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1. Inledning 
 
Hösten 2009 bildades Gruppen för framtidsfrågor av SUHF Forum för bibliotekschefer. 
Uppdraget har varit att fritt och förutsättningslöst spana in i framtiden. Med framtid menas 
minst fem år och framåt.  
 
Gruppen har bestått av:  
 

 Pablo Tapia, Malmö högskola 
 Helena Stjernberg, Lunds universitet 
 Per Ahlin, Stockholms universitet 
 Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping 
 Ann-Kristin Forsberg, Ersta Sköndals högskola 
 Cecilia Petersson, Uppsala universitet 

 
Målet för gruppen har varit att ge insikter, perspektiv och förslag som kan fungera som ett 
stöd i bibliotekens egen strategiska planering, för de bibliotek som så önskar.1 
 
Slutrapportering till SUHF Forum för bibliotekschefer gjordes i samband med en workshop 
23 april 2009 i Stockholm och i samband med att den här rapporten publicerats.2 
 
 
1.1 Gruppens arbetssätt 
 
Hur tar man sig an ett uppdrag där man ska uttala sig om framtiden inom biblioteksvärlden? 
Detta var vad vi frågade oss vid vårt första möte i november 2008. Vi valde att angripa 
problemet genom att ta ett större grepp än vad uppdragsbeskrivningen angav, vilket var att 
förutsättningslöst söka information om och tänka kring hur framtiden kan komma att gestalta 
sig inom vår bransch. Vi resonerade kring att leta efter tendenser och att eventuellt dra ut dem 
till scenarier för att tydliggöra hur framtiden kan komma att te sig beroende på de val man gör 
idag. Tanken var att presentera dessa framtidsscenarier som avrapportering.   
Vi startade processen genom en brainstorming för att se vilka fenomen som rör sig inom vår 
värld. De kategorier som utkristalliserade sig efter dessa dagar var: 
 

 Biblioteket som plats: fysiskt och virtuellt 
 Bibliotekets kontext 
 Biblioteket och IT 
 Användarna 
 Organisation och kompetens 

 
 

Vi lade upp en arbetsyta på nätet och beslöt att till nästa möte ägna oss åt materialinsamling 
kring ovan frågeställningar. På ett tidigt stadium valde arbetsgruppen att exkludera samverkan 
med det omgivande samhället från rapporten. Anledningen till detta beslut var svårigheten att 
analysera någon generell trend inom området. Denna uppgift samordnas på central nivå inom 
ett lärosäte och bibliotekets verksamhet på detta område skiljer mycket från bibliotek till 
bibliotek t.ex. avseende företagsservice, licensfrågor för access till e-resurser m.m. 

                                                 
1 Bilaga 1Uppdraget 
2 Bilaga 2 Material från workshop 
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Högskoleverket publicerade 2008 en rapport om högskolevärldens samverkan 2004-2007 som 
även inkluderar bibliotekets roll i samverkan.3 
 
I april 2009 möttes vi igen för att diskutera vårt nu omfattande material och hur vi skulle gå 
vidare. Vi hade nog alla slagits av tanken på problemet att redovisa detta material. Vad vi 
gjort var ett nedslag just nu i den mängd information som finns om de fenomen vi valt. Vad 
säger det? Vad är det som säger att vi hittat ”rätt” material? Eller ens valt de fenomen som 
kommer att vara avgörande i framtiden? Vad vi nu hade var mest en omfångsrik 
litteratursammanställning, vilken inte på något sätt ens skulle kunna kallas fullständig. Det var 
inte det vi skulle presentera. Så vad skulle vi egentligen presentera? Och hur skulle vi 
egentligen presentera detta material? Nu formulerades tanken att istället för framtidsscenarier 
presentera tankesätt eller ”verktyg” för biblioteken, för att de själva skulle vara förberedda för 
framtiden. Vad behöver en organisation ha eller tänka på för att själv kunna förutse och 
hantera framtiden och dess nya krav? Det finns proffs som på heltid arbetar med att sia om 
framtiden. Vad är det som säger att denna arbetsgrupp kan se och avgöra vad som kommer att 
ske i framtiden? Gissa, ja men är det rätt? Bättre då att försöka se vad det är som bidrar till att 
vissa organisationer bättre klarar av att alltid vara i fas med sin tid än andra. 
 
    Z 
 X ----------------------------------------- Y 
 
 
Om X är idag och Y framtiden, vad behöver varje organisation ha (Z) för att i förväg kunna se 
och göra nödvändiga förändringar i god tid innan Y? 
 
Detta resonemang visade sig vara värt att spinna vidare på. Diskussionerna gav med 
utgångspunkt i vårt insamlade material upphov till ett antal saker vi ansåg vara nödvändiga 
för att varje organisation skulle kunna vara proaktiva. Det mest livskraftiga är ju att så att säga 
att ”bygga in” lösningen i organisationen istället för att förlita sig på konferenser, 
förläsningar, rapporter eller vad andra har gjort. 

 

2. Bibliotekets kontext 
  
I syfte att kunna framtidsspana kring bibliotekens utveckling den närmsta 10-årsperioden är 
det relevant att analysera de förändringar den högre utbildningen står inför. Utan att göra 
anspråk på att ha studerat ämnet extensivt är följande teman intressanta: 
  

2.1 Lärosätet på en global utbildningsmarknad 
 
Studentmobiliteten kommer att fortsätta öka och även resultera i att examen tas ut genom att 
kombinera kurser och program från olika lärosäten i ett europeiskt eller globalt sammanhang. 
Studenter kommer i allt mindre utsträckning identifiera sig med ett alma mater. 
Framgångsfaktorer för att attrahera studenter är först och främst den akademiska kvaliteten, 
men även all annan infrastruktur som t.ex. en god biblioteks- och IT-infrastruktur kan 
marknadsföras som något som skapar ett mervärde för studenten.  
                                                 
3 Maria Lönn. Högskolan samverkar vidare [Elektronisk resurs] : utvecklingen 2004-07 (Högskoleverkets 
rapportserie, 2008:10 R; Stockholm: Högskoleverket, 2008) 141 s. Hämtad 2009-02-26 från 
https://hsv.se/download/18.3c1b9686119162e520380001506/0810R.pdf 
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Bibliotekens bidrag till lärosätets attraktionskraft är att tillhandahålla en infrastruktur som i 
väsentlig grad stödjer och underlättar studenternas och forskarnas arbete. 

I ett europeiskt perspektiv är det tydligt att EU strategiskt lägger fokus på att stärka de 
europeiska lärosätena. I Lissabon-deklarationen talades det om att på tio år bygga upp 
världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi. Med Bolognadeklarationen 
från 1999 påbörjades arbetet att harmonisera de europeiska högre utbildningarna. Parallellt är 
tendensen i Europa att lärosätena har en självständig status i relation till statsmakten; en 
självständighet eller autonomi som innebär ett incitament till att modernisera lärosätena och 
bygga upp nätverk som kan konkurrera internationellt. 4 

Som en följd av att lärosäten kommer att ha ett ökat behov av att profilera sig på den 
internationella utbildningsmarknaden blir frågan om hur lärosätet manifesterar sig online 
viktig. En strategi i denna fråga bör leda till att lärosätet sätter lika stort fokus på det virtuella 
som det fysiska lärosätet. Biblioteket har en given plats i denna fråga. 
  

Colleges and universities will need to manage the look, feel and overall 
characteristics of virtual and online environments with as much deliberation and 
care as we manage physical space. This will become particularly true as 
immersive environments…become platforms for the delivery of key institutional 
offerings and for academic collaboration.5  

  

2.2 e-science och cyberinfrastruktur 
 
Utvecklingen inom e-science6 kommer att tillhandhålla kraftfulla digitala verktyg för forskare 
och kommer samtidigt att ställa krav på infrastruktur och samarbete mellan lärosäten och 
andra aktörer. Utmaningen för bibliotekens del blir att finna en roll i detta sammanhang och 
bidra till denna utveckling. Exempelvis handlar det om forskningsdata (rådata) i relation till 
lärosätenas öppna arkiv. Bibliotekens roll i e-science är ingen självklarhet - det finns många 
olika intressenter/yrkeskategorier som arbetar aktivt med frågan och det finns stora 
kompetensluckor bland bibliotekspersonalen.7 Detta är eller kommer bli en strategisk fråga 
för lärosätet och dess bibliotek beroende på om det finns "e-forskare" på lärosätet eller inte. 
  

Increasingly academics will need to collaborate in multidisciplinary teams 
distributed across several sites in order to address the next generation of 
scientific problems. In addition, new high-throughput devices, high resolution 
surveys and sensor networks will result in an increase in scientific data collected 
by several orders of magnitude. To analyze, federate and mine this data will 
require collaboration between scientists and computer scientist; to organize, 
curate and preserve this data will require collaboration between scientist and 
librarians. A vital part of the developing research infrastructure will be digital 
repositories containing both publications and data. 8  

                                                 
4 SOU 2008:104 Självständiga lärosäten : betänkande / av Autonomiutredningen. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/70/94/a6c42632.pdf 
5 Richard N. Katz, 'The Gathering Cloud: Is This the End of the Middle' I: The Tower and The cloud, 2008, s. 
34. 
6 e-Science.Wikipedia. Hämtad 2009-03-20 från http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=E-
Science&oldid=265040828 
7 Anna Gold, 'Cyberinfrastructure, Data, and Libraries, Part 1', D-Lib Magazine, 12/9/10 (2007), 1082-9873. 
8 Hey & Hey (2006) e-Science and its implications for the library community,  Library Hi Tech, 24(4), 515-28. 
Hämtad från http://conference.ub.uni-bielefeld.de/2006/proceedings/heyhey_final_web.pdf  
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2.3 Förändring av den lokala IT-infrastrukturen 
 
Studenter, lärare och forskare kommer i större utsträckning att aktivt välja de digitala tjänster 
och verktyg som bäst passar deras behov. Individer kommer att bära med sig en personlig IT-
infrastruktur som kommer att ställa höga krav på kompatibilitet med de system och tjänster 
som ingår i lärosätets infrastruktur. De stora heltäckande systemens tid kommer att vara förbi 
och interoperabilitet kommer att vara ledordet. 
  

The lament of tomorrow’s IT provider could be: “There goes my customer. And 
I must hurry to follow them. For I am their provider”. As the explosion of 
content continues along with the increasing maturity and availability of we-
based academic services and applications, tomorrow’s students will arrive on 
campus with their own IT architectures and service arrangements. These 
students –and tomorrow’s faculty- will have little use for or patience with 
collage or university offerings that underperform or force them to loose precious 
connections to people and processes that they have accumulated since 
childhood.9 

  
En utmaning för biblioteken är möjligheten att kanalisera innehållet från olika e-resurser till 
de digitala miljöer där användarna befinner och uppehåller sig dagligen oavsett vilka miljöer 
det gäller. Det handlar om att vara i eller i närheten av användarnas arbetsflöden som ett 
alternativ till den informationsstruktur som kan finnas på ett lärosätes webbplats. Lorcan 
Dempsey har på ett tydligt sätt illustrerat detta koncept i följande figur.10  
  

 
http://orweblog.oclc.org/archives/001379.html 

                                                 
9 Richard N. Katz, 'The Gathering Cloud: Is This the End of the Middle' I: The Tower and The cloud, 2008, s. 18 
10 Lorcan Dempsey, The network reconfigures the library systems environment. (Lorcan Demsey’s Weblog, July 
6, 2007) Hämtad 2009-03-20 från http://orweblog.oclc.org/archives/001379.html  
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2.4 Cloud computing – datormoln 
 
Ett möjligt scenario för IT-infrastrukturen på lärosätena är en utveckling mot en 
datormolnstruktur11, där webbaserade tjänster inte längre driftas av den lokala IT-avdelningen 
utan av kommersiella företag (Software as a Service). En drivkraft i denna utveckling är 
ekonomin (kostnaden för IT), en annan är trenden mot individens aktiva val av IT-
infrastruktur. Samtidigt leder denna modell till ett ökat beroende av systemleverantören. 
  
