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ABSTRACT

Librarians like to think that libraries contribute substantially to the progress
of research. However, libraries still seem to have serious problems getting
integrated in their parent organization on equal terms with other parts of
that organization.

The degree of integration of the library is thus the main topic of this thesis and
the purpose is to examine how the interaction between librarians and scientists
is formed and can be developed. That issue leads to concrete questions con-
cerning what part librarians play in the scientists’ work and which factors influ-
ence the cooperation or lack of cooperation.

We have chosen, for reasons of comparison, to make two case studies; one is a
branch of a university library and the other is a library in a large pharmaceutical
company. Both libraries are working in an advanced scientific environment and
both had been struggling for a better platform of cooperation with research
staff and fair acknowledgement from the parent organization.

We found, among other things, that there is a great difference regarding integ-
ration within the two types of organizations. The library and the librarians in
the pharmaceutical company are rather well integrated in the different research
teams and are welcomed by the researchers. That is considered to have a very
positive effect on the librarians as well as the research staff, whereas the degree
of integration is almost equal to zero between the branch of the university lib-
rary and the university departments.

Among the positive effects of integration that we found, we would like to draw
attention to the fact that time was saved on behalf of the researchers when lib-
rarians could identify a problem at an early stage in the research process. There
was also a great degree of job satisfaction expressed by the librarians. The lib-
rarians in the university library on the other hand, expressed frustration becau-
se of the low degree of integration with research and research programs. Rese-
archers and librarians seemed to work and operate in different and parallel
spheres.

Whether the difference between a commercial and an academic environment
as to the degree of integration is a constitutional one or one that can be chang-
ed is difficult to say without further research. However, there are strong indi-
cations that integration is more difficult to achieve in a purely academic insti-
tution.

The study shows that there is much to gain from an integrated way of working.
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1 INTRODUKTION

1.1 Inledning, bakgrund och disposition
Bibliotek tycks vara en självklarhet i samband med forskning. Det är framför allt inom uni-
versitetssektorn och inom forskningsintensiva företag som behovet av vetenskaplig infor-
mation är stort. Enligt bibliotekslagens sjätte paragraf ska det inom varje högskola finns
tillgång till ett högskolebibliotek (Bibliotekslagen 1996:1596). Företag är däremot inte ålag-
da genom en lag att ha ett bibliotek. Därmed har de företag som valt att ha ett bibliotek i
sin organisation redan gjort ett ställningstagande och visat att de tycker att ett bibliotek
tillför företaget något. Detta behöver emellertid inte betyda att bibliotekets värde och exi-
stens är självklar. Överlag tycks det vara så att bibliotek har svårt att integreras i sin moder-
organisation och att bibliotekskåren sedan länge strävar efter ett större erkännande än vad
de generellt får.

Till exempel skriver Lars Höglund och Olle Persson ”Trots att informationsanvändning
utgör ett naturligt inslag inom forskning, samhällsplanering och individuellt utvecklingsar-
bete är det sällsynt att man prioriterar resurser för informationstjänster. Detta har för
många bibliotek inneburit en successivt försämrad serviceförmåga vilket på sikt kan leda till
att man i vissa organisationer snarare avvecklar än bygger ut biblioteksfunktionerna”
(1985:150). James Matarazzo resonerar på samma sätt när han skriver att det ofta är bibli-
otekets verksamhet som drabbas hårdast vid ekonomiska nedskärningar. Bibliotek har ofta
en mindre framträdande roll i såväl den offentliga som den privata sektorn och i Knowledge
and Special Libraries kan man läsa att företagsbibliotek spelar en marginell roll i dagens före-
tag. Det är frustrerande för bibliotekarier i det moderna informationssamhället (1999).

Höglund och Persson tror att biblioteksfunktionens sidoordnade roll inom högskolesek-
torn kan vara en orsak till att bibliotekens resurstilldelning inte utvecklats i samklang med
utbyggnaden av forskningen och högskoleväsendet. De skriver vidare att sedan högskole-
biblioteken blev en del av den enskilda högskolans organisation har en konkurrenssituation
om ekonomiska resurser mellan forskning och bibliotek uppstått istället för att en samver-
kan mot gemensamma mål kommit till stånd (1985).

