fungerade da som ett stod till Stockholms 
universitetsfilial och de nya forsknings- och utbildningsenheterna i medicin och teknik. 
Biblioteket skulle i samarbete med en utredning fran statskontoret redan fran bOijan 
anpassas for att med moderna tekniska hjalpmedel underlatta administration och 
organisation. 1971 botjade uppbyggnaden av en databas, och alia monografier som 
biblioteketfOrvarvade katalogiserades maskinellt. Detta varborjan till LIBRIS. 

Vid uppbyggnaden av biblioteket tog man hansyn till ron som tydde pa att svenska 
universitets- och hogskole-bibliotek i en internationelljamforelse var daligt utnyttjade. 
Man forklarade detta med tillgangen "till institutionsbibliotek, stora avstand mellan 
bibliotek och institutioner, larosalar etc" och bristande marknadsforing (Ett forslag till 
biblioteksorganisation, 1976, s 5). 

For att underHitta for anvandare att komma till biblioteket, och fOr bibliotekspersonalen att 
na ut till anvandama val de man i Linkoping att ha ett administrativt centralbibliotek (hus 
D), och att i ovrigt utlokalisera verksamheten i s.k kvartersbibliotek. Efter en 
omorganisering 1984 har decentraliseringen okats och funktioner som fjarrlan och 
monografifOrvarv sker nu vid de respektive kvartersbiblioteken. Kvartersbiblioteken ar 
specialiserade, och lokaliserade i narheten av de institutioner dar respekti ve undervisning 
bedrivs. Men kvartersbiblioteken ar storre och battre utrustade an traditionella 
institutionsbibliotek. K vartersbiblioteken ska halla samma service som "vanliga" 
huvudbibliotek. Om dessa kvartersbibliotek ska kunna forse anvandama med likvardig 
service som ett centralt bibliotek innebar det okade kostnader ifraga om personal, 
kataloger, referensverk och bibliografiska hjalpmedel. Datorisering och 
natverksanslutning bar en avgorande betydelse for att detta ska fungera effektivt (Ett 
forslag ... , s 6). 

Linkopings universitetsbibliotek ar ett fOrhallandevis ungt universitetsbibliotek som med 
sin decentraliserade struktur, och med sin tidiga datorisering och natverkssatsning visade 
vagen fOr ett nytt satt att driva och organisera universitetsbibliotek. Man satsade medvetet 
pa att profi.lera samlingama efter de forsknings- och studieinriktningar som bedrevs vid 
universitetet och forlitade sig pa fjarrlan fran stora universitetsbiblioteken i Uppsala och 
Lund for att komplettera den egna begransade samlingen. Med hjalp av online databaser 
som MEDLINE kunde artiklar och dokument identifieras och bestallas. 

Lena Olsson karakteriserar utformningen av LiUB som ett forsok att skapa det ratio nella 
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biblioteket, dvs antalet biblioteksrutiner skulle minimeras. Detta skulle goras mojligt tack 
vare datorisering och online kommunikation. LIBRIS, den stora samkatalogen, skulle 
gora det mojligt att driva biblioteket trots de begransade samlingama. Att det blev just 
Linkoping som fick "privilegiet" att fungera pilotbibliotek i det bar avseendet kom att 
paverka personalen vid biblioteket. De kande att de hade ogonen pa sig och Olsson menar 
att en "pionjaranda"uppstod bland personalen. De ville visa att de var vardiga denna 
satsning. Detta har praglat och karakteriserat verksamheten vid LiUB (Olsson, 1995, s 
116). Detar ocksa en anledning till attjust LiUB blivit undersokningsobjektet i den har 
undersokningen. Dar borde finnas goda fOrutsattningarfor att hitta alternativa synpunkter 
pa fragor kring forskningsbibliotekens verksamhet. 

3.2 Linkopings universitetsbiblioteks organisation. 

Linkopings universitetsbibliotek bestar for narvarande av sex avdelningar: 

1. A vdelningen fOr medicin!vardlhalsa 
2. A vdelningen for humaniora, samhallsvetenskap och tema 
3. A vdelningen for tekniklnaturvetenskap 
4 . A vdelningen fOr lararutbildningama 
5 . Forvarvsavdelningen 
6. A vdelningen for administration och teknisk service (Universitetsbiblioteket 
i Linkoping, 1993, s 8). 

3.2.1 Kvartersbibliotek 

A vdelningen fOr medicin!vardlhalsa forfogar over ett bibliotek (Halsouniversitetets 
bibliotek) , avdelningen for humaniora, samhallsvetenskap och tema forfogar over det 
Humanistiska biblioteket och Temabiblioteket. Avdelningen for tekniklnaturvetenskap 
forfogar over Norrkopingsbiblioteket-teknik, och Hirarutbildningama har 
Lararutbildningsbiblioteket, Institutionsbiblioteket for slojd och Norrkopingsbiblioteket. 
Dessutom finns kvartersbibliotek A och B. K vartersbibliotek A (KA) innehaller material 
fOr avdelningen for humaniora, samhallsvetenskap och tema, samt for avdelningen 
teknik/naturvetenskap. K vartersbibliotek B (KB) riktar sig mot avdelningen 
teknik/naturvetenskap. 
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Kundtjanstavdelning for Kvartersbibliotek Institutioner 

Medicin, vard halsa Halsouniversitets HU,IMT,AMI 
bibliotek 

Humaniora, ~umanistiska biblioteket (HB) EKI, IPE, IPP, SOL, 
Samhallsvetenskap IK vartersbi bliotek A (KA) SVI, Tema 
samtTema ~emabiblioteket 

Teknik, Kvartersbibliotek B (KB) 
IDA, IFM, IKP, ISY, Kvartersbibliotek A (KA) naturvetenskap Norrkopingsbi bli oteket -teknik ITU,MAI 

ILararutbildningama 
Lararutbildningsbiblioteket (LB) ILU, ISL, IFO 
lnst.biblioteket for slOjd 
Norrkopingsbiblioteket (NB) 

Tabell3.1 Kvartersbibliotek vid LiUB 
Kalla: Universitetsbiblioteket i Linkoping: verksamhetsberattelse 1992-1993 

3 .2.2 Kundtjanstavdelningar 

Det finns fyra kundtjanstavdelningar, och dear beHigna vid kvartersbiblioteken. 
Meningen ar att de ska underlatta och forbattra kontakten mellan institution och 
kvartersbibliotek. A vdelningarna for Medicin, vard och halsa, Humaniora och 
samhallsvetenskap samt Temaforskning, Teknik och naturvetenskap, och 
Lararutbildningarna har varsinn kundtjanstavdelning, och vid kvartersbiblioteken finns 
kontaktbibliotekarier for de institutioner som ryms i varje avdelning. 
Kundtjanstavdelningarna ska sedan informera forvarvschefen for att samordna 
verksamheten (statistik, viktiga beslut, planerade fOrandringar mm). 

3.3 Bibliotekets ledning och finansiering 

LiUB:s ledning utgors av en biblioteksnamnd och en biblioteksstyrelse under 
overbibliotekariens ordforandeskap. Biblioteksstyrelsen fungerar som en 
instituti onsstyrel se. 

Dess ledamoter och suppleanter utses inom och av de anstiillda 
vid LiUB. Biblioteksnamnden har att verka fOr samordnande 
planering och utveckling ifn\ga om resurser och 
dokumentationsservice inom universitetet. Den bestar enligt 
galllande instruktion av fyra foretradare for verksamheten ( ... ) 
vid universitetet samt en extern representant med anknytning till 
namndens verksamhetsomrade. Vidare ager tre foretradare for de 
anstallda vid LiUB och fyra studentrepresentanter ratt att inga i 
biblioteksnamnden (Knuthammar b, 1995, s 8). 

19 



Overbibliotekarien in gar numera aven i universitetsledningen. 

I Adm.fl'eknisk service I I .. lBiblioteksnamnd J I Forvarvsavdelning I OB !Biblioteksstyrelse I 

Lararutbildningama : 
LB,ISL,NBT 

Teknik I Naturvetenskap: 
KB,KA,NBT 

Hum I Sam och Tema 

I Kundrad 
: HB, KA, Temabibl. 

I --
Medicin, vard, balsa: 
HUB 

I Kundrad I ......_ 
Lan 
Information 

j Kundn1d I - Litteratursokning 
Katalogisering & 
Klassificering 

IJ<undrad I Instituti onstjanst 
I Anvandarutbildning 

Figur 3.1 LiUB:s organisation 
Kalla : Universitetsbiblioteket i Link oping: verksamhetsberattelse 1992-1993 

Bibliotekets finansiering baseras pa direkta forhandlingar med fakulteter och institutioner. 
Budegetaret 1994/1995 omslot bibliotekets budget 43 miljoner kronor. Varje avdelning 
skall bara sina egna kostnader och forhandla med kundema om driftsmedel. De rika 
institutionerna far emellertid avsta mer an de fattigare institutionema till gemensamrna 
andmal, som t ex biblioteket (Klasson, 1988, s. 63). 

3.4 Bibliotekets mal 

I "Hogskolelag och Hogskoleforordningen" (SFS 1977:218 och SFS 1977:263) 
definieras hogskolebibliotekens mal efter hogskolans allmanna mal. "lnom hogskolan 
skall bedrivas utbildning, forskning, och utvecklingsarbete." Bibliotekens uppgift blir att 
serva dessa verksamheter (Hogskolelag). 

LiUB:s lokala mal definieras i verksamhetsberattelser och protokoll fran 
biblioteksnamnden och biblioteksstyrelsen. Verksamhetsberattelserna och protokollen 
fran biblioteksnamnden och bi blioteksstyrelsen stakar ut hur biblioteket skall ga till vaga 
fOr att uppna universitets overgripande mat. 
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I ett handlingsprogram fran 1991 presenteras tre overgripande mal for 
universitetsbiblioteket: 

1. Att utgora en gemensam informationsresurs for undervisning och forskning 
2. Att astadkomma god ochjambordig service for alla studerande 
3. Att fungera som en jambordig partner i det nationella natverket 
(Universitetsbibliotekets handlingsprogram, 1991 , s 1). 

Utaver dessa tre overgripande mal presenteras ocksa ett antal mali praktiken, t ex att 
astadkomma lika god service for alia Umtagare, att satsa pa kvaliteter i 
informationsfunktionerna och att halla bibliotek oppna i en sadan utstrackning att det 
svarar mot anvandarnas behov. 

Dar betonas ocksa att LiUB, trots sin decentraliserade organisation, ar ett bibliotek. 

3.5 Bibliotekets informationsforsorjning 

Trycket pa LiUB:s tjanster, samlingar och studieplatser ar hogt och dessutom stigande. 
Um ur t ex de egna samlingama okade perioden 1994/95 med 12%. FjarrinUm och 
fjarrutlan gick bada upp med 15% under samma period. Biblioteket har satsat mycket pa 
CD-ROM och erbjuder over30 CD-ROM-baser, och forskare och studenter kan fran 
studentlagenheter och tjansterrum via World Wide Web komma at bibliotekets kataloger 
och CO-Access (Knuthammar b, 1995, s 1) 

I ett nagot langre tidsperspektiv, 1988/89-1993/94, har de lokala utlanen okat med 88%, 
antalet studenter med 50% och personalstyrkan med 10%. Bibliotekets totalkostnader 
okade med 53% (55% for hela universitetet). Samtidigt skot prisema pa litteratur och 
prenumerationer i hojden. 1994/95 gick 93% av forvarvsbudgeten at till inkop av 
utlandska media. Prisutvecklingen inklusive valutaforandringar ledde till neddragningar i 
verksamheten. Bla har antalet utUindska tidskriftprenumerationer sjunkit. Detta beror pa 
en medveten omorientering fran bibliotekets sida (Knuthammar c, 1996, s 3-8). 

Drastiskt uttryckt prioriterar man det sekundara mediabestandet, i synnerhet CD-ROM, 
pa det primara mediebestandets (monografier och tidskrifter) bekostnad. Lange fOrsokte 
man hall a antalet utHi.ndska tidskrifter intakt, da pa monografiernas bekostnad, men 
anvandamas tryck pa CD-ROM stationema motiverade en fortsatt satsning pa det mediet. 

Det blir alltsa ett allt hogre tryck fran anvandare, framst studenter, samtidigt som 
biblioteket ser sig tvunget att skara ner pa tidskrifter och monografier for att ha cad att 
hanga med i den teknologiska utvecklingen. 

3.6 Anvandare 

I en undersokning fran BIBSAM- "Tusen studenter om biblioteket" - menar Lars 
Hoglund m fl att det finns principiella och pedagogiska motiv att starka 
hogskolebibliotekens roll i utbildningen. Skalet ar informationssokningens okande 
betydelse i det moderna samhallet. De menar vi dare att hogskolebiblioteken utgor en 
outnyttjad resurs fOr grundutbildningen. Ett battre utnyttjande av bibliotekets resurser 
skulle ge hogskolans utbildningar okad kvalitet och det skulle framja formagan att 
allsidigt och kritiskt anvanda vetenskaplig information. Detta kraver traning i att anvanda 
tekniken, och Hoglund mfl menar att det bast kan astadkommas om detta integreras i 
undervisningen. De menar vi dare att det okande antalet studenter kraver att biblioteken 
utokar sin anvandarutbildning fOr att studentema ska kunna tillgodogora sig all den 
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information som finns 2!!! man vet hur man soker (Hoglund, 1995, s 4-9). 

Ingrid Feldt har i ett projekt under november 1994 till mars 1995 undersokt 
biblioteksanvandarna vid LiUB angaende deras syn pa bibliotekets framtid, speciellt vad 
det galler bibliotekets informationsforsoljning och krav och onskemal pa 
informationsteknologin. Projektet var en deli universitetets verksamhetsplanering. 
Feldt intervjuade 41 personer, dar valje intevju tog ungeOir en timme. Personer fran all a 
fakulteter intervjuades, och professorer, forskare, Hirare, doktorander, studenter, 
administratorer och bibliotekspersonal intervjuades. Feldt sammanfattar undersokningen i 
tio punkter. Har foljer en resume. 

l.Undersokningen visade att anvandarna uppskattade sina bibliotek, och de tyckte att 
personal en gjorde ett bra jobb. 

2. Anvandarna hade stor tilltro till det tryckta ordet. Det elektroniska materialet sags som 
ett komplement. 

3. Den problembaserade inUirningen staller stora krav pa bibliotekets lokaler. Studenterna 
behover enskilda studieplatser och grupprum. Manga studenter vill ha ett stort bibliotek, 
men Feldt menar att de goda kontakter och den amneskunskap som byggts upp vid 
kvartersbiblioteken ar vard att bevara. 

4. Anvandare som inte har till gang till databaser ska ha den mojligheten i biblioteket, och 
det galler aven multimediautrustning. 

5. Samlingamas varde betonas av anvandama, bade deras djup och bredd. Det fanns 
farhagor att elektroniska medier skulle vinna terrang pa samlingamas bekostnad. 

6. Bibliotekarierollen kommer att vara sig lik, aven om nya media kan tillfora en del nya 
uppgifter. 

7. Kontaktbibliotekariesystemet uppskattas och bor intensifieras. 

8. Uppgiften maste koncentraras mycket mer pa undervisning i informationssokning 
eftersom sokning utan mellanhand har manga fordelar. Feldt menar att 
biblioteksundervisning bor integreras i den "normala" utbildningen. 

9. Information som finns pa natverket maste struktureras fOr att goras tillganglig. 

10. Omvarldsbevakning blir alit viktigare. Bibliotekariema maste anpassa biblioteken till 
forandringar i samhallet, t ex kan de knyta kontakter med kategorier som har kunskap om 
informationsteknologins tekniska delar (Feldt, 1995, s 19-21). 

Vardet av anvandarundersokningar oor inte underskattas, men samtidigt kan man 
ifragasatta undersokningar dar ingen hansyn tas till bihliotekens begransade resurser. Har 
betonas bade vikten av egna samlingar satsningar paden nya teknologin. Bada ar utan 
tvivel mycket viktiga, men fragan ar om resursema racker till allt. Vad som kan 
poangteras ar att biblioteket satsat mycket pa CD-ROM, och att det i viss man gatt ut over 
satsningen pa tidskrifter och monografier. Detta skedde med de basta intentioner, 
personal en vid biblioteket markte att de befintliga CD-ROM-stationema inte rackte till, sa 
man bes!Ot sig for att kopa fler. Men enligt Feldts undersokning varderar anvandama de 
de egna samlingama och det tryckta ordet mycket hogt. 
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4. Metod 
Nu ar problemsituationen och en del tearier och tankar kring den presenterade, och 
darefter en kort presentation av undersokningsobjektet. Under den har rubriken kommer 
metoden som anvands i undersokningen art redovisas. Eftersom undersokningen beror 
flera funktioner och aspekter pa biblioteksverksamhet sa kommer systemteori art 
anvandas, narmare bestamt "Soft Systems Methodology". 

Om man utgar fran Leavitts systemodell sa talar han om strukturella, teknologiska och 
humanistiska angreppssatt. Det humanistiska angreppssattet handlar alltsa om "olika 
variabler knutna till deltagarna som manniskor, t ex behov, mal, forvantningar och 
intressen" (Bakka, s 61). Undersokningen ska forsoka analysera de intervjuades 
(aktOremas) installning till uppgifter, struktur och teknologi. Det ror sig alltsa om flera 
"variabler" och deras paverkan pa varandra. Da verkar det Uimpligt att anlagga ett 
"helhetsperspektiv" och det ar just vad "Soft Systems Methodology" (SSM) forsoker 
gora. 

Undersokningen riktar in sig pa manniskoma i organisationen (LiUB) och de aktiviteter 
de utfOr. Manniskoma bar pa kanslor, forvantningar, intentioner mm. Da blir deras 
subjekti va uppfattningar av verksamheten av intresse. Det betyder att ett tolkande inslag 
blir nodvandigt i undersokningen, och da lampar sig en "mjuk" eller kvalitativ metod 
battre an en "hard" eller kvantitav metod. Det handlar snarare om att fOrsta det man 
undersoker an att forklara, eller distansera sig fran det. Det galler att satta sig in t ex de 
intervjuades situation och se saker ur deras perspektiv. SSM forsoker med hjalp av olika 
uppfattningar eller forestallningar om en situation underlatta Uirande om situationen. 

Bade Leavitts modell och SSM ar grenar av systemteorin, men medan Leavirts modell ar 
enkel och generell saar SSM komplicerad och ett redskap som kan anvandas i specifika 
problemsituationer. Leavitts modell fungerar darfor bra som utgangspunkt och ram for art 
strukturera teori och intervjuer, och SSM anvands for att utifran aktoremas subjektiva 
perspektiv- dvs med hjalp av intervjuer- granska informationsteknologins inverkan pa 
verksamheten vid LiUB. 

4.1 Systemteori 

Att tanka i helheter ar inte nagot nytt. Vetenskaper som biologi och sociologi bar lange 
havdat deras faits egenlogik, och forsokt tanka i helheter. Romantiken var ocksa inne pa 
liknande tankebanor. Fundamenten till dagens systemteori lades pa 1950-talet av Ludwig 
von Bertalanffy, Kenneth Boulding, Norbert Wiener m fl (Ruben, 1992, s 20). 

Bertalanffy menar att de klassiska vetenskapema, t.ex fysik, Hinge inriktade sig pa att 
forklara observerbara fenomen genom att reducera dern till ett samspel, eller en 
vaxelverkan mellan elementara enheter, och sedan forklara dessa oberoende av varandra. 
I dagens vetenskap agnar man aven uppmarksamhet at helheter, t.ex 
organisationsproblem. Dar kan man inte IOsa problemen genom art isolera delar och 
undersoka dem oberoende av varandra. For att forsta ett system rnaste man ocksa 
undersoka forhrulandet mellan delama. Problem av detta slag, sorn ror helheter, bar dykt 
upp i alia vetenskapliga fait, och dessutom oberoende av varandra. De olika fatten har 
arbetat med olika saker, t.ex doda ting, levande organismer eller sociala fenomen, pa 
olika sart och utan nagon storre sarnverkan eller meningsutbyte. Det tyder enligt 
Bertalanffy pa att det finns generella overensstammelser som galler for vissa klasser och 
underklasser av system, oberoende av systemets egenskaper och inneboende element 
(Bertalanffy, 1968, s 36-38 ). 
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Systemteori som vi kanner den idag ar starkt sammankopplad med teknik, i synnerhet 
datorer. Da talar vi om "systemanalys", eller det som pa engelska kallas "systems 
engineering". Men systemteori ar ett betydligt bredare begrepp an "systems engineering". 

Systemteori ar ett samlingsbegrepp som innehaller manga olika forhrulnings- och 
tillvagagangssatt, t ex systemfilosofi, "system analysis"eller "mathematical systems 
theory" (alltsa inte detsamma som vi pa svenska kallar systemanalys), empiriska 
systemundersokningar och "system engineering". 

Bengt Abrahamsson skiljer pa systemperspektiv och rationalistiskt perspektiv. Skillnaden 
ligger i att det uti fran det rationalistiska perspektivet sa betraktas organisationer sam ett 
instrument for genomforande av en huvudmans mat, medan systemperspektivet ser en 
struktur som som ska an pas sa sig till olika intressenters krav. Systemet maste uppriitthalla 
en balans genom att sammanvaga dessa krav. Vanligtvis ar det organisationsledningen 
som far detta huvudansvar. Organisationsledningen far ikHida sig en sorts medlarroll och 
far forsoka jamka de olika intressentemas krav (Abrahamsson, 1989, s 101). 

Abrahamsson illusterar skillanden mellan system- och rationalistiskt perspektiv sa har: "i 
den rationalistiska teorin utgor mal en oberoende variabel och organisationens struktur en 
beroende variabel; i den systemteoretiska skolan ar bade mat och struktur svar pa 
funktionella behov (inom organisationen och i det omgivande storre systemet) och 
darmed beroende variabler" (Abrahamsson, s 1 06). 

Systemanalysen bar emellertid haft problem med att hantera ostrukturerade situationer, 
dvs situationer som ar svara eller omojliga att kvantifiera. Det ledde till att nya former av 
systemteori tradde fram. Nya teorier ledde till nya metodologier. Peter Checklands "Soft 
Systems Methodology" (SSM) ar ett exempel pa det. Kanske kan man saga att Checkland 
havdar det "systemiska" pa bekostnad av det "systematiska", da han betonar att SSM 
forst och framst vill skapa de batt och underlatta larande, inte komma fram till en "ratt" 
losning. Checkland menar att systemanalysen alltfOr ofta koncentreras pa "hur" systernet 
ska utformas, och glOmmer den bakomliggande fragan om "vad" det ska anvandas till 
(Checkland, s 17). 

Om man her nagon att de ska ta fram ett adjektiv ur substantivet ' system', sager de flesta 
'systematisk ' . Men det finns ocksa ett annat adjektiv fran sarnma substantiv: 'systemisk'. 
Checkland definierar ' systemisk' (systemic) som "of or concerning a system as a whole" . 
Systemtankande ar organiserat tankande som handlar om helheter. Att tanka i helheter 
medfor att man tanker sig att komplexa helheter har egenskaper som dess separata delar 
inte har. En cykel bar egenskapen att fungera som ett fordon, men delarna i sig bar inte 
denna egenskap. Cykelns "fordonsegenskap" kallas for systemets "emergent property" , 
dess framtradande eller frambrytande egenskap. Cykelns delar maste sattas samman efter 
ett bestamt monster for att denna egenskap ska trada fram (Checkland, s 18). 

I den med frambrytande egenskaper implicerar en syn pa verkligheten som existerande i en 
hierarki (utan nagot auktoritart forhallande mellan de olika nivaema.) For att fardigstalla 
iden om ett system behover vi utOver dess frambrytande egenskaper, dess hierarki ocksa 
nagot som gor att systemet kan overleva i en foranderlig miljo: kommunikation och 
kontroll. Med kommunikations- och kontrollprocesser kan systemet atminstone i princip 
anpassa sig till forandringar i omvarlden (Checkland, s 18-19). 

Checkland pekar ocksa pa ett annat fOrhailande som skiljer den "mjuka" 
systemrnetodologin fran den "harda". Han menar att manga alltfor Uittvindigt etiketterar 
olika delar av verkligheten som "system". Det kan vara valdigt fruktbart attbetrakta delar 
av omvarlden som system, men det finns en avgorande skillnad mellan att valja att 
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; .. betrakta varlden sam ett system, och att havda att varlden iT ett system. Med andra ord, 
det finns en skillnad mellan tolkningen av den uppfattade omvarlden, och den uppfattade 
omvarlden sjalv (Checkland, 1990, s 21-22). 