Vilka är bibliotekens IT-behov (vilket inkluderar användarnas behov) och vilken IT-
infrastruktur/organisation kan bäst tillgodose dessa behov? Detta är en strategisk fråga för 
biblioteksorganisationen. 
 
Mer läsning 
 
Lowendahl, Jan-Martin; Harris, Marti, Key Issues for Higher Education: The Future Is Now, 
Strategic Planning Capabilities Are Crucial. (2009) Tillgänglig: 
http://www.gartner.com/resources/165500/165540/key_issues_for_higher_educat_165540.pdf [2009-
04-30] 

 
3. Framtida användare och kundbemötande  
 
Nätgenerationen, född under 90-talet, är den generation som nu har börjat vid högskolor och 
universitet. Att förstå sig på en generation handlar bland annat om att se i vilken kontext och i 
vilket samhälle de har växt upp och vad som har format dem. Hur har det sett ut? Jo, det är en 
tid som präglats av möjligheter och världen har öppnats. Vi har kommit närmare hela världen 
i och med resebranschens explosion under 80-talet, vilken sedan fortsatt växa. Tekniken har 
utvecklats i snabb takt. Nätgenerationen har knappt upplevt en tid utan tv-spel, datorer och 
mobiltelefoner. TV-tablåer fylls av program som är inriktade mot självförverkligande och där 
alla kan bli en stjärna. Det finns många studier, rapporter, bloggar och andra webbplatser som 
beskriver nätgenerationen och andras karaktäristika. Don Tapscott har beskrivet följande 
utmärkande drag för just nätgenerationen:12  
   
Oberoende 
En obegränsad tillgång till information ger möjligheter till att skaffa kunskap, vilket i sin tur 
ger både gott självförtroende och självkänsla. Lindgren m fl. talar om självtillit hos 
nätgenerationen - en känsla av att ha fullständig frihet och kontroll över sitt liv.13 Frågan är 
inte huruvida det är sant eller inte, utan det viktiga är att de känner detta självförtroende. 
 
Känslomässig och intellektuell öppenhet  
Representanter för nätgenerationen har inga problem att visa sig i form av att uttrycka känslor 
och tankar i olika forum på nätet. 
 

                                                 
11 Datormoln. I Wikipedia. Hämtad 2009-03-16 från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Datormoln&oldid=8769971. 
12 Don Tapscott, 'Growing up digital', Hämtat 2009-02-14 från http://www.growingupdigital.com  
13 Mats Lindgren, Bernhard Lüthi, and Thomas Fürth, The me we generation : what business and politics must 
know about the next generation (Stockholm: Bookhouse Publishing, 2005) 177 s. 
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Inkluderande och toleranta 
Man använder tekniken för socialt nätverkande, vilket leder till större social inkludering över 
gränser. Det viktiga är vad du säger, inte hur du ser ut eller vilken ”grupp” du tillhör.  
  
Uttalar sig fritt och har starka åsikter 
Nätets lockelse ligger i att ta del av all information och själv delta genom att bidra med 
information.   
  
Innovationer  
Man förväntar sig ständig förändring - saker kan hela tiden förbättras och förenklas med 
teknikens hjälp. De har ett välutvecklat sk ”ständigt beta-tänk”. En stor utmaning blir för 
bibliotekarierna att våga anamma detta och släppa ifrån sig beta-versioner, dvs icke-
fullständigt material för vidare bearbetning, kanske tillsammans med användarna? 
  
Mogna 
De är till skillnad från tidigare generationer måna om att hävda sig som mogna.  
  
Undersökande förhållningssätt 
Program och/eller tjänster undersöks med fokus på hur de kan ändras.   
 
Omedelbar interaktivitet  
Man förväntar sig direkt respons och möjlighet till dialog, förändring.   
 
Företagsmedvetenhet  
Nätgenerationen är mer medvetna om hur reklamproducenter utnyttjar tv-program, men inte 
lika observanta på nätet. 
  
Äkthet och tillit  
Ett ständigt problem är att avgöra om en webbsidas innehåll är pålitligt eller inte. Detta är 
något som nätgenerationen ständigt måste förhålla sig till.14 
 
Som illustration presenteras två fiktiva kunder, Frida och Agneta. 
 

 

  
Frida, född -89, läser andra terminen på universitet  
 

 
När Frida vaknar på morgonen av mobiltelefons ringsignal kikar hon samtidigt om hon fått 
några SMS eller IMs (instant messages) under natten. Frida använder sig av flera sätt att 
kommunicera via, t ex chatt, blogginlägg, twitter, facebook, e-post. 
  
Efter frukost går Frida in via sin personifierade iGoogle för att ta del av en mix nyhetsflöden 
som hon valt att lägga upp, exempelvis senaste nytt från nyhetstidningarna, dagens väder, 
personlig kalender, evenemang och ”mina lån” på biblioteket. 
  
                                                 
14 Henrik Schmidt, Saga Pohjola-Ahlin, and Lotta Haglund, 'Paradigmskifte eller akademisk panik? Vad händer 
med biblioteket när nätgenerationen blir studenter? En litteraturstudie', (Karolinska Institutets 
Universitetsbibliotek, 2008), 42. Hämtat 2009-03-12 från 
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/projekt/paradigmskifte_el_akademiskpanik.pdf  
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Nu är det dags att börja jobba så Frida loggar in på campusets webbplats och sin kurswebb. 
Där hittar hon två påminnelser. Dels en inlämningsuppgift som ska skickas till kursansvarig 
samma dag och dels ett möte senare på eftermiddagen med basgruppen. Frida passar på att 
ladda ned föreläsningarna från igår så att hon kan titta igenom dem under dagen. 
  
När basgruppsmötet är avslutat går Frida till biblioteket för att få hjälp att hitta en artikel hon 
inte hittat via Google. Därefter går hon hem för att arbeta med sin inlämningsuppgift, medan 
hon samtidigt chattar med kompisar och uppdaterar profil på Facebook.  
  
Informationsteknologi är helt inbäddat i Fridas liv och hon tänker inte det som teknik. 
Datorer, Internet, online-resurser och ständig tillgänglighet bara finns där. Frida är en 
representant för Nätgenerationen: hon känner inte till ett liv utan Internet. 
 
 

 
 
Agneta har en intensiv period på arbetet. Idag medverkar Agneta på ett uppstartsinternat för 
ett internationellt forskningsprojekt inom fältet biologiska gränsytor. Tillsammans med 
forskarkollegor från olika discipliner och lärosäten diskuteras projektets olika delar. Agneta 
ingår i en delgrupp som ska sammanställa de senaste forskningsrönen i närbesläktade projekt. 
I likhet med en majoritet av kollegorna använder Agneta webbtjänsten Netvibes för att samla 
och administrera bevakningen av databaser, bloggar och institutionella arkiv med hjälp av 
RSS-flöden. Gruppen diskuterar vad som är ”på gång” för senare rapport till de övriga i 
projektet. 
 
Material som publiceras open access når gruppen enkelt, men svårare är det med tillgången 
till material som kräver abonnemang. Tillgången till fulltextmaterial skiljer sig stort mellan de 
olika lärosäten som gruppen representerar. Efter lite trixande med lösenord och inloggningar 
har gruppen funnit en majoritet av det material de söker. Men inte allt. En del får de köpa med 
VISA-kort annat får de beställa som fjärrlån via Agnetas universitetsbibliotek. Resultatet från 
de olika databaserna klustras sedan av en bibliometriker som är knuten till projektet. Efter 
analys kommer resultatet presenteras för de övriga i projektet. 
 
När hela forskargruppen återsamlas känner alla ett stort behov av att använda en 
projektarbetsplats för enkelt lagra information och kommunicera inom gruppen. Gruppen 
använder LinkedIn och Academia som arbetsyta för att hålla hela nätverket uppdaterade både 
med var folk är, vilka frågeställningar de brottas med och för att enkelt kunna dela med sig av 
dokument och se kopplingar mellan de olika tvärvetenskapliga kompetenserna. 
 
Parallellt arbetar Agneta med ett annat projekt inom ytkemi där hon är ansvarig för 
registreringen av forskningsrådata i ett öppet arkiv. Valet står mellan det institutionella arkivet 
på Agnetas lärosäte eller ett internationellt öppet arkiv som administreras av ett internationellt 
kemiskt sällskap. Valet faller på det senare med hänvisning till högre kvalitet på support för 
metadata/sökbarhet samt försäkran om långtidsarkivering av den data som projektet 
registrerar. Agneta har diskuterat med kollegor och med lärosätets Repository Manager inför 
beslutet. 

Agneta, född -81, ytkemist specialiserad på 
biologiska gränsytor 
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Till synes verkar det som om biblioteket eller bibliotekets personal inte i någon större 
utsträckning figurerar i Agnetas dagliga arbetsflöde. Är det den korrekta slutsatsen av 
ovanstående scenario? Det kommer helt och att hållet bero på vilken strategi i 
utveckling/implementering av tjänster och service som biblioteken väljer visavi forskarna. 
Bör biblioteken att kunna erbjuda specialistkompetens inom kollaborativa webbbaserade 
tjänster, hantering av forskningsrådata eller bibliometri som komplement till det biblioteken 
traditionellt erbjuder? 
 
Att på detta sätt försöka skapa sig en konkret bild av sina användare kan vara mycket 
fruktbart. En vanligt förekommande modell är Persona som är en utarbetad metod som kan 
användas för att beskriva och visualisera prioriterade användare av tjänster, tekniska system, 
webbplatser etc. För webbplatser kan persona t ex användas för att skapa scenarier kring 
användandet av en ny webbplats för att på så sätt kunna identifiera funktionella såväl som 
ickefunktionella krav.15 
  
Det här kan ge oss glimtar, både av nya möjligheter och av nya användargrupper för 
biblioteken att möta. Vi kan fortsätta gissa och fundera kring hur framtiden kommer att se ut 
och vilka ”nya” användare vi kommer att möta, men allt blir bara spekulationer. Visst är det 
relevant och viktigt att kunna möta nya behov och kartlägga framtiden, men vad vi absolut 
måste hålla i tanken är hur föränderligt detta är. Om 10 år är Nätgenerationen reliker av första 
generationens unga nätanvändare. Vad händer sen och därefter? Detta leder oss fram till att 
den verkligt viktiga frågan att besvara är:  
   
Hur bygger man in förutsättningar i en organisation för att ständigt hålla sig à jour med vilka 
de framtida användarna är?  
   
Vad gör vi åt det idag? 
 
3.1 Återkommande framtidsspaning 
   
Det är dags att ta tag i detta, tänka innovativt och börja samarbeta vid biblioteken. Här anser 
vi att SUHF, Forum för bibliotekschefer, kan spela en strategisk roll.   
   
Vårt förslag är att starta ett nätverk för innovativ framtidsspaning och biblioteksutveckling. På 
så sätt kan kontinuerlig och systematisk framtidsspaning ske bland SUHFs bibliotek. 
Nätverket kan fungera på olika sätt, men några förslag är:  
   

- Biblioteken rapporterar årligen in innovativa idéer som genomförts. Utifrån detta kan 
goda exempel tydliggöras och spridas genom SUHF:s nätverk   

 
- Personer i nätverket kan vara ansvariga för att samla in information och se till att 

sprida i olika former, exempelvis i workshops, via publicerat material eller via ”icke-
konferenser”. eller "innovations-camps" där samtliga deltagare bidrar till innehåll. 16  

 
Tillsammans kan man göra större undersökningar och t ex arbeta med personametodik för nya 
och gamla användare.  
   