Höglund och Persson skriver vidare att ”de flesta bibliotekarier menar att biblioteken, vare
sig de finns i den privata eller offentliga sektorn, är en betydelsefull tillgång för moderorga-
nisationerna. Samtidigt anser många att bibliotekets resurser är underutnyttjade”
(1985:120). Problemet är att den här åsikten inte delas av alla utanför bibliotekens verk-
samhet. Det har emellertid uppmärksammats på en del håll att biblioteket måste drivas och
utvecklas i linje med moderorganisationen. Till exempel har universitetsbiblioteken i Norge
gått samman i en nationell kommitté, som ska föra samman bibliotekarierna och represen-
tanterna från moderorganisationen. Man strävar dessutom efter att universitetsbiblioteken
ska växa till att bli en professionell enhet inom universiteten och att de ska bli del av ett
nätverk både inom biblioteks- och universitetsvärlden i och utanför Norge. Man har också
som mål att hitta lösningar för nya tjänster och för finansiering (Nyborg, 1996). Professor
Maurice B. Line har analyserat de svenska universitetsbiblioteken och anser också att de
behöver integreras mer i universitetens verksamhet och att de i jämförelse med engelska
universitetsbibliotek även är finansiellt underprioriterade (Olausson, 1992). I Sverige kom
högskolebiblioteken mer i fokus i början på 1990-talet då  högskoleutredningen bland an-
nat föreslog att högskolebibliotek skulle fungera som en pedagogik resurs och att kunskap i
informationssökning skulle utgöra ett mål i sig för den högre utbildningen. Vidare föreslogs
att högskolebiblioteken skulle genomgå en modernisering. Trots detta skriver Carin Olaus-
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son i Integrerade universitet och högskolebibliotek från 1992 att högskoleutredningens visioner
inte kan förverkligas förrän det finns en insikt om biblioteks- och  informationstjänsternas
strategiska roll för universitetens och högskolornas utbildnings- och forskarverksamheter
(Olausson, 1992).

Ett sätt för bibliotek att bli mer integrerade i moderorganisationen kan vara att öka samar-
betet mellan biblioteksavdelningen och andra avdelningar. Det kan vara en idé att initiera
ett samarbete med först en avdelning för att knyta kontakter. En kontinuerlig kommunika-
tion och ökad integrering med andra avdelningar leder förhoppningsvis till att bibliotekarier
blir synligare och i förlängningen även till att statusen ökar. En grupp som borde ha stor
användning av biblioteket och dess personals kunskaper är till exempel forskare. Röster i
debatten om bibliotekens roll i forskningen betonar att samarbetet mellan bibliotekarier
och forskare är grundläggande för biblioteksverksamhetens kvalitet. Terry Hanson skriver
till exempel att det behövs ett partnerskap mellan bibliotekarier och forskare som möjliggör
för bibliotekarier att ge kundfokuserad service med hög kvalitet. Det ligger i organisatio-
nens fundamentala intresse att forskare har all information de behöver för att vinna eller
bibehålla en konkurrenskraftig position på marknaden, menar han. Det finns ingen anled-
ning för universitet att handla på annorlunda sätt än privata organisationer eftersom forska-
re även här är fundamentala för verksamheten (Hanson, 1995). På samma sätt skriver Ola-
usson att samarbetsformerna måste förbättras för att man ska kunna uppnå kvalitet, frågan
är bara på vems initiativ detta ska ske. Hon frågar sig var initiativrätten och ansvaret ligger
för att något sker (Olausson, 1992). Kanske är det oklarheterna kring ansvars- och initia-
tivtagandet som gör att utvecklingen går så sakta framåt.

Ett första steg på vägen mot ett förbättrat samarbete är enligt Hanson att förändra attity-
der. Det är fortfarande ganska vanligt bland bibliotekarier med inställningen att inte erbjuda
för mycket service, för att förhindra en ökad efterfrågan (Hanson, 1995). Vi menar att den-
na inställning kan kopplas samman med knappa resurser och en kamp mot tiden att hinna
med alla övriga uppgifter som bibliotekarier förväntas hinna med i sitt dagliga arbete, men
det kan också kopplas samman med en didaktisk tanke om slutanvändares informations-
kompetens. Förmodligen finns det fler attityder bland både forskare och bibliotekarier att
komma tillrätta med, attityder som vi tyvärr inte har möjlighet att kartlägga i den här under-
sökningen. Ett annat viktigt steg på väg mot en ökad integrering är att man medvetet arbe-
tar med de kommunikativa aspekterna och försöker motverka språkliga barriärer.