En anledning till att traditionell, "hard", systemanalys har haft problem i ostrukturerade 
problemsituationer ar just denna sammanblandning mellan verklighet och "sattet att 
betrakta verkligheten". Valjer man att "betrakta" nagot som ett system kan man underlatta 
Hirandet om det, men om man havdar att det "ar" ett system riskerar man att lasa fast sig i 
ett enda satt att losa situationen. I stallet for att forsoka skapa medel for larande, slitter 
man upp ett bestamt mal (Davies, 1991, s 11). 

4.1.1 Kritik av systemteori och Soft systems methodology 

Systemteorin bar under de senaste decenniema vunnit mycket mark. Att arbeta och tanka 
med system och helheter later bra, sa det finns inte manga som sager att de inte vill arbeta 
med system och helheter. Faran med det bestar i att systemteorin riskerar bli sa generell 
att dess innehall tappar alit varde. Om saval biologer, foretagsledare, samhallsvetare, 
ingenjorer m fl talar om system sa riskerar begreppet att tOmmas pa varde och innehall. 

Genom att arbeta med (analysera och forklara) helheter forsoker systemteorin skapa ett 
intellektuellt redskap som ska komplettera den reduktionism som finns inbyggd i den 
rationella vetenskapen. Men medan sytemteorin har agnat mycken tid till pastaenden, 
modeller och koncept sa bar inte lika mycket satsats pa att undersoka problem och 
paradoxer. Den rationella vetenskapen bar ifdigasatts och utvecklats genom kritik och 
experiment, och for att systemteorin ska kunna utvecklas behover den ocksa kritisera och 
testa sina pastaenden och problem. Systemteorin behover mer praktisk provning. 

Systemteorin har kritiserat vetenskapen fOr att vara alltfor reduktionistisk eller atomistisk, 
men riskerar sjalv att ga i samma falla genom en alltfor onyanserad holism. En holism 
som en bart betraktar helheten som vasentlig och bortser fran delens egenlogik. Tar man 
inte hansyn till det blir systemteorin totalitlir (Holmqvist, 1993, s 90-92). 

Checklands Soft Systems Methodology har bl a kritiserats for dess anvandning av termen 
"Weltanschauung" . G. Fairtlough papekar att termen anvands i 8 olika betydelser. 
"Weltanschauung" kan tolkas som t ex fordomar, fOrvantningar, forestallningar, varden 
eller vardesystem (Fairtlough, 1982, s 131). 

4.2 Soft Systems Methodology (SSM) 

4.2.1 Grunderna till SSM 

Ett grundantagande bakom SSM ar attmanniskors aktiviteter armeningsfyllda, dear 
resultat av viljeakter. Vi bestlirnmer oss for att gora vissa saker, och att inte gora andra 
saker. De val vigor har att gora med vara erfarenheter, och hur vi tolkar den situation vi 
befinner oss i. Det finns alltsa en intention med varat satt att handla. 

Det faktum att vi har religioner och myter visar ocksa pa manniskans stora behov av en 
mening i ett vi dare perspektiv. Olika kulturer bygger upp myter som passar deras 
erfarenheter och situationer; gemensamt for all a myter ar att de bekraftar och ger mening 
till den kultur som skapat dem. Det verkar som om mannisk.an inte kan lata bli ge mening 
till den varld de befinner sig i . 

Det basta vore val om vara (meningsfyllda) handlingar byggde pa kunskap, och inte bara 
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i 
; nycker och infall. Den kunskapskalla som harden starkaste positionen i var kultur ar 

vetenskapen, och speciellt naturvetenskapen. De sk human- och samhallsvetenskapema 
har forsokt att na fram till naturvetenskapens exakthet och allmangiltighet, men det har 
visat sig inte all tid vara sa lyckat. Vad beror da det pa? En av orsakerna ar att human- och 
samhallsvetenskaperna till skillnad mot naturvetenskapen inkluderar manniskors 
intentioner. Da blir det genast mycket svarare att bevisa nagot exakt och allmangiltigt. Vad 
for slags kunskap kan da astadkommas inom human- och samhallsvetenskapema? 

Checkland foreslar nagot som skulle kunna kallas for visdomsbaserad kunskap. 
Problemet med det ar att vad som ar visdom for en, kan vara fordom for en annan. Det 
som spokar har ar manniskors och kulturers olika meningar. Den mest neutrala 
benamningen, enligt Checkland, skulle vara erfarenhetsbaseradkunskap. Denna 
benamnning skulle ocksa stamma overens med uppfattningen att vi ideligen handlar i 
relation till vara erfarenheter, den situation vi befinner oss i, och den kunskap (gemensam 
eller individuell) som kommer darav. 

Detta placerar kunskapsinhamtningen i en cykel: den meningsfyllda handlingen som fods 
ur erfarenhetsbaserad kunskap, Ieder till nya erfarenheter. Varje varv i cykeln Ieder till 
nya erfarenheter, och ny kunskap. Detar alltsa fraga om en larande process. Man kan 
alltsa lara sig, och forbattra sin situation. Figuren nedan visar cykeln: 

experience-based 
knowledge 

~ yie~L]JJ leads to 

Experience of the 
world of affairs, 
public and personal 

~creates new 

Figur 4.1 The experience-action cycle 
Kalla: Checkland, Soft Systems Methodology in Action 

Purposeful action in 
relation to our 
perceived situation 

Cykeln kan ses som en bild av det som pa engelska (och svenska!?) kallas for 
"management science". Det bar nastan uteslutande blivit forknippat med foretagsekonomi, 
men "management" kan rora ett handhavande eller en behandling i betydligt vi dare 
mening. Checkland menar att systemtankande ar en bra metod fOr att forsta och artikulera 
denna cykels verkan och bruk. Dessutom menar han, att om man kan formellt uttrycka 
bur man ska "tackla" problemsituationer- i all sin komplexitet- i verkligheten, sa kan en 
epistemologi utarbetas, och man kan underlatta artikuleringen av problemen (Checkland, 
1990, s 1-5). 
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Resonemanget ovan kan sammanfattas sa bar: 

1. Manniskor kan inte lata bli att ge en mening at sin uppfattning av varlden 
2. Dessa meningar, som utgor tolkningar av varlden, kan sagas harstamma fran den 
erfarenhetsbaserade kunskapen om varlden 
3. Tolkningama kan ge underlag for intentioner, som i sin tur kan leda till meningsfyllda 
handlingar for att fOrbattra situationer som upplevs befinna sig nagonstans pa en skala 
mellan "mindre an perfekt" till "katastrofalt" 
4. Meningsfyllda handlingar forandrar varlden (precis som den mentala tolkningen av 
varlden ocksa fOrandrar den). Punkt 1,2,3 utgor en cykel 
5. Cykeln kan uttryckas och hanteras med hjalp av systemtankande som en epistemologi. 
6. SSM utfor detta i en sammanhangande process, vilken i sig sjalv ar en cykel eller 
larande process. I processen anvands modeller av meningsfyllda handlingssystem. 
7. SSM forsoker att underlatta hanteringen och artikuleringen av "Iarandecykeln" (fn1n 
mening till intention och vi dare till rneningsfylld handling), utan att infora en tekniks 
rigiditet (Checkland, 1990, s 8). 

Davies och Ledington beskriver SSM sa bar: 

It is a way of managing the process of managing information. It is 
primarily of use in helping people in ill-understood situations to 
understand the information they are trying to manage. It helps to 
identify the information process by identifying the interpretations of the 
situation (min kurs.).lt helps with the analysis of information in a 
situation but also with understanding and managing of the process of 
design. At the core of SSM is the concept of the human activity system 
(min kurs.). This is the understanding of human actions as sense
making actions which can be treated as systemic forms for the purpose 
of asking questions about them. These actions are interpretations and so 
both use information and create information. It is actions which provide 
the basis for interpretations and through this that sense is made of the 
world. 

SSM formalizes the process whereby we learn about the world. It is a 
framework for understanding the world as different perspectives, with 
different attributes and different archifacts attached to them. It is a 
framework which can be used to guide learning, and so used to guide 
the understanding of information and its management 
(Davies, 1991, s 6). 

Genom att intervjua de funktionsansvariga vid LiUB ar meningen att olika uppfattningar 
om fn1gor och problem vid LiUB ska kunna identifieras. Med hjalp av SSM ska sedan 
kulturen vid LiUB analyseras fOr att se hur informationsteknologin paverkat kultur och 
forestallningar vid LiUB. SSM armed sitt helhetstankande och sin kulturella analys en 
lamplig metodologi. 

4.2.2 Sjustegsmodellen 

SSM anvander sig av en sjustegsprocess fOr formalisera undersoknings- och 
Hirandeprocessen om varlden, eller den situation som metodologin appliceras pa. Det 
framgar av modellen att SSM skiljer paden sk verkligheten, och det systemtankande som 
anvands for att undersoka verkligheten. SSM ar dubbelt systemisk, i det att metodologin 
ar systemisk, och att att man i detta system anvander modeller av system eller helheter. 
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Problem situation 
expressed 

Root definitions of 
relevant purposeful 
activity systems 

Action to improve 
the problem 
situation 

Conceptual models of 
the systems (holons) 
named in the root 
definitions 

Figur 4.2 The conventional seven-stage model of SSM 
Kalla : Checkland, Soft Systems Methodology in Action 

Modell en innehaller alltsa fOljande sju steg: 

Changes: 
systematically 
desirable, culturally 
feasible 

Real World 

Systems thinking 
about Real World 

1. Situationen som betraktas som problematisk (av atminstone nagon) 
2. Problemsituationen artikulerad 
3. Rotdefinitioner av relevanta meningsfyllda aktivitetssystem 
4. Konceptuella modeller av systemen namnda i rotdefinitioner 
5. Jamforelse mellan modellema och den verkliga varlden 
6. Forandringar: systemiskt onskvarda, kulturellt mojliga 
7. Handling for att forbattra problemsituationen (Mantykangas, 1995, s 26). 

4.2.3 Analys av problemsituationen 

Metodologin an tar att det foreligger en situation i den sk verkligheten som pa nagot satt 
upplevs som problematisk av nagon. Detar forsta steget i modellen. Har kan det vara til1 
hjalp att identifiera tre roller i fOrhallande till problemsituationen: den som ska forsoka 
lOsa problemet, den som har problemet och den som fattar beslut (problem solver, 
problem owner, decision taker). Att identifiera dessa roller ar ett forsta steg till att lara sig 
nagot om problemsituationen. Detta ar en ide fran den sociologiska teorin som sager att vi 
ar all a skadespelare med vissa roller i det stora sociala dramat. Sanningshalten i detta kan 
diskuteras, men en sadan syn pa en problemsituation kan forse oss med metaforer som 
underlattarforstaelsen av den sociala livet i situationen. Ett underliggande antagande bar 
ar att manniskor forsoker gora tillvaron begriplig och meningsfull. Manniskors aktiviteter 
ar meningsfyllda, dvs dear resultat av viljeakter. SSM talar om "purposeful activities;'. 

Problemlosaren anvander sig av metodologin for att ingripa, och forhoppningsvis 
forbattra problemsituationen. ProblemlOsare i den har undersokningen ar 
uppsatsforfattaren, men utan medverkan av inblandade i problemsituationen skulle 
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undersokningen vara av fOga intresse. 

Problemiigaren ar en mer komplicerad roll, och svarare att identifiera. Davies och 
Ledington skriver "the role of the problem owner simply denotes whose perception of the 
problematical nature of the situation is being discussed at some moment in the dialectical 
process of learning called soft systems methodology"(Davies, 1991, s 38). Men det bar 
visat sig vara problematiskt att identifiera denna roll. Meningen ar emellertid att 
identifieringen av roll en ska hjalpa till att klargora ur vilken synvinkel problemsituationen 
uppfattas. Meningen ar inte att fastsla ett bestiimt satt att definiera problemsituationen, 
utan detta ska astadkommas genom en debatt mellan alla inblandade parter. Benamningen 
av dessa roller in gar i den formaliseringsprocess som ska underlatta analysen av 
situationen. Aterigen, detta ar ett satt att betrakta situationen, inte ett fastslagande av bur 
det verkligen forballer sig. Formodligen innehflller de fiesta situationer flera 
"problemagare", och asiktema om vad som ar problemet varierar mellan dessa aktOrer. 
Problemagare i den bar undersokningen ar i fOrsta hand de koordineringsansvariga 
bibliotekarierna vid Linkopings universitetsbibliotek, men man skulle ocksa kunna tanka 
sig bibliotekschefen, bibliotekspersonalen i stort, anvandama eller uppsatsfOrfattaren. 

Beslutsfattare arden som bar makten och/eller auktoriteten att besluta om hur man ska 
hantera situationen. Det kan vara en enskild individ eller en grupp direkt involverad i 
situationen, eller nagon som besitter makt genom sin position i den formella hierarkin. 
Genom att anvanda SSM startas en process som ifragasatter vem/vilka som ska iklada sig 
denna roll. Det kan visa sig att situationen rymmer flera olika maktstrukturer, och darmed 
ocksa flera eventuella beslutsfattare. Koordineringsansvariga bibliotekarier och/eller 
bibliotekschefen ar beslutsfattare i den har undersokningen (Davies, 1991, s 33-39). 

Den bar rollanalysen kallas ocksa for "analys ett" och ar ett uttryck for att interventionen i 
situationen i sig sjalv kraver en analys. 

4.2.4 Rotdefinitioner och CATWOE 

For att gora sitt arbete meningsfullt, och fOr att fa saker och ting i arbetet och omvarlden 
att hanga ihop och fungera bygger manniskor upp varldsaskadningar, eller satt att se pa 
varlden. Nar omvarlden forandras tvingas man att andra pa sin varldsaskadning, eller att 
inforliva fodindringarna i den varldsaskadning man bar. For att slippa overge sin 
vardsaskadning, hander det att man omsluter fenomen som star i motsattning till 
varandra. Flera synsatt kan rymmans i samma varldsaskadning. Det kan leda till problem 
och konflikter. 

Nar man har identifierat de olika synsatten inom problemsituationen galler det att 
formalisera desamma for att de ska kunna fungera som ett system. Detta genomfors i tva 
steg: 1) utifn:ln synsatten skapar man en s.k "root definition (rotdefinition) och 2) och 
man strukturerar de absolut nodvandiga komponentema eller aktiviteterna i systemet 
(resten rensas bort) i en modell. Det motsvarar tredje och fjarde Iedet i sjustegsprocessen. 

En rotdefinition ska innehalla vad systemet ska gora, med vilka medel, och vad det ska 
astadkomma med detta. Rotdefinitionen Jigger till grund for det relevanta systemet. For att 
identifiera de viktigaste elementen i ett "human activity system" kan manta hjalp av de 
element som in gar i akronymen CATWOE. CATWOE star fOr Customers, Actors, 
Transformation, Weltanschauung, Owner och Enviroment. En fullstiindig rotdefinition 
ska behandla alla dessa element. 
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Customers: systemets kunder eller "offer" 
Actors: systemets aktorer, de som utfor T 
Transformation: det som systemet ska "fodindra" fran input till output 
Weltanschauung: det synsatt som gor systemet befogat (i denna kontext) 
Owner: systemets agare, eller den eller de som kan stoppa systemet 
Enviroment: den miljo runt systemet som man maste ta for givna 
(Checkland, s 33-35). 

Vad som framst kommer att bli problematiskt, och av intresse, i denna uppsats ar 
personalens "Weltanschauung" (bade synen pa funktioner och helhet), men den ar starkt 
kopplad till den transformation som ager rum. Det ska bara vara en transformation i 
systemet, och den maste vara logiskt mojlig. Det armojligt att "transformera" ramaterial 
till fardiga produkter, men det ar inte mojligt att "transformera" ramaterial till vinst. Input 
och output ska vara olika, men av samma karaktar. Det som ska foriindras ska beskrivas 
med substantiv eller "entiter" inte med verb eller "handling''. Transformationen ar 
handlingen. 

Checkland har senare berikat analysmodellen med en kulturell aspekt. Har analyseras 
social a och politiska aspekter pa problemsituationen, den historia som situationen har, 
och vad sjal va intervention en kan fora med sig. Den nya modellen bestar av en kulturell 
analysstrom, och en logisk analysstrom. Den logiska analysstrommen innehaller samma 
moment som den tidigare sjustegsmodellen. Meningen ar att den kulturella analysen ska 
hjalpa till att skapa relevanta system. Den nya modellen ser ut sa har: 
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Kalla: Checkland, Soft Systems Methodology in Action 
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Anledningen till att Checkland har utokat modellen med en kulturell analysstrom ar att 
man annars kan fa uppfattningen att situationens kultur ar undersokt och avverkad efter de 
forsta tva stegen i sjustegsmodellen. Saar det alltsa inte, utan denna "undersokning" 
fortsatter anda till det (godtyckliga) slutet, och ar lika viktig som den logiska analysen 
(Checkland, s 44). Fakta och logik spelar en viktig roll i manskliga handhavanden, men 
det ar viktigt att skilja pa det, och pa bur manniskor uppfattar och hanterar fakta och 
logik. Dessa uppfattningar beror till stor del pa de myter och varderingar som manniskor 
bar med sig och applicerar pa sin omgivning. 

4.2.5 Att skapa modeller av relevanta system 

Rotdefinitionema och elementen i CATWOE utgor grunden till de modeller av relevanta 
system som ska konstrueras i steg fyra av sjustegsmodellen. Detar alltsa rotdefinitionen 
som modelleras, inte den faktiska situationen. Det ror sig om en idealiserad form av 
organiserad aktivitet. Genom att samla ihop och strukturera en minimal men nodvandig 
uppsattning aktiviteter skapas en idealmodell av ett "human activity system". 

Spraket som anvands i modelleringsarbetet bestar huvudsakligen av verb, och av pilar 
som indikerar de logiska relationerna mellan ak:tiviteterna. En pil fran en aktivitet till en 
annan indikerar att den forsta aktiviteten ar logiskt nodvandig for att den andra ska kunna 
utforas. Verben anvands for att de uttrycker handling eller ak:tiviteter. Genom att 
konstruera sk relevanta system forsoker SSM bringa klarhet i hur de olika aktiviteterna 
star i forhallande till varandra. For att t ex lana ut bOcker sa maste man ha bocker att Uma 
ut. Det finns logiska beroendeforhallanden mellan olika aktiviteter, och systemmodellema 
konstrueras fOr att kontrollera och diskutera dem. 

Modellen ska bara innehalla aktiviteter som harstammarfran rotdefinitionen, plus 
ytterligare aktiviteter som gor systemet logiskt mojligt. Checkland menar att kaman i 
modellen helst bor besta av 7 (plus eller minus 2) aktiviteter. Det bygger pa en 
psykologisk undersokning som pekar pa att den manskliga hjarnan klarar av attjobba 
med det antalet koncept samtidigt (Checkland, se Miller, s 37). Men varje aktivitet i 
modellen kan i sig resultera i en ny rotdefinition som utgor grunden till ett nytt 
subsystem. 

Problemet med dessa modeller av relevanta system ar att dear svara att granska och 
kritisera. Det handlar ju om ideala representationer av manniskors forestallningar om 
verksamheten. Det gar inte att jamfora modellerna med den sk verkligheten, eftersom 
modellema inte forsoker beskriva verkligheten. Daremot gar det att kritisera deras inre 
logik, dvs hurivida modellema ar tekniskt korrekta. Varje aktivitet ska ha sitt ursprung i 
rotdefinitionen, och relationema mellan aktivitetema ska vara logiskt mojlig. De olika 
elementen i CATWOE ska behandlas i systemet (Checkland, s 36-42). 

Davies & Ledington delar upp modelleringsarbetet i sju steg (det ror sig inte om den 
tidigare namnda sjustegsmodellen av Checkland): 

1. Formulera en rotdefinition 
2. Stryk under verben i rotdefinitionen 
3 . Identifiera och plocka ut verben som utgor huvudtransformationen 
4. Organisera verben i aktiviteter och definiera deras logiska relationer 
5. Ga igenom varje aktivitet och fraga vilken aktivitet som maste forega den for att den 
skall vara mojlig 
6. Liigg till kontrollaktiviteter sa att aktiviteterna blir ett system 
7. Kontrollera och utarbeta modetlen gentemot de olika elementen i CATWOE (Davies, s 
87-92). 
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4.3 Kulturell analys 

SSM:s sociala analysmodell ar hamtad fran socialvetenskaperna, men for att vara 
anvandbar som redskap i praktiska undersokningar harden drastiskt forenklats. Modell en 
utgar fran att sociala system bestar av tre element som paverkar varandra: roller, normer 
och varden. Var och en av dem definierar, redefinierar och blir definierat av de andra tva. 

Figur 4.4 The model used in Analysis Two 
Kalla : Checkland, Soft Systems Methodology in Action 

Med roll avses en social position som erkanns som vasentlig av personerna i 
problemsituationen. En sadan roll kan vara formellt/institutionellt definierad (tex larare 
eller avdelningschef) eller beteendemassigt definierad (t ex lustigkurre eller 
arbetsnarkoman). En roll utgors av de forvantningar (skyldigheter och rattigheter) som 
hanger ihop med en position. Forvantningarna kan ocksa definieras som rwrmer. Roller 
och normer skapas och satts i fOrballande till de varderingar som rader pa platsen. 
Varderingarna handlar om vad sorn anses vara bra och datigt beteende. 

Det bor understrykas att ett socialt system sorn det ovan namnda, inte ar fardigt och 
statiskt, utan det utvecklas och forandras genom (inre) handlingar och (yttre) handelser. 
En organisations historia bar naturligtvis inverkan pa de roller, normer och varderingar 
som dtder inom organisationen. Den sociala systemanalysen kallas ocksafor Analys tva. 

Analys tre arden politiska systemanalysen. Checkland, med stod hos statsvetenskapen, 
menar att all a situationer med rnanniskor inblandade ocksa har en politisk dimension. 
Politik ses som en process dar olika intressen soker na en uppgorelse. De uppgorelser 
som skapas eller loses med politiska medel vilar pa maktrelationer. Politik ar alltsa en 
maktrelaterad akti vitet, som handlar om att hantera relationer mellan olika intressen. 

Det galler att fraga sig hur makt uttrycker sig i den studerade situationen. Makten kan 
komma fran formell, eller rollbaserad auktoritet, personlig karisma, innehav eller tillgang 
till viktig information, medlemskap i namnder och utskott eller i andra mer informella 
grupper. Genom vilka mekanismer kommer man at makten, hur anvands den, bur 
skyddas den, hur fors den vi dare och hur lamnar man den ifran sig? 

De resultat som kommer fram ur den politiska analysen kan sjalva komma att anvandas i 
det politiska spelet, sa anvandare av SSM bor iaktta extra forsiktighet har. Dessutom har 
rnaktstrukturer en tendens att standigt fly undan oppen analys. Dear "underforstAdda", 
och svara att komrna at med direkta fragor. 

Analys ett,tva och tre kompletterar den logiska analysstrommen, och underlattar att valja, 
narnnge och modellera de relevanta systemen. De tva analysstrornmarna ska understOdja 
varandra och utforas simultant (Checkland, s 48-52). 
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4. 4 Onskvarda och mojliga forandringar 

Oavsett om SSM anvands for att tackla en faktisk problemsituation i den sk verkligheten, 
eller om den anvands som metodologi i en mer teoretisk studie som den har, saar 
meningen att SSM ska astadkomma nagot som kan forbattra situationen. De tva 
analysstrommarna ska hjalpa till att skapa en strukturerad de batt for att astadkomma 
onskvarda och mojliga fOrandringar. Checkland skriver att fOrandringarna ska vara 
systemiskt onskvarda och kulturellt mojliga. 

Modellerna som skapas under studien utger sig inte fOr att vara fullstandiga modeller av 
verkligheten, men de ska vara relevanta modeller for att kunna diskutera och forbattra 
problemsituationen. Detar alltsa ingen sjalvklarhet att modellema skulle fungera i 
verkligheten. Men om dear relevanta for problemsituationen sa kan man saga att dear 
"systemiskt onskvarda". Lika viktigt ar det emellertid att dear "kulturellt mojliga". De 
forandringar som genomfors kommer paverka den "kultur" som finns pa plats. 
Forandringama kommer bara att accepteras om de ses som meningsfulla i denna "kultur", 
eller enligt den varldsaskadning som finns i situationen. Som exempel pekar Checkland 
pa vasterHindska forsok att forma sk naturfolk att upphora med regndanser, eftersom 
dessa uppenbart inte paverkar vadret. Detta ignoreras eftersom danserna ar kulturellt 
meningsyllda. Det viktigaste ar inte hur stora forandringarna ar, utan om de anses 
meningsfyllda. 

4.4.1 Begreppet "Weltanschauung" i SSM 

Begreppet "Weltanschauungen" (W) anvands i en vidstrackt bemarkelse inom SSM. Det 
anvands inte bara fOr att tacka en helhetsbild av tillvaron (religion, eller livsaskadning), 
men ocksa fOr att skapa en mening i lokala, social a situationer som t ex en arbetsplats. 