                                                 
15 Persona. I Wikipedia. Hämtad 2009-05-04 från http://en.wikipedia.org/wiki/Personas  
16 På icke-konferenser, liksom på innovations-camps förväntas alla deltagare vara aktiva och tillsammans skapa 
innehållet. 
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Viktigt att tänka på inför framtiden:   
   

· Välj målgrupper, våga prioritera och satsa!   
· Våga ha en personlig profil   
· Rikta tjänster till differentierade målgrupper  
· Arbeta med ”Return on investment” - kundnöjdhet  

   
Här kan vi lära mycket av hur andra aktörer arbetar med målgruppsanpassning. Vi behöver 
uppmärksamma tydligare än förr att våra användare inte så lätt buntas ihop i grupper som 
studenter, forskare, doktorander och så vidare. Om vi vågar erkänna att våra användare har 
mer skilda behov än så, kan det genast bli mer intressant. Det är viktigt och kommer 
fortsättningsvis att bli viktigare för biblioteken att arbeta aktivt med dessa frågor. Vi får inte 
glömma att hålla diskussionen om vilka våra användare är levande. Det räcker inte med att 
göra en enkät, sätta igång en undersökning eller liknande. Här krävs strategiskt och 
systematiskt arbete. 
   
Vi måste starta där våra nuvarande och potentiella användare är, vilket oftare är någon 
annanstans än i biblioteksmiljön. Vi behöver ta steget ut i deras verklighet och lämna vår 
egen. Inspiration för en mer "inbäddad" typ av användarstudier är Living Lab-konceptet som 
har till syfte att utforska nya produkter och tjänster inom nya medier. I Malmö finns 
exempelvis samarbetsprojekt mellan högskolan och parter som Ericsson, the Astonishing 
Tribe, SVT och en lokal klubbarrangör för att utforska vilka nya tjänster som kan 
appellera till en viss målgrupp. Fokus ligger på "mobila medietjänster, 
platsbaserade tjänster och digital storytelling".17  
   
Vi behöver börja laborera i den miljö där våra potentiella kunder befinner sig när de inte är på 
biblioteket. Vad är det de gillar, vad funkar och vad funkar inte? Vilka av deras ”saker” är 
bäst? Det är här vi hittar användbar information för utveckling.  
   

3.2 Kundbemötande 
 
I varje möte med varje användare manifesteras bibliotekets ambitioner. Kundbemötandet är 
nyckeln till hur biblioteken uppfattas och därmed till om och hur de kommer att utnyttjas i 
framtiden. Ju fler alternativa kanaler som finns tillgängliga för kunderna desto mer kritiskt 
blir det för biblioteken att bemöta kunderna på ett sådant sätt att biblioteken inte blir det sista 
alternativet. Om man menar allvar med devisen ”kunden i centrum" är det oerhört viktigt att 
arbeta systematiskt med kundbemötandet.  
  

3.2.1 Vad är bemötande 
Karin Sundström menar i sin rapport att ”bemötande [förutsätter] att interaktionen sker på en 
social arena, och att de inblandade har (definierade) roller vid mötet”.18 Hon hänvisar till 
Stina Hall som i Det offentliga mötet poängterar att bemötande utgör ”ett asymmetriskt möte, 
eftersom de inblandade inte agerar på lika villkor”. Detta medför enligt Sundström att det är 

                                                 
17 Malmö Living Lab för nya medier:  projektbeskrivning 25 maj 2007. Hämtad 2009-05-05 från 
http://www.malmolivinglab.se/projektbeskrivning_MLLNM.pdf   
 
 
18 Karin Sundström, Bemötande på bibliotek [Elektronisk resurs] : både service management och solidaritet 
(Stockholm: Regionbibliotek Stockholm, 2008) 93 s. Hämtad 2009-03-20 från 
http://www.regionbiblioteket.se/upload/_Dokument/Bemotanderapport.pdf  
 



 10

den professionella rollen, i vårt fall bibliotekarien, som har störst ansvar för att bemötandet 
ska bli bra. 
 
3.2.2 Var sker bemötandet 
Man kan anlägga många olika perspektiv på bemötande. Man kan t.ex. utgå från platsen eller 
arenan - fysisk eller virtuell, i informationsdisken eller bland hyllorna i biblioteket, i 
undervisningssalen eller vid en forskares skrivbord. Dessa kan i sin tur rymma olika 
kommunikationsalternativ. Det är viktigt att komma ihåg att en icke oväsentlig del av det 
fysiska bemötandet består av icke-verbal kommunikation (ögonkontakt, mimik, om man ger 
intryck av att vara stressad, att man är fokuserad på kunden etc.). Enligt vissa forskare är en 
så stor andel som 70 % av kommunikationen vid vanliga samtal icke-verbal. I de virtuella 
mötena finns en extra utmaning, nämligen hur vi i t.ex. en chatt skapar vi en personlig och 
ömsesidig relation med återstående 30 %? 
 

3.2.3 Vilka är det vi bemöter 
Ett annat sätt att närma sig bemötande är att utgå från olika typer av kunder. Man kan t.ex. 
fundera över dagens kunder i förhållande till morgondagens. Är det så att vi står inför en helt 
ny sorts kunder när den eventuella nätgenerationen dominerar våra lärosäten? Vilka krav och 
förväntningar kommer de att ha på biblioteksservice? Kommer de att förvänta sig samma typ 
av omedelbara och snabba respons av biblioteken som de är vana vid från den virtuella 
världen eller kommer de kanske att vända sig till biblioteken när de önskar fördjupning? Om 
vi skall kunna tillfredsställa dessa nya kunder parallellt med dagens gäller det verkligen att 
ha känselspröten utfällda. Vi kan också tänka på kunderna i termer av deras relation till 
lärosätet; studenter, forskare, lärare, alumner, blivande studenter, olika samarbetspartners 
och allmänhet. 
 

3.2.4 Bemötandekompetens 
Naturligtvis kommer detta att ställa stora krav på personalens kompetens. Förutom att 
behärska informationskällorna måste vi lära oss många nya sätt att kommunicera, men 
framförallt måste vi utveckla bemötandekompetens.19 Det är dags att formulera denna 
bemötandekompetens och att fördjupa sådana moment i B & I-utbildningarna , liksom att 
uppvärdera den på våra bibliotek idag. ”Att ge service till kunderna är målet med 
verksamheten, inte ett hinder som står i vägen för det ’riktiga’ biblioteksarbetet.”20  Några 
självklara inslag i denna kompetens är förmågan att fokusera på kunden, på samtalet, att vara 
lyhörd, att vara medveten om och kunna bortse från sina fördomar och förutfattade meningar 
och att hitta rätt nivå på hjälpen. Kort sagt: att sträva efter att mötet blir bra och naturligtvis 
även att bemötandet leder till att kunden får svar på sin fråga eller går från mötet med ny 
kunskap i hur man själv hittar svar. I Växjö universitetsbiblioteks bemötandeprojekt kom 
användarna fram till följande tre aspekter på ett optimalt bemötande: bibliotekariens 
tillgänglighet/tid, bibliotekariens agerande/attityd och bibliotekariens 
sakkunskaper/kompetens.21  
 

3.2.5 Biblioteksorganisationen 
Att bemötandet påverkas av de inblandades personliga förhållningssätt är självklart, men här 
finns även en infrastrukturell/organisatorisk dimension. Ett par av våra honnörsord som hör 
nära samman med bemötande är tillgänglighet och användarvänlighet. För att kunderna skall 
hitta till biblioteket och vi ska få en chans att ge dem det goda bemötande vi efterstävar 
                                                 
19 Ibid., 83 
20 Ibid., 83 
21 Ida Henriksson and Mattias Rieloff, Bemötandeprojekt på Växjö universitetsbibliotek 2006–Projektrapport 
(Växjö: Universitetsbiblioteket, 2006). Hämtad 209-04-02 från http://www.bibliotek20.se/wp-
content/bem%C3%B6tandeprojektrapport-klar1.doc   
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kommer vi att vara tvungna att erbjuda våra tjänster i många olika former och i många olika 
kanaler, eftersom det idag finns så många konkurrerande informationskällor. Om vi inte är 
etablerade med våra tjänster där kunden befinner sig kanske vi aldrig får frågan, eftersom det 
alltid kommer att finnas andra ställen att gå till. Här finns alltså en risk att användarna väljer 
snabbhet och lättillgänglighet framför kvalitet. Därför måste kunden få möjlighet att välja det 
sätt att kommunicera med oss som för tillfället passar bäst för just den personen 
(telefonsamtal, besök i informationsdisken, skicka iväg en fråga från den plattform på nätet 
där arbetet bedrivs, gå in på bibliotekets chatt etc.).  
 
Även organisationens, uttalade eller outtalade, hållning i en mängd frågor är av betydelse. 
Detta är frågor som rör innehåll och relation, vad som förmedlas och hur det förmedlas; 
pedagogiskt förhållningssätt och service; regelstyrning och professionalism, samt andra 
organisatoriska faktorer som bemanning, lokaler, stress, uppskattning etc. Det gäller att 
skapa en organisation som tillåter och underlättar goda möten och bra bemötande. Även 
utformningen av den fysiska miljön kan ses som en del av bemötandet. Liksom möjligheten 
att klara sig själv om man föredrar det, snarare än att behöva be om hjälp. 
  
Vilket angreppssätt man än har är det uppenbart att våra kunder är en mycket heterogen 
skara med skilda behov och förväntningar på bemötande. Om vi ska ha en chans att lyckas 
måste vi våga vara personliga vårt bemötande.  
 

Mer läsning 
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4. IT på bibliotek  
 
De senaste åren har många universitet och högskolor centraliserat drift och support av IT-
system. Detta har skett efter en tid av decentraliserad drift och vildvuxen IT-flora på 
högskolorna. Stödet för centraliserad IT är starkt, sett till kostnadseffektivitet och det är 
främst de ekonomiska intressena som har fått motivera denna utveckling. Det finns ett flertal 
rapporter som motiverar centraliserad drift av IT t ex "GAP-analys på Göteborgs Universitet - 
Hur Göteborgs Universitet kan frigöra sin IT-budget för att ge verksamheten bättre stöd".22  I 
denna analys lyfter man fram avsaknaden av central IT-styrning och samordning som ett 
problem och menar att centralisering kan frigöra stora delar av IT-budgeten. Detta löser man 
genom att standardisera, konsolidera, automatisera, effektivisera, etablera styrning och 
säkerställa IT-systemen - en slutsats och situation som säkert känns igen av många. 
 
I ovan nämnda rapport berörs inte biblioteket specifikt och kanske är det typiskt att 
perspektivet med biblioteket som tunga IT-användare och systemägare saknas. Många 
centrala IT-verksamheter fokuserar på drift och förvaltning av sina system när man uppnått en 
viss mognad. Ett problem är dock att biblioteken och de tjänster som biblioteken vill erbjuda 
sina användare ofta ligger i framkant av utvecklingen. Detta leder till slitningar mellan en 
förvaltande central IT-verksamhet som främst är fokuserad på drift och en 
biblioteksverksamhet som är fokuserad på innovation och utveckling med stöd av IT-system. 
Det blir t ex svårt att arbeta med kompetensutveckling för bibliotekarier i ny programvara i en 
miljö där man inte kan installera nya program på sin arbetsdator. Ett annat exempel på när det 
centrala drift- och säkerhetsperspektivet krockar med bibliotekens perspektiv kan gälla 
tolkningen av SUNET:s regler för identitetskontroll. I en fråga till Hans Wallberg, 
samordnings- och utvecklingsansvarig för SUNET, angående publika datorer och inloggning 
svarar han:  
 
"Det strider väl inte direkt mot SUNET:s regler. Det är dock främst en fråga för högskolan 
eftersom det är högskolan som är ansvarig för vad som sker från datorerna, även de publika."  