Många bibliotek är reaktiva institutioner där användarna kommer till dem istället för tvärt-
om. Hanson skriver att förväntningarna på biblioteket kan höjas genom att biblioteket age-
rar mer utåtriktat och proaktivt. De flesta framtidsvisioner baseras på föreställningar om
slutanvändares aktivare roll, det vill säga överlämnande av uppgifter till slutanvändarna,
men de flesta forskare har dock inte tid eller kunskaper att själva ansvara för sin informa-
tionsförsörjning. Akademiska forskare är beryktade för att ha lite tid, särskilt när det gäller
att besöka biblioteket. Därför är det angeläget att bibliotekarier blir mer involverade i deras
arbete, menar Hanson. Det finns olika skäl till att låta bibliotekarier sköta sökandet i data-
baser åt forskare. Hanson definierar tre argument för detta;

  Informationsexplosionen under de senaste åren har gjort det ännu svårare och mer
tidskrävande att få en överblick över ämnesområden.

 Det har blivit en större press på forskare att öka sin produktion (både vad gäller kvalitet
och kvantitet), för att driva karriären framåt.

  De ökade trenderna mot det tvärvetenskapliga i forskning gör att litteratursökningar
blir än mer komplexa och tidskrävande.
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Hanson menar att genom att arbeta på detta sätt skulle man bland annat få valuta för peng-
arna, ett ökat samspel mellan ämnesbibliotekarier och övrig akademisk personal och en
tydlig biblioteksprofil (1995). Forskares arbetssituation är alltså mer pressad och det ställer
ökade krav på hur bibliotekarier ska utveckla sin verksamhet.

Information har i vissa organisationer blivit erkänd som en viktig strategisk resurs. Om-
världen förändras snabbt och för att överleva måste organisationer bevaka vad som sker
och reagera på den erhållna informationen. Begrepp som Information Management och
Knowledge Management har vuxit fram bland managementteorierna. I litteraturen om
Knowledge Management är det tydligt att det inte finns någon enhetlig syn på begreppets
definition och innebörd, men enkelt kan man beskriva det som en process som inkluderar
bevakning av omvärlden, urval och sammanställande av relevant information och slutligen
förmedlandet av den kvalitetsgranskade informationen till rätt personer. Man talar om att
ge rätt information till rätt person vid rätt tillfälle, vilket är en princip som är svår att för-
verkliga. Vi lever alltså inte bara i en tid där informationen växer i mängd den, växer även i
betydelse. Det ställer krav på att organisationer lyckas få fram det relevanta i en allt större
informationsmängd. Många bibliotekarier i egenskap av informationsspecialister skulle
kunna ha en aktiv roll i denna process, men det är emellertid inte självklart bland chefer att
Knowledge Management är en process som skulle kunna inkludera bibliotekariers kompe-
tens.

Anders Malmsjö förklarar att bibliotekets roll som en del inom en organisation kan under-
sökas genom ”…att försöka identifiera i vad mån olika kategorier verksamma inom organi-
sationen använder biblioteket, samt vilka synpunkter dessa har på bibliotekets verksamhet
och erbjudna tjänster” (Malmsjö 1989: 90). Vi vill med detta som bakgrund undersöka vil-
ken roll bibliotekarier har i två forskningsintensiva organisationers forskning. Till grund för
undersökningen ligger ett läkemedelsföretag och ett universitet. Vår utgångspunkt är att
bibliotekarier som är integrerade i organisationens forskning ger ett adekvat bidrag till
forskningens framsteg.