En manniskas "Weltanschauung" arden bild av varlden eller av problemsituationen, som 
gor det manskliga systemet (human activity system) meningsfullt. Sattet att se pa varlden, 
eller den situation man befinner sig, i skiftar fran person till person. En person som vis sa 
manniskor betecknar som terrorist, ar en frihetskampe i andras ogon. En maskin som 
fyller en viktig funktion i en arbetsprocess for en manniska, ar en yta som ska stadas for 
en annan. For varje meningsfull aktivitet finns det ett flertal mojliga rotdefinitioner som 
var och en uttrycker sitt synsatt. Det ror sig om grundantaganden, eller synsatt som Jigger 
till botten for vara handlingar. Utan dem skulle varlden bli kaotisk och fragmentiserad. 

For att skapa modeller av relevanta system ar det noovandigt att ha dessa synsatt (W) i 
botten. Det ror sig om rena, ideella representationer av specifika synsatt, inte 
beskrivningar av varlden. En modell ar en forenkling, dar vis sa delar av den sk 
verkligheten tas for givna. Modellen ar alltsa bara giltig i relation till de grundantaganden 
som gjorts. Men det som ter sig som gott och klokt for en, kan te sig ont och dumt for en 
annan, sa varje meningsfullt system kan generera flera rotdefinitioner. Att ta fram de olika 
synsatten kan hjalpa till att lOsa ellerforbattra en problemsituation. 

Meningen ar att modellerna som skapas skajamforas med verkligheten, och den de batt 
som foljer ska generera ideer om mojliga andringar. Har galler det da att andringama ar 
sa val "systemiskt onskvarda" som "kulturellt mojliga". Men forutom att mojliggora 
forandringar kan debatten ocksa lyfta fram de uppfattningar om varlden som annars sallan 
ifragasatts. SSM handlar alltsa om att lara sig och ifragasatta. 
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4.4.2 Fran varldsaskadning till datamanipulation 

Teorin och anvandningen av informationssystem (IS) bar kommit att domineras av 
datorer. De termer och uttryck som anvands inom omradet ar myntade av datapionjarer. 
Checkland staller sig kritisk till uttryck som "memory" och "intelligent machines". 
Checkland menar att "storage" skulle vara ett mera adekvat uttryck (istallet for 
"memory"), och att datorer manipulerar data och inte bearbetar information (Checkland, s 
53). 

De organisationer som tidigt forvarvade datorer, fick be tala betydande summor och 
datorema betraktades ocksa som kapitalinvesteringar. Datorema skottes av en liten utvald 
grupp systemingenjorer. Systemingenjoremas sprak kom darfor att pragla tankandet 
kring informationssystem. Men datorema bar sedan spridit sig uti de fiesta 
organisationer, och i viss man blivit var mans egendom. Datorema betraktas inte Hingre i 
samma utstrackning som investeringar, utan som verktyg och nodvandiga hjalpmedel i 
arbetet. 

Ett problem med den starka kopplingen mellan IS och datorer, ar att tankandet har 
koncentrerats kring inforrnationssystemens medel ( datorer) istallet fOr deras mal (en 
organisations uppfattning om vad de ska gora och hur de fOrhaller sig till omvarlden). 

Men det finns alternativa angrepssatt till informationssystem. Ett humanistiskt angrepssatt 
betraktar informationssystem som kulturella fenomen snarare an tekniska, och 
"information" som en symbol snarare an en signal. SSM ansluter sig till denna skola. 

Det finns ett orakneligt antal fakta om varlden som ingen ifragasatter. I ar ar 1996; Bonis 
ligger i Vastergotland; Volvo gor bilar etc. Men dessa data fOrlorar sin "renhet" eller 
"oskuld" nar de kommer i kontakt med manniskor. Vi tolkar dem, och satter in dem i en 
kontext. Datan far mening. Postionema for visama i en klocka ar i sig sjava bara data, 
men vi kan tolka denna data som att vi hinner dricka ytterligare en kopp te innan vi maste 
ga till jobbet. Dessutom tolkar vi data olika, beroende pa bakgrund och kultur. Det beror 
pa vilken kontext som omringar den situation vi befinner oss i. Data blir information nar 
den tillfors mening i en kontext. 

Vad avses da med ett informationssystem? Vad ska man med det till? Det verkar troligt att 
avsikten med ett informationssystem ar att ge understod och service till handlingar och 
verksamhet i den sk verkligheten. Organiserad informationsanskaffning i en organisation 
( ett foretag, en myndighet, ett bibliotek) syftar i princip all tid till handling: att besluta sig 
for att utfora vissa saker, att utfora dem, att iaktta och lagra resultaten. Om nodvandigt 
ocksa andra pa beslut, utforande och lagrande. 

Checkland menar att ur detta resonemang (att information ar data som ar till de lad mening i 
en kontext, och att informationssystem understodjer och ger service till handling och 
verksamhet) foljer tva konsekvenser. 

I . Griinsen for ett informationssystem innehaller en meningsaJtribution, vilket iir en unikt 
miinsklig egenskap. Ett informationssystem innruler bade datamanipulation, som 
maskiner kan utfora, och transformationen av denna data till information genom att den 
tillfors mening. De som utformar den datamanipulerande maskinen bar naturligtvis en 
uppfattning om vilka mojliga meningar som kan tillfOras datan, och de hoppas ( och gor 
sitt basta for) att datan ska tolkas enligt vissa kriterier. Men de kan inte vara sakra pa det, 
eftersom anvandarna/manniskoma i princip ar sjavstandiga. 
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"' 2. Att utforma ett informationssystem kraver noggrann uppmlirksamhet paden 

verksamhet som informationssystemet ska understodja, och darmed de meningar som gor 
denna verksamhet meningsfull och relevant atminstone fOr en sarskild grupp manniskor i 
en sarskild situation (Checkland, s 55). 

Sa om vi vill skapa ett inform.ationssystem i denna mening, sa maste vi forst forsta hur 
manniskorna i denna situation uppfattar sin varld. Vi maste hitta och fOrsta den mening de 
tillskriver varlden, och vilka handlingar de ser som fomuftiga och meningsfulla. Den 
aterstaende fragan har blir varfor de ser dessa handlingar som fOrnuftiga och 
meningsfyllda. Har vi kommit sa langt kan vi ocksa skapa meningsfyllda system eller 
helheter, sk "human activity systems". Detta kan vara latt eller svart beroende pa vilken 
organisation eller verksamhet det ar fraga om. 

Vad som ar viktigt att komma ihag har ar att biblioteket utgor ett service system, eller en 
komponent till huvudsystemet som utgors av universitetet. Biblioteket ska ge service till 
den verksamhet som bedrivs vid universitetet. Det skiljer sig frfm t ex en foretagsledning 
som utformar ett informationssystem fOr att stOdja den egna verksamheten. Men 
biblioteket kan ocksa sagas utgora ett eget system, och man kan tanka sig att 
bibliotekspersonalen utformar ett informationssystem for att forbattra eller effektivisera 
det egna arbetet. Det beror pa vilket satt man betraktar biblioteket. Men de olika 
perspektiven ar anda inte helt atskilda. Om man forbattrar biblioteksarbetet sa borde det 
leda till battre service for biblioteksanvandama, dvs studenter, larare och forskare, men 
det forutsatter att man i biblioteket har kunden som utgangspunkt. Det verkar sjalvklart 
for ett universitetsbibliotek, men biblioteket har ocksa uppgifter som ar relativt avskilda 
fran universitetsverksamheten. Biblioteket ska lagra och bevara material, man ska serva 
allmanheten och till varata personal ens intressen. 

5. Intervj uer 

Objektet fOr undersokningen ar alltsa Linkopings universitesbibliotek. Syftet ar att 
undersoka bibliotekariemas "varldsaskadning" ellerforestallningar om det egna arbetet 
och bi bliotekets verksamhet, dvs deras syn arbetet. Vad ar det som gor deras arbete 
meningsfyllt, och hur paverkar det (och paverkas av) helheten? Idealet vore att intervjua 
om inte samtliga anstallda vid LiUB, sa atminstone m\gra vid vatje avdelning och vid 
varje kvartersbibliotek. Men det later sig inte goras i en undersokning (las 
magisteruppsats) av det hlir tiimligen Iilla formatet. Det finns emellertid ett flertal olika satt 
att forsoka tacka in hela organisationen trots ett ganska begransat antal intervjuer. Man 
skulle kunna anvanda avdelningar, enheter (kvartersbibliotek), arbetsuppgifter eller 
befattningar enligt en organisationshierarkisk modell som grund for undersokningen, t ex 
genomfora intervjuer vid alla avdelningar, eller all a olika befattningar som finns. 

Den har undersokningen grundar sig pa de olika funk!~oner som biblioteket utfor, men 
kan inte sagas vara heltack~~e i det avseendet heller.Overbibliotekerien intervjuades inte, 
och det var ett medvetet val. OB representerar bibliotekets offici ella inriktning och 
fungerar som bibliotekets ansikte gentemot mod~rorganisation universitet, och gentemot 
andra institutioner och myndigheter i samhallet. OB:s funktion ligger i att representera 
biblioteket utat, och som en yttersta samordnare inom organisationen. Genom att inrikta 
undersokningen pa bibliotekets huvudfunktioner och deras foretradare, var meningen att 
skapa en helhetsbild samtidigt som vatje funktion fick talaj egen sak. Forhoppningen var 
att det skulle belysa bibliotekets problem och mojligheter. OB representerarinte nagon av 
bibliotekets inre huvudfunktion~~· Dessutom har uppsatsforfattaren fatt ta del av flera 
dokument forfattade av LiUB:s OB angaende bibliotekets verksamhet. 
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"' Atta intervjuer har genomforts med funktionsansvarig personal in om foljande omraden: 

- forvarvsfunktionen 
- institutionstjanst 
- katalogisering, klassifikation och dokumentation 
- fjarrUin 
-Ian och information 
- anvandarutbildning eller informationskompetens 
-system- eller teknik 
-administration. 

Urvalet grundar sig pa organisationsbeskrivningar och samtal med personal vid LiUB 
innan genomforandet av intervjuema. Intervjuerna bar tagit en, till enoch en halv timme 
att utfora. Vid intervjuema har en fragemanual anvants (se bilaga) som var strukturerad 
enligt fyra overordnande rubriker: arbete, m3.1, kultur och kommunikation. Under vatje 
rubrik har ett antal fragor listats. Flera av fragorna Jigger tematiskt vaJdigt nara varandra, 
dvs de beror saker eller fenomen som eventuellt ocksa kan besvaras av andra fragor. 
Meningen med manualen var att den skulle fungera som ett stod och en "kom-i-hag" lapp, 
inte att alia fn1gor med nodvandighet maste besvaras. 

Meningen med intervjuema var som sagt att fa en bild av personal ens "varldsaskadning". 
Detar alltsa fragan om deras personliga, subjektiva uppfattningar, ocb inte bibliotekets 
offici ella bild av verksambeten som ska undersokas. Samtidigt ar det fraga om en belhet, 
dvs bur de kopplar sin egen roll till resten av verksamheten, hur de far det hela att ga ihop 
ocb fungera. Det gor att intervjuandemas situation maste kopplas ihop med resten av 
organisationen, dvs organisationens mal och uppgifter, den kultur som rader och de 
kommunikationsnat som finns. 

5.1 Resultatet av intervjuerna 

Har kommer att folja en genomgang av de intevjuer som genomforts, men da en 
presentation av varje intervju skulle bli alltfor omfattande kommer resultatet att redovisas 
med intervjuemas fragor och amnen som bakgrund. Leavitts modell for organisations
utformning anvands for att strukturera intervjuresultaten. 

UppsatsfOrfattaren bar valt ut svar ocb synpunkter fran intervjuema sam enligt 
uppsatsjorjattarenarintressantaochrepresentativa. Detta fOr att skapa en overblick over 
de stamningar och synpunkter som kom fram vid intervjuema. 

De intervjuade personemas gemensamma forestallningarom biblioteksarbete, ocb de 
darav foljande rotdefinitionema presenteras i den efterfoljande systemanalysen. 

S.l.l Uppgifter 

Har kommer bibliotekets huvudfunktioner och arbetsuppgifter att presenteras. Forst 
genom en kort presentation av de intervjuades arbetsuppgifter, och darefter deras syn pa 
bibliotekets huvuduppgifter. 

V ad som verkar vara gemensamt ar att alla bar flera arbetsuppgifter, och att det ar svart att 
hinna med alit. lngen sager sig kunna beskri va en normal arbetsdag. De Higger sjal va upp 
sina dagar, och det skiftar beroende pa arstider. Flera av dem delar ansvaret som 
funktionsansvarig med nagon annan. 

36 

L 



~· 

= 

Den funktionsansvarige fOr katalogisering, klassificering och dokumentation producerar 
dessutom bibliotekets nyforvarvslista, lagger ut elektroniska tjanster pa Internet, t ex 
elektroniska tidskrifter som studenter och forskare vid Universitet har till gang till fran 
tjansterum och studenthem via losenord. En dellnternettjanster klassificeras enligt SAB 
och det in gar ocksa i arbetet. Katalogiseringen tar ungefar 30% av arbetstiden. En kvall i 
veckan tjanstgor personen i lanedisken i A-biblioteket. 

Den funktionsansvarige for institutionstjanst ar ansvarig for forvarvsdelen av det lokala 
bibliotekssystemet, och hailer kontakt med institutionema nar det galler 
periodicaprenumerationer. En stor del av arbetstiden agnas at att sammanstalla 
handledningar till nya CD-ROM-produkter. De nya skivoma ska dessutom registreras. 
Vid tiden fOr intervjun ingick mycket fOrberedelser for det nya bibliotekssystemet som 
skulle provkoras i maj 1996, och utbildning och instruktion i forvarvssystemet for de 
som skulle komma att arbeta med det ingick ocksa i arbetet. Hon ar dessutom lokalt 
fackombud. 

Forvarvschefen ansvararfOr mediaurval, och del vis aven for bibliotekets samlingar. 
Forvarvschefen representerar biblioteket gentemot leverantorer, bokhandlare, forlag och 
agenter. Hon klargor villkor vid stOrre kontrakt, talar om vad Linkopings universitet ar, 
och vilka behov de har. Utbildning och planering for bibliotekets framtid hor ocksa till 
arbetsuppgiftema. 

Den institutionsansvarige och fOrvarschefen, som bada hor till Forvarvsavdelningen 
menar att Forvarvsavdelningen fungerar som en serviceorganisation till de andra 
avdelningarna. Att bevaka och reklamera bOcker och tidskrifter som inte konunit till 
biblioteket. Se till att de pengar som betalats utnyt~as pa ett bra satt. 

Den utbildningsansvarige skoter samordning av undervisning och ar ansvarig for 
bibliotekets pedagogiska roll. Det innebar att planera, forbereda och genomfora 
undervisning, och handleda annan personal som sysslar med undervisning. Vidare 
handlar det om att ta fram kursplaner, och leda det pedagogiska utvecklingsarbetet, dvs 
titta pa olika utbildningsbehov och fOrbattra verksamheten. 

Koordinatoren for Un och information ar dessutom avdelningschef for en av 
kundtjanstavdelningama: Humaniora/Samhallsvetenskap. Mycketadministrativa uppgifter 
in gar i arbetet, t ex planering och moten. Tva halva dagar i veckan arbetar hon i 
Umeexpedition eller informationsdisk pa Hu~anistiska biblioteket och K vartersbibliotek 
A. Personen ar dessutom stallforetradande 08. 

Den ansvarige for den Administrativa!fekniska avdelningen ar intendent, inte 
bibliotekarie. Tjansten innehaller administration av Universitetsbiblioteket, och 
personalfragor som nyanstallningar och arbetsmiljo. En stor del av arbetstiden gar at till 
medverka vid moten, t ex med biblioteksstyrelsen, personalutvecklingsgruppen, 
rekryteringsgruppen, arbetsmiljogruppen mm. 

Den systemansvarige ar ci vilingenjor, inte bibliotekarie. Arbetet medfOr att hall a systemet 
igang, installera nyheter, atgarda fel och ha uppsikt over nyheter inom dataomradet pa 
marknaden. Mycket av arbetstiden gar at till att atgarda fel som uppstatt i systemet, vilket 
medfor en del resande cta Linkopings universitet numera aven har verksamhet i 
Norrkoping. 

Funktionschefen for fjarrHin leder arbetet och utvecklingen inom bibliotekets 
fjarrlaneverksamhet; att modemisera och rationalisera arbetet. Dessutom ingar krav
verksamheten, och de problem och svarigheter som dyker upp i fjarrlanearbetet. Speciellt 
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svara besUillningar och undervisning ute i kvartersbiblioteken ar andra arbetsmoment. 
Personen understryker att det ar viktigt att lasa mycket bibliotekstidskrifter for att hall a sig 
ajour med det som hander i fjarrlanesektorn. 

Nar det galler bibliotekets huvudsakliga uppgifter ar all a ense om att det primara ar att 
fungera som en resurs for universitetets forskare, larare och studenter. Men studenternas 
position verkar ha starkts. 

Den funktionsansvarige for katalogisering mm, menar att bibliotekets uppgifter "mer och 
mer blir inriktat pa att serva studenterna. Studenterna blir fler och fler, och sa far ju 
universitetet betalt per examinerad student. Studenterna har blivit viktigare. Nu i och med 
att PBI ar pa frammarsch sa kommer studentema och job bar i biblioteket i hog 
utstrackning. Det gar inte obemarkt fOrbi. Uppgiften gar mot att tillhandahatla 
information, istiillet fOr att inneha. Detar mycket jobb med att organisera tjansterna pa 
Internet." 

Aven koordinatOren for Ian och infonnation menar att studenterna bar blivit viktigare. 
"Det har blivit en konkurrens mellan universiteten om studenterna. Det galler att vara 
konkurrenskraftig, sa man lyssnar mer pa vad studentema tycker. Vi har ett projekt som 
kallas 'Studenten i centrum'. Sa studenterna harfatt en starkare stiillning." Bibliotekets 
besokssiffror bar okat, och studenterna verkar fOredra att sitta i biblioteket och lasa. "Om 
man generaliserar lite sa tror jag att studentema vill ga hemifran, och de ser universitet 
som sin arbetsplats." Hon menar ocksa att PBI kraver att studentema job bar pa ett annat 
satt, och darfor vistas mer i biblioteket. 

Bibliotekets pedagogiska uppgift ar en annan sak som lyfts fram. Bibliotekets 
pedagogiska uppgifter ar nu integrerade i universitetets ordinarie undervisning. 
Studenterna ska sjalva kunna soka den information de behover. Det betyder att 
bibliotekspersonalen maste fOrbattra sin pedagogiska kompetens, och dessutom maste de 
sjalva beharska den teknologi som finns i biblioteket. Den ansvarige for utbildningen tror 
att bibliotekets pedagogiska roll kommer att bli aUt viktigare. Hon menar att PBI har 
paverkat bibliotekets roll mycket. "Vi del tar tydligare i det konkreta kurssammanhanget, 
bibliotekarierna gar in som handledare nar det galler t ex uppsatsarbete. Vi del tar i 
tentamina. Vi likstalls mer och mer i var pedagogiska roll med andra larare inom ramen 
for hogskolan. Informationskompetensen som vi forsoker formedla i de har kursema, 
och som vi forsoker fOrmedla problembaserat, ar navet i den har processen. Utan 
inforrnationskompetensen fungerar inte PBI." Fran och med 1996 finns bibliotekets 
anvandarutbildning, eller utbildning i informationskompetens med som malsattning i 
universitetets officiella anslagsframstiillning. 

De ovriga menar att biblioteket i fOrsta hand ska utgora en resurs for utbildning och 
forskning. Forskare, larare och studenter ska fa den information de behover for att utfora 
sina uppgifter. Men skyldigheterna mot allmanheten namns ocksa. "Vi har ansvar inte 
bara infer vara studenter och forskare, utan aven mot allmanheten. Pa det viset ar det har 
ett viktigt yrke ur en demokratisk synvinkel. En av de viktigaste saker man kan syssla 
med. Det ar dar grunderna ar", sager Forvarvschefen. 

Sammanfattning av uppgifter: Vad det gruler bibliotekets uppgift saar all a overens om att 
det ar gentemot Universitetets studenter, larare och forskare som biblioteket har sitt 
huvudansvar. Studenternas stiillning verkar ha starkts, beroende pa universitetets och 
hogskolors nya finansieringsformer, och pga av att studenterna okar i antal och i storre 
omfattning anvander biblioteket. Hera av de intervjuade namner ocksa att biblioteket ar 
oppet fOr allmanheten, och att biblioteket har en viktig uppgift aven dar. 
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Bibliotekets pedagogiska uppgift lyfts ocksa fram, och anvandarutbildningen, eller 
utbildningen i informationskompetens ska bli integrerad ide ordinarie utbildningama. 
Alla har flera arbetsuppgifter, och att de har problem med att hinna med allt. Ingen sager 
sig kunna beskriva en normal arbetsdag. De lagger sjalva upp sina dagar, och de skiftar 
b la beroende pa arbetsbordan. Vid tiden fOr intervjuema gick mycket tid at till att t ex 
katalogisera nya avhandlingar. Flera av dem delar ansvaret som funktionsansvarig med 
nagon annan. Som funktionsansvariga har de ett ansvar for att halla personal ute pa de 
olika kvartersbiblioteken informerade om nyheter ide olika funktionerna. Moten och 
undervisning tar darfor tid. 

5.1.2 Struktur 

Har galler det alltsa organisationens hierarki, work-flow (arbetsgang) och 
kommunikationssystem. Utmarkande for LiUB ar dess decentraliserade organisation. Det 
har redan papekats att struktur och uppgifter ar intimt sammankopplade, och i LiUB:s fall 
innebar den decentraliserade organisationen att arbetsuppgifterna i biblioteksverksamheten 
ocksa paverkas av den decentraliserade organisationen. 

Den institutionsansvarige pekar paden om organisation som skedde 1984. "Vi har ju haft 
enjattestor om organisation dar man brot ut katalogisering och fOrvarv av monografier till 
de olika kundtjanstavdelningama. Man ville fa kundtjanstavdelningama storre och mera 
sjalvstandiga. Det gjorde det lattare att prioritera uppgifter. Om man ville ha utbildning 
under en tid sa kunde man lagga ner katalogiseringen under den perioden, och lata fler av 
personalen halla pa med det sedan. Problemet ar val att om man ska bli en bra i nagot sa 
maste man Mila pa med det. Man kan inte gora saker och ting for sail an. Flexibiliteten 
kan inte vara hur star som heist. Alla kan inte syssla med allting, da blir det inte ett bra 
jobb." Personen upplever annars variationen i arbetet som mycket positivt. 

Den funktionsansvarige fOr katalogisering mm uppskattar omorganiseringen. Detar just 
variationen i arbetet som upplevs som positivt. Vad det galler klassificering sa delas 
arbetet nu upp efter amnesomraden. "Men det ar inte riktigt bra for utvecklingen inom 
klassifikatOrsyrket. Man lar sig ingenting annat an det man redan kan. Man blir inte sa 
bred som klassifikator." Han pekar ocksa pa att det ror sig om olika publikationstyper 
inom de olika amnesomradena. 

Vad gallerbibliotekets organisation saar det i forsta hand utformat forforskamas behov, 
menar den funktionsansvarige for katalogisering mm. Biblioteket ar utformat for att ligga 
nara institutionema och forskama. I studentkretsar fOrordar manga tanken pa ett enda 
start bibliotek sa att de slipper springa mellan de olika biblioteken. Ekonomerna far t ex 
springa mellan A- och D-huset. "Jag forstar deras onskemal." Forskarna kommer redan at 
mycket elektroniskt, menar den katalogiseringsansvarige. 

Katalogiseringsavdelningar ar traditionellt rollstyrda, med en hierarki av roller. Men 
manga av dessa roller ar nu borta. Hierarkin har inte helt forsvunnit, men man maste ta 
mer eget ansvar nu. "Det finns en tendens attju fler kontrollstationer man har, i desto 
hogre grad forlitar man sig pa att naste man i ked jan hittar felen. ( ... ) Traditionellt sa har 
detju varit en massa kontroller pa katalogiseringsavdelningar, en tre-fyra led nastan. Men 
sa ar det inte nu, det skulle man inte ha tid med. Eftersom 75-80% av all a bocker redan 
finns i basen sa handlar det om att redigera. De fiesta skriver pa skarmen direkt." 

Bibliotekets utbildningsansvarige ser en liten fara i "att det uppstar alltfor vattentata skott 
mellan avdelningarna. Vi var nio bibliotek for ett tag sedan, jag tror vi ar elva nu. Detar 
ganska manga enheter. Vi har Humsam, TekNat, Lararutbildningarna och 
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Halsouniversitetet. Framfor alit rnellan de bar fyra avdelningama blir det ganska vattentata 
skott. Motesarenoma blir inte lika uttalade sorn tidigare. Man bar inte sa manga 
gemensamma moten, ocb fdgan ar bur de i sa fall skulle fungera i praktiken. Stormoten 
brukar inte vara ratt forum for att losa intressanta problem." Personen tror ocksa att 
universitetet lider av vaxtvark, ocb att det ar pa vag att forbattras, men att det tar tid. 