 
Det är alltså högskolorna som avgör om det skall vara tillåtet med "walk in use" av datorer 
anslutna till SUNET detta regleras inte i SUNETs regler. 
 
Ett annat exempel på skilda perspektiv och behov mellan bibliotek och moderorganisation kan 
gälla webbplatsen. De flesta högskolor och universitet använder sig idag av centrala grafiska 
profiler och strukturer via ett content management-system. Där universitet och högskolor idag 
fokuserar på att använda webben som en reklampelare är biblioteken snarare inriktade på att 
använda webben som ett arbetsredskap där bibliotekens webbplatser är så mycket mer än en 
reklamplats. Detta leder till ökade krav på CMS:ens flexibilitet. Att integrera funktionalitet 
från andra system och tjänster blir allt viktigare på en webb där tjänster kan erbjudas utanför 
sina naturliga miljöer via olika former av webbtjänster och API:er. Bibliotekens kontroll över 
sin egen IT-miljö kommer att bli en allt viktigare strategisk fråga. Riksbibliotekarie Gunnar 
Sahlin beskrev internationaliseringen av biblioteksarbetet som en av de främsta utmaningarna 
i framtiden vid OCLC och Royal Library Networking Meeting i Stockholm den 24 februari 
2009. Denna internationalisering innebär ett ökat tjänsteutnyttjande mellan lokala, nationella 
och internationella system som kommer ha stor påverkan på bibliotekens IT-system. Det 
kommer inte bara krävas kontroll av själva miljön utan även lokal kompetens i nyttjandet av 
dessa. I takt med att biblioteken utvecklar sina tjänster och sin verksamhet, sett till den roll IT 

                                                 
22 GAP-analys på Göteborgs universitet - Hur Göteborgs universitet kan frigöra i sin IT-budget för att ge 
verksamheten bättre stöd. Hämtad 2009-03-20 från http://www.strit.org.gu.se/digitalAssets/898/898685_GAP-
analys_2005t.pdf 
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förväntas spela, är det svårt att se hur man skall klara sig utan egna tekniker och utvecklare. 
Ett problem med dagens centraliserade IT-drift och utveckling är generellt en bristande 
förståelse för bibliotekens IT-system och kontext. Det är svårt att se hur detta kan avhjälpas 
utan att biblioteken själva har full kontroll över sina IT-system och utveckling med egen 
kompetens. 
 
Biblioteken bör arbeta för att deras IT-system och verksamhet får en särställning i 
moderorganisationens IT-strategi och verksamhet. Då kan man dra nytta av centraliseringens 
krav på policies och dokumentation men samtidigt hävda sin särställning i organisationen och 
rekrytera den kompetens som behövs för att utveckla verksamheten. 
 
4.1 Open source  
 

Öppen källkod, engelska Open Source, är datorprogram där källkoden är 
tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. 
Detta gör att användaren kan försäkra sig om att programmet gör vad det ska, 
eller anpassa det till sina behov. Sådana modifikationer erbjuds vanligen tillbaka 
till den ursprunglige upphovsmannen, som kan välja att göra dem till en del av 
den officiella versionen. 23 

 
I en tid av nya upphovsrättsliga modeller i form av t ex Creative Commons, Open Data 
Commons och Open Access kommer intresset för Open Source-programvara att öka. Redan 
2003 kom Statskontoret med rapporten Öppen programvara där slutsatsen är att: 
 

Öppen programvara samt öppna standarder och format är viktiga bidragande 
komponenter för att uppnå den övergripande målsättningen att erhålla 

 ökad konkurrens  
 bättre interoperabilitet  
 lägre kostnader för den offentliga förvaltningen. 

 
Öppen programvara är inte någon tillfällig företeelse, utan en fullvärdig och 
trovärdig konkurrent till existerande proprietära produkter och lösningar. 24 

 
Det borde vara lika självklart för biblioteken att stödja utvecklingen av öppen källkod som det 
är att stödja Open Access-rörelsen. Biblioteken som producenter av Open Source- 
programvara är beroende av de resurser man har för utveckling. Dock är det så att bibliotek 
som har resurser och driver egen utveckling sällan lägger ut sina produkter under Open 
Source-licens. Ett exempel på utlagt system är emellertid Scigloo, en Open Source-lösning för 
att bygga publikationsdatabaser samt möjliggöra e-publicering.25 Systemet är utvecklat av 
Chalmers tekniska högskolas bibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. Förhoppningsvis 
kommer fler bibliotek att följa Scigloos exempel i framtiden. 
 
Effektivt nyttjande av Open Source-programvara kan kräva en perspektivförskjutning av 
bibliotekens roll som konsumenter eller kunder till att man snarare betraktar sig som 
medutvecklare. Biblioteken har väldigt länge levt i en värld av utvecklingsarbete via 
användargrupper eller helt utan inflytande på en programvaras utveckling. En av de stora 
                                                 
23 Öppen källkod. I Wikipedia. Hämtad 2009-02-27 från  
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_k%C3%A4llkod 
24 Sverige. Statskontoret, Öppen programvara [Elektronisk resurs] (Rapport / Statskontoret, 2003:8; Stockholm: 
Statskontoret, 2003) 151 s. Hämtad 2009-2-27 från 
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2003/200308.pdf 
25 Scigloo. Hämtad  2009-02-27 från http://www.scigloo.org 
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möjligheter som öppen källkods-programvara erbjuder är att fullständigt anpassa den efter 
lokala behov. Det ingår i Open Source-kulturen att ge tillbaka till projektet. Biblioteken kan 
inte kräva en viss utveckling av ett Open Source-program på samma sätt som man tidigare 
gjort som användare av ett bibliotekssystem. Detta är en viktig kulturell skillnad som 
biblioteken måste anpassa sig till. Visst finns det etablerade former för utveckling av Open 
Source-programvara, men som konsument av något som är gratis kan man inte kräva utan att 
ge tillbaka. 
 
Det finns fullgoda alternativ för i princip alla de system som biblioteken idag använder från 
kommersiella leverantörer och det verkar rimligt att dessa kommer introduceras i Sverige. Ett 
hinder för bibliotek att använda Open source-programvara har varit behovet av support. I 
USA löstes detta på bibliotekssystemssidan av företaget LibLime26 som erbjuder anpassade 
Open Source-system för bibliotek. Det är antagligen bara en tidsfråga innan LibLime växer 
sig globalt eller ett motsvarande svenskt företag etableras. Man kan jämföra LibLime med en 
webbyrå som erbjuder utveckling, anpassning och drift av ett Open Source-CMS (t ex Joomla 
eller Drupal). I Sverige finns ett flertal sådana företag t ex Drömbolaget27 och Xelera28. 
 
Idag finns ett antal personer som förespråkar Open Source-lösningar för bibliotek i Sverige. 
Det stora problemet är att dessa är isolerade och utan sammanhang. För att vi skall få ett 
genomslag kommer det krävas att en organisation kliver fram med tydligt ledarskap och 
strategiskt mål att använda Open Source-programvara. Den kan i sin tur samla de personer 
som önskar driva dessa frågor. Det finns flera embryon till undersökningar av Open Source-
lösningar för svenska bibliotek, t ex Regionbibliotek Hallands test av Koha.29 
 
 
4.2 Biblioteken och den semantiska webben (Linked data) 
 
Den semantiska webbens syfte är att göra data tillgängligt på webben för maskiner och 
personer. Genom att länka samman data kan man genom att besitta en del data finna annan, 
relaterad data. Detta sker genom användandet av URI:er och RDF. Den semantiska webben 
kommer i grunden att förändra hur information, människor och maskiner är sammanlänkade.30 
 
Biblioteken kan genom sin roll som dataägare spela en viktig roll för den semantiska webben. 
Men enbart om den gör sina data tillgängliga och öppet för användande. "Open data" är i 
längden viktigare än "Open source" då data har längre livslängd än programkod. Målet för 
den semantiska webben är inte att skapa ett nätverk av data utan att berika människors liv 
genom tillgång till information. En funktion som biblioteken har haft väldigt länge. Genom att 
erbjuda våra data i en öppen länkad kontext skapar biblioteken förutsättningar för innovation, 
nytänkande och oväntade resultat.31 
 
Biblioteken börjar allt mer upptäcka och utforska linked data. Det nätverk av länkad 
information som finns tillgängligt erbjuder oväntade och spännande kopplingar. Det är därför 
                                                 
26 LibLime. Hämtad 2009-02-27 från http://liblime.com/ 
27 Drömbolaget. Hämtad 2009-02-27 från http://www.drombolaget.se/ 
28 Xelera. Hämtad 2009-02-27 från http://www.xelera.se/publiceringsverktyg 
29 'Projekt Koha har kört igång ', Bibliotek i Halland 
En mötesplats för inspiration och erfarenhetsutbyte för biblioteksanställda och intresserade av biblioteksfrågor i 
Halland (2009). Hämtad 2009-02-27 från 
http://bibliotekihalland.typepad.com/bibliotek_i_halland/2009/01/projekt-koha-har-k%C3%B6rt-
ig%C3%A5ng.html 
30 Tim Berners-Lee, Linked Data. Hämtad 2009-05-05 från http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 
31 Ian Davis, Why open data is More important than Open Source, Internet Alchemy. – Hämtad 2009-05-05 från 
http://iandavis.com/blog/2009/03/open-data-open-source 
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glädjande att LIBRIS är en av föregångarna inom biblioteksvärlden både när det gäller att 
vara en del av och att använda den semantiska webben och länkat data.32 
 
Biblioteken bör verka för att de bibliotekssystem (inklusive system för publicering)  som 
används stödjer utvecklingen av öppet länkat data och arbeta för att vara en livskraftig del av 
den semantiska webben. 
 

 
3: Bild hämtad från: Linking Open Data cloud Diagram by Chris Bizer. - 
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/lod-datasets_2009-03-05.html  
 
 

4.3 Bibliotekssystemen 
 
Biblioteken nyttjar idag flera system för att bedriva sin verksamhet. Det har funnits kritik mot 
bibliotekens förmåga att uppfylla kraven från sina användare. Utöver det traditionella 
bibliotekssystemet (ILS) som hanterar katalog, förvärv, cirkulation och OPAC har vi idag 
även system för samsökning, länkserver, proxy, publicering, fjärrlån och en mer eller mindre 
tjänstebaserad webbplats. Flera av dessa system samverkar och erbjuder en rik och 
välutnyttjad service. Högskolebiblioteket i Jönköping har t ex en explosionsartad utveckling 

                                                 
32 Martin Malmsten, Making a Library Catalouge Part of the Semantic web, Proc. Int'l Conf. on Dublin Core 
and Metadata Applications 2008. Hämtad 2009-05-05 från http://blog.libris.kb.se/librisutv/wp-
content/uploads/2008/10/project-report-final.pdf 
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av trafik via proxy-server sedan denna infördes och spår en fortsatt hög användning i takt med 
att distansutbildning och möjligheten att komma åt bibliotekets ökade elektroniska resurser 
oavsett vilket nätverk man befinner sig i. 
 