Närmast följer uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter följer metodval och avgräns-
ningar. I andra kapitlet redogörs för tidigare forskning, teoretiska aspekter och den littera-
tur som belyser uppsatsens frågeställningar. Resultaten från fallstudierna på företaget pre-
senteras i kapitel tre och i fjärde kapitlet presenteras resultaten från studien på universitetet.
Analyserna följer i avsnitten fem och sex, med biblioteken presenterade i samma ordning
som tidigare. Kapitel sju utgörs av diskussion och slutsatser.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet är att se hur samspelet mellan forskare och bibliotekarier kan se ut. För att nå syftet
ämnar vi undersöka vilken roll bibliotekarier spelar i forskares arbete och vilka faktorer
som kan påverka samspelet. Vi har valt att göra fallstudier på ett läkemedelsföretag och ett
universitet. Trots att universitetets och företagets kontexter är unika ligger det ett visst in-
tresse i att jämföra organisationerna. Det är dock inte vår avsikt att göra en komparativ
undersökning. Det är inte heller vår avsikt att bedöma eller evaluera bibliotekens arbetssätt.
I strävan efter att få en heltäckande bild kommer undersökningen att utföras ur fyra olika
aspekter: forskares, bibliotekariers, bibliotekschefers samt ur de närmaste övre chefernas
perspektiv.

Med ovanstående som bakgrund har vi utvecklat följande forskningsfrågor:

1. Hur integrerade är bibliotekarierna i forskarnas arbete?
2. Hur påverkar kompetensen samspelet mellan bibliotekarier och forskare?
3. Hur påverkar kommunikationen samspelet mellan bibliotekarier och forskare?

Samtliga undersökta bibliotek har unika namn men vi har valt att genomgående kalla dem
för just bibliotek. I de fall sammanhanget gör det nödvändigt att skilja dem åt benämns de
som företagsbiblioteket, universitetsbiblioteket och fakultetsbiblioteket. Oavsett utbildning
och titlar på olika befattningar benämns personer som har som huvudsakliga arbetsuppgift
att hantera information som bibliotekarier.

1.3 Metod och avgränsningar
Vi har använt oss av en kvalitativ metod: genomgående har vi valt att göra intervjuer som
varit halvstrukturerade. Intervjuerna har föregåtts av att en kort beskrivning av uppsatsens
syfte, och intervjuns faktafrågor har e-postats några dagar i förväg för att få ut så mycket
som möjligt av intervjun faktamässigt. Frågor som anknyter till värderingar och upplevelser
sparades till intervjutillfället för att bevara spontanitet och ärlighet. Intervjuerna ägde rum i
respondenternas egen miljö dels för att skapa trygghet i en situation som annars lätt kan
upplevas som onaturlig och dels för att få en uppfattning om deras egen miljö. Vi har dess-
utom eftersträvat en informell nivå för att skapa en förtroendeingivande stämning.

Respondenterna verkade seriösa och positivt inställda till att delge oss sina synpunkter. Två
intervjuer genomfördes på engelska och för att vara säkra på att frågorna inte skulle kunna
misstolkas granskades våra intervjuplaner av en bibliotekarie med brittiskt ursprung. Inter-
vjuerna som spelades in, det vill säga alla utom en, har transkriberats ordagrant. Dessutom
har tydliga tveksamheter och skiftningar i tonläge noterats. De intervjuer som genomfördes
på engelska har översatts av oss, och vi är medvetna om att vissa nyanser kan ha försvunnit
i översättningen. Eftersom ljudkvaliteten var mycket skiftande förlorades i vissa intervjuer
en del information. Vid den intervjun som inte spelades in, fördes noggranna anteckningar
och säkerligen föll viss information bort redan här, men det var respondentens önskan att
inte bandas.

Det har varit en styrka att vara två, eftersom det har möjliggjort att en av oss har kunnat
föra anteckningar, medan den andre har skött själva intervjuandet. En ytterligare aspekt är
att vi har kunnat jämföra våra intryck och tolkningar.
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Det finns nästan inga organisationer vars organisatoriska struktur är identiska, varför det
blivit omöjligt att intervjua personer i exakt samma position i de båda undersökta organisa-
tionerna. Något som kan ha påverkat undersökningens resultat är att respondenterna inte
alltid utsetts av oss. Till exempel förmedlades forskarnas namn till oss via företagets bibli-
otek. Det kan då ifrågasättas om det verkligen är genomsnittsforskaren som intervjuats,
eller om respondenterna är forskare som särskilt ofta utnyttjar biblioteket. En annan aspekt
är att de intervjuade forskarna på företaget kan ha upplevt krav på att förhålla sig lojala mot
den egna organisationen eftersom det var känt att de deltog i studien. Personalen på uni-
versitets- och fakultetsbiblioteket visste däremot inte vilka forskarna var.