Koordinatoren for Un ocb information ser ocksa problem med bibliotekets manga 
enheter. "Detar ingen ideal situation, vi ar for manga sma enheter. Vi bart ex bibliotek 
dar det job bar en person. Ett annat dar det ar tva. Det ar for sma enbeter ocb 
arbetsplatser." Personen menar att de tre biblioteken i Norrkoping formodligen komer att 
slas ibop till ett. Det mesta tyder- enligt koordinatoren for Un ocb information- pa att 
Linkopings universitet kommer att fa en kraftig utbyggning i Norrkoping. 

Den ansvarige for den Administrativafl'ekniska avdelningen ar inne pa liknande 
tankegangar."Risken finns att det bildas oar i systemet. I ocb med att vi ar sa 
decentraliserade sa kanns det bar buset (D-huset, min anm.) som centrum. Jag vet att 
personalen pa en del kvartersbibliotek kanner sig isolerade, att det ar har det bander saker. 
De kanner sig inte riktigt som en del av universitetsbiblioteket, utan lite isolerade. Vi bar 
ju manga moten, men de tappar den dagliga kontakten som vi harhar." Vidare papekar 
bon att LiUB ar en dyr organisation som kraver mycket personal ocb flera uppsattningar 
av viss litteratur, t ex referenslitteratur. Personen tror dock att forskama ar nojda med den 
decentraliserade organisationen. 

Den systemansvarige kanner patagligt av den decentraliserade organisationen, det blir 
mycket resande, t ex till Norrkoping. "Lite for mycket ibland." Arbetet med att skota 
teknik och system skulle sannolikt bli lattare i en mer centralt uppbyggd organisation. 

Nar det galler fjarrlan staller den decentraliserade organisationen till en del problem for 
den ansvarige. Fjarrlanen skots ide fiesta fall av respektive kvartersbibliotek vilket 
innebar att det ar daiig koll pa vad som Hinas in till bela organisationen. !bland Janas 
samtliga exemplar av en bok i Sverige in till organisationen. Problemet ar att 
referenssamtalen med lantagama inte fungerar, eller inte forekommer overbuvudtaget. Det 
ar fel i bestallningama, ocb manga ganger skulle bocker ur Li UB:s samlingar kunna 
anvandas istallet. "Da ar vi en trog organisation. L[mga avstand, och saker tar tid. Sa 
riktiga referenssamtal med de som villlana pa fjarrlfm saknar jag verkligen." 

Bibliotekets decentraliserade organisation staller alltsa krav pa bibliotekets 
kommunikationssystem. Moten och sammankomster blir oumbarliga fOr att hMla 
organisationen samman. De intervjuade sager sig ba kontakt med de fiesta, eller alia, av 
bibliotekets avdelningar i sitt arbete. Som ansvarigalkoordinatorer for bibliotekets 
funktioner gar en ganska stor del av arbetstiden at till att informera sig sjalva och andra 
om vad som bander i biblioteket i allmanhet, ocb inom deras respektive funktion i 
synnerbet. 

Sammanfattning struktur: Den decentraliserade organisation en paverkar naturligtvis de 
funktionsansvarigas uppgift i hog grad. Meningen ar att de funktionsansvariga ska 

. fungera som spindlar i natet och hMla ihop organisationen. Det betyder att en stor del av 
arbetstiden gar at till mOten for att ge och ta emot information om verksamheten. Problem 
med den decentraliserade organisationen ar att det blir stora avstand mellan olika enbeter, 
dar vissa kan kiinna sig isolerade och utanfor. Vid ett par kvartersbibliotek arbetar bara en 
eller tva personer, vilket inte heller ar nagon idealisk lOsning. Kontakten mellan de fyra 
avdelningarna (HumSam, Teknik/Natur, Halsobiblioteket och Lararutbildningarna) blir 
ocksa lidande. Den decentraliserade organisationen paverkar ocksa arbetsuppgiftema. 
Decentraliseringen kom till stand for att man vid de olika kvartersbiblioteken skulle ba 
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battre mojligheter att prioritera uppgifter. Det upplevs overlag som positivt, men risken 
finns att personalen blir alltfor splittrad mellan de olika uppgiftema. For att bli en bra 
klassifikator kravs det att man agnar mycket tid ~t det. 

5.1.3 Teknologi 

Organisationens teknologi handlar om de maskiner och programmed tillhorande tearier, 
metoder och modeller som organisationen fotfogar over. 

De intervjuade hade en positiv grundsyn pa informationsteknologins genombrott och 
betydelse for biblioteksarbetet. 

Den funktionsansvarige fOr katalogisering mm har hallit pa med katalogiseringsarbete i 20 
ar, och tycker att det inte har hant mycket darpa lange. "LIBRIS-katalogiseringen har 
varit sig lik, nastan sedan jag gick pa BHS. Det iir tjugo ar sedan. ( ... ) Men det kommer 
att botja banda saker med LIBRIS nu. Det ska bli ett nytt granssnitt fOr katalogisatOrema, 
sa det kommer att bli mera ordbehandlingslikt. Tidigare har manju sjalv fatt halla ordning 
pa radbrytning och sant. Det vi nu har ar lite gammalmodigt. Sa det kommer att banda lite 
dar. Informationsteknologins genombrott inom katalogiseringen kom annars nar 
biblioteket kopte det fOrsta bibliotekssystemet, och gjorde sig av med kortkatalogen. Det 
var en stor forandring. I nulaget kanns inforandet av det andra stora bibliotekssystemet 
som utvecklande." 

Universitet ar pa vag att Iagga ner sina lokala forbindelser och bara ha SUNET kvar. 

Den katalogiseringsansvarige menar vi dare att informationsteknologin kommer att 
forandra biblioteksarbetet ytterligare. Nasta steg i katalogiseringsfunktionen kan bli att 
postema lankas direkt till Internet. Postema innehaller redan ett fait for det andamalet. Det 
skulle mojliggora att man genom elektroniska adresser och ett WWW -granssnitt pa 
katalogen kan "klicka" pa katalogposter och genom hypertext fa fram, om inte full text, sa 
atminstone redaktionell information kring en tidskrift. Han tror ocksa att mfmga bibliotek 
kommer att lagga in sammanfattningar av dokument som kan "klickas" fram via posterna. 
Eller skapa lankar till sammanfattningar som ligger nag on annanstans. 

Rapporter som produceras vid universitetens institutioner kan goras Uittare atkomliga pa 
det vi set. Avhandlingar kan skickas via lank mellan uni versitet. Man kommer att kunna 
Iagga in mer i katalogposterna. 

Problemen finns vid upphovsratten. T ex omslag pa avhandlingar som ges ut av forlag. 
Dar kravs det till stand, fran forlag, fotografer eller konstnarer. 

Den institutionsansvarige anvander sig ocksa av ett tjugo-arigt tidsperspektiv. Hon menar 
att LiUB redan tidigt var langt framme, eftersom man var ett av de forsta biblioteken som 
startade med LIBRIS. Numera tror personen att biblioteket ligger pa ungefar samma niva 
som de fiesta andra akademiska bibliotek vad det galler tekniska hjalpmedel. "Men det ar 
klart, vi gar in pa vart andra stora bibliotekssystem, det ar det inte sa manga som har 
hunnit med.'' Arbetet med CD-ROM upptar en stor del av personens arbetstid. "Kanske 
kan man saga att det ar stressande pa satt och vis. Det bar varit mOdosamt pa det vi set att 
man har fatt lara sig det mesta genom 'trial-and-error'. Detar valdigt sallan man fatt tid pa 
sig att lara in nya saker, utan plotsligt finns de bara dar. Jag tror att vi har blivit mycket 
effektivare. Dar bar tekniken varit ett hjalpmedel. Samtidigt som det iir en 
ambitionhojning. Dessutom gor vi bara inte saker annorlunda nu, vigor andra saker." 
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Samtidigt menar hon att biblioteket redan ar sa datoriserat att det att det inte kan 
datoriseras mer. "Det marker vi nar det blir problem med systemet. Da vet inte folk riktigt 
vad de ska gora.'' Personen tror dock att hjalpmedlen i biblioteket kommer att fortsatta 
forandras. 

Forvarvschefen menar att informationsteknologin bar fOrbattrat bibliotekets 
kommunikationskedjor. "Man har battre overblick och valfrihet, bra man lar sig hantera 
tekniken. Det finns fantastiska mojligheter. Men det ar mycket att lara sig." Hon tycker att 
det ar svart att binna med och lara sig alit man skulle kunna ha nytta av. "Jag maste 
anstranga mig fOr att hanga med nagorlunda bra. Men jag kommer aldrig i fatt." Det 
upplevs som frustrerande att inte beharska sina arbetsverktyg. 

Forvarvscbefen tyck~f att de elektroniska operationernas varld bar gjort avtal med 
leverantorer svarare. A ven har ar det svart att hinna med i utvecklingen. "Alla ar lika 
ovetande. Den kommersiella varlden ar radd fOr vad som kan banda. Dear osakra." 

Den utbildningsansvarige menar att det ar viktigt att biblioteken foljer med i den tekniska 
utvecklingen. "Heist ska vi vara en form av spjutspets till ocb med. Sa i takt med 
forandringar i informationsmiljon i samhallet, och inom universitetet, pa olika nivaer, sa 
maste vi ha formaga att anpassa oss ocb folja med." 

"Men det ar inte bara de tekniska aspekterna, ocb .forandringama dar som ar viktiga fOr 
utbildningen", menar den utbildningsansvarige. "Aven det som bander internationellt, 
nationellt ocb lokalt vad det galler synen pa pedagogiken, ellerutnyttjande av pedagogiska 
fOrballningssatt inom ramen for hogskola och universitet. Da ar det harmed PBI en annan 
hornpelare. Det paverkar var utbildning mycket." 

Koordinatoren for L1n och information tycker att arbetet i lanedisken bar fOrandrats. Det 
ar mycket teknik som personal en ska kunna bebarska. Hon menar att biblioteket maste 
kunna prioritera vad som ar viktigt ocb mindre viktigt. "Hur mycket tid och pengar ska 
man lagga ned pa det? Internet t ex, det ar ju nagot som vi maste lara oss ocb hanga med 
i, men samtidigt ar det en val dig massa skrap. Bebover man allt det? Hur mycket ska man 
lagga ned i tid ocb utbildning pa det? Tekniken forbattras ocb forandras bela tiden. 
Samtidigt ar det frustrerande fOr personalen att ba verktyg som de inte beharskar. Manga 
ganger kan kundema hantera tekniken battre. Sa det ar svart." 

Den ansvarige for avdelningen for Administrationffeknik sager att det egna arbetet inte 
bar paverkats sa mycket av informationsteknologin, men som ansvarig fOr arbetsmiljo 
och personalfragor ar det viktigt att ball a sig a jour med vad som bander. "Vi forsoker 
bevaka sant i Personalutveckliningsgruppen. Arbetsmoment som forandras och kraver 
utbildning. Det kravs att man hela tiden underhiiller personalutbildningen. Det bander 
sapass mycket. Nu ska vi byta det stora systemet i biblioteket. Det kraver ett valdigt stort 
inslag av utbildning." Hon menar vidare att manga i personalen upplever det som att 
studentema bar battre koll pa den nya tekniken an vad de bar. "Det kan vara 
frustrerande." 

Den systemansvarige menar att det skulle vara intressant att ta reda pa bur stor del av 
arbetstiden som systemet fungerar som det ska, bur stor del av arbetstiden det inte 
fungerar, bur lang tid det tar att fa igang det mm. Det skulle dels vara ett kvantitativt 
presationsmatt pa hans arbete, dels skulle det kunna ge statistik for planering av 
verksamheten. Han menar vidare att biblioteken i hog grad ar i marknadens bander, dvs 
de koper in produkter som inte all tid ar bra. "Nya produkter kommer i ett, fOr pa sa satt 
tjanar tillverkama mera pengar. Mycket av det som kommer ar bara av vinstintresse. 
Biblioteken bar inte mycket att saga till om, de far fOrsoka hanga med, men allt ar inte 
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bra." 

Den funktionsansvarige for Fjarrlan sager att Internet har gjort arbetet bade lattare och 
roligare. "Nu kan man komma in i bibliotekskatalogema nastan overallt." De elektroniska 
natverken har dessutom forandrat arbetet. "Forut sa var det dokumentalistema som sokte i 
databasema, man ficklamna en bestallning till dem. Nu kanjag gora det sjalv,jag och 
min medarbetare." Fax en har naturligtvis ocksa betytt mycket fOr fjarrlanearbetet. Men 
elektroniken kan inte ersatta boken. "Det virtuella biblioteket tror jag inte pa. Inte pa lange 
an i alla fall. Det har pratats om det i tjugo ar. Elektroniken som den stora fralsaren, det 
blir sa nar det kommer nagot nytt. Men vi behover fortfarande bocker och tidskrifter. Vi 
behover bladdra och kanna, och dessutom har vi det bar med bilder. Det drojer lange an 
innan vi kan klara oss utan backer." 

Ingen av de intervjuade tror att boken kommer att forsvinna. Annars ar de overlag positivt 
installda till den nya teknologin. Problemet ar nar den inte fungerar, da rasar aUt samman. 

Sammanfattning teknologi: De intervjuade har en genomgaende positiv syn pa 
informationsteknologin i biblioteksarbetet. Man menar att informationsteknologin formed 
sig mojligheter som det ar upp till bibliotekariema sjalva att fOrvalta pa basta satt. Skots 
det bra tror man att bibliotekariemas status kommer att stiga. Dessutom upplevs 
informationsteknologin som inspirerande och utvecklande. Manga tycker visserligen att 
det ar jobbigt att hanga med i utvecklingen, att det standigt korruner nya saker man maste 
lara sig, men det ses inte som nagot stort problem. Nar tekniken inte fungerar upplevs det 
som valdigt frustrerande, men det ses inte som nagot stOrre problem. Daremot finns vissa 
farhagor for att bi blioteken i allt for hog grad blir elektronikmarkandens lekstuga eller 
experimentstuga 

Ingen tror att boken har spelat ut sin roll, och det virtuella biblioteket bemots med viss 
skepsis. PBI har slagit igenom vid Linkopings universitet, och flera av de intervjuade 
menar att bibliotekens roll mer och mer blir att ge studenter, forskare och larare hjalp till 
sjalvhjalp i att hitta sin egen information. 

5.1.4 Aktorer 

Har handlar det om manskliga behov, mal , forvantningar och intressen. 

De intervjuade ar overlag mycket positivt instiillda till bade arbete och arbetsplats. Alia 
menar att LiUB- i deras ogC?P.- ar en bra arbetsplats dar det finns utrymme for ideer och 
nytankande. Relationen till OB beskrivs som lattsam och inspirerande. 
Informationsteknologin upplevs som utvecklande, bade for det enskilda arbetet och fOr 
bibliotekarieyrket i stort. Dessutom betonas variationen, kontakten med manniskor och 
det egna ansvaret som positivt. 

"Detar inte sa mycket snack i korridorema, atminstone marker inte jag det. Ganska stor 
sjalvstandighet mellan avdelningama, och aven for personalen. Man ar ganska mycket for 
sig sjalv. Ratt stor frihet att bantera ledighet och semester sjalva. Detar nastan lite fOr 
stort eget ansvar ibland", menar den funktionsansvarige for katalogisering mm vara 
utmarkande for LiUB:s kultur. Han trivs med sitt arbete och tycker att det ar utvecklande. 
Informationsteknologins utveckling ar intressant att folja. 

Den institutionsansvarige menar att det ar ett bra klimat pa arbetsplatsen. "Aven fast det ar 
en hierarkisk organisation sa upplever inte jag den som det. Jag tror att folk som kommer 
nya hit bar ganska latt att smalta in i organisationen. Jag vet inte, men jag tror inte att det 
ar speciellt mycket avundsjuka och skitprat bar. Jag tror att klimatet ar ganska gott. Man 
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har hort talas om andra universitetsbibliotek, dar det bara ar vissa personer som kan gora 
nagot. Allting maste goras pa en viss niva." Hon tycker att arbetet ar sjalvsUindigt och 
utvecklande, sorn t ex att skriva handledningar for bibliotekssystemet och CD-ROM
produkter. Den institutionsansvarige menar att variationen i arbetet ar mycket positiv. 
"Jag har all tid varit san attjag tycker det ar roligt att gora nya saker. Den bar arbetsplatsen 
har varit valdigt generos pa det sattet. Jag vet inte om jag har varit priviligierad, men jag 
tror det finns mojligheter till utveckling paden har arbetsplatsen. Harman en ide saar det 
ingen som I agger locket p~L Forslagen behover inte komma fran ett vi sst hall." 

Aven Forvarvschefen uppskattar mangsidigheten i arbetet, men menar ocksa att det det 
kan bli for mycket att Mila ordning pa samtidigt. "Man blir stiindigt avbruten i det man 
hailer pa med. Telefonen kan ringa narsomhelst. Detar svart att folja saker till slutet." 
Forvarvschefen tror att gemensamt fOr de olika enheterna inom LiUB ar att man ar 
utatriktad och forsoker att se saker ur biblioteksanvandarens synvinkel, samtidigt som 
man fOrsoker att tanka framat, vad som kan behovas pa langre sikt. Men hon papekar att i 
och med att LiUB ar en sa decentraliserad organisation sa finns det stora skillnader mellan 
de olika enhetema. 

Hon menar ocksa att Forvarvsavdelningen skiljer sig at fran andra avdelningar, att det ror 
sig om en belt annan typ av verksamhet. "Men vi ·uppmuntrar all a inom avdelningen att 
jobba inom kundtjansten, och valdigt manga gor det. Alla som vill jobba med kundema 
for att upprattha.Ila kunskapema och trivseln far gora det." Forvarvschefen understryker 
vikten av ett gemensamt mal. Det forutsatter att de anstiillda tar sig tid att kommunicera 
med varandra och att de kan fokusera pa det viktigaste. 

Den utbildningsansvarige tycker att det rader ett positivt, utvecklande klimat inom LiUB. 
"Det finns mojlighet att driva fragor, och gora nagot av dem. Det gar att paverka sin egen 
situation." Hon tror inte att den decentraliserade organisationen paverkar klimatet i m1gon 
hogre grad, men daremot menar bon att ledningsfunktionen paverkar klimatet. Detar 
viktigt att de anstiillda kanner att de far gehor for sina initiativ, och att det finns utrymme 
for att ta egna initiativ. Vidare menar hon att det i hog grad ar upp till var och en att gora 
arbetet utvecklande och meningsfullt. Det finns en gemensam kama att bygga pa, men sen 
far var ocb en utveckla sitt forhallningssatt. Arbetet blir vad man gor det till. 

Den utbildningsansvarige menar att vidareutbildning ar ett viktigt in slag i bibliotekets 
personalpolitik, men att man bebover anstiinga sig ytterligare paden punkten. "Vi bar 
inom personalutvecklingsgruppen under flera ar stravat efter att oka den procentsats av 
budgeten som gar till vidareutbildning. Sa det finns mycket mer man kan gora. Man 
maste stiindigt strava vidare." 

Koordinatoren for .~n ocb information menar att det ar hogt i tak inom LiUB. "Detar latt 
att ta kontakt. Var OB ar latt att ta kontakt med. Man gar in till honom och snackar med 
bonom. Alla dorrar ar oppna. Kanske lite for oppna, for man stor varandra ibland." Hon 
tror ocksa att Linkopings universitet bar en fordel i och med att det ar sa pass ungt. Det 
gor att det ar lattare att framfor ideer, traditionen verkar inte lika forlamande som t ex i 
Lund. 

Den ansvarige fOr den Administrativa(fekniska avdelningen drev under tiden fOr 
intervjun ett projekt i samarbete med Ostgotahalsan fOr att undersoka arbetsmiljon vid 
biblioteket. Den fysiska biten var avslutad, men de ansUHlda intervjuades vid tiden fOr 
intervjun av en psykolog for att undersoka den psykosociala biten. Det ror fragor om 
arbetsledning, ansvar, bur de upplever sina arbeten, relationer mm. Detta ska mynna uti 
en bandlingsplan som ska ange nar olika atgarder ska vara genomforda. 
Den ansvarige for avdelningen fOr Administration/Teknik sager att det verkar som att 
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personal en trivs. "Detar en bra stamning, och de gar ut gemensamt ibland. Det tycker jag 
ocksa, jag trivs bra. Jag tycker det ar en god anda, och jag hoppas undersokningen visar 
att det verkligen ar sa, att det inte bara ar pa ytan." Hon papekar att det ar en valdigt liten 
omsattning pa personal en. "Detar manga som har varit har Hinge. Men om det beror pa att 
personalen trivs, eller att de inte har nagra altemativ, det vet jag inte. Men det ar valdigt 
sail an nag on Hi.mnar oss, det skulle vara att nagons make/maka har fatt jobb pa annan ort. 
Jag tror att man som bibliotekarie tyckera att universitetsbibliotek ar intressant. Nar vi har 
varit ute och sokt tjanster ar det ofta folk fran folkbibliotek som har sokt. De tycker att det 
verkar roligt att jobba pa ett forskningsbibliotek. Sa det finns kanske inte sa mycket att 
soka till nar manjobbar har." Hon menar att det darfor ar viktigt att personalen har 
mojlighet att flytta mellan avdelningar och enheter. I ett sapass stort och decentraliserat 
bibliotek som Li UB kan en flytt fran ett kvartersbibliotek till ett annat bli som att komma 
till en ny arbetsplats. 

Som personalansvarig kanner hon ett ansvar att vara valinformerad, och att alltid finnas 
till hands. Att kunna svara pa fragor som ror forandringar och nyheter. "Sen ar det viktigt 
att det gar rattvist till vid tjanstetillsattningar. Att man foljer reglema, att det finns grunder 
fOr det man gor. Da tror jag etten person som sokt ettjobb, men inte fatt det, anda kan 
acceptera det. Sant tror jag bevakas noggrannt i min befattning. Sa jag maste vara patast, 
och kunna svara fOr vad jag gjort." 

Den systemansvarige tycker ledningen skulle kunna satsa mer pa vidareutbildning in om 
hans omriide. Samtidigt har han forstaelse fOr att det kostar pengar, om han blir "for" 
valutbildad sa kommer den privata sektom att fOrsoka locka over honom med loner som 
biblioteket inte har mojlighet att betala. Om man siktar pa att gora karriiir sa finns det goda 
chanser, utanfOr bi blioteksvarlden. Han sager sig trivas med sitt arbete och med den 
ovriga personal en, aven om det inte ar lika latt att komma overens med all a." Aven fast 
man inte umgas sa kan man vara justa mot varandra, och det funkar tycker jag." Positivt 
ar att han kanner sig mycket uppskattad for sitt arbete. "Nar tekniken inte fungerar sa 
rasar alit samman. Da ser man hur folk samlas i korridorema och skakar pa huvudena. 
For inte sa Hinge sedan hade vi ett stort fel, och plOtsligt vimlade det av folk i korridorerna 
som inte visste vad de skulle gora. Sa nar jag dyker upp tas jag emot med oppna armar. 
Man kanner sig valkommen och efterlangtad, det kanns att man behovs. Sen bestammer 
jag sjillv hur jag villlagga upp min tid, jag har ingen chef. Detar inspirerande att sjalv 
ansvara for det man gor." 

Funktionschefen for fjarrlan trivs valdigt bra med sitt arbete och med den ovriga 
personal en. Den decentraliserade organisationen staller visserligen till en del problem fOr 
fjarrlanefunktionen, men hon delar ansvaret med en annan person och har god kontakt 
med de ovriga som jobbar i D-huset. Hon tycker sig ocksa ha god kontakt med andra 
fjarrlanebibliotekarieri Sverige. "Pa det nationella planet sa tycker jag att vi kanner 
varandra valdigt bra, det ar inte sa manga som hailer pa med det bar." 