Det traditionella bibliotekssystemet står inför en ny generation. Biblioteksleverantörer världen 
över arbetar för fullt med att utveckla nya system baserade på modern arkitektur. ExLibris har 
en väldigt aggressiv tidsplan för sitt system URM, som kommer att ersätta Voyager och 
ALEPH, då det planeras släppas 2010. Det intressanta med URM, förutom en modern 
tjänstebaserad arkitektur där presentationslager är frånkopplat datalager, är själva konceptet 
av systemet som ett gemensamt system för att hantera resurser. Vi talar här om en global 
samkatalog med resurser för alla som använder systemet. Bestånd definieras virtuellt i en 
gemensam databas av samma modell som Verde, SFX och MetaLib. Katalogisering kommer i 
större utsträckning att handla om att aktivera och definiera bestånd i en massiv databas av 
bibliografiska data.33 
 
URM delar många likheter med OCLC WorldCat i frågan om att utgöra en gemensam 
samkatalog med virtuellt definierade bestånd. Det verkar oundvikligt att en konflikt mellan 
systemleverantörer som ExLibris och OCLC kommer att uppstå i framtiden. OCLC:s tjänster 
och de applikationer som de utvecklar liknar allt mer det som systemleverantörerna erbjuder. 
OCLC har även deklarerat att de kommer utveckla tjänster för cirkulation (i praktiken 
kommer man erbjuda ett nytt bibliotekssystem).34  
 
Oavsett om vi betraktar OCLC som en samarbetsorganisation mellan bibliotek eller en 
systemleverantör är det en organisation som de svenska högskole-och universitetsbibliotek 
måste förhålla sig. Ett av problemen med dagens bibliotekssystem är att de mer eller 
mindre är att betrakta som data-silos. Det är av strategisk vikt att biblioteken når ut med sitt 
metadata i så många sammanhang som möjligt. Vi ser idag ett ökat data utbyte via t ex 
Google-indexering, OAI-PMH, SRU/W och API:er som leder till att användare finner 
bibliotekets tjänster i andra sammanhang än bibliotekets katalog och webbplats. Genom att 
fortsätta göra vår information och våra tjänster tillgängliga i så många sammanhang som 
möjligt skapar vi maximalt med kontaktytor mellan oss och våra användare. Detta står inte i 
motsats till att ha egna, genomtänkta, strukturerade kataloger och tjänster starkt präglade av 
lokal kontext t ex OPAC eller webbplats. De båda perspektiven, att nå ut med så mycket vi 
kan utanför vår naturliga miljö och presentera våra tjänster i ett genomtänkt sammanhang 
lokalt, kompletterar varandra och verkar vara en fruktbar och hållbar strategi för framtiden. 
 
OCLC och Kungl biblioteket förhandlar om datautväxling mellan LIBRIS samkatalog och 
WorldCat. Detta är ett bra exempel på hur vårt bestånd kan bli synligt i fler sammanhang. 
OCLC har via sin storlek en starkare position att förhandla med t ex Google och Google 
Books om datautbyte på ett sätt som ett mindre högskolebibliotek bara kan drömma om. Det 
finns dock en viktig begränsande förutsättning i diskussionerna mellan KB och OCLC då man 
inte diskuterar att exportera beståndsuppgifter utan enbart bibliografiska poster som pekar mot 
LIBRIS samkatalog. Om det blir så att biblioteken saknar lokalt bestånd i WorldCat kommer 
det inte vara möjligt att se om en bok finns på ett enskilt svenskt bibliotek utan att gå via 
LIBRIS. Det förefaller vara av oerhörd strategisk betydelse att svenska biblioteks 

                                                 
33 Jonathan Rochkind, 'Ex Libris URM - post-ILS ILS?', Bibliographical Wilderness (2009, 2008), a blog by 
Jonathan Rochkind about library matters of digital systems and services, metadata, cataloging. Hämtad 2009-03-
20 från http://bibwild.wordpress.com/2008/07/30/ex-libris-urm-post-ils-ils/ 
34 Marshall Breeding, 'In Challenge to ILS Industry, OCLC Extends WorldCat Local To Launch New Library 
System', Library Journal, 4/23/2009. Hämtad 2009-03-20 från 
http://www.libraryjournal.com/article/CA6653619.html 
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beståndsposter återfinns i WorldCat och inte bara svenska bibliografiska poster. 
 
Det sker en tydlig utveckling mot stora samkataloger. Dessa är inte bara för bibliografiska 
poster, utan också ERM-system, metasökningssystem och länkserversystem använder sig av 
centrala databaser där biblioteken delar på information. Allt tyder på att denna modell 
kommer utvecklas ytterligare och den leverantör som besitter störst gemensam databas för 
avtalsinformation, sök-konfigurationer, e-bokspaket, tidskriftspaket och bibliografisk 
information kommer att ha en stark ställning. En motrörelse till denna utveckling är Open 
Data Commons-projektet ‡biblios.net35 som har som syfte att vara en öppen databas för 
bibliografisk information. För att undvika leverantörsberoende bör biblioteken stödja initiativ 
som ‡biblios.net och göra data fritt tillgängligt i så många sammanhang som möjligt. Detta 
står i kontrast till bl a OCLC som försöker reglera fritt användande av katalogdata.36 Ett 
reglerat användande av meta-data tjänar biblioteken absolut inte på. 
 
Frågan om LIBRIS som lokalt system har aldrig varit svårare än nu. Vi står inför ny teknik 
och nya standarder t ex ILS Discovery Interfaces37, nya samarbeten, internationalisering (t ex 
Dewey-konverteringen). Frågan är hur LIBRIS över tid kan mäta sig mot aktörer som OCLC. 
Alla argument som talar för LIBRIS som lokalt system talar för WorldCat som lokalt system. 
Det är inte helt otänkbart att man tio år efter att ha fått LIBRIS som lokal OPAC uttrycker 
missnöje med var man står och kräver WorldCat som lokal OPAC. Det förefaller som OCLC 
kan erbjuda fler stordriftsfördelar än vad LIBRIS kan göra. Detta då OCLC har en större 
mängd poster och dessutom är en stark aktör som kan driva på utveckling i samarbete med 
aktörer som Google. Stordriftsfördelar som tillgång till Hathi Trusts digitala samlingar och 
möjlighet till benchmarking och datamining för jämförelse med andra bibliotek är svåra att se 
förbi. 
 
Samtidigt kan man inte låta bli att undra: Vem bryr sig om det lokala mitt i det globala? För 
mindre högskolor kommer behovet av profilering att bli starkare. Detta gäller även biblioteket 
och bibliotekets tjänster. Bibliotekets samlingar skall spegla den omgivande forskningen och 
utbildningens behov. I ett sådant sammanhang blir det viktigt att presentera samlingarna i ett 
lokalt sammanhang där bestånd är präglat av den lokala miljön. Uppgifter om varför 
biblioteket valt att förvärva en tryckt publikation blir intressant i en lokal kontext - inte i en 
nationell eller internationell. 
 
Är ett nationellt system svaret i den tid av internationalisering som Gunnar Sahlin beskriver 
som bibliotekens största utmaning? Kanske har möjligheten passerat då ett nationellt system 
var det mest eftersträvade alternativet och det är dags att höja blicken för att kunna erbjuda 
lokal och internationell service. Vilken roll spelar nationsgränser för metadata i vårt 
sammanhang? 
 
Vidare måste LIBRIS som söksystem börja ta hänsyn till andra resurser än de tryckta. 
Forskningsbibliotekens bestånd och nyttjande skjuts allt mer mot e-media. För att LIBRIS 
skall kunna behålla sin position måste man börja hantera licensierade e-resurser (antingen via 
samsökning eller via höstning av metadata). Likaså bör LIBRIS kunna hantera sökningar i 
institutionella och digitala arkiv. Utan dessa komponenter kommer LIBRIS att tappa sitt värde 
för forskningsbiblioteken. Bred hantering av e-resurser i LIBRIS ställer andra krav på verktyg 
för indexering, katalogisering och höstning av data än vad vi idag har. Det är av strategisk 

                                                 
35 '‡biblios.net : the cataloging productivity suite.' Hämtad 2009-02-27 från https://biblios.net/   
36 'Summary of the proposed Policy for Use and Transfer of WorldCat® Records'. Hämtad 2009-03-20 från 
http://www.oclc.org/worldcat/catalog/policy/  
37 DLF, Digital Library Federation. Hämtad 2009-03-20 från http://diglib.org/architectures/ilsdi  
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vikt att en diskussion inleds med LIBRIS om hur man skall utvecklas från katalog över tryckt 
bestånd till "Discovery tool" för forskningsbibliotekens samlade bestånd. 
 
Universitets- och högskolebiblioteken har idag kommit att spela en viktig roll för lärosätenas 
publiceringssystem (institutionella arkiv). Det finns inget som talar för att detta kommer 
ändras. I en rapport från Association of Research Libraries (ARL), med titeln The Research 
Library's Role in Digital Repository Service38, slår man fast att systemen för att hantera 
publicering fortfarande håller på att utvecklas och att kraven på systemen ytterligare kommer 
att skärpas. Idag har vi till stor del fokuserat på inmatning av data i dessa system. Nästa 
utmaning kommer att bli användandet av data från systemen för bibliografiska analyser eller 
export till andra system. Ett stort problem är att det idag saknas rutiner för inmatningskontroll 
av data vilket leder till inkonsekvenser när man systematiskt försöker bearbeta materialet. Här 
kan biblioteken komma att spela en viktig roll som kontrollinstans av bibliografiska uppgifter. 
 
Den stora andelen av öppna arkiv leder även till att biblioteken måste se över sina principer 
för beståndsuppbyggnad. Vi ser idag en förskjutning mot e-media från tryckt media. Till stor 
del förvärvar biblioteken licensierat material till sina samlingar och det som produceras fritt 
tillgängligt lämnas. Det är oundvikligt att biblioteken måste byta förhållningssätt till de öppna 
arkiven och se vilka möjligheter till datainhämtning som finns. Man kan t ex tänka sig att 
biblioteken höstar in information från olika arkiv och att framtidens förvärvsarbete lika gärna 
kan handla om att välja ut institutionella arkiv eller enskilda data-set i ett arkiv för höstning 
som att välja tryckta monografier i en förlagskatalog. 
 
En tydlig tendens från systemleverantörer är att erbjuda Saas (Software as a service) / hosting 
/ Cloud computing-lösningar för sina programvaror. Detta marknadsförs framförallt som ett 
sätt för kunderna att sänka TCO (total cost of ownership). Man slipper problem med lokala 
IT-avdelningar och kostnader för hårdvara. Ofta sköts uppgraderingar och patchningar "av sig 
självt". Samtidigt som Saas kan reducera kostnader leder de till ökat beroende av 
systemleverantören och i värsta fall kan man tappa kontroll över konfiguration och 
anpassningsmöjligheter. Dock förefaller denna driftsmodell vara attraktiv för bibliotek med 
knappa resurser för hårdvara, anpassning och utveckling. 
 
4.4 IT som kompetens i organisationen 
 
Under lång tid har biblioteken med nödvändighet rekryterat specialistkompetens inom IT. I 
vissa fall har detta lett till inrättande av IT-avdelningar, IT-funktioner eller åtminstone 
rekryterande av IT-bibliotekarier och systembibliotekarier. Dessa har givits i uppdrag att 
förvalta och utveckla bibliotekens elektroniska tjänster. Det senaste året har vi sett kampanjer 
för att höja alla biblioteksanställdas IT-kompetens (t ex 23 saker39) och IT-kompetens är idag 
en kompetens som är svår att särskilja från någon arbetsuppgift på biblioteket. Oavsett om du 
arbetar med fjärrlån, referenstjänst, undervisning, förvärv eller katalogisering så använder du 
dig av IT-system och rör dig i en kontext som kräver bred förståelse för modern teknik. Att 
fortsätta stödja kompetensutveckling inom IT är en nödvändighet för biblioteken i framtiden. 
Det finns en fara i att låta specifika avdelningar eller funktioner ta ansvar för IT generellt. IT-
funktioner behövs, men som en specialistfunktion. I övrigt måste dessa funktioners arbete 
vara integrerat med övriga funktioner. Detta motverkar sprickor mellan funktionerna och 
skapar förutsättningar för bred gemensam kompetensutveckling. 
  