Pilotintervjuer har genomförts på ett telekommunikationsföretag i Lund. Vi har genomfört
fem intervjuer där för att säkra frågorna, eftersom intervjuplanerna är anpassade efter re-
spektive respondents befattning. Vi har även gjort en pilotintervju på engelska. Vi inser att
undersökningen bygger på för få intervjuer för att några absoluta slutsatser ska kunna dras.

För att få svar på våra frågor har vi inom respektive organisation intervjuat:
1. Forskare för att se vad de har för behov av, förväntningar och syn på bibliotekarier.
2. Bibliotekarier för att se hur de ser på sig själva och vilken roll de kan och vill ha i fors-

karnas arbete.
3. Bibliotekets chef för att få del av överblicken som en bibliotekschef har beträffande

bibliotekets möjligheter och begränsningar.
4. Bibliotekets närmaste chef (uppdragsgivaren) för att se hur bibliotekets verksamhet

prioriteras, vilken status biblioteket har och synen på hur bibliotekarier kan samarbeta
med organisationens forskare.

Anledningen till att ett universitetsbibliotek och ett företagsbibliotek är föremål för under-
sökningen är att båda verkar i forskningsintensiva miljöer som är beroende av att forsk-
ningen håller hög kvalitet. Biblioteken liknar varandra i och med att deras respektive mo-
derorganisation driver akademisk forskning, och därmed står båda biblioteken inför upp-
giften att stödja forskares arbete. Båda är dessutom suborganisationer som ska samverka
med andra avdelningar inom organisationen och (tillsammans) nå uppsatta mål. Vi är med-
vetna om att villkoren för de olika organisationerna är olika inte minst med tanke på eko-
nomi, effektivitetskrav, prestige och målsättning. Vad gäller forskare har vi försökt att få en
så homogen grupp som möjligt. Utmärkande för forskarna inom både företaget och uni-
versitetet är att de sysslar med naturvetenskaplig akademisk forskning. Det är en forskning
som till skillnad från den tillämpade inbegriper mer litteraturstudier och orientering i större
informationsmängder.

Forskarna inom universitetet använder både universitetets och fakultetens bibliotek och
därför intervjuades en bibliotekarie från båda ställena. Bibliotekschefen på fakultetsbiblio-
teket fick svara på intervjufrågor anpassade för en bibliotekarie i fallstudien inom universi-
tetet, medan chefen för universitetsbiblioteket fick svara på frågor anpassade för biblio-
tekschefen. Vi tyckte att detta var det mest rättvisa utifrån de rådande förhållandena. Fors-
karna på universitetet har även tillgång till företagets bibliotek. Det är dock fakultetsbiblio-
tekets förhållanden som uppsatsen främst kommer referera till.

Vi har inte tittat på specifika ekonomiska förutsättningar för biblioteken, utan koncentrerat
på sociala förutsättningar. Bibliotekens organisatoriska och fysiska läge är aspekter som
påverkar hur de sociala kontakterna kan skapas, befästas och underhållas. Att titta djupare
på bibliotekens struktur och hela organisationens struktur faller utanför uppsatsens ramar.
Vi har inte tittat på andra användargrupper än forskare, eller tagit hänsyn till ålder och kön.
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2 LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 Tidigare forskning om bibliotekets roll i organisationer
En svårighet för bibliotek är att resultaten av dess verksamhet inte går att mäta. Åtminsto-
ne har det inte hittills kommit fram mätmetoder som visar effekterna av biblioteksverk-
samhet i en organisation. I och med att man inte kan mäta dess värde är det också svårt att
tillskriva det betydelse. Detta berörs bland annat i två undersökningar som gjordes 1990
och 1995 av James Matarazzo. Undersökningen från 1995 visar också att det i en del fall
sker utvärdering beroende på den närmaste chefens intresse och det som mäts för att avgö-
ra bibliotekets värde ofta är användarundersökningar och informell feedback från använda-
re. Vidare är det vanligt att titta på antalet beställningar eftersom att ökat antal beställningar
ses som ett bevis på att man tillfört något till organisationen. Biblioteket anses bidra till
företaget genom att forskare kan spara tid tack vare bibliotekets service, tid som istället kan
läggas på forskarens specialiserade arbete (Knowledge and Special Libraries, 1999).