Sammanfattning akt6rer: De intervj uade tri vs bra med sin a jobb, och tycker att Li UB ar 
en bra arbetsplats dar det finns utrymme for.~gna ideer och initiativ. Det rader ett oppet 
och inspirerande klimat, och all a menar att OB ar latt att tala med och snarare fungerar 
som en lagledare an en chef. Det negativa som fors fram ar i stort sett andra sidan pa 
myntet av samma saker. Den oppna organisationen och det stora egna ansvaret kan leda 
till att man blir onodigt stOrd, att det ar svart att folja arbeten till deras slut och att det egna 
ansvaret blir fOr stort. En forklaring till LiUB:S oppna organisation och informella klimat 
kan vara att Linkopings universitet ar sa pass nytt, och inte har samma tunga traditioner 
att ta hansyn som t ex Lund och Uppsala. 
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6. Systemanalys 

Under denna rubrik foljer en analys av det material som presenterats. Tonvikten ligger pa 
den kulturella analysen. De intervjuades varldsaskadningar, ellerforestallningar om 
arbetet komrner att presenteras. Tva av dessa fOrestiHlningar kommer att presenteras forst 
i form av rotdefinitioner ocb sedan som modeller av relevanta system. Analysema bygger 
alltsa pa intervjuema, dokument fran LiUB ocb ovrig litteratur som presenterats ocb 
diskuterats i uppsatsen. Forst kommer en analys av sjalva problemsituationen, det sorn i 
SSM kallas analys ett. 

6.1 Analys ett: problemsituationen 

Analys ett motsvaras av forsta steget i "sjustegsmodellen"; situationen som betraktas som 
problematisk. Analys ett bygger pa antagandet att aven sjalva interventionen i sig sjalv 
kraver en analys. For att underlatta denna analys foreslftr Checkland att man identifierar 
tre roller i problemsituationen: problemlosare, problemagare ocb beslutsfattare. 

Forst kan det emellertid vara pa sin plats att ater presentera problemsituationen. 
Bakgrunden till problemsituationen, enligt uppsatsfotfattaren, ar att 
informationsteknologin formed sig mojligheter och hot som biblioteken maste hantera fOr 
att fungera effektivt och lyckas med sin uppgift. For att utfora sin uppgift val ar det viktigt 
att man ar bra organiserad, och med tanke pa att bibliotekens organisation i princip inte 
bar forandrats mycket under de senaste bundra aren sa inriktar sig undersokningen pa 
biblioteksorganisationen vid LiUB sa som den uppfattas av den funktionsansvariga 
personal en vid Li UB. Forboppningen ar att de intervjuades forestallningar om 
verksamheten kan ge uppbov till relevanta system for den situation som biblioteken idag 
har att ta stallning till. 

ProblemlOsare i den bar undersokningen ar uppsatsfotfattaren. Uppsatsfotfattaren 
anvander sig av intervjuer och SSM fOr att undersoka den funktionsansvariga personal ens 
forestallningar om biblioteksarbetet vid Linkopings universitet. 

Ett underliggande antagande bar ar att personalens fOrestallningar om arbetet bar stor 
betydelse for bade vad som utfOrs ocb bur det utfors. SSM innebar att fOrsoka tanka i 
belbeter, vilket innebar att man betraktar biblioteket som ett system dar systemets delar, 
och relationema mellan dessa delarutgor en helbet. Detta innebar ocksa att biblioteket inte 
ses som statiskt, en gang for alla fastslaget, utan paverkas ocb forandras av inre och yttre 
krafter dar personal ens forestallningar om biblioteksarbetet ar en paverkande faktor. 
Dessa forestallningar ar i sin tur paverkbara, sa systemetlbiblioteket utgor en cykel dar 
relationerna mellan systemets delar eller komponenter kan anvandas fOr att fOrsoka fOrsta 
systemet i sin belhet. 

Problernii,garna i den bar undersokningen ar i forsta hand de intervjuade 
funktionsansvariga. Det bor genast papekas att dear paverkade och styrda av de fragor 
som stallts vid intervjuema, men systemanalysen bygger pa deras svar och uppfattningar. 
Detar de problem ocb mojligheter som de funktionsansvariga beskriver som utgor 
grunden for de relevanta system som ska konstrueras. SSM analyserar 
problemsituationen genom att identifiera de olika uppfattningar som finns om densamma. 
Det handlar bar om ur vilken synvinkel problemsituationen uppfattas. 

Beslutsfattare arden eller de som bar makt ochfeller auktoritet att besluta om bur man ska 
hantera situationen. Davies ocb Ledington menar att man inte bar tillskriva nagon del av 
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organisationshierarkin dennaroll, eftersom meningen inte ar att fastsla en bestamd 
beslutsfattare (Davies, s 36). Meningen ar att det ska uppsta en de batt dar beslutsfattaren 
ska forsoka astadkoma en process av fOrandring och fOrbattring. Da flera av de intevjuade 
sitter med i bibliotekets ledande organ ~~h grupper, och likasa sager att de i egentlig 
mening inte bar m1gon chef utan traffar OB dagligen och informellt verkar det lampligt att 
de funktionsansvariga aven itrader rollen som beslutsfattare. Dear i en utmarkt p,c;>sition 
att leda debatter och foresla atgarder for sina respektive funktioner med bjalp av OB och 
andra ansUillda, t ex vid kvalitetscirklama, personalutvecklingsmotena, 
biblioteksnamnden mm. 

Resultatet av analys ett blir att roll en som initiativtagare och problemlosare iklader sig 
uppsatsfOrfattaren. Uppsatsforfattaren handlar pa eget initiativ, i forsta hand for att erha.lla 
magisterstitel (!), i andra hand for att lara sig. De intervjuade funktionsansvariga iklader 
sig roll en som problemagare. Deras problem, den artikulerade problemsituationen, och 
vatfor de anser att situation behover forandras kommer att presenteras under punkt 6.3. 
De funktionsansvariga far aven iklada sig rollen som beslutsfattare. 

6.2 Den kultorella analysen 

6.2.1 Analys tva: den sociala analysen 

Den sociala systemanalysen utgor tillsammans med den politiska systemanalysen den 
kulturella analysen. Den kulturella analysen bar komit till for att underlatta den logiska 
analysen, for att se till att de atgarder som vidtas ar kulturellt mojliga. SSM anvander sig 
bar av en analysmodell som bygger pa tre element som paverkar varandra: roller, normer 
och varden. 

En roll utgors av de forvantningar (skyldigheter och rattigheter) som hanger ihop med en 
position. Forvantningama kan ocksa definieras som normer. Roller och normer skapas 
och satts i forhallande till de varderingar som rader i problemsituationen. Varderingar 
handlar om vad som anses som bra och daligt beteende. 

6.2.2 Historisk bakgrund 

En organisations historia har inverkan pa de roller, normer och varderingar som rader 
inom organisationen. Linkopings universitet ar ett tarnligen nytt universitet, och 
biblioteket startade sin verksamhet 1969. Biblioteket vaxte fram i nara samarbete 
statskontorets utredning angaende de vetenskapliga bibliotekens organisation och 
administration (Organisationsutredningen). Tekniken intog fnm borjan en framtradande 
plats i uppbyggandet av LiUB. Man talade om Linkopingsmodellen (Olsson, s 121-125). 

Den bested av ett decentraliserat bibliotekssystem med kvartersbibliotek vilket 
innebar att samlingar och service var lokaliserade i anslutning till grupper av 
storinstitutioner. Ambitionema var att skapa god service genom narhet till 
anvandama. En annan huvudtanke var att universitetets samtliga 
litteraturresurser skulle samordnas och registreras. Linkoping skulle fa 'ett 
modemt service-inriktat bruksbibliotek med ett begrlinsat litteraturbestand' 
(Olsson, s 125). 

Meningen var att det egna begransade litteraturbestandet skulle kompenseras med 
teknikens hjalp. Med hjalp av tekniken skulle de aldre vetenskapliga bibliotekens hestand 
bli atkomliga genom LIBRIS och fjarrlan. Tekniken var alltsa en forutsattning for 
Linkopingsmodellen. Vaije kvartersbibliotek skulle ha en LIBRIS-terminal eller en 
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mikrokatalog. Bibliotekets forvarvsavdelning kom att omfatta katalogavdelningen och en 
kundtjanstavdelning, vilken i sin turomfattade lane- och dokumentationsavdelning. 
Kund~anstavdelningama innebar laneexpeditioner som aven innefattade bibliografisk 
databasokning. LiUB konstruerades med informationsteknologin som ett naturligt 
hjalpmedel. Linkopingsmodellen kravde aven att biblioteket agde medvetenhet och 
kunskap om vad anvandamas krav och vanor. Samlingama och personalens 
kvalifikationer praglades av den forskning som bedrevs vid universitetet, namligen 
medicinsk och teknisk forskning. Vid den filosofiska fakulteteten bedrevs endast 
grundlaggande utbildning. Det var ytterligare ett skal att satsa mer pa tidskrifter och 
databassokning, eftersom dear viktiga media for forskning inom medicin och teknik, 
medan humaniora och samhallsvetenskap mer forlitar sig pa monografier. 

LiUB kom att utveckla en god service gentemot sina anvandare, men det var snarare 
teknikens ineffektivitet an dess effektivitet som ledde till detta. Eftersom tekniken 
fungerade daligt sag sig personalen tvingad att vara desto mera serviceinriktad. Hela 
universitetet (da hogskolan), inklusive biblioteket, genomsyrades av en "pionjarandafor 
all slags administrativ och teknisk forsoksverksamhet. Biblioteksledningen lyckades 
relativt Hitt att formedla sina initiativ och ideologier till sin personal" (Olsson, s 126). 

Trots problemen med tekniken lanserades LIBRlS som en stor framgang. Det betydde att 
biblioteket blev uppmarksammat som ett modemt bibliotek i fraga om teknik och service, 
och att anvandama anda sag den nya tekniken som nagot positivt. En annan orsak till det 
kan vara att flertalet anvandare var teknologer med positiv installning till ny teknik. Detta, 
och flera andra skal gjorde att Linkoping.fortsatte att satsa pa tekniken; det var ju ett maste 
for att den decentraliserade organisationen skulle fungera. Forhoppningarna om LIBRlS 
som ett fOr hela landet totalintegrerat system (med lanerutiner, inkopsrutiner och 
informationssokning i andra databaser) gjorde att personalen vid LiUB kunde bortse fran 
teknikens problem och tillkortakommanden, och kompenserade det med annan service. 

LiUB fungerade i viss man som foregangare bland svenska vetenskapliga bibliotek aven i 
ett par andra avseenden. Man var t ex tidigt ute med samarbete mellan forskare och 
bibliotekarier for att finansiera litteraturinkop. Biblioteket fokuserade sig pa anvandarna, 
vilket till viss del berodde pa att man var tvungen att kompensera den begransade 
litteratursamlingen med god service dar man betonade anvandamas behov. Bibliotekets 
roll som serviceinrattning betonades. Olsson menar dock att det servicekoncept som 
utvecklades vid LiUB "hade sin grund i teknikens narvaro och inte i dess funktionalitet. 
Konceptet utvecklades av personal en som forsokte fa servicen att fungera, trots att 
tekniken fallerade'' (Olsson, s 129). 

Detar uppenbart att LiUB:s relativt korta historia anda (eller just darfor) har stor inverkan 
paden kultur som rader dar. Detar ocksa uppenbart hur uppgift, struktur, teknologi och 
aktorer hanger ihop och paverkar varandra. I Olssons avhandling ar det teknologin som 
har huvudrollen, narmare bestamt LIBRIS, men avhandlingen visar pa bur all verksamhet 
i biblioteket paverkas av teknologin. Teknologin ar en forutsatttning for att den 
decentraliserade organisationen ska fungera, vilken i sin tur ar en forutsattning fOr att 
LiUB ska kunna utfora sina uppgifter, namligen att skapa en god service genom narhet till 
anvandama. Detta paverkar naturligtvis bibliotekets personal, aktorema. Enligt Olsson 
fungerade emellertid inte tekniken som den skulle, och bibliotekets personal blev i viss 
man tvungna att styra om bibliotekets uppgifter, dvs de huvudsak.liga arbetsuppgifterna 
forandrades. For att kompensera den bristande tekniken lades stOrre vikt vid service och 
anvandamas behov och onskemal. A v olika anledningar kom anda tekniken att ses som 
m1got positivt. 

Saval Olssons redogorelse over LIBRIS tilkomst och LiUB:s historia som intervjuerna 

48 



II 
tl 

vid LiUB pek~.r pa att kulturen vid LiUB ar gynnsam fOr larande. For att anvanda sig av 
Mtillems och Ostergrens terminologi skulle man kunna saga att dar rnder en gynnsam 
Hirandekultur. LiUB konstruerades med den tidens teknologiska mojligheter som 
hompelare for att verksamheten skulle fungera. LiUB fick fungera som forebild och 
experiment. Detta lade grunden for den "pionjaranda" som Olsson talar om. Personal en 
var tvungna att lara sig hantera tekniken for att fa systemet att fungera. Trots brister i 
tekniken, eller kanske snarare pa grund av bristerna i tekniken lades en grund till en 
mycket anvandarinriktad verksamhet. Det star pa manga satt i motsagelse till den bild av 
bibliotek som gor gallande att de ar traditionstyngda och har svart att ta till sig nya 
metoder och tankesatt. Men premissema var ocksa radikalt annorlunda vid LiUB, om 
man jamfor med institutioner som Uppsalas UB eller Lunds UB som har flerhundraariga 
traditioner och samlingar att bara med sig. Uppsala och Lund ar dessutom betydligt storre 
och har ansvarsomraden som LiUB inte har. Om man serpa hela det organisatoriska fait 
som biblioteken utgor forefaller det som att det drojde betydligt langre innan de 
verksamhetsideer som anvandes vid LiUB spred sig till andra vetenskapliga bibliotek. 
ldag ar det manga mindre hogskolebibliotek som har verksamhetsideer som paminner om 
de som utvecklades vid LiUB. 

Olsson pekar pa flera anledningar till problemen i sam band med konstruktionen och 
implementeringen av LIBRIS. Meningen var att bibliotekarier och systemutvecklare 
tillsamrnans skulle samarbeta i utveck.lingen av systemet. Problemet bestod i att att 
bibliotekariema hade mycket liten fOrstaelse av datateknik, och systemutvecklama lika 
liten fOrstaelse for biblioteksarbete. Det ledde till att meningen med systemet, vad man 
skulle ha det till , tolkades olika. En del sag det som en samkatalog, andra som ett IR
system och vissa som ett totalintegrerat system (Olsson, s 129). Det forefaller som att de 
olika aktOrema blev sa lockade av teknikens mojligheter (hur systemet skulle anvandas), 
att vad det skulle anvandas till forsvann ur siktet. 

En annan orsak kan vara att statskontoret, som var den drivande kraften bakom projektet, 
sag datatekniken som lOsningen pa "alla problem". LIBRIS skulle bli ett totalintegrerat 
system. Systemet skulle na den hogsta graden av integration. Det skulle bade lagra och 
processa information, och alia medlemmar, liksom alla funktioner av organisationen 
skulle delta i samma system. LIBRIS skulle byggas kring en gemensam databas rned ett 
centralt objektregister. Pa sa satt skulle total kontroll kunna uppnas. Olsson ifragasatter 
ifall detta skulle vara onskvart eller ens mojligt att astadkomma (Olsson, s 215) 

Problemen hade ocksa sin orsak i att vissa delar av biblioteksarbetet negligerades, medan 
andra forstarkte sin position under utvecklingen av LIBRIS. Till en borjan, innan det 
totalintegrerade systemet kunde tas i bruk, inriktades arbetet med LIBRIS pa att skapa en 
samkatalog. Uinesystem korn i andra hand. 

Definitionen av biblioteket utgick alltsa fran boken- fran litteratursamlingen
som skuUe katalogiseras. Organisationen och beskrivningen av litteraturen var 
huvudsyftet for systembeskrivningen. Om den istallet hade utgatt fran den 
litteratur som soktes av en anvandare skulle systembeskrivning och 
arbetsordning sett annorlunda ut. Da hade Mntagarens ochforskarens 
biblioteksanviindning blivit huvudinriktningen for systemet (Olsson, s 154). 

Laneexpeditionens personal fick ingen mojlighet att paverka utformningen av LIBRIS. 
Anvandare och lanepersonal hamnade utanfor gransen fOr informationssystemet. Den 
meningsattribution som de dessa tillforde systemet togs inte med i berakningen. 
Biblioteket definierades snarast som en plats for att lagra information och organisera 
information, inte som som en informationssystem for universitetet. Meningen med 
biblioteksverksamheten (eller atminstone en stor del av den), det som gor den relevant, 
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verkar ha kommit i skymundan. Olsson menar att anledningen till detta kan vara att lane
och referensarbetet ar teknisk svargripbart., och att denna funktion till skillnad mot 
katalogiseringsfunktionen inte har nagot etablerat regelverk eller profesionella nonner att 
luta sig mot (Olsson, s 154). 

Katalogisatoremas stiillning inom biblioteken var redan stark innan LIBRIS tillkomst, 
och deras starka stallning och etablerade regelverk gjorde att deras krav fick stOrst 
uppmarksamhet under systemutvecklingsfasen. lstallet for att forenkla katalogiseringen 
bidrog LIBRIS till att forbattra och och bygga ut katalogiseringsarbetet. Tek.niken befaste 
den redan radande strukturen och prioriteringen av arbete (Olsson, s 160). 

1984 skedde en stor omorganisering av LiUB. Hera verksambeter och arbetsmoment 
som tidigare varit centralt hallda flyttades ut till de respektive kund~anstavdelningama, 
t ex katalogisering, monografiinkop ocb fjarrlan. 

6.2.3 Roller, normer och viirderingar 

Den funktionsansvariga personalen arbetar i D-huset dar ocksa OB bar sitt kontor. En av 
poangema med funktionskoordinatorema ar att de de ska arbeta "mot" avdelningama ocb 
bryta ned de granser och murar som byggs upp mellan avdelningama . Om avdelningama 
(HumSam, Teknik/Natur, Lararutbildningama och Halsouniversitetet) ar amnesinriktade 
och finns till i forsta hand for anvandama saar funktionema (naturligtvis) funktions
inriktade och i fOrsta hand till for att forbattra bibliotekets eget arbete, dvs hatla de olika 
kundtjanstavdelningama koordinerade ocb ajour med det som bander i biblioteket ocb den 
ovriga hi blioteksvarlden. 

Det betyder att de funktionsansvariga far rollen som informationsfonnedlare eller 
"gatekeepers". De forvantas ha koll pa vad sorn bander i biblioteket ocb den ovriga 
biblioteksvarlden angaende deras funktion, t ex fjarrlan, ocb informera de ovriga inom 
biblioteket sorn arbetar rned den funktionen. De forvantas vara valinformerade och 
rattvisa. Dessutom forvantas de inforrnera ovriga funktionsansvariga vad sorn bander 
inom deras omra~~. ocb)ikaledes sprida nyheter fran andra funktionsansvariga till sin 
"egen" funktion. Aven OB och biblioteksledningen (dar de funktionsansvariga ingar, dels 
i kraft av sin organisationshierarkiska position och dels genom att sitta med i flera moten 
och grupper) bar fOrvantningar pa de funktionsansvariga. Det kan rora sig om att 
informera om hur nyheter och forandringar tas emot, problem som uppstar i arbetet eller i 
kommunikationen pa biblioteket. 

Forvantningama kommer alltsa fran flera ball. Forvarvschefen har ocksa forvantningar 
pa sig fran den sk marknaden utanfor biblioteket. Det ror sig om forlaggare, bokhandlare, 
databasvardar mm. De tva intervjuade inom Forvarvsavdelningen sager sjalva att de 
fungerar som en serviceenhet till biblioteket. De forvantas att sa snabbt och billigt som 
mojligt fa in det material sorn de olika kundtjanstavdelningama behover. Den 
institutionsansvarige menar t ex att ovrig personal vid biblioteket inte kan forvantas ha en 
fullstandig forstaelse fOr det arbete som bedrivs inorn Forvarvsavdelningen med det 
valdiga flode av material som passerar dar. Kundtjanstavdelningama ringer benne och 
undrar var t ex en bestalld tidskrift bar tagit vagen, och det ar ocksa 
Forvarvsavdelningens primara uppgift att se till att bestallt material kommer i tid, men det 
galler att ba overblick over arbetet, prioritera det viktigaste och vara rattvis eftersorn det 
finns flera kundtjanstavdelningar men bara en Forvarvsavdelning. Forvarvschefen 
uttrycker det sa har: "Biblioteket ar inte har. Detar darute. Pa elva stall en." Den 
institutionsansvarige ar dessutom lokalt fackombud, vilket medfor andra forvantningar. 

Teknikutvecklingen staller stora krav pa de funktionsansvariga. Forvarvsavdelningen ar 
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ensam ansvarig for att det nya bibliotessystemets forvarvsmodul blir minst lika bra, heist 
battre, an den som finns for tillfallet. Man fragar kundtjanstavdelningarna hur de vill ha 
t ex den nya kostnadsredovisningen, och sedan Htr Forvarvsavdelningen gora sitt basta 
for att leva upp till krav och fOrvantningar. Det fungerar som ett "client- server" 
forhallande. 

Den utbildningsansvarige menar att biblioteken ar tvungna att folja med i 
teknikutveckligen for att fortfarande fylla en viktig funktion i samhallet, och heist vara en 
form av spjutspets. Som utbildningsansvarig har hon dessutom forvantningar pa sig att 
hanga med i den pedagogiska utvecklingen och forsoka konstruera modeller som kan 
forbattra verksamheten vid LiUB. 

Hera av de intervjuade tyckte att det var svart och tids~avande att hanga med i 
teknikutvecklingen, och menade att de Hig langt efter. Anda var attityden till den nya 
tekniken positiv. Man sag betydligt fler mojligheter an hot med den nya tekniken. Hera 
menade att den nya tekniken kunde oka bibliotekarieyrkets status, bara man skoter det 
bela pa ditt satt. Ansvaret ligger i bibliotekariernas egna hander. Den utbildningsansvarige 
framhavde vikten av att forsoka utveckla verksamheten med den nya tekniken, inte 
skydda sig mot den. 

Tre av de intervjuade jobbade ocksa ute i lanediskarna, vilket kan fora med sig andra 
forvantningar i de situationerna. Koordinatoren fOr Un och information menar att arbetet 
i lanedisken har blivit mycket kravande vad det galler att beharska teknik. 

Befattningen som ansvarig fOrTeknik/Administration formed sig stora krav och 
forvantningar fran ovrig personal. Det galler kanske framst tillsattning av nya tjanster, 
och utformning av arbetsmiljon vid biblioteket. Har ar det nast intill ofrankomligt att 
meningsskiljaktigheter uppstar. Da blir det synnerligen viktigt att vara valinformerad och 
att fOlja de regler och forordningar som finns. Men det finns all tid utrymme fOr andra 
tolkningar, och vad det galler tillsattning av nya tjanster fanns det ocksa synpunkter bland 
personal en. Dar framfordes asikter om att det brast i kommunikationen, att man fick veta 
vad som var pa gang alldeles for sent. Alla verkar medvetna om att detta ar ett kansligt 
amne, och att det ar viktigt att man fOljer de regler som antagits, men aven har galler det 
attfakta ar en sak och att hur manniskor sedan tolkar dem ar en annan. 

Sammanfattningsvis kan man saga att de funktionsansvariga vid LiUB har ett flertal olika 
roller att iklada sig, men att deras kanske viktigaste och mest framtriidande roll iir den 
som informationsformedlare eller "gatekeeper". Forvantningama kommer fran olika hall, 
och skiftar beroende pa de olika uppgifter de utfor. Gemensamt ar att de forvantas vara 
valinformerade, forst och framst om vad som bander inom deras egen funktion inom och 
utanfor LiUB, men samtidigt iir det viktigt att de olika funktionema utgor en fungerande 
process, vilket betyder att de ocksa maste informera sig om vad som hander inom andra 
funktioner. 

Vad det galler normer eller forvantningar sa kan man saga att de oftast fungerar negati vt, 
dvs det finns vissa griinser som inte far overskridas, vissa saker som man inte far gora. I 
ovrigt har de som iklader sig dessa roller ganska fria tyglar. De funktionsansvariga har att 
lyssna till de som arbetar vid de olika kvartersbiblioteken, att kanna till vad som ar viktigt 
dar och hur arbetet bedrivs. Dessutom forvantas de att kanna till och informera om 
nyheter, forandringar och problem inom de respektive funktionema. Eftersom den har 
undersokningen inriktat sig pa de funktionsansvariga iir det svart att uttala sig om 
situationen vid de elva olika kvartersbiblioteken. Det som kommit fram i intervjuema om 
arbetet vid kvartersbiblioteken ar till stor del andrahandsuppgifter, iiven om vissa av de 
funktionsansvariga ocksa arbetar i laneexpeditioner. 
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Vad som verkar vara utmarkande fOr kulturen vid LiUB ar oppenhet, sjalvstandighet, 
ansvar och en stark serviceanda. Flera av de intervjuade menar att "det ar hogt i tak" inom 
LiUB, att det finns mojligheter att driva egna ideer och initiativ, att man blir hord och 
tagen pa a:Uvar. Trots att det ror sig om en formellt hierarkisk organisation sa .. menar de 
intervjuade att det inte marks. Detar latt att fa kontakt med andra, inklusive 08, och 
mycket av kommunikationen sker informellt och muntligt. Dorrar star oppna, och vill 
man nagot saar det bara att kliva pa. 