                                                 
38 The Research Library’s Role in Digital Repository Services :  Final Report of the ARL Digital Repository 
Issues Task Force. Hämtad 2009-02-27 från http://www.arl.org/bm~doc/repository-services-report.pdf 
39 Stockholms Stadsbibliotek, '23 saker: 23 roliga saker att lära sig om bibliotek 2.0', http://23saker.ning.com/  
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Mer läsning 
 
Confessions of a Science Librarian : Tweny nine reports about the future of Academic 
libraries [Elektronisk] Tillgänglig: http://jdupuis.blogspot.com/2009/02/twenty-nine-reports-
about-future-of.html  
 

Online Catalogs: What Users and Librarians Want, OCLC [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.oclc.org/reports/onlinecatalogs/fullreport.pdf  

 

 

5. Kompetens 
  
I slutet av 2008 publicerades Svensk Biblioteksförenings rapport Kompetensutveckling – en 
diskussion40 som sammanfattar hur kompetensutvecklingsaktiviteterna i Bibliotekssverige sett 
ut under senare år. Rapporten redovisar att SUHF:s Forum för bibliotekschefer haft en 
arbetsgrupp som under våren 2007 undersökte bibliotekens kompetensutvecklingsbehov inom 
universitet och högskolor. Dessutom tillsattes vid ungefär samma tidpunkt en referensgrupp 
av KB vid namn Expertgruppen för kompetensutvecklingsfrågor; en bred grupp med 
representanter för både folkbibliotek, länsbibliotek, forskningsbibliotek, utbildningarna och 
också andra aktörer. 
 
SUHF:s arbetsgrupp fann i sitt arbete att ”samordning och långsiktighet saknats och 
verksamheten har präglats av ad hoc-lösningar. Främst har det erbjudits enstaka konferenser 
på olika teman”.41 Men nu verkar saker vara på gång – Niclas Lindberg skriver i förordet till 
Biblioteksföreningens rapport att ”väldigt många som på en given signal, och i olika 
konstellationer, uppmanades att utreda och gå på djupet med bibliotekens 
kompetensutvecklingsbehov”42, vilket behövs. Lindberg och Svensk Biblioteksförening har 
nämligen under sitt arbete sett brister i förutsättningarna för det långsiktiga 
kompetensuppbyggandet.43 
 
Mandatperioden för KB:s Expertgrupp för kompetensutvecklingsfrågor löper fortfarande och 
under det seminarium som hölls i november 2008 samt på biblioteksstämman framkom att 
kommunikation kommer att värderas högst om fem år. Även attityd och bemötande nämns 
som viktiga kompetenser.  

                                                 
40 'Kompetensutveckling - en diskussion : Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för 
ledning, profession och organisation', 
http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/Rad_grupp/utv_rad/pdf/Slutrapport_ledning.pdf , Hämtad 
2009-02-28  
41 Ibid., 7 
42 Ibid., 6 
43 Ibid., 10 
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Under 2009 planeras: 
- en workshop med bibliotekarieutbildningarna 
- ett seminarium om kompetensfrågor, samt, 
- en fortsatt inventering av behovet av nätverk44 

 
Detta är ett lovande initiativ i rätt riktning. Rapporten från SUHF föreslår bland annat att 
högskole- och universitetsbiblioteken i Sverige ska utse en person med ansvar för 
kompetensutveckling. Vidare ska ett råd för samordning av bibliotekens 
kompetensutvecklingsbehov inrättas under SUHF:s Forum för bibliotekschefer. Dessutom vill 
man att de ämnesspecifika fortbildningar som nu erbjuds vid universitets- och 
högskolebibliotek ska fortsätta och att utbildningar i ledarskap bör anordnas som en 
gemensam, strategisk satsning på framtiden.  
 
Så ser alltså läget för kompetensutveckling ut i Sverige idag. Mot den tidigare tecknade 
bakgrunden i vår rapport har vi sett att bibliotekens nya användare från nätgenerationen kan 
komma att ställa nya krav på den kompetens som måste finnas inom biblioteken. Den 
påverkan som den snabba utvecklingen för med sig ställer andra krav på kompetens än det 
gjorde bara för några år sedan. Vi har även försökt peka på att det ständiga inflödet av 
information och intryck ger ett ökat behov av personligt bemötande och fysiska möten i 
biblioteket. Biblioteket måste finnas med i användarnas arbetsflöden för att nå sin fulla 
potential. Vilken kompetens krävs för att vi ska nå dit och hur underhålls den? Och hur ska 
biblioteket organiseras, både internt och inom lärosätet? Vilka studenter behöver 
utbildningarna anta för att möta framtidens behov? Hur ska bibliotekens rekryteringsprocesser 
se ut för att ha ”rätt personer” anställda som kan nå fram till användaren? 
  
Hur rekryterar vi för framtiden? Enligt en undersökning av Jakob Harnesks från 2006 avgör 
bland annat tidigare yrkeslivserfarenhet och personliga egenskaper som ”receptivitet, 
nyfikenhet, intellektuell förmåga” samt magisteruppsatsen, när man väljer ny medarbetare. I 
kärnkompetensen ingår enligt Harnesk bland annat följande: kunskapsorganisation, 
bemötande och kommunikation. 45 
  
Om de framtida användarna är ”illojala” och har ett stort utbud av kanaler och mötesplatser att 
välja mellan, både fysiskt och digitalt, hur ska vi då nå ut? Kan just receptivitet och 
nyfikenhet hos de anställda vara svaret? Kan det vara att som personal kunna hitta kreativa 
lösningar och ge ett personligt bemötande som sticker ut i det ständiga in-och utflödet av 
information och brus? Vilka bibliotek rekryterar enligt dessa förmågor idag? Undersöker man 
den sökandes förmåga till kreativitet eller ställer man frågan ”Kan du fjärrlån?” på intervjun? 
Praktiska kompetenser ska förstås inte underskattas, men är det inte så att personer som 
slutfört en bibliotekarieutbildning och skrivit magisteruppsats är lärbara?  
  
Vi vill argumentera för att just kreativitet och social kompetens är några av nyckelorden för 
att nå framtida användare. Vi har en enorm skatt i informationskällorna och 
informationsförsörjningens alla delar, men vi måste också hitta dit där användarna befinner 
sig och vill vara. För att nå fram och nå ut måste vi våga konkurrera på ett personligt och 
profilerat sätt. Kanske måste vi våga säga ”jag tycker att den här resursen är bättre än den här” 
– våga ta ställning istället för att mumla ”här har du ett antal resurser som du får gå igenom på 
egen hand och välja bland” som de neutrala bibliotekarier vi brukar vara. Givet detta måste 

                                                 
44 'Minnesanteckning Expertgruppen för kompetensfrågor 090127. Hämtad 2009-02-28 från ', 
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/referensgrupper/kompetensfragor/minnes_20090127.pdf  
45 Jakob Harnesk, Hvad vilja Biblioteken? Arbetsgivarnas krav och förväntningar på en förändrad B&I-
utbildning. Hämtad 2009-02-27 från http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/4798/1/Harnesk.pdf 
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man ställa sig frågan hur man i biblioteksorganisationen verkställer att dessa kompetenser 
prioriteras och underhålls?  
  
Vi behöver specialisera oss så pass att all kompetens inte ens kan förväntas finnas internt – 
ibland krävs det kanske att vi köper in kompetens. Kanske finns alltså kompetensen inom det 
egna lärosätet, men också utanför. 
  
I Steve O’Connors artikel The heretical library manager for the future46 menar författaren att 
bibliotekscheferna måste använda sig mer av personalen för att fånga de influenser som nya 
tidens användare skapar och att detta är avgörande för om biblioteken ska fungera. Genom att 
göra detta kommer man att kunna se vinklar och riktningar som annars inte är helt uppenbara.  
  
I artikeln The right staff from X to Y skriver Richard Sayers om en undersökning som gjorts 
om generationsväxling och arbetsplatser, där man kommit fram till att just förståelsen för 
förändringen mellan generationer samt att man satsar på kompetensutveckling kommer att 
vara helt avgörande i rekryteringsprocessen för framtida akademiska bibliotek. 47  
 

5. 1 Innovation 
 
Om målsättningen hos organisationen är att vara proaktiv gällande användarnas förändring 
och krav - vad behöver man då för att kunna leva upp till detta kontinuerligt? Det begrepp 
som ideligen dök upp i våra diskussioner var ”innovation”. Detta är ett förrädiskt enkelt 
begrepp och det kräver också en definition för att förstås rätt i detta sammanhang. 
Innovation kan tolkas som att man ska åstadkomma något nytt, unikt. När vi talar om 
innovation på bibliotek handlar det inte primärt om att komma på nya idéer och koncept. Det 
är osannolikt att varje bibliotek ska producera unika revolutionerande idéer. Snarast handlar 
det om att applicera existerande landvinningar inom olika områden på den egna verksamheten 
(på ett innovativt sätt). Hur förhåller sig innovation till kreativitet?  
 

Det finns dock några centrala kriterier som återkommer i de flesta definitioner 
av begreppet kreativitet. Det rör skapandet av något genuint nytt, eller nya och 
unika kombinationer av kända element. Vad som är nytt är dock en 
definitionsfråga. De flesta definitioner betonar också att det nya ska ha ett 
positivt värde. Kreativitet och innovation är inte synonyma begrepp, även om de 
har samband med varandra. 
Kreativitet handlar framför allt om den individuella processen att få och 
bearbeta idéer, med kvalitativt värde. Innovation handlar mer om en kollektiv 
process att realisera idéer till konkreta produkter, tjänster och processer, med 
någon form av mätbart eller uppskattat värde.48 

 
Vi föreslår alltså att man medvetet och strategiskt ska bygga in detta tänkande i sin 
organisation. För att åstadkomma det behövs en medveten satsning, vilken t.ex. tar sig  
uttryck i: 
 

- Verksamhetens behov av personal med "innovativ inställning" (nytänkande, 
betatestare, omvärldsbevakare m.m.): både vid rekrytering och vid systematisk 

                                                 
46 Steve O'connor, 'The heretical library manager for the future', Library Management, 28/1 (2007), 62-71. 
Hämtad 2009-03-20 från http://dx.doi.org/10.1108/01435120710723554 
47 Richard Sayers,  “The right staff from X to Y”. Library Management, 28(2007):8/9, 474-487. Hämtad 2009-
03-20 från http://dx.doi.org/10.1108/01435120710837765 
48 Jan Rollof, Ledarskap för kreativitet : att vistas i framtidens landskap (Lund: Studentlitteratur, 2004) 148 s. 
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kompetensutveckling av personalen (även kopplat till den individuella lönesättningen). 
Inspiration kan man få från den blogg som skapats av Kungliga bibliotekets 
expertgrupp för kompetensfrågor.49  

 
- Innovativa arbetsformer: inslag av mer lek och testlabb inom organisationen, betatesta 

olika typer av tjänster (både digitala och personella), metoder som uppmuntrar till 
innovation, samt medvetet arbete med infrastrukturer och belöningssystem för 
innovativt tänkande inom organisationen. Man kan ställa sig frågor som: Hur ser man 
på innovativt arbete? Hur belönas det? Finns det fora för sådant arbete, avsatt 
arbetstid, är det rätt personer?  