Även Margareta Nelke undersöker vilket värde information har för företag i sin rapport
Knowledge Management in Swedish Corporations. I studien ingår åtta svenska företag, varav hälf-
ten har ett företagsbibliotek. Nelke fokuserar på hur information används och hanteras,
informationens värde, företagsbibliotekets roll i knowledge management-processen och
strategier för framtiden.

Genom den värdefulla externa informationen får forskare nya produktidéer och dessutom
kan nya marknader öppna sig. Det mest kostsamma i det här sammanhanget är att läsa in-
formationen då tiden det tar att läsa kostar mer än hanteringen runt informationen. Nelke
har gjort beräkningen att de fördelar som läsningen av extern information för med sig gör
att varje läst och tillämpat dokument har ett värde från 20 000 till 120 000 SEK. Det finns
emellertid fortfarande mycket att lösa i den här processen. Nelkes undersökning visar att få
företag har tydliga strategier för hur extern information hämtas in, sprids, läsas och tilläm-
pas. I några fall har man dock, med bland annat bibliotekens hjälp, upprättat system för
detta. Informationen kommer fortsätta att öka i omfång och likaså dess betydelse som
konkurrensmedel, menar Nelke. Individen kommer ha höga krav på sig att hitta, tillägna sig
och reagera på erhållen information. I den processen kan företagsbiblioteket spela en viktig
roll, menar Nelke (Nelke, 1998).

En utvärdering av Lunds universitets biblioteksverksamhet har nyligen genomförts. 3000
studenter, lärare/forskare och doktorander ombads via en enkät svara på främst tre huvud-
frågor: Vilka tjänster som utnyttjas, om användaren är nöjd med kvaliteten och servicen på
de tjänster som utnyttjas samt uppfattningen på den egna kompetensen när det gäller in-
formationssökning.1 Resultatet visar att de flesta inom samtliga grupper är mycket nöjda
med kvaliteten och servicen på biblioteken. De flesta anser även att den egna informations-
kompetensen är hög. Åsa Lindberg-Sand som lett utvärderingen anser dock att informa-
tionskompetensen knappast kan vara särskilt hög eftersom få av bibliotekens kvalificerade
tjänster utnyttjas. I och med det ser hon ett stor pedagogisk ansvar för biblioteken tillsam-
mans med institutionerna, som får en allt viktigare roll i undervisningen.

Undersökningen visar också att doktoranderna, som är en stor nyckelgrupp för biblioteken,
vill bli mer delaktiga i bibliotekets utveckling. Lindberg-Sand påpekar att utvärderingen gett
henne insikten att forskare inte behöver biblioteket i egenskap av förvaringsplats för böck-
                                                  
1 Utvärderingen hade en svarsfrekvens på ca 65%.
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er. Vad de behöver är snarare ett modernt bibliotek som är ett ”levande nätverk av pågåen-
de kunskapsutveckling av lika stor betydelse för studenter, doktorander och forskare”
(Lindh, 2001)

2.1.1Integrering
1998 gjordes en magisteruppsats i Borås som behandlar hur organisationen på ett företags-
bibliotek tillmötesgår användarbehoven. I undersökningen, som dock hade en svarsfre-
kvens på endast 13%, tillfrågades prekliniska forskare om det skulle vara positivt om någon
från biblioteksfunktionen medverkade i forskningsprojekt som informationsspecialist. Det
visade sig att många inte hade någon uppfattning i den frågan, men 34% var positiva till en
kontaktperson från biblioteket. 40% var negativa till en egen kontaktperson och 23% var
negativa till att en informationsspecialist medverkade i projekten. Vidare visade undersök-
ningen att forskarna främst är beroende av information i den första forskningsfasen men
att formella informationskällor används under hela det prekliniska forskningsarbetet.