Samtidigt betonas vikten av eget ansvar och sjalvstii.ndighet. For att verksamheten ska 
fungera bra och effektivt i en decentraliserad organisation kravs det i annu hogre grad att 
personalen kanjobba sjalvstii.ndigt och ta eget ansvar. Den funktionsansvarige for 
katalogisering mm sager att katalogiseringsavdelningar traditionellt har varit valdi gt 
hierarkiska, och att de innehMlit tre eller fyra led av kontroller. Sa fungerar det inte vid 
LiUB. Som funktionsansvarig for katalogisering har han inget personalansvar. Han kan 
ha vissa synpunkter pa hur jobbet ska goras, men inte nar. Det blir upp till var och en att 
disponera sin tid, och med tanke pa att alia intervjuade har ett antal olika uppgifter skulle 
det nog vara svart att ha det pa ett annat satt. Forandringar i teknologi och struktur 
paverkar varderingar och beteende. 

Den kritiska punkten i en decentraliserad organisation ar att kommunikationen mellan de 
olika enhetema fungerar. Det maste finnas ett medvetande om vad det egna arbetet fOr 
med sig fOr andra enheter. Den institutionsansvarige menar att alia maste kunna se att de 
tillhor en helhet. "Att brister nagonstans i organisationen far konsekvenser pa andra 
stallen. Man maste vara medveten om det, och man maste vara samarbetsvillig." 

Granserna mellan roller, normer och varderingar arflytande och stadd i standig 
forandring. Men sammantaget kan man saga att de funktionsansvariga fungerar som 
"gatekeepers", att de forvantas vara valinformerade och kunniga om vad som bander 
angaende deras funktioner i och utanfor biblioteket, och att man vid LiUB varderar 
oppenhet, eget ansvar, samarbetsformaga och hog serviceanda. 

6.2.4 Analys tre: den politiska analysen 

Checkland menar att alia situationer dar manniskor ar inblandade ocksa har en politisk 
dimension. Politik ses som en process dar olika intressen forsoker na en uppgorelse. De 
uppgorelser som skapas eller lOses med politiska medel vilar pa de maktrelationer som 
finns i situationen. Vilka maktrelationer finns inom LiUB? Hur uttrycker sig makten inom 
LiUB? 

Utan tvivel medfOr befattningen som funktionsansvarig bade inflytande och auktoritet. 
Befattningen medfor att de forvantas vara valinformerade och kanna till vad som bander i 
och utanfor biblioteket, eller i det organisatoriska fait som biblioteket tillhor for att 
anvanda sig av Mtillerns och Ostergrens begrepp. Det organisatoriska faltet i det har fallet 
utgors av andra forskningsbibliotek, och i viss man aven andra bibliotek och 
informationscentraler, t ex special- och forskningsbibliotek. Dessutom tillkommer de 
olika branschorganisationer, konferenser och kommitteer som finns inom 
biblioteksvarlden. Det ar i stor utstriickning darifran impulser och ideer till nya grepp och 
projekt kommer. Dar finns mojligheter att utbyta erfarenheter och ideer. Att deltaga vid 
konferenser ger mojligheter att skaffa information och kunskap, vilket i sin tur kan 
forbattra den egna maktsituationen. Det bor genast papekas att de funktionsansvariga inte 
ar de enda som far dessa mojligheter, men som funktionsansvariga ar det naturligtvis 
viktigt att de kanner till nyheter och mojligheter inom deras respektive funktion. 
A v intervjuerna framgick att de funktionsansv~riga har en gynnsam position bara genom 
att de befinner sig i D-huset tillsammans med OB, och tillsammans med ovriga 
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funktionsansvariga. De intervjuade menar rakt igenom att de har god kontakt med OB och 
att kommunikationen och samarbetet fungerar informellt och kollegialt. Tillsammans 
utgor de bibliotekets kommunikations- och informationscentrum. Bibliotekets 
organisation ar strukturerad sa att de funktionsansvariga ska koordinera funktionerna i de 
olika avdelningama. De utgor spindlama i natet. Befattningama medfor att de deltar i 
bibliotekets olika moten och sammantraden, eftersom det iir vid sadana tillfallen personal 
fran bibliotekets olika kvartersbibliotek kan traffas och diskutera verksamheten. De 
funktionsansvariga utgor i hog grad en servicefunktion till de olika kvartersbiblioteken. 
De hjalper till att sprida information till och fran dem, de hjalper till vid problem och svfua 
situationer. Det statler naturligtvis hoga krav pa de funktionsansvariga, men det ger dem 
ocksa en mycket stark politisk stallning i biblioteket. I en sa pass decentraliserad 
organisation som LiUB ar kommunikationen mellan de olika avdelningama, enheterna 
och funktionerna extra viktig . 

Traditionellt bar katalogisering och klassificering haft en stark stallning inom biblioteken, 
och det bar haft sin grund i de regelverk som dessa funktioner har lutat sig mot. Enligt 
Leavitt eller Shaughnessy skulle dessa regelverk ocksa kunna definieras som teknologi, 
dvs de tearier eller verktyg som anvand for att fOrvandla input till output. Teknologin 
inverkar paden politiska situationen. En annan anledning till katalogiseringens starka 
position kan vara att biblioteken har lagt tyngden vid vid samlingarna, bibliotekets input. 
Darmed harden sk inre tjansten som huvudsakligen ror fragor om organisering av 
samlingama fatt hogre status. 

Nu forordar manga att biblioteken sa tsar pa tillgtmg istallet fOr innehav, pa output istallet 
for input. Linkopings universitetsbibliotek byggdes med detta for ogonen. Istallet for att 
bygga upp stora samlingar skulle man med hjalp av tekniken och nara samarbete med 
institutionema kunna forse anvandarna med det som de behovde. 

Lena Olsson menar att katalogisatorerna till en bOijan befaste sin starka position genom 
katalogiseringsfunktionens regelverk och genom att LIBRIS konstruerades med boken 
eller litteratursamlingen i fokus, inte anvandningen av samlingen. Men hur ser den 
politiska situationen ut idag? Vilken inverkan har dagens teknologi paden politiska 
situationen? 

En asikt som framkom vid intervjuerna var att teknologin bar en utjamnande effekt. "I 
och med datoriseringen av arbetet anvander vi samma arbetsredskap som katalogisatOrer 
och andra uppgifter. Pa sa satt har statusen hojts. Dessutom ar det sa, att det man gor ar 
inte langre nagot som man bara gor fOr sig sjalv, utan det blir synligt for alia som har 
tillg{mg till systemet. Darfor maste det bli standardiserat, det man gor far konsekvenser. 
Arbetet blir tydligare for andra, men lite fyrkantigare. De som arbetar i laneexpeditionen 
kan nu se nar ett nummer av en viss tidskrift fOrvantas komma in. Det tror jag ses som 
positivt", menar den institutions- ansvarige. 

Teknologi ar inget nytt inslag i biblioteken, men infonnationsteknologins snabba 
utveckling kan leda till att relationema mellan aktorerna i informationssektorn foriindras. 
Teknologin tvingar aktorerna att andra pa struktur och uppgifter fOr att overleva. 

J .S Mackenzie Owen och Johan van Halm presenterar en annan syn pa teknologisk 
innovation i "Innovation in the information chain". De betonaratt det essentiella i 
innovation be star i anvandandet, inte i det nya. Men det racker inte heller att nagot nytt 
anvands fOr att det ska kunna kallas en innovation, utan det maste vara anvandning av en 
sadan omfattning att det resulterar i en strukturell forandring i nagon sektor av samhallet. 
Teknologisk innovation ar alltsa inte synonymt med teknologisk utveckling. Teknologisk 
innovation ar en kombination av teknologi och forandring i samhallsstruktur. Den ena 
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kan foranleda den andra. Innovation beskrivs som en process som satts igfmg och som ar 
avslutad nar en ide har lett till forandring i den social a strukturen. Saar inte fallet om iden 
bara har accepterats och anvants i en liten grupp utan att paverka samhallets sociala 
struktur, dvs metoder; relationer och varden. 

Sa fOr att det ska ske en innovation i informationssektom (Mackenzie Owen talar om 
informationskedjan) sa kravs det att teknologin Ieder till strukturella forandringar i det siitt 
som aktOrema dar arbetar, eller i relationema dem emellan. Det betyder att en teknologisk 
innovation i hogre grad handlar om sociala och humana fragor an teknologiska. 
Mackenzie Owen menar att den teknologiska utvecklingen vad galler produkter for 
kommunikation av vetenskaplig och teknisk information i relativt stor utstrackning kan 
forutsagas, men att den effekt denna utveckling formed sig for arbetet och strukturen 
inom informationssektom daremot inte kan forutsagas. De tekniska mojlighetema gar att 
forutsaga, men inte det satt de kommer att anvandas pa. Det behovs en passande och 
anvandbar struktur fOr att en teknisk produkt ska botja anvandas i stor skala. 
Teknologisk innovation ar inte bara inforandet av nagot nytt, det innebar ocksa att man 
gor nya saker. Detar inte heller sakert att fOrandringar i informationssektorn racker for art 
astadkomma en teknologisk innovation. Hela informationskedjan (producenter, 
intremediarer och anvandare) bor involveras (Mackenzie Owen, s 9-15). 

Som exempel pa teknologisk innovation tar Mackenzie Owen upp tre exempel: 

1) den mest extrema ni van skulle vara om producenter och slutanvandare vore direkt 
lankade. Det skulle utesluta intermediarema, dvs bibliotek, databasvardar, forlaggare och 
bokhandlare. En forutsattning fOr det skulle vara att elektroniska dokument och 
elektronisk kommunikation helt tagit over. 

2) En mindre radikal form skulle vara om en part i kedjan skulle bli overflodig. Ett 
exempel pa det skulle vara direktHinkar mellan forlaggare och bibliotek eller 
slutanviindare. 

3) Den minst radikala forandringen, som anda skulle kunna betraktas som en strukturell 
forandring, vore om relationerna mellan partema forandrades till den grad att 
organisationen inom t ex ett bibliotek skulle behova forandras. Ett exempel pa det vore 
om biblioteksanvandare vore elektroniskt lankade till biblioteket for art dar kunna 
konsultera elektroniska dokument. Mackenzie Owen menar att det skulle leda till en belt 
ny typ av biblioteksorganisation, forutsatt att anvandarna verkligen tar till sig den nya 
teknologin och anvander den (Mackenzie Owen, s 21-22). 

Dessa tre scenarier skulle ocksa paverka det intema maktspelet i biblioteken, men det ar 
svarare att saga hur. Lena Olsson betonar i sin avhandling att den service-policy som 
utvecklades vid LiUB grundade sig pa teknikens narvaro och inte dess funktion. Den 
bristande tekniken gjorde att bibliotekarierna anstrangde sig extra for att tillgodose 
anvandamas krav och behov. Detta pga av att man kande blickama pa sig fran ovriga 
bibliotek, men ocksa for att sa val personal som anvandare (och inte minst de ansvariga 
fOr LIBRIS och organisationsutredningen) hade en forestallning om tekniken som nagot 
positivt. Tekniken kom att anvandas och fa stor inverkan pa det satt som verksamheten 
vid LiUB bedrevs, men inte pa det satt som hade fOrutspatts. 

Olsson diskuterar ocksa den maktkamp som uppstod mellan bibliotekarier och 
dokumentalister under mitten av 60-talet, dar de senare tidigare tog till sig datatekniken 
och de teorier om informations- och biblioteksarbete som den forde med sig. 
Beteckningen "dokumentalist" vaxte fram under 1930-talet for att beskriva bibliografiska 
beskrivnings- och representationsproblem i huvudsak i samband med vetenskapliga 
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tidskrifter. Bibliotekariema hade svart att bemastra dessa problem pga bristande resurser, 
organisationsproblem och konkurrerande uppgifter som folkbildning (Olsson, s 5). 
Konflikten kom att handla om att definiera den egna verk.samheten som viktig och 
modem for att dati genom fa till gang till den datateknik som bada parter sag som en viktig 
framtida resurs. 

Genom konflikten kom fragor om informationens kostnad och varde att fokuseras. 
"Bibliotekens klassiska metoder for klassifikation och sokning hade blivit otillrackliga 
och inom tilHimpade vetenskaper som de tekniska var man inte intresserad av att fa 
litteratur, utan ville istallet fa direkt svar pa en fraga och fa hjalp med faktasokning" 
(Olsson, s.64). En av dokumentalistemas viktigaste metoder var "Information Retrieval" 
(informationsatervinning) som ar nara forknippat med datatekniken. Konflikten mellan 
dokumentalister och bibliotekarier ledde till ett del vis nytt verk.samhetsideal. 
Informationsteknologin knots narmare ihop med bibliotekens och 
informationscentralemas uppgifter. "Forskningsbiblioteken delades nu av olika 
verksamhetssyner och till dels olika verksamhetslosningar. lnformationscentralema var 
emellertid endast komplement till de traditionella biblioteken. De senare skotte 
informationscentralemas dokumentforsoljning" (Olsson, s 81). 

For att sammanfatta den politiska analysen kan vi konstatera att det finns olika 
uppfattningar om teknologins betydelse och inverkan pa biblioteken och pa samhallet i 
stort. Olssons avhandling stoder Mackenzie Owens tes att den rent tekniska utvecklingen 
till viss del gar att fOrutsagas, men inte hur tekniken kommer att accepteras och anvandas. 
Det verkar ocksa som att det finns en utbredd forestallning om att tekniken framjar 
framsteg och effektivitet, och att teknologin danned ger upphov till maktkonflikter. 

Vad det galler Linkopings universitetsbibliotek sa konstruerades det med teknologin som 
en absolut forutsattning. Till det bidrog bade den strukturella situationen i samhallet och 
biblioteksvarlden, och den teknologiska utvecklingen. Statskontoret menade i 
organisationsutredningen att de vetenskapliga biblioteken var tvungna att ta ny form for 
att kunna klara av att skaffa all den information och material som behovdes. De 
traditionellt uppbyggda biblioteken klarade inte denna nya utmaning. Det rationella 
biblioteket- LiUB - skulle inte satsa pa en stor litteratursamling, utan pa till gang till 
litteratur och information genom teknologins mojligheter. Specialisering och samarbete 
kriivdes for att klara av den stora informationsmangden. 

De intervjuade vid LiUB menar att att organisationen praglas av stor sjalvstandighet och 
att hierarkin inte ar framtradande. Jdeer och fOrslag behover inte komma fran nagot 
speciellt hall, och kontakten med OB fungerar Hm och ledigt. Samtidigt betonar de sjalva 
att de sitter i en gynnsam position. Anstallda som inte finns lika nara maktens centrum 
kan ha andra uppfattningar. 

Flera av de funktionsansvariga tycker att det ar jobbigt att hanga med i den teknologiska 
utvecklingen, men de upplever den anda som spannande, utvecklande och positiv. De 
tror att infonnationsteknologin kan ge bibliotekarieyrket hogre status om bibliotekariema 
ser mojlighetema med IT och skoter det hela ratt. De menar ocksa att det ar tvunget att 
hanga med i teknikutvecklingen fOr att biblioteken ska ha en funktion att fylla i samhallet. 

I och med att de funktionsansvariga bla har som uppgift att vara valinformerade om 
nyheter och forandringar i biblioteksverksamheten, sa galler det aven teknologiska 
nyheter. De tar emot nya produkter och forsoker anpassa dem till verk.samheten vid 
LiUB. Det ger dem mojlighet att skapa och sprida fOrestallningar om verk.samheten. de 
maste naturligtvis anpassa produktema efter sina anvandares behov, men det satter dem 
anda i en viss maktposition. 
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Det ar ocksa vart att notera att biblioteket vid tiden for intervjuema var pa vag att installera 
sitt andra stora bibliotekssystem. Detta upptog for tillfallet en stor del av deras arbetstid. 
Det gall de bade att lara sig sjalv och att lara andra anstallda. En stor del av den utbildning 
som bedrevs for personalen gallde ny teknologi. Att beharska teknologin i 
bi blioteksarbetet blir allt viktigare, och darmed far teknologin storre politsisk betydelse. 

Slutligen bor det sagas att den kulturella analysen inte ar avslutad med det har, utan den 
fortsatter parallellt med den logiska analysen. 

6.3 Forestallningar om verksamheten 

Har kommer de intervjuades gemensamma forestallningar om arbetet att presenteras. I 
SSM anvands begreppet "Weltanschauung", och det star for den bild eller forestallning 
av varlden som gor systemet (the human activity system) meningsfullt. Det rot sig alltsa 
om ideella forestallningar om varlden ellerproblemsituationen, inte beskrivningar av den 
sk verkligheten. Meningen ar att dessa forestallningar ska Iagga grunden till 
rotdefinitioner som i sin tur utgor karnan i ett relevant system. 

Olika personer pa samma arbetsplats kan ha olika uppfattningar och forestallningar om 
arbetet, beroende pa olika bakgrund, utbildning och arbetsuppgifter. Meningen ar att de 
olika forestallningarna ska ge upphov till en debatt om verksamheten. Genom att ta del av 
varandras uppfattningar kan olika foresta.Uningar undersokas och forhoppningsvis kan 
man lara sig nagot. 

Mtillern och Ostergren talar om gruppers gemensamma forestallningar, inte individuella 
forestallningar. De menar att alla organisationer kan ses som sociala arenor dar socialt 
t:J:leningsskapande sker, och dar forestallningar skapas och sprids. Mtillems och 
Ostergrens definition av forestallningar Jigger mycket nara Checklands 
"Weltanschauung". Begreppet "Weltanschauung" i SSM handlar inte om de enskilda 
person em as psyke, utan om problemsituationen. Checkland uttrycker det sa har: 
"Notions of a social reality, created by group membership and communication, can be 
expressed through a stated Weltanschauung, or set of assumptions which enable a 
rational account of that example of social relity to be given" (Checkland b, s 111). 

Kommunikation och gruppmedlemsskap skapar gemensamma forestallningar. Det 
betyder inte att alia delar samma uppfattning, men utan tvekan paverkar de varandra. 

Vad galler de varldsaskadningar eller fOrestallningar om arbetet som nider bland de 
funktionsansvari ga vid Li UB sa kan vi konstatera att det finns manga likheter melt an de 
olika personemas forestallningar om arbetet. En anledning till det kan vara att de alia sitter 
samlade i samma byggnad. A era av dem ar ocksa engagerade i olika planeringsgrupper 
och moten. Detar tveksamt om man kan definiera de funktionsansvariga som en grupp, 
men de arbetar i samma byggnad och innehar hierarkiskt liknande befattningar. Med 
befattningen som funktionsansvarig kommer ocksa ett ansvar om att vara valinformerad. 
Dessutom ar det troligt att de - somalia andra- mildrar sina egen uppfattning vid en 
intervju med en utomstaende och narmar sig bibliotekets officiella verksamhetside. 

Det bor ocksa papekas att de forestallningar om arbetet som presenteras bar utgors av 
uppsatsfotfattarens tolkningar av de svar som de funktionsansvariga givit vid 
intervjuerna. Det betyder att vissa uttalanden - i de intervjuades ogon- kan fa onooigt stor 
uppmarksamhet, medan andra hamnar i skuggan. 

Alia de intervjuade menade att bibliotekets huvudsakliga uppgift var att tillgodose 
forskares, larares och studenters informationsbehov. Aera papekade ocksa att biblioteket 
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hade ett ansvar gentemot allmannheten. Skillnadema dyker upp nar det galler hur man ska 
utfora dessa uppgifter. Det finns emellertid gemensamma uppfattningar har ocksa. 

1. Den forsta ar att det ar viktigt att folja med i den teknologiska utvecklingen. 
Bibliotekarieyrkets framtid och status ar beroende av det, och ansvaret ligger i 
bibliotekariemas egna hl:inder. Har galler det att prioritera ratt, att se vilken teknologi som 
ar bra. Den underliggande meningen har ar att bibliotekarieyrket kan bli effektivare och fa 
en hogre status om teknologin anvands pa ratt satt. 

2. En annan asikt som delades av flera av de intervjuade var att studentema har blivit allt 
viktigare sedan hogskolomas finansiering i hogre grad ar beroende av studentema. 
Universitet och hogskolor far betalt per examinerad student. Den underliggande 
meningen har ar att studentema utgor en alit storre och viktigare kundgrupp, och att 
bibliotekets uppgift ar att tillgodose kundemas behov . 

3 . En annan gemensam uppfattning ar att bibliotekets pedagogiska arbete blir allt 
viktigare. Studenter, Hirare och forskare ska sjalva kunna soka och finna sin information. 
Dessutom ar det viktigt att studentema kan tamed sig denna informationskompetens uti 
arbetslivet. De ska lara sig att vara kallkritiska och bearbeta information. Bibliotekarien 
ska fungera som handledare och utbildare. PBI utvecklades vid Halsouniversitetet i 
Linkoping, och har spridit sig till resten av universitetet. Den underliggande meningen 
har ar att biblioteken har en viktig funktion att fylla nar det galler att utbilda och forbereda 
maniskor for ett alit infonnationstatare samhalle. Dessutom ar det ett satt att hoja 
bibliotekets status, och att forbattra universitetets undervisning. 

4. Vad som ocksa poangteras ar att arbetet in om bi blioteket i hogre grad maste ses som 
en process, inte sorn ett antal olika funktioner. Vid LiUB harman startat kvalitetscirklar 
for att personal en ska fa en battre inblick i andras arbete, och for att forbattra kvaliteten pa 
biblioteksarbetet. Detar en mojlighet for personal fran olika avdelningar att motas, att 
diskutera verksamheten med utgangspunkt fran olika perspektiv. Utgangspunkten ar 
all tid kunden eller biblioteksanvandaren. Den underliggande meningen har ar att 
bibliotekets status kan fOrbattras genom att med kunden som utgangspunkt granska och 
forbattra bibliotekets arbetsprocesser. 

Sedan finns det naturligtvis skillnader i uppfattningama om hur biblioteksverksamheten 
ska bedrivas. Detar foga forvanande att den ansvarige fOr avdelningen 
Administration!feknik bar en annan syn pa biblioteksverksamheten art ex den ansvarige 
for katalogisering mm. Den ansvarige for Administration/Teknik ar inte bibliotekarie utan 
intendent. Hennes uppgift ar att administrera universitetsbiblioteket med betoning pa 
personalsidan. Hennes arbete handlar om att personalen ska trivas och ar val underrattade 
om administrativa forandringar. Hon ska tillvarata personalens intressen i fraga om 
arbetsmiljo. 

For den katalogiseringsansvarige handlar det om att katalogisering och klassificering 
skots korrekt och effektivt, men tjansten innebar ocksa ett ansvar if raga om elektroniska 
tjanster. Katologiseringen utgor 30% av arbetstiden. Personen har ocksa att organisera 
och klassificera tjanster som finns pa Internet och olika databastjanster. Dessa uppgifter 
riktar sig bade mot anvandare och personal. 

Den institutionsansvarige agnar mycket tid at CD-ROM-produkter, medan en annan 
viktig uppgift ar att tillhandahalla de olika kundtjanstavdelningama med information 
angaende forvarvsdelen av bibliotekssystemet. Att ha.Ila kontakt de olika institutionema 
angaende deras periodicaprenumerationer ar ytterligare en uppgift. Hennes uppgifter ar i 
hog grad riktade mot annan personal i biblioteket liven om CD-ROM-produktema ocksa 
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anvands av slutanvandama. 

De olika arbetsuppgifterna paverkar fOrestallningama om arbetet och biblioteks
verksamheten i stort. Undersokningen kommer emellertid att koncentrera sig pa tva av de 
fyra forestallningar som var mer eller mindre gemensamma: nummer 3 och 4. 

Det verkar troligt att dessa uppfattningar har kommit att bli starka och genomgaende pa 
grund av den sociala arena som personerna delar. De hanger ihop med den "speciella" 
situationen vid LiUB. Den gemensamma arbetsplatsen bar format dessa uppfattningar 
genom historisk bakgrund, grupptillhorighet, struktur och kommunikation pa 
arbetsplatsen. Det gor dem mer lampade for att anvanda som stomme till ett relevant 
system. Enligt uppsatsforfattaren ar de ocksa de rikaste och intressantaste 
uppfattningarna. I viss mfm in gar ocksa de tva forsta forestallningarna i de tva fOljande. 
lnformationskompetens kraver teknologisk kompetens, och den vaxande och allt 
betydelsefullare andelen studenter vill och maste kunna soka egen information fOr att 
biblioteket ska fungera. 

Det betyder inte att andra forestallningar ar ointressanta, eller att man inte skulle kunna 
lara sig nagot om situationen genom dem, men som de fiesta andra har denna uppsats 
begransade tillgangar i fraga om tid och utrymme. Undersokningen koncentreras darfor 
pa tva utav dessa fOrestallningar. 