 
- Samarbete och samverkan mellan biblioteken. Innovativa medarbetare måste få bolla 

idéer med liktänkande - men också få mothugg. 
 

- Samarbete med strategiska partners: biblioteken måste vara kreativ och innovativa för 
att vara intressanta att samarbeta med. Detta kräver kreativitet och innovationsvilja i 
organisationen och bland medarbetarna. 

 
- Nationell samverkan kring frågor om biblioteksutbildningarna. Har utbildningarna rätt 

inriktning idag? Vad fattas? Finns tex utbildningsblock kring bemötande, innovativt 
tänkande kring hur man applicerar dagens IT i biblioteket? 

 
- Samverkan kring kontinuerlig framtidsspanings i tex SUHF:s regi 

 
 
Nu anser säkert flera av er att ni redan gör detta och det är nog delvis sant men om man 
rannsakar sig är det vår övertygelse att man snabbt inser att någon kollektiv medveten 
satsning inte gjorts. Bibliotekssverige har sedan 1995 pratat om ”den explosionssnabba 
utvecklingen inom IT” och hur oerhört viktigt det är att vara med sin tid. Vi tror att en mycket 
mera medveten satsning än det som hittills gjorts under 15 år behövs för att biblioteken ska bli 
mer i takt med sina användare. 
 
Det är genom att satsa på och arbeta med samverkan som utveckling kan ske på biblioteken. 
Genom att våga titta på nya områden och satsa på samarbeten med nya partners har 
biblioteken en chans se med nya ögon på verksamhet, tjänster och service. Detta talar också 
för en ökad andel av andra yrkeskompetenser anställda i biblioteksorganisationen. Idag sker 
samverkan på flera olika områden som t ex högskole- och folkbibliotek, inom lärsätet etc. Det 
är dags att våga tänja detta ytterligare. Innovativa idéer uppstår bl.a. i mötet av olika intressen 
och kompetenser. 
 
De flesta bibliotekarier har liknande bakgrund, utbildning och kompetens. För att skapa en 
innovativ och framgångsrik miljö krävs det ett samspel av flera faktorer för att nå framgång. 
Biblioteken behöver skapa utrymmen där dessa synergieffekter kan uppstå. Hur gör vi det? Jo, 
vi behöver skapa samarbeten med nya partners och tillsammans med andra kompetenser då 
riktigt spännande och oväntad utveckling kan ske. 
 
Att samverka inom lärosätet borde vara en självklarhet. Även om det finns många goda 
exempel kan det förbättras och fördjupas. Nu krävs ett helt annat och nytt tänkande kring 
integration med andra delar av lärosätet. Våga satsa resurser, tid och pengar på att bygga upp 

                                                 
49 Metoder och verktyg för kompetensförsörjning. Hämtad 2009-02-27 från 
http://kompetensverktyg.wikispaces.com/ 
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nätverk inom lärosätet, likväl som med andra viktiga aktörer. Lärosäte och bibliotek har 
gemensamma målgrupper, vilket ger oss många punkter att naturligt arbeta tillsammans med. 
Några exempel är att ha en helhetssyn när det gäller utformandet av alla lärmiljöer, både 
fysiska lokaler och det digitala mediet, arbeta för ökad spridning av forskningsresultat i form 
av publiceringsstöd, institutionella arkiv, forskarservice, stödja det livslånga lärandet och se 
till att studenter och forskare är informationskompetenta.  
Våra målgrupper är högintressanta att samverka med. De borde verkligen kunna vara med i 
utvecklandet av tjänster och service som är riktade mot dem själva. T ex utvecklar 
biblioteksanvändare strategier för att använda våra tjänster och för att navigera i våra 
biblioteksmiljöer. Vi borde förstås ta reda på och utveckla dessa strategier när vi planerar 
verksamheten och vår bibliotekslokal. 
 
Nya samarbetspartners är alla aktörer inom angränsande områden i vår miljö och våra 
målgruppers miljöer, t ex privata företag med traineeprogram. Det kan innebära att vi utbildar 
vår personal i andras regi i utbyte mot tjänster. Att låta bibliotekarierna utvecklas åt helt nya 
håll och inte inom traditionella områden kan generera helt nya upptäckter för biblioteken. 
 
 

6. Fysiska biblioteket 
 
Högskole- och universitetsbibliotekens publika fysiska lokaler har de senaste decennierna i 
ökad grad byggts för eller anpassats till det stora antalet studenter på grundnivån och öppnats 
upp för allmänheten. 
 
I den fysiska lokalen kanaliserar och förmedlar biblioteket sin service och sitt utbud av 
resurser och tjänster till olika målgrupper i en kontext. Följande områden är även fortsatt 
viktiga att fokusera på: 
 

- tjänste- och tekniktunga miljöer 
- det digitala biblioteket i det fysiska 
- strategier för olika typer av arrangemang/aktiviteter som appellerar till olika 

målgrupper 

 

6.1 Tjänste- och tekniktunga miljöer 
 
Dagens lärosäten erbjuder studenter, forskare och övriga kunder en rad olika öppna miljöer 
för studier: bibliotekslokaler, cafémiljöer med trådlöst nätverk, datorsalar, grupprum m.m. Det 
optimala är att planera dessa miljöer utifrån ett helhetsperspektiv, så att det finns en logik och 
en funktionalitet i det totala utbudet av lärandemiljöer på lärosätet. I ett sådant här 
sammanhang kan det bli tydligare vad biblioteken bör fokusera på för typer av miljöer.  
 
Vi ser redan idag att många studenter väljer att grupparbeta i café eller lounge-miljöer med 
tillgång till mat och dryck samt ett mer avslappnat socialt umgänge med andra studenter. 
Beroende på om ett lärosätes Plan- och lokalavdelning, eller motsvarande, tänker i dessa 
termer för framtida utbyggning eller renoveringar kan dessa miljöer komma att konkurrera 
med bibliotekets miljöer med samma funktion.  
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Social areas which are wireless enabled, for example, are increasingly popular 
among students as open-access working environments, and may reduce the need 
for study spaces in library and learning centers. Similarly, the availability of 
digital resources on a 24/7 basis can reduce pressure on teaching 
accommodation, by offering an alternative gateway to learning.50 

 
Biblioteken av idag koncentrerar olika typer av service inklusive IT-support till det fysiska 
biblioteket och därmed skapas ett framgångsrikt kundservicekoncept. I mitten på 90-talet 
diskuterades mycket kring Learning Resource Center-begreppet där fokus låg på att samla 
olika typer av kundservice (bibliotek, IT-support, medieproduktion m.m.) i en miljö och vissa 
fall även organisatoriskt. Vi kan konstatera att LRC-konceptet till viss del har förverkligats på 
de flesta högskole- och universitetsbibliotek men kanske inte fullt ut varken vad gäller den 
viktiga organisatoriska delen eller möjligheten att fysiskt allokera mycket studentservice till 
en lokal. 
 
Den nisch biblioteken kan utveckla ytterligare är de tekniktunga öppna miljöerna där 
studenter har tillgång till verktyg som skapar optimala förutsättningar för kreativitet och 
grupparbete i kombination med närhet till ett caféutbud. 
  

This is a highly adaptable high-tech resource designed for group collaboration, 
which offers a mix of group and individual workstations, and mobile 
technologies: plasma screens and players for DVD viewing, interactive 
whiteboards, magnetic screens and document visualisers…and conversation, 
mobile phone use and consumption of refreshments are considered natural 
adjunct to learning.51 

 
Utmaningen biblioteken står inför är att fortsätta att utveckla biblioteken som kreativ miljö 
med både planerade och oplanerade möten parallellt med utvecklingen av verksamheten och 
innehållet i bibliotekets samlingar, service och tjänster. 
 
I denna anda kan man i analogi med webbutvecklingen tala om användargenererade 
bibliotekslokaler d.v.s i bemärkelsen att låta användarna möblera om biblioteket enligt deras 
egna behov och önskemål. Att bjuda in kunderna att experimentera med den fysiska miljön. 
Om man drar detta koncept till dess yttersta spets skulle hyllorna som ena dagen står i en del 
av biblioteket befinna sig på annan plats andra dagen. En något mer realistisk version vore att 
definiera vissa platser på biblioteket där användarna har ett friare spelrum. 
 

6.2 Det digitala biblioteket i det fysiska 
 
En stor utmaning de närmsta åren för biblioteken är att integrera och manifestera det digitala 
biblioteket i den fysiska lokalen i större utsträckning än vad som har gjorts hittills. Det 
handlar om att förmedla innehållet i våra resurser och databaser i det fysiska rummet och 
skapa ett intresse, en nyfikenhet, hos våra användare för dessa. Ett exempel är att ha skärmar 
bland böckerna på bokhyllan, på hyllgavlar eller på andra strategiska platser i lokalen som 
visar ett flöde från bibliotekets e-resurser. Det kan vara bokomslagen på de senast utlånade 
böckerna, 10-i-topplistan för nedladdade avhandlingar m.m. Grundkonceptet är att flytta 
innehållet som ligger ”dolt” i databaser till användarnas biblioteksmiljö och på så vis 
                                                 
50 Joint Information Systems Committee, Designing Spaces for Effective Learning: A Guide to 21st Century 
Learning Space Design. Retrieved 2009-03-22 from (University of Bristol, JISC Development Group, 2006). 
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/JISClearningspaces.pdf  
51 Ibid., 26 
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exponera och marknadsföra de digitala resurserna. Beträffande tekniken kan biblioteken 
utnyttja automatiserade RSS-flöden från systemen och RFID för intelligenta bokhyllor. Även 
användargenererad information i t.ex. bibliotekskatalogen kan lyftas fram i ett sådant här 
sammanhang. Alternativet är att arbeta mer redaktionellt med det innehåll som exponeras, 
d.v.s. att ha redaktörer i biblioteksorganisationen som t.ex. arbetar med dagsaktuella teman 
och relationen mellan innehållet på ”skärmarna”, de fysiska samlingarna och/eller 
föreläsningar i bibliotekslokalen. 
 
Men varför exponera sådant som redan finns i den digitala världen? Våra användare bör 
kunna nå samma innehåll genom att söka i och använda relevanta databaser och resurser. Vi 
tror att användandet av e-resurser kommer öka och att fler användare kommer att upptäcka 
och utforska det digitala biblioteket, framförallt om de placeras i en tematisk kontext. Ur ett 
lärandeperspektiv är detta positivt för studenterna. Detta sätt att exponera innehållet blir ett 
komplement det digitala biblioteket – olika ingångar till samma innehåll. 
 
Detta koncept kan också utvidgas till andra lokaler på lärosätet. Biblioteket skulle likaväl 
kunna placera ut och ansvara för innehållet på en ”skärm” som placeras på en fakultet eller 
enhet/avdelning med ett RSS-flöde av aktuell ämnesinformation för lärare och forskare med 
senaste inlägget från en vetenskaplig blogg, senaste artikeln i en viss tidskrift, senaste 
avhandlingen inom disciplinen o. dyl. Ett flöde av den här typen bör kunna tas fram i 
samarbete mellan biblioteket och berörd enhet/avdelning. 
 
Än en gång kan man ställa sig frågan om det är värt att investera tid och resurser på något som 
redan finns, i bemärkelsen att lärare och forskare kan ha egna RSS-flöden och 
bevakningsrutiner. Men det finns alltid individer som inte aktivt använder dessa möjligheter 
och för dessa kan en tjänst av denna typ vara mycket värdefull. 
 