Om undersokningen nu koncentreras till dessa tva forestallningar sa betyder det ocksa att 
de far fungera som steg tva i sjustegsmodellen: den artikulerade problemsituationen. Det 
kan tyckas att det da ocksa behovs tva artikulerade problemsituationer, men det lir inte 
novlindigt. Det ror sig istlillet om olika perspektiv eller satt att betrakta i grunden samma 
problem: hur ska biblioteken mota de krav och utmaningar som informationsteknologin 
och det okade antalet studenter formed sig? 

Daremot kraver de tva forestallningarna olika rotdefinitioner som i sin tur lagger grunden 
till tva "human activity systems". 

6.4 Fran forestallningar till rotdefinitioner 

Nu ska de tva forestallningama om verksamheten formuleras som rotdefinitioner, det 
tredje steget i sjustegsmodellen. En rotdefinition ska innehiUla vad systemet ska gora, 
med vilka medel och vad som ska astadkommas med detta. Formaliserat kan man 
uttrycka det sa bar: ett system som ska gora X genom Y fOr att astadkoma Z. 
Rotdefinitionen ska ta fram vad som ar karnan och meningen med systemet. Denna kama 
ska besta av en omvandlingsprocess, en transformation. Input och output ska vara olika, 
men av samma karaktar. Rotdefinitionen fungerar ocksa som ett namn till det relevanta 
systemet. 

Rotdefinitionerna ska for att vara fullstandiga innehalla alia de element som ingar i 
akronymen CATWOE. Kaman i CATWOE utgors av kombinationen ''Transformation" 
och "Weltanschauung". Vad ska systemet gora, och varfor? De ovriga elementen finns 
med for att tala om vilka som ska genomfora aktiviteterna (Actors), vern som kan stoppa 
dem (Owner), vilka som komer att bli systemets kunder (Customers), och vilken miljo 
(Enviroment) man har att ratta sig efter, dvs faktorer utanfor systemet som inte gar att 
paverka. Med hjalp av CATWOE ska rotdefinitionerna sedan kunna modelleras. 
De rotdefinitioner som skapas har kommer att vara enkla och rudimentara. Detta for att 
underlatta modelleringsarbetet. 

Om vi botjar med vad vi tills vidare kan kalla forstallning nummer tre, sa galler det att 
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forsoka formulera en rotdefinition med hjalp av den namnda formlen och sedan 
kontrollera den med hjalp av CATWOE. 

Ett system som ska gora biblioteksanvandarna informationskompetenta genom hjalp till 
sjalvhjalp (genom att lara dem att soka,finna och vardera injormation)jor att gora dem 
rustade for ett allt mer informations tau samhiille. 

For att kontrollera och utveckla rotdefinitionen anvander vi CA TWOE. 

Customers: biblioteksanvandare, i forsta hand universitetets studenter, forskare och 
larare. 

Actors: forst och framst bibliotekspersonalen, men aven universitetets Hirare och 
biblioteksanvandama sjal va. 

Transformation: informationsink.ompetenta anvandare --- informationskompetenta 
anvandare. Beteckningen "informationsinkompetent" ar rnindre Iyckad, men 
transformationen kraver att input och output ska vara olika men av samma karaktar. Det 
som avses ar anvandare som ar i behov av andra for att kunna soka, finna och vardera 
information. 

Weltanschauung: informationskompetens ar nodvandigt i ett allt informationstatare 
samhalle. 

Owner: det ar nog lampligast att saga att universitetsledningen ar de som ~an stoppa 
aktiviteten om de anser att det integer bra resultat ( det ar vart att notera att OB sitter med i 
universitetsledningen). 

Enviroment: bar ror det sig om element eller fenomen som systemet maste ta for givet, 
som inte gar att paverka. Har finns det atskilligt att peka pa. Ett samhalle som blir alit mer 
teknologiserat och informationstatt ar en faktor som biblioteket inte kan andra pa. Det kan 
ocksa rora sig om universitetets och bibliotekets ekonomiska situation, och lagar och 
regler for hogskolestudier. Det skulle ocksa kunna vara bibliotekspersonalens egen 
kompetens vad galler t ex datorer och Information Retrivial. Det gar naturligtvis att 
paverka, men biblioteket har flera uppgifter och begransat med tid, personal och pengar. 

Om vi da granskar forestallning nummer fyra sa bor vi fraga oss om det ror sig om 
samma sorts system. Det gors inom SSM skillnad pa "primary-task systems" och "issue
based systems". Skillnaden mellan de bada ar inte distinkt och absolut, utan snarare utgor 
de andama pa ett spektrum. "Primary-tasks systems" handlar om system som skapas for 
att undersoka organisationens huvuduppgift. For ett bibliotek kan det rora sig om system 
som skapas for att forbattra lagring av material eller for att forbattra anvandamas utbyte 
av bibliotekets verksamhet. "Primary-task systems" passar ofta in pa organisationens 
offici ella organisationsplan. Forestallning nummer tre utgor grunden till ett "primary-task 
system". Ett "issue-based system" handlar om att uppmarksamma och undersoka 
problem och tvistemal i organisationen. Det kan rora sig om olika synpunkter pa bur 
organisationens resurser ska anvandas, eller bur information till och fran ledningen ska 
fungera. "Issue-based systems" handlar om mentala processer (Checkland, s. 31-32). 

Forestallning nummer fyra har visserligen kunden som utgangspunkt; meningen ar att 
servicen till kunden ska forbattras, men samtidigt handlar det om att forbattra 
kommunikationen inom biblioteket. Det handlar om att personalen ska se sitt arbete, sin 
funktion som en del i en process dar alla bitar hor ihop. Det system som skapas av 
forstallning nummer fyra Jigger narrnare ett "issue-based system". 
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i .. Forest:allning nummer fyra kan formuleras som en rotdefinition pa detta vis : Ett system 

som skaforbattra bibliotekets verksamhet genom att fa personalen att tanka i processer 
( istallet for funktioner) och forbattra kommunikationen mellan olika enheter eller 
funktioner och diirigenom oka medvetenheten om det enskilda arbetets, eller den enskilda 
funktionens betyde lse for he lheten, for att pa sa vis astadkomma battre kvalitet pa 
servicen till anviindarna. 

Det kan verka som att denna rotdefinition innehaller tva transformatiomer, men att 
forbattra kommunikationen mellan olika enheter eller funktioner iir bar ett medel, inte ett 
mal. 

Den foljande kontrollen mot de olika elementen i CATWOE skulle kunna se ut sa har: 

Customers: ytterst iir det biblioteksanvandarna som blir systemets kunder, men innan 
de kan ta del utav det sa galler det att bibliotekspersonalen tar till sig ideo. 
Biblioteksanvandarna ska bara kiinna av en b~ittre service, medan personal en far bredda 
eller utveckla sin syn pa arbetet. 

Actors: all bibliotekspersonal. 

Transformation: funktionsinriktad personal--- processinriktad personal. 

Weltanschauung: de olika funktionema eller arbetsmomenten hanger ihop, och manga 
av de problem som uppstar i arbetet beror pa bristande kommunikation och fOrstaelse for 
andras arbetssituation. 

Owner: bibliotekspersonalen sjalva, men i sista hand biblioteksnamnden. 

Enviroment: det skulle mojligen kunna vara LiUB:s decentraliserade organisation som 
redan nu kraver manga moten for att organisationen ska fungera. Ytterligare moten for att 
forbattra kommunikation och fOrstaelse inom biblioteket kostar i form av tid och pengar. 
Men det kan biblioteket sjalv avgora. 

Darmed ar tva rotdefinitioner skapade. De skulle kunna utformas pa annat satt, och de 
skulle kunna vara utfOrligare, men med dessa ska det vara mojligt att skapa modeller av 
sk relevanta system, steg nummer fyra i sjustegsmodellen. 

6.5 Modellering av relevanta system 

6.S.l Modellering av relevant system med utgangspunkt i f"drestiillning 3 
vid LiUB 

Rotdefinition nummer tre llher alltsa sa har: ett system som ska gora biblioteksanviindarna 
informationskompetenta genom hjiilp till sjiilvhjiilp (genom att lara dem att soka, finna och 
viirdera information) for att gora dem rustade for ett allt mer informations tat! samhiille. 

Vi stryker under verben. 

Ett system, drivet av bibliotekspersonal och universitetsliirare ( och "iigt" av 
universitetsledningen), som ska gora biblioteksanvandarna informationskompetenta 
genom hjalptill sjiilvhjalp, dvs att laradem att soka, {inna och vardera injormation,jor att 
gora dem rustade for en allt mer informations tat och teknologiserad miljo. 
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Verben ar driver, agt, gora (biblioteksanvandarna injormationskompetenta), hjalp till 
sjalvhjalp, lara, soka,finna, vardera och gora (rustade). 

H uvudtransf ormation en ar "gora bi blioteksanvandarna inf ormationskompetenta genom 
hjalp till sjalvhjalp, dvs att lara dem att soka, finna och vardera information". Vi 
organiserar verben i aktiviteter och definierar deras logiska relationer genom pilar mellan 
aktivitetema. 

2.Soka 
information 

5.Gora biblioteksanvandare 
infonnationskompetenta 

1.Ge hjalp till 
sjavhjalp 

Figur 6.1. Modell av relevant system efter forestallning 3 
Kalla: Egen bearbetning 

Har arden huvudsakliga transformationen modellerad. Detar uppenbart att denna modell 
ar mycket rudimentar och forenklad. De verkliga problemen ligger i hur detta ska 
genomforas och utf ormas. 

Nasta steg, steg 5, ar att ga igenom varje aktivitet och fraga sig vilken aktivitet som maste 
forega den fOr att aktivteten ska vara mojlig. Nar det galler forsta aktiviteten maste man 
fraga sig var, nar och bur denna hjalp till sjalvhjalp skall bedrivas. Vilka skall bedriva 
denna undervisning? Bibliotekarier eller larare, eller bada tva? Verksamhet av detta slag 
bedrivs redan in om Linkopings universitet och den ar integrerad i den ordinarie 
undervisningen som bedrivs vid universitetet. Bade larare och bibliotekarier ar 
involverade. 
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Den problembaserade inHirningen forutsatter att studenterna kan soka, finna och vardera 
information pa egen hand. De maste emellertid fa stod och hjalp, och inte minst maste det 
finnas rnojligheter att soka, finna och vardera informationen. Det maste finnas plats och 
utrymme for saval grupparbete som enskilt arbete i biblioteket, dvs enskilda lasplatser 
och grupprum. Det maste finnas bibliotekspersonal som kan hjalpa till, och bade larare 
och bibliotekspersonal maste sjalva undervisas i att bemastra de tekniska hjalpmedlen. 
Det maste finnas till gang till sa val monografier, tidskrifter, referensverk, online
terminaler och CD-ROM-stationer. Handledningar maste finnas vid terminal em a. 
Fordelar och nackdelar rned tryckt respektive elektroniskt material maste laras ut och 
diskuteras. 

Vad galler den sista aktiviteten, att gora biblioteksanvandama informationskompetenta, sa 
maste man utforma ett prestationsmatt. Nar ar man informationskompetent? Vad kravs, 
och hur mater man det? 

2.Soka 
information 

S.Gora biblioteksanvandare 
informationskompetenta 

7 .Tillhandahiilla 
andamalsenliga 
lokaler och verktyg, 
tex datorer & 
handledning 

8.Definiera 
informationskompetenta & 
faststalla prestationsmatt 

Figur 6.2 Modell av relevant system efter forestallning 3 med nodvandiga biaktiviteter 
Kalla: Egen bearbetning 

Nasta steg ar lagga till kontrollaktiviteter. Modellen ska bli ett system. 
Kontrollaktivitetema ska balansera och organisera de ovriga aktivitetema. Har galler det 
att famed foljande tre aspekter: 
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1. En aktivitet som samlar in information om systemet 
2. En aktivitet som beslutar om vilken kontroll som utOvas 
3. En aktivitet som utovar denna kontroll pa systemet (Davies, s 89). 

Har ska man ocksa atervanda till rotdefinitionen och jamfora modellen med 
rotdefinitionen. Kaman eller huvudtransformationen ska nu vara tackt. (Se figur) 
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2.Soka 
information 

5.Gora biblioteksanvandare 
inf onnati onskompetenta 

9.0vervaka, och 
sarnla inf onnation 

Kontroll 
subsystem 

7. Tillhandahalla 
andam<'Usenliga 
lokaler och verktyg, 
tex datorer & 
handledning 

8.Definiera 
infonnationskompetenta & 
faststalla prestationsmatt 

1 O.Besluta om vilka 
atgarder som ska 
vidtagas 

Figur 6.3 Modell av relevant sytem med kontroll-subsystem 
Kalla : Egen bearbetning 
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Meningen med "kontroll sub-systemet" ar att fOlja upp verksamheten och anpassa det 
efter de behov och forutsattningar som finns. Systemet ska kunna mota och hantera 
forandringar. Information kan samlas in fran bibliotekssystemet, personal , Umtagare och 
administratOrer. Personal, dvs liirare och bibliotekarier kan diskutera och foresUi atgarder. 
Universitetsledningen kan utse en grupp for att besluta om och genomfora atgarder. 

Kaman i rotdefinitionen ar nu representerad i modellen. Kaman utgors av "T':et och 
"W'':et i CATWOE. Transformationen bestar i att gora biblioteksanvandarna 
informationskompetenta, dvs kunna soka, finna och vardera information. 
Varldsaskadningen som ligger till grund fOr det ar att det ar nodvandigt i ett allt 
informationstatare och aUt mer teknologiserat samhaJ.le. 

Steg sju bestar i att kontrollera och utarbeta modellen gentemot de olika elementen i 
CATWOE. Ett element i CA TWOE som inte finns med i modellen ar "E":et for 
Enviroment. For att systemet ska fungera galler det att bibliotekspersonal och larare har 
en fungerande "omvarldsbevakning". Man maste hanga med i teknikutvecklingen, och 
heist ha en god uppfattning om vad som kommer att banda dar inom den narmaste 
framtiden. Den pedagogiska utvecklingen maste man ocksa ta hansyn till. Racker 
universitetets och bibliotekets budget till for att tacka systemets kostnader? Hur gar 
tankegangarna vad det galler lagar och direktiv for hogre utbildning i Sverige? Hur pass 
val forberedda for hogre studier ar de som larnnar gymnasiet? Detta, och sakert mycket 
mer, maste manta hansyn till for att utarbeta ett fungerande system. (Se figur) 
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1.Ge hjalp till 
sjavhjalp 

7.Tillhandahalla 
,..... __ ~ andrum\lsenliga __ '""T""____ lokaler och 

5.Gora biblioteksanvandare 
inf ormationskompetenta 

9. Overvaka och samla 
information 

verktyg, tex datorer 

8.Definiera informations
kompetenta & faststalla 
prestationsmatt 

10. Besluta om vilka 
atgarder som ska 
vidtagas 

Operativt 
subsystem 

Kontroll~ 
subsystem_ 

12. Omvarldsbevakning 
13. Vilka medel och 
resurser finns ? 

Figur 6.4 "Fardig" modell for ett relevant system 
Kalla: Egen bearbetning 

6.S.2 Modellering av ett relevant system efter rorestallning 4 vid LiUB 

Rotdefinitionen for foresUHlning 4 sag ut sa har: Ett system som ska forbattra bibliotekets 
verksamhet genom att fa personalen att tanka i processer ( istallet for junktioner) och 
forbattra kommunikationen mellan olika enheter eller junktioner och darigenom aka 
medvetenheren om det enskilda arbetets, eller den enskildafunktionens betydelse for 
helheten,for au pa sa vis astadkomma battre kvalitet paservicen till anviindarna. 
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Vi stryker under verben. 

Ett system sam ska{orbattra bibliotekets verksamhet genom att {onulp ersonalenatt tanka 
i processer ( istiillet for Junktioner) och {Orbattra kommunikationen mellan olika enheter 
eller Junktioner och diirigenom aka medvetenheten om det enskilda arbetets, eller den 
enskilda Junktionens betydelse for helheten, for att pa sa vis astadkomma battre kvalitet 
paservicen till anvandarna. 

Verben ar skaj(J"rbattra,fornu1, tanka,forbattra, lika och astadkomma. 

Huvudtransfomationen ar "fOrma personal en att tanka i processer (istiillet fOr funktioner) 
och forbattra kommunikationen mellan olika enheter eller funktioner och dan genom oka 
medvetenheten om det enskilda arbetets. eUer den enskilda funktionens betydelse fOr 
helheten". En modell av de aktivitetema skulle kunna se ut sa har: 

l.Foma personalen 
att tanka i processer 

3.0ka 
medvetenheten om 
det enskilda arbetets 
betydelse fOr 
helheten 

2.Forbattra 
kommunikationen 
mellan olika 
funktioner 

Figur 6.5 Modell av relevant system efter forestiillning 4 
Kalla: Egen bearbetning 

Nasta steg, steg s ... ar att utoka modellen med aktiviteter som behovs for mojligora de 
redan befintliga. A ven har ror det sig om nagot som man redan arbetar med vid LiUB 
genom kvalitets-cirklama. Dar bjod man in en professor i kvalitetsteknik att fOreHisa om 
kvalitetsarbete. Detar viktigt att alia inblandade har en uppfattning om vad man vill 
astadkomma, och att personal en far tillracklig kunskap i amnet for att kunna 
kommunicera med varandra. Personalen maste ha en viss gemensam grund att sta pa. 
Cirklama ger personal fran olika funktioner och enheter mojlighet att motas och diskutera 
arbetet. Det ger mojlighet att se hur enskilda arbetsmoment paverkar helheten. Vid LiUB 
traffas cirkJama en gang i veckan pa betald arbetstid. Cirkeln som diskuterar 
lanefunktionen utgar fran vardagliga, konkreta problem och situationer och granskar alia 
arbetsmoment som ar inblandade for att t ex lana ut en bok. Det ger personal en 
mojligheter att tydligare se hur enskilda arbetsmoment paverkar helheten. 

Den utOkade modellen skulle kunna se ut sa har: 
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4.Skapa 
forstaelse 
och 
gemensam 
plattform for 
projektet 

l.Foma personalen 
att tanka i processer 

3.0ka 
medvetenheten om 
det enskilda arbetets 
betydelse fOr 
helheten 

2.Forbattra 
kommunikationen 
mellan olika 
funktioner 

5. Underlag for 
forbattrad 
kornmunikation 
genom tex 
regelbundna moten 

Figur 6.6 Modell av relevant system efter forestallning 4 vid LiUB med nodvandiga 
biaktiviteter 
Kalla: Egen bearbetning 

Steg 6 innebar att lagga till kontrollaktiviteter, ochjamfora med rotdefinitionen, for att se 
om karnan i rotdefinitionen finns med i modellen. Steg sju bestar i att kontrollera och 
utarbeta modellen gentemot elementen i CATWOE. Kunder och aktorer ar personal en 
sjalva. Transformationen och den underliggande synen pa biblioteksarbete tacks av 
modellen. ''Owner-elementet" kan sagas bli tackt av kontrollsystemet, dvs 
bibliotekspersonalen och biblioteksnamnden kan forandra eller avsluta projektet om det 
behovs. Da aterstar den omgivande mil jon, dvs det som systemet inte kan paverka. En 
faktor att rakna med bar ar bibliotekets budget. Att avsatta arbetstid till moten kostar 
fOrstas pengar, och personal en avsatter redan mycket tid till moten. Det ga.ller att vaga 
eventuella fordelar med projektet mot de kostnader det formed sig. 

Modellen nedan innehclller bade kontrollsystem och de element i CATWOE som tidigare 
inte tackts in. Har har dessutom malet med projektet angetts i modellen ("att skapa battre 
kvalitet pa servicen till anvandarna" ). Steg 6 och 7 finns finns bada med i den "fardiga" 
modellen. 
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4. Skapa fOrstaelse 
och gemensam 
plattfonn for 
projektet 

6. Battre 
kvalitet pa 
service till 
anvandarna · 

7. Definiera 
kvalitet och 
fastsHill 
prestationsmatt 

l.Foma personal en 
att tanka i processer 

medvetenheten om 
det enskilda arbetets 
betydelse for 
helheten 

resurser finns ? 

Figur 6.7 "Fardig" model) av relevant system 
Kalla: Egen bearbetning 

Operativt system 

2.Forbattra 
kommunikationen 
mellan olika 
funk:tioner 

5. Underlag fOr 
forbattrad 
kommunikation genom 
t ex regelbundna moten 

Danned ar tva modeller av relevanta system - med utgangspunkt i forestallningar om 
verksamheten vid LiUB - skapade. Bada dessa fOrestallningar har redan inflytande pa 
verksamheten vid LiUB i form av arbetet med PBI och kvalitetscirklama. Det gor dem 
inte mindre intressanta, eller mindre varda att uppmarksarnmas och undersokas, snarare 
tvartorn. Att dessa forestallningar om verksarnheten accepterats och tagits i bruk sager 
nagot om den kultur som rader vid LiUB. Dessa tva foresta.llningar borde vara "kulturellt 
mojliga". Systemen maste vara bade logiskt onskvarda och kulturellt mojliga. Sedan ar 
det en annan sak om modellema av de relevanta systemen som de utformats har skulle 
accepteras vid LiUB. 

Att skapa modeller av dessa forestallningar gor det lattare att granska och diskutera dern. 
Vilka aktiviteter ar nodvandiga, och vilka kan undvaras? Hur ar relationema rnellan 
aktivitetema, hur paverkar de varandra? Vad kan forbattras ? Men det ar inte sa att det har 
ar modeller av de basta systemen, dear mojliga modeller for relevanta "human activity 
systems". De underlattar larande och utveckling av verksamheten. Det galler inte att skapa 
perfekta, oantastliga systemmodeller, utan att lara sig nagot om den faktiska situationen 
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med hjalp av systemmodeller. 

6.6 Slutsatser och avslutande diskussion 

Nasta steg i sjustegsmodellen ar attjamfora modellema med den verkliga varlden. Men 
det fattas bade tillracklig kunskap om den faktiska situationen vid LiUB och utrymme i 
uppsatsen for att fortsatta. I stallet ska har foras en kort diskussion om verksamheten vid 
LiUB med utgangspunkt fran intervjuer, teori och SSM. 

De modeller som konstruerats kommer att diskuteras utifran resultaten i den kulturella 
analysen. De tre fdtgestallningama kommer att fokuseras och till sist kommer min egen 
uppfattning om SSM som analysredskap att runda av uppsatsen. 

Lena Olsson kommer i sin undersokning fram till att den nya teknologin i hog grad 
paverkade verksamheten vid LiUB. Teknologin var en forutsattning fOr att bibliotekets 
decentraliserade struktur skulle fungera. Teknologin paverkade ocksa bibliotekets 
uppgifter eller huvudsakliga arbetsuppgifter i och med att den inte fungerade som det var 
tankt. For att kompensera den bri.~tande tekniken fick personal en (aktorerna) jobba extra 
mycket for att ge en bra service. Anda var personalen positivt installd till tekniken. 
Mackenzie Owen menar att man till viss del kan fOrutsaga teknologins utveckling, men 
inte hur den kommer att anvandas. 

Det finns analoga situationer vid LiUB idag. Manga studenter har mojlighet att fran sina 
studentbostader koppla upp sig mot bibliotekets katalog, databaser och Intemet-tjanster. 
Trots det okar antalet studenter som besoker biblioteket. Det verkar som att den social a 
samvaron ( eller bara mojligheten att Uimna det tranga studentrurnmet) ar viktigare an de 
bekvamligheter som teknologin formed sig. Samtidigt ar det sa att belastningen pa 
bibliotekets terminaler och CD-ROM stationer ar mycket hog. Det okade antalet studenter 
i biblioteket gor att belastningen pa personalen okar. Personalen maste beharska de 
tekniska hjalpmedlen fOr att kunna beledsaga och hjalpa anvandare. Det vore naturligtvis 
bra om anvandama i stOrre utstrackning kunde klara sig pa egen hand, och det vore ocksa 
bra om biblioteksarbetet kunde effektiviseras sa att anvandama fick en battre service. Det 
ar detta som de tva relevanta systemen fOrsoker astadkomrna. Men finns det reel Ia 
mojligheter att genomfora dem? 

Det relevanta system som bygger pa forestallning tre syftar till att skapa 
informationskompetenta anvandare, alltsa anvandare som sjalva kan soka, finna och 
vardera information. Men det belastar naturligtvis personal en med uppgifter i sig sjalv. 
Utaver att de maste lara sig de infomationsteknologiska hjalpmedlen sa maste ocksa 
bibliotekariernas pedagogiska kompetens fOrbattras. Det kraver utbildning och "forlorad" 
arbetstid om man ser det krasst och kortsiktigt. Det kostar ocksa pengar och dessutom 
bor man fraga sig om inte prioriteringen av dessa uppgifter tvingar personal en att gora 
avkall pa andra. Det kommer ju nya "informationsinkompetenta" studenter varje ar? Den 
utbildningsansvarige bibliotekerien poangterade att informationskompetensen maste borja 
grundlaggas redan i grundskolan. Det finns vis sa tecken som tyder pa att det kan bli 
verklighet. Onekligen verkar det rimligt att tro att barn som vaxer upp idag har storre 
mojligheter att pa ett tidigt stadium ta till sig datatekniken. Hittills har datatekniken 
dessutom bli vit aUt mer anvandarvanlig. Men det kommer samtidigt hela tid en ny teknik. 

Det relevanta system som bygger pa forestallning fyra forsoker effektivisera bibliotekets 
arbete sa att servicen till anvandama blir battre. Meningen ar att battre kommunikation och 
battre forstaelse fOr andras arbete ska effektivisera arbetsprocesserna. For att astadkomma 
detta harman startat kvalitetscirklar. Det innebar att personal en traffas pa ~tald arbetstid 
och diskuterar arbetsprocesserna i samband med olika bibliotekstjanster. A ven har 

70 



.. 

forsvinner tid och pengar om man ser det kortsiktigt och krasst. De intervjuade menade 
att en stor del av arbetstiden redan gick at till moten. Som funktionsansvariga maste de 
vara valinformerade, det ar en del av deras huvudsakliga arbetsuppgift. Annan personal 
som befinner sig Hingre fn1n centrum far genom cirklarna en mojlighet att traffa 
arbetskamrater och informera sig om vad som sker. Pa 1:1ng sikt kan kvalitetscirklama ge 
okad trivsel och battre forstaelse vad det egna arbete bar for betydelse i helheten. 

Den kulturella analysen gav vid hand att kulturen vid LiUB varderar oppenhet, eget 
ansvar, samarbetsformaga och hog serviceanda. Detar naturligtvis sa att dessa 
egenskaper varderas hogt pa vilken arbetsplats som heist, atminstone fOr en utomstaende 
som ska ska undersoka arbetsplatsen. Men Lena Olsson, som sjal v bar arbetat vid LiUB, 
skriver att ' 1en pionjaranda" kom att bli radande vid LiUB i och med att biblioteket fick bli 
ett pilotprojekt for det n ya "rationella biblioteket". Personal en var medveten om att man 
hade blickama pa sig. Mina intervjuer vid LiUB kan bara konstatera att den i viss man 
verkar leva kvar. Ett faktum som tyder pa det, ar att det var vid Halsouniversitet vid 
LiUB som PBI utvecklades i Sverige. PBI har sedan spritts till andra hogskolor och 
universitet. Det tyder pa att den finns en god Hirandekultur vid LiUB och att LiUB har 
paverkat larandekulturen i det organisatoriska fait som biblioteken utgor i Svreige. 
Forutom PBI har LiUB:s satsning pa en begransad och specialiserad litteratursamling, 
som kompletteras med fjarrl an och dokumentleveranser, ocksa spridit sig till manga 
mindre hogskolebibliotek. 

Detar mojligt att de modeller av relevanta system som utarbetats bar kommer att oka 
arbetsbordan papa personal en vid LiUB och med tanke pa att intervjuerna pekade pa att 
tiden inte rackte till for de funktionsansvariga saar det tveksamt om de kan och bor 
genomforas. A andra sidan uppstod den ''pionjaranda" som Olsson talar om del vis pga av 
teknikens brister, vilket gjorde att personal en sag sig tvingade att kompensera den 
bristfalliga tekniken med blittre service och okad uppmarksarnhet pa anvandarnas 
onskemal. Tekniken styrde in verksarnheten pa en ny och inte fOrutsedd vag. 

Den larandekultur som utvecklats vid LiUB berodde del vis pa teknologins brister, dvs 
kulturen har paverkats av teknologin. V arfor fungerade da inte tekniken? Checkland 
betonar att man vid skapandet av ett informationssystem maste ta hansyn till att datan 
"transformeras till information" genom att mannsiskor tillfor den mening. Da galler det att 
uppmarksamma den verksamhet som informationssytemet ska understodja. Det galler att 
forsta den mening som manniskoma tillskriver sin omvarld, vilka handlingar som ses 
som meningsfyllda. PBI ar i grund och botten ingen ny tanke. Redan pa 70-talades det 
om en skola som skulle "lara fOr li vet". Men en allt snabbare teknlogiutveckling kan ha 
skapat nytt intresse fOr den iden. En foranderlig omvarld kraver alit tydligare att 
medborgarna sjalva kan soka, finna och vardera information fOr att "hanga med" i 
utvecklingen. Betyder det i sa fall att teknologin har paverkat forskningsbibliotekens 
u ifter? Ar bi blioteken a vii a att fa en eda o isk u ift som ar lika vikti som andra 
traditionella uppgifter som lagring, organisering och distribution? tminstone verkar den 
uppfattningen vara stark hos funktionsansvariga inom LiUB. 

Utan tvekan kommer de traditionella uppgiftema att finnas kvar lange till, och de iir i 
hogsta grad nodvandiga fOr att PBI ska fungera. Den katalogiseringsansvarige iignar. 
mycket tid pa att organisera tjanster pa Internet, bl a klassificerastjanster efter SAB. A ven 
andra funktionsansvariga menade att Internet var nagot som biblioteken maste ta till sig, 
men att man maste fraga sig vad det skulle anvandas till. Den institutionsansvarige (som 
jobbar vid forvarvsavdelningen) koper in nya CD-ROM-produkter, och utformar 
manualer for dem till ovrig bibliotekspersonal och anvandare. Den ansvarige for Lan och 
information menar att arbetet i laneexpeditionen har blivit tekniskt kravande. 
Forvarvschefen representerar biblioteket gentemot leverantorer (bokhandel, forlag och 
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agenter) ocb utformar villkor vid aWirer. Hon menar att det elektroniska materialet bar 
giort hennes arbete svarare. Dels ar det jobbigt att hanga med i materialutvecklingen, dels 
ar de kommersiella motparterna osakra och radda fOr att tappa mark. Teknologin 
paverkar personal ens arbetsuppgifter, men samtidigt anpassas tekniken efter radande 
struktur och metoder. De intervjuade vid LiuB menar att informationsteknologin har gjort 
arbetet mer kravande, men samtidigt inspirerande och utvecklande. 

Aven fokuseringen av processer i biblioteksarbetet kan ba paverkats av teknologin. 
Natverk och integrerade bibliotekssystem gor det lattare att identifiera andra 
arbetsmoments betydelse for det egna arbetet. Det blir mer uppenbart att olika 
arbetsmoment bor ihop. Mycket av den statistik och de kvantitativa matt som tidigare 
kravde speciella arbetsinsatser far man nu gratis genom det integrerade 
bibliotekssystemet. Det gor ocksa att man kan Uigga ner mer tid pa kvalitativt tankande. 
Teknologin bar satillvida paverkatde intervjuades syn pa organisation och 
kommunikation i biblioteket. 

De bada fOresUHlningar som Jigger till grund for de relevanta system en viii bada skapa 
battre service for anvandama. Att gora anvandarna informationskompetenta staller krav 
pa all a bibliotekets funktioner, men sarskilt betonas bibliotekets pedagogiska uppgift. Det 
skulle betyda att den sk yttre tjansten bamnar i fokus. Naturligtvis ar det en 
forutsattsattning att den inre tjansten fungerar bra, och att kommunikationen mellan yttre 
och inre ~anst fungerar om bibliotekets pedagogiska uppgifter ska fungera, men samtidigt 
ar det den yttre tjansten som bamnar i fokus. Det ar dar "sanningens ogonblick" dyker 
upp, ocb det ar det som till stor del kommer att ligga till grund fOr om anvandarna ar 
nojda med bibliotekets service. 

Men om informationsteknologin idag tillater att anvandare i allt hogre grad sjalva kan 
soka och finna information genom t ex fulltextdatabaser sa botjar gransen mellan inre och 
yttre tjanst suddas ut. Transformationen frfm input till output, fran data till information 
kan idag anvandarna klara av sjalva om de beharskar verktygen eller teknologin. Blir 
bibliotekens uppgift att lara anvandama att beharska verktygen, och att lara anvandama att 
vardera informationen? Teknologin eller de teknologiska processema utgor da en 
betydande del av den produkt eller tjanst som erbjuds. Dessa teknologiska processer skar 
genom den traditionella gransen for yttre och inre tjanst. 

Hur ska da bliblioteken organisera sig for anpassa strukturen efter dagens forhallanden? 
Det kan inte den har uppsatsen svara pa, men de faktorer som Checkland pekar pa som 
viktiga fOr utformande av informationssystem ar av betydelse. SSM:s modeller av 
relevanta system ar ett satt att undersoka och identifiera kommunikations- och 
informationsfloden. Ett annat kan vara att organisera kvalitetscirklar och diskutera arbets
och kommunikationsprocesser. 

Jag tycker att det har varit intressant och larorikt att arbeta med SSM. Tilltalande ar att 
SSM tar stor hansyn till aktOrer i situationen och fOrsoker anpassa verksamheten efter 
deras forestilllningar. Det betyder att manniskors uppfattning om omvarlden och den 
mening de tillskriver den har stor betydelse fOr fOr utformandet av informationssystem. 
Information blir cta ett i dubbel bemarkelse meningsfyllt begrepp. 

Problemet med SSM imina ogon ar att det ar svarhanterligt och kravande. Svarhanterligt 
i den meningen att att det ar mycket teori att halla reda pa, och att da ha en oversikt over 
vad som Ieder till vad. Metodologin lamnar antaganden och principer att ta hansyn till, 
men det ar H'mgt if din glasklart hur dessa ska tillampas. Det blir mycket att halla reda pa 
samtidigt, och svart att komma fram till konkreta resultat. SSM kraver dessutom en 
mycket god kannedom om, och "till gang" till den problemsituation som granskas. For att 
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metodologin ska vara effektiv sa gaJ.ler det att kanna till hela situationen, SSM arbetar 
med helheter. Jag tycker att kunskapen och "tillgangen" till problemsituationen vid LiUB 
i mitt fall inte har rackt till for att gora vare sig SSM eller LiUB riktig rattvisa. Men a 
andra sidan saar en av poangema med en akademisk uppsats att prova och lara sig att 
anvanda vetenskapliga metoder. Jag har provat SSM och tycker att jag har }art mig en hel 
del. 
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7. Sammanfattning 

Bakgrunden till uppsatsen ar informationsteknologins inverkan pa forskningsbibliotekens 
informationsforsoijning, dvs bur biblioteken skaffar den infomation deras anvandare 
behover. ldag finns det betydligt storre mojligheter att fOrse anvandama med information 
som inte tacks av bibliotekets egna samlingar. Det bar i sin tur paverkat de batten kring 
forskningsbibliotekens uppgift ocb bur "bibliotek" ska definieras. Beroende pa hur man 
definierar ett bibliotek sa finns det anledning att anpassa dess organisation darefter. 
Bibliotekens organisation bar i princip forandrats valdigt lite. Organisationen bygger 
fortfarande mycket pa definitionen "biblioteket som en plats". Samhallets och teknologins 
utveckling borde paverka bibliotekens organisation, men bar sa skett? Risken finns att 
biblioteken annars kommer att narma sig arkivens funktion. 

Om man ska fOrandra bibliotekens organisation ar det viktigt att involvera 
bibliotekspersonalen. Detar viktigt att forsta de normer och varderingar som rader inorn 
organisationen, det som numera betecknas som organisationens kultur. Ett satt att att 
forsoka beskriva en organisations kultur ar att identifiera de antaganden och 
forestallningar som organisationen bar skapat, antagit ocb utvecklat for att fungera i sin 
omgi vning. Vissa monster ocb satt att varsebli ocb tanka vaxer fram fOr att ge personal en 
mening i sitt arbete. 

Syftet med denna uppsats ar att undersoka de funktionsansvariga bibliotekariemas 
fOrestallningar om verksamheten vid Linkopings universitetsbibliotek, dvs deras 
uppfattning om vad det ar som gor deras- ocb bibliotekets- arbete meningsfullt. Detta i 
ljus av informationsteknologins okade betydelse och utbredning. 

Uppgift, struktur, teknologi och aktorer ar fyra komponenter som alla paverkar varandra 
och tillsammans kan utgora en generell systemmodell. Om teknologin forandras sa borde 
det innebara att aven de ovriga komponenterna berors av det. Det innebar att 
undersokningen maste fOrsoka se bur biblioteket som belbet paverkas av 
informationsteknologin. Darfor anvands en systemteoretisk metod, narmare bestamt "Soft 
Systems Methodology" (SSM). SSM forsoker med hjalp av problemsituationens aktorer 
identifiera fOrestallningar om den verksamhet som bedrivs, och utifran dem konstruera 
modeller som ar relevanta fOr att diskutera och fOrbattra problemsituationen. AktOremas 
forestallningar eller "Weltanschauung" Jigger till grund for den transformation som 
systemet ska utfora. 

SSM bestar av tva kompletterande analysstrommar. En logisk som ska se till att de 
system som modelleras ar logiskt mojliga och onskvarda, och en kulturell som ska 
undersoka om fOrandringarna ar kulturellt mojliga. Detar dar forestallningama om 
verksambeten bar en avgorande betydelse for att kunna utforma relevanta och fungerande 
system. 

Objeket for undersokningen ar alltsa Linkopings universitetsbibliotek (LiUB), eller 
narmare bestamt de funktionsansvariga bibliotekariema vid LiUB. Atta intervjuer bar 
genomforts med funktionsansvarig personal. 

Vad det ghller bibliotekets uppgift sa lir alla overens om att det ar gentemot Universitetets 
studenter, Uirare ocb forskare som biblioteket bar sitt buvudansvar. Studenternas stallning 
verkar ha starkts, beroende pa universitets ocb bogskolors nya finansieringsformer, och 
pga av att studentema okar i antal och i storre omfattning anvander biblioteket. 
Bibliotekets pedagogiska uppgift lyfts ocksa fram, ocb anvandarutbildningen, eller 
utbildningen i informationskompetens ska bli integrerad i de ordinarie utbildningama. 
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Alia har flera arbetsuppgifter, och att de har problem med att hinna med allt. Ingen sager 
sig kunna beskriva en normal arbetsdag. De lagger sjalva upp sina dagar, och de skiftar 
beroende pa arbetsoordan. Som funktionsansvariga har de ett ansvar fOr att hatla personal 
ute pa de olika kvartersbiblioteken informerade om nyheter ide olika funktionema. Moten 
och undervisning tar darfor tid. 

Den decentraliserade organisationen paverkar naturligtvis de funktionsansvarigas uppgift 
i hog grad. Meningen ar att de funktionsansvariga ska fungera som spindlar i natet och 
halla ihop organisationen. Det betyder att en stor del av arbetstiden gar at till moten fOr att 
ge och ta emot information om verksamheten. Problem med den decentraliserade 
organisationen ar att det blir stora avst~md mellan olika enheter, dar vissa kan kanna sig 
isolerade och utanfor. Vid ett par kvartersbibliotek arbetar bara en eller tva personer, 
vilket inte heller ar nag on idealisk losning. Kontakten mellan de fyra avdelningama blir 
ocksa lidande. Den decentraliserade organisationen paverkar ocksa arbetsuppgiftema. 
Decentraliseringen kom till stand fOr att man vid de olika kvartersbiblioteken skulle ha 
battre mojligheter att prioritera uppgifter. Det upplevs overlag som positivt, men risken 
finns att personalen blir alltfor splittrad mellan de olika uppgiftema. 

De intervjuade bar en genomgaende positiv syn pa informationsteknologin i 
biblioteksarbetet. Man menar att informationsteknologin formed sig mojligheter som det 
ar upp till bibliotekariema sjalva attfOrvalta pa basta satt. Skots det bra tror man att 
bibliotekariemas status kommer att stiga. Dessutom upplevs informationsteknologin som 
inspirerande och utvecklande. Manga tycker visserligen att det ar jobbigt att hanga med i 
utvecklingen, att det standigt kommer nya saker man maste lara sig, men det ses inte som 
nagot stort problem. Nar tekniken inte fungerar upplevs det som valdigt frustrerande, 
men det ses inte heller som nagot storre problem. Daremot finns vissa farhagor for att 
biblioteken i alit fOr hog grad blir elektronik.marknadens lekstuga eller experimentstuga. 

lngen tror att boken har spelat ut sin roll, och det virtuella biblioteket bemots med viss 
skepsis. PBI bar slagit igenom vid Linkopings universitet, och flera av de intervjuade 
menar att bibliotekens roll mer och mer blir att ge studenter, forskare och larare hjalp till 
sjalvhjalp i att hitta sin egen information. 

De intervjuade trivs bra med sinajobb, och tycker att LiUB ar en bra arbetsplats dar det 
finns utrymme for ~gna ideer och initiativ. Det rader ett oppet och inspirerande klimat, 
och all a menar att OB ar latt att tala med och snarare fungerar som en lagledare an en chef. 
Det negativa som fors fram ar i stort sett andra sidan pa myntet av samma saker. Den 
oppna organisationen och det stora egna ansvaret kan leda till att man blir onodigt stOrd, 
att det ar svart att fOlja arbeten till deras slut och att det egna ansvaret blir for stort. 

Intervjuema ligger alltsa till grund for de modeller av relevanta system som modelleras i 
systemanal ysen. 

Systemanalysen koncentrerar sig pa tva av de forestallningar om verksamheten som kom 
fram vid intervjuema. De formades med hjalp av SSM till rotdefinitioner som utgor 
grunden till modellema av de relevanta systemen. Rotdefinitionema formulerades sa har : 

1. Ett system som ska gora biblioteksanviindarna informationskompetenta genom hjalp 
till sjalvhjalp (genom aJt lara dem att soka,finna och vardera information) f or att gora dem 
rustade for ett allt mer informationstiitt samhiille. 

2. Ett system somskaforbiittra bibliotekets verksamhet genom att fa persona/en att tanka 
i processer (istiillet for funktioner) och forbiittra kommunikationen mellan olika enheter 
eller junktioner och diirigenom aka medvetenheten om det enskilda arbetets, eller den 
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enskilda funktionens betydelse for helheten, for att pa sa vis llstadkomma battre kvalitet 
pa servicen till anvandarna. 

Den kulturella analysen visar med bjalp av Lena Olsson avhandling om LIBRIS tillkomst 
ocb LiUB:s tidiga bistoria att tekniken kom att i bog grad paverka kulturen ocb 
verksamheten vid LiUB. Det var teknikens brister som i hog grad kom att skapa en 
"pionjaranda" vid LiUB. Personalen kande att de hade ovriga biblioteks blickarpa sig i 
och med att LiUB kom att bli pilotbiblioteket i forsoket att skapa "det rationella 
biblioteket". Tekniken var en forutsattning for att LiUB:s decentraliserade organisation 
skulle fungera. Den var ocksa en forutsattning for att biblioteket skulle kunna ge god 
service trots sitt specialiserade och begransade litteraturbestand. Tekniken bidrog genom 
sina brister till att skapa en god "larandekultur" vid LiUB. Meningsskapandet i 
organisationen paverkades av tekniken, men inte som det var tankt 

Den Hirandekultur som utvecklats vid LiUB berodde del vis pa teknologins brister, dvs 
kulturen bar paverkats av teknologin. Varfor fungerade da inte tekniken? Checkland 
betonar att man vid skapandet av ett informationssystem maste ta hansyn till att datan 
"transformeras till information" genom att mannsiskor tillfOr den mening. Da galler det att 
uppmarksamma den verksamhet som informationssytemet ska understodja. En 
foranderlig omvarld kraver aUt mer att medborgama sjalva kan soka, finna ocb vardera 
information for att "banga med" i utveckling~n . Betyder det i sa fall att teknologin bar 
paverkat forskningsbibliotekens uppgifter? Ar biblioteken pa vag att fa en pedagogisk 
uppgift som ar lika viktig som andra traditionella uppgifter som lagring, organisering och 
distribution? Atminstone verkar den uppfattningen vara stark hos funktionsansvariga 
inom LiUB. 

Utan tvekan kommer de traditionella uppgiftema att finnas kvar lange till, och dear i 
hogsta grad nodvandiga for att PBI ska fungera. Den katalogiseringsansvarige iignar .. 
mycket tid pa att organisera tjiinster pa Internet, bl a klassificeras tjanster efter SAB. Aven 
andra funktionsansvariga menade att Internet var nagot som biblioteken maste ta till sig, 
men att man maste fraga sig vad det skulle anvandas till. Den institutionsansvarige (som 
job bar vid forvarvsavdelningen) koper in nya CD-ROM-produkter, ocb utformar 
manualer for dem till ovrig bibliotekspersonal ocb anvandare. Den ansvarige for Lan och 
information menar att arbetet i Umeexpeditionen bar blivit tekniskt kravande. 
Forvarvschefen representerar biblioteket gentemot leverantOrer (bokhandel, fOrlag och 
agenter) och utformar villkor vid affarer. Hon menar att det elektroniska materialet bar 
gjort hennes arbete svarare. Dels ar det jobbigt att hanga med i materialutvecklingen, dels 
ar de kommersiella motparterna osakra ocb radda for att tappa mark. Teknologin paverkar 
personal ens arbetsuppgifter, men samtidigt anpassas tekniken efter radande struktur ocb 
metoder. De intervjuade vid LiuB menar att informationsteknologin bar gjort arbetet mer 
kravande, men samtidigt inspirerande och utvecklande. 

Aven fokuseringen av processer i biblioteksarbetet kan ha paverkats av teknologin. 
Natverk och integrerade bibliotekssystem gor det lattare att identifiera andra 
arbetsmoments betydelse for det egna arbetet. Det blir mer uppenbart att olika 
arbetsmoment hor ibop. Mycket av den statistik och de kvantitativa matt som tidigare 
kravde speciella arbetsinsatser far man nu gratis genom det integrerade 
bibliotekssystemet. Det gor ocksa att man kan lagga ner mer tid pa kvalitativt tlinkande. 
Teknologin har satillvida paverkat de intervjuades syn pa organisation och 
kommunikation i biblioteket. 
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Intervjufragor 

Arbete 
Titel. 
Arbetsuppgifter (for den intervjuade) 
Normal arbetsdag. 
Yilka andra avdelningar har du mest kontakt med i arbetet? 
Finns det nagra prestationsmatt pa ditt resp. avdelningens arbete? 
Tycker du att du utvecklas i ditt arbete?Som l.manniska, och 2. som bibliotekarie. Pa 
vilket satt? 
Finns det karriarmojligheter? 
Har ditt arbete forandrats p.g.a den nya teknologin? 
Tror du att det kommer att fOrandras? 
Hur manga ar anstallda pa avdelningen? 

Mal 
A vdelningens uppgift. 
y ad finns det for problem eller hinder for att utfora denna uppgift? 
Ar avdelningen bra organiserad for att utfora denna uppgift? 
Har avdelningens uppgifter forandrats pga informationsteknologin? 
Yilka mojligheter for in:fonnationteknologin rued sig? 
Ser du nagra problem eller hot i sam band med informationsteknologins alit storre 
betydelse i biblioteksarbete? 
Det talas om att framtidens bibliotek kommer att betona tillgang till information, istallet fOr 
innehav av information.Hur ar det inom LiUB? 
Y. ad tycker du ar bibliotekets (huvud)uppgift? Varfor? 
Ar biblioteket bra organiserat for att utfora denna uppgift? Skulle uppgiften kunna utforas 
battre, i sa fall hur? 

Kultur 
Trivs du med ditt arbete? 
Vad ar positivt i arbetet? 
Problem/konflikter i arbetet? 
Vad forvantar du dig av en medarbetare pa avdelningen? 
Vad forvantar du dig av ~!1dra avdelningsansvariga? 
Vad forvantar du dig av OB? 
Vad skulle du saga ar utmarkande for LiUB:s kultur? 
V ad kan det bero pa? 
Skiljer sig avdelningen pa nagot satt fran denna kultur? 

Kommunikation 
Hur far du den information du behover fOr att utfora ditt arbete? 
Skriftlig eller rnuntlig? 
Informell ellerformell? 
Hur skulle du vilja fa din information? 
Vilken information behover avdelningen for att utfora sin funktion? 
Hur gor biblioteket for att fa "feedback" fran anvandama? 
Vad tyckeranvandarna om bibliotekets service? 
Har anvandarnas fOrvantningar pa biblioteket forandrats? Hur? Varfor? 
De problem du stOter pa i arbetet, bur formedlar du dem tillledningen? och till andra 
avdelningar? 
Fungerar komrnunikationen? Far du respons? 
Hur fungerar kommunikati on en med andra avdelningar? 
Hur fungerar kommunikationen inom avdelningen? 
Hurfungerar komrnunikationen med andra bibliotek? 
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