  
6.3 Strategier för arrangemang/aktiviteter 

6.3.1 Öppna föreläsningar och utställningar 
 
Öppna föreläsningar är vanligt förekommande på biblioteken. Arrangemangen attraherar, 
förutom studenter och personal, även allmänheten. I anslutning till dessa arrangemang skulle 
biblioteken kunna sätta samman utställningar med webbresurser, tryckta och digitala medier 
samt med levande personer av typen ”låna en fördom”.52 För att inte hamna i en traditionell 
tankebana kan biblioteken än en gång hämta inspiration från museivärlden och dess arbete 
med ”Hot spots” eller aktuella samtidsfrågor.53 Malmö museum har tagit fram en mobil 
utställningsmodul som inkluderar ljud och bild samt en mall för roll-ups för textmaterialet. En 
modul av detta slag kan användas av lärosätets olika enheter och fyllas med innehåll efter 
behov. 
  
En intressant fråga beträffande tematiska föreläsningar och utställningar i samband med 
dagsaktuella frågor är hur snabbt man kan få till en utställning. Det handlar naturligtvis om de 
resurser som biblioteken har möjlighet att tilldela denna verksamhet men också samarbetet 
med den centrala informationsavdelningen eller den fakultet som står som värd för en öppen 
föreläsning. Dessa arrangemang kan även ses som ett sätt att presentera forskare och 

                                                 
52 'Låna en fördom - och bli kvitt den. Ett samarrangemang mellan länets bibliotek, Kultur i länet, Länsbibliotek 
Uppsala och Upplandsmuseet. Hämtad 2009-02-27 från', http://www.lul.se/templates/page____5419.aspx 
53 Siri Slettvåg, 'abm HOT SPOT: samling i Oslo 26.03.07. Hämtad 2009-05-04 från',  http://www.abm-
utvikling.no/tverrsektorielt/hotspot/abm-hot-spot 
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forskningen på ett lärosäte och anknyter till högskolans övergripande strategi för 
forskningskommunikation.  
 
 
6.3.2 Digitala spår 
 
Inom museivärlden experimenteras mycket med digitala spår i stadsrummet. Konceptet går ut 
på att individer har möjlighet att få information i form av audiovisuellt material kring platser 
och händelser i en stad. Museet kan låna ut mp3-spelare och eller ge möjlighet att ladda ner 
materialet via nätet, bluetooth (lokalt t.ex. i en stadsbuss) eller att det aktiveras via GPS när 
personen når en plats som ingår i en digital tour. Malmö museer arbetar än så länge med 
denna typ av digitala i form av nedladdningsbara mp3-filer 54, men har även tagit fram en 
prototyp för GPS-tjänst. 
 
Högskolor och universitet skulle kunna arbeta med liknande projekt för olika delar av 
lärosätets verksamhet som även inkluderar biblioteket för att marknadsföra aktuella händelser 
och aktiviteter. 
  
Medan det digitala biblioteket per definition når vida utanför bibliotekets fyra väggar är det 
fysiska biblioteket väldigt begränsade till bibliotekslokalen. Undantaget utgörs av kontakt-
/enhetsbibliotekariestrukturer eller den pedagogiska verksamheten i form av undervisning i 
informationssökning. Så var börjar och var slutar egentligen biblioteket? Det vore intressant 
att tänka i termer av att biblioteket vid vissa tillfällen expanderar och finns utanför 
bibliotekslokalen t.ex. i anslutning till konferenser arrangerade på lärosätet. Formen för 
bibliotekets medverkan skulle kunna vara enligt den ovan beskrivna Hot spot-modellen. 
 
Mer läsning 
 
Framtidens lärandemiljöer vid Lunds universitet (2008). Rapport 2008, Dnr RÄ 2008/192 
 
 

                                                 
54 Malmö museer – guidade turer. Hämtad 2009-03-20 från 
http://www.malmo.se/kulturbibliotek/malmomuseer/utstallningarocharrangemang/tidernasstad/guidadeturer.4.29
3ce0691104a399cfe800017230.html 
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7. Avslutning 
 
Om vi ska försöka sammanfatta vad arbetsgruppen har kommit fram till med några få ord så 
är det:  

 Kreativitet 
 Innovation 
 Nyfikenhet 
 Receptivitet 
 Organisations- och personalutveckling. 

 
Det går inte att peka ut någon enskild del av verksamheten, eller några särskilda tjänster som 
bör utvecklas för att vi ska vara beredda inför framtiden. Allt går så snabbt. I stället handlar 
det om att sträva efter att bygga in en beredskap för förändring och verksamhetsutveckling i 
hela organisationen. Så att alla medarbetare i alla verksamhetsgrenar och på alla funktioner 
inser vikten av att tänka framåt. Att skapa former och incitament för att kontinuerligt fånga 
upp och reflektera över vad som händer utanför vår egen bransch och hur det kan påverka vår 
verksamhet. Men också hur vi kan tillgodogöra oss dra nytta av denna utveckling.  
 
Här följer några exempel på vad man skulle kunna börja med: 

 Utnyttja SUHF Forum för bibliotekschefer för framtidsspaning 
 Arbeta systematiskt med våra kundrelationer  
 Utveckla bemötandekompetensen 
 Bibliotekets ställning i lärosätets IT-policy 
 Dialog med utbildningarna inom B & I 
 Framhäva det digitala biblioteket i det fysiska 
 Lyfta fram personalen. Våga vara personliga. 
 Främja innovation, uppmuntra lek och nyfikenhet, t.ex. 23 saker på 45 dagar 

(Stockholms stadsbiblioteks projekt, eller KIB:s 10 saker) 
 Bibliotekets verksamhet kan vid strategiska tillfällen manifestera sig i andra 

lokaler/miljöer än det fysiska bibliotekets  
 Strategisk, medveten rekrytering 
 Användarstudier utanför biblioteket: exempelvis Living Lab 
 Tänka i termer av fiktiva individer (persona) som representanter för kategorier/grupper 
 Kanalisera innehållet från licensierade e-resurser till de digitala miljöer där 

användarna befinner sig 
 Experimentera med det fysiska rummet 

 
Slutligen vill vi tacka för uppdraget. Det har varit ett mycket spännande och inspirerande 
arbete. 
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Cecilia Petersson, Uppsala universitetsbibliotek, sammankallande 
Helena Stjernberg, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet  
Pablo Tapia, Malmö högskolas bibliotek  
Magnus Velander, Mälardalens högskolebibliotek  
 
Kontaktperson i praktiska frågor: Berit Nilsson, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet 
 
 
UPPDRAG  
 
Att ställa frågor om framtiden är lätt, att besvara dem är desto svårare. Bibliotekens chefer har ett ansvar 
för den strategisk verksamhetsutvecklingen. Det axlas på olika sätt och med olika hjälpmedel. Nu bildas 
en Grupp för Framtidsfrågor vars uppgift blir att komplettera bibliotekschefernas pågående strategiska 
arbete med något cheferna normalt har begränsad tillgång till – ett helt förutsättningslöst och icke-
förpliktande tänkande kring framtiden.  
 
Målet är att gruppen ska generera tankegods, insikter, perspektiv och konceptuella förslag till Forum för 
Bibliotekschefer på ett sådant sätt att resultaten kan ingå som ett inslag i biblioteks individuella strategiska 
arbete och långsiktiga verksamhets- och kompetensplanering, för de bibliotek som så önskar. Resultatet 
bör också kunna användas i Forum för Bibliotekschefers (och dess styrgrupps) verksamhetsprioriteringar.  
 
Gruppens uppgift blir att fritt och utan resurshänsynstaganden, men också sakkunnigt och proffesionellt, ta 
sig an åtminstone ett (gärna fler) av områdena nedan.  
 

 • hur utnyttja och utforma bibliotekslokalerna på lärosätena i framtiden för att möta 
kundernas behov  

 
 • framtida kommunikationsformer som biblioteken bör använda sig av för att på olika sätt 

ge kunderna stöd  
 

 • framtida tjänster och funktioner som kommer att efterfrågas och bör tillhandahållas av 
biblioteken  

 
 • framtida viktiga samarbetsfusioner, nya och/eller befintliga, inom och utanför lärosätena  

 
Med ”framtid” avses minst fem år framåt.  
 
Gruppen ska redovisa resultat till styrgruppen/Forum under våren 2009.  
 
Gruppen avgör själv arbetsform, prioriteringar, fokus och (tillsammans med direkt berörda 
bibliotekschefer) arbetets omfattning i tid.  
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Biblioteken, från vilka gruppmedlemmarna kommer, förväntas allokera tillräckligt med arbetstid åt de 
berörda personerna så att gruppen kan fullfölja sitt uppdrag. SUHF kan finansiera ett tvådagarsinternat 
(inkl resor) för gruppen, om så önskas. Övriga rese- och andra kostnader står de direkt berörda biblioteken 
för.  
 
En utvärdering av gruppens arbete görs i samband med att resultat redovisas för Forum för 
Bibliotekschefer.  
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Huvudlinjer

Gruppen för framtidsfrågor

090423

Hur bygger man in förutsättningar för att ständigt 

hålla sig ajour med framtida användare. Att känna 

sin kontext, sitt sammanhang

Living Lab, möta användarna i deras miljö utanför 

bibliotekets väggar. Andra typer av 

användarstudier. Det räcker inte med enkäter.

Våga prioritera användargrupper (strategiskt 

beslut)

Inspireras av arbete med persona-modell

En ständig användargruppsdiskussioner: vilka är 

våra användare?

Return on investment: investerar resurser i en 

användargrupp ger större kundnöjdhet

Användarna
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Kundbemötande

Personligt bemötande. Varför?

Kundbemötande som konkurrensfördel

Customer relationship management system eller en plan för hur man 

vårdar kundrelationerna.

Professionellt förhållningssätt snarare än regelstyrt

Bemötandeexperter vs ämnesexperterna

Relationsspecialisten som ger feedback till resten av organisationen. 

Fingertoppen ute i verkligheten.

Olika arenor för möten (digitalt m.m.) Att vara i närheten av användarnas 

sociala nätverk. Kunden väljer vilken kanal.

Ständig bemötandediskussion

Kompetens

- Samordning av kompetensutveckling

- Kontakt med och påverkan på utbildningarna inom B&I

- Genomtänkt rekryteringsprocess i syfte att främja innovation inom organisationen

- Fortlöpande kompetensutveckling och kompetensinventering inom organisationen

- Return on investment: vad får vi ut av...?
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IT eller hur jobbar vi

IT och organisationsutveckling på bibliotek, IT 

kompetens i alla funktioner. Hur når man dit?

Bibliotekens behov av särställning i central IT-drift

Antalet system ökar och definierar våra 

arbetsflöden, generationsskifte, och fler 

driftslösningar  

Discovery & Delivery – Lokalt & Globalt

LIBRIS, WorldCat, EbscoHost, Google

Open source – Open Data – Open Access 

-Vad gör vi med den fysiska lokalen och med 

det digitala i den fysiska lokalen

- Utanför bibliotekets väggar, locka in till 

biblioteket (modern programverksamhet)

- Infrastruktur för studier och möten, socialt liv. 

Planera för lärosätets totala utbud av 

lärandemiljöer

- Integrera och desintegrera biblioteket 

Det fysiska biblioteket och 

det digitala i det fysiska

Dempsey, Lorcan (2007)

The network reconfigures the library 

systems environment 

http://orweblog.oclc.org/archives/0013

79.html
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Framtiden börjar idag

Z?

X --------------------------------------------- Y
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