Samma undersökning visar att många prekliniska forskare självständigt söker i olika databa-
ser och på Internet med egenkonstruerade söksträngar. De hade dock tilltro till biblioteks-
personalens förmåga att snabbt kunna sålla bland tillgänglig information. Från både forsk-
ningens och bibliotekets sida påpekade man betydelsen av omvärldsbevakning vid starten
av ett nytt forskningsprojekt, men vissa forskare hade inte observerat att deras bibliotek
bedriver omvärldsbevakning (Karlsson och Letmark, 1998).

I Åsa Odes magisteruppsats Fyra forskares informationsförsörjning och bibliotekets roll i denna pro-
cess – en fallstudie på AstraZeneca R&D Lund  kartläggs fyra forskares informationsförsörjning
inom den prekliniska verksamheten och vilken roll företagets bibliotek spelar i denna. Un-
dersökningen visade att det är personliga kontakter tillsammans med tryckt vetenskaplig
information som är forskarnas viktigaste informationskällor. Det kommer även fram i un-
dersökningen att bibliotekarier ser fördelar med att låta biblioteket få en större roll i infor-
mationsförsörjningen för att på så vis frigöra tid och resurser för forskning. Vidare menar
bibliotekarierna att forskare har väldigt olika informationsbehov och anser att de skulle
behöva mer kontakt med forskningsavdelningarna för att bättre kunna förutse och tillfreds-
ställa de informationsbehov som finns hos de olika forskarna.

För att bibliotekarier ska bli delaktiga i informationsflödet anser Ode att det skulle vara
fördelaktigt att ha informationsspecialister närvarande vid möten och projektgrupper. På så
vis behöver inte forskarna uttrycka sina informationsbehov utan bibliotekspersonalen kan
identifiera behoven bara genom att deltaga i diskussionen. Ode tror dessutom att bibliote-
karierna skulle ha en stor funktion att fylla genom att de skulle kunna identifiera verktyg
och vägar  för information som forskaren själv inte tänkt på eftersom han eller hon är spe-
cialist inom ett helt annat område (Ode, 2000).

2.1.2 Kompetens
Annika Hector och Maria Nygårds undersöker i sin magisteruppsats från 1997 bibliotekets
roll i företags informationshantering. Studien gjordes vid ett svenskt och två japanska fö-
retagsbibliotek. Uppsatsen fokuserar på informationsförsörjning, omvärldsbevakning och
konkurrenskraft och utgångspunkten är att bibliotek borde kunna spela en viktig roll när
det gäller lagring av information och genom att arbeta stödjande gentemot omvärldsbevak-
ningen.
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Resultatet av undersökningen på det svenska företaget visar att biblioteket har svårt att
förankras bland cheferna. Biblioteket och dess tjänsteutbud har inte heller nått alla i den
övriga personalstyrkan. Cheferna ser inte något större behov av ämneskunskaper hos bibli-
otekspersonalen, men en av cheferna tycker dock att man kan involvera bibliotekarierna
mer i vissa projekt. Han menar att bibliotekarierna på så vis skulle bli medvetna om vilken
information som kan efterfrågas. En av cheferna uppmärksammar också ordet bibliotek.
Han anser att det leder till tankar om traditionell folkbiblioteksverksamhet snarare än att se
det som en strategisk resurs. På ett av de japanska företagen ansåg chefen att bibliotekets
roll är att vara en informationscentral och stödfunktion för forskarna. Det kom också fram
i undersökningen att bibliotekarierna här behöver kontinuerlig utbildning och ett ökat sam-
arbete med andra avdelningar för att kunna utmärka sig (Hector och Nygårds, 1997).

Matarazzos undersökning visar att det finns olika åsikter om vad bibliotekets verksamhet
bidrar med till organisationen. De flesta anser att biblioteket bidrar med strategisk infor-
mation som till exempel att hålla koll på de senaste trenderna inom forskning och teknolo-
gi. Ett fåtal anser att det inte alls finns någon länk mellan biblioteket och företagets strategi.
Cheferna hade svårt att beskriva vad som saknades i bibliotekets utbud av tjänster, men
något som nämndes var elektroniska tjänster och brister i bibliotekariernas tekniska kun-
skaper. Få sätter bibliotekens problem eller brister i samband med personalbrist och bara
14% anser att det behövs kvalificerad personal för arbetet. Det är dock bara ett obetydligt
antal som saknar forskarkompetens av bibliotekarierna (Knowledge and Special Libraries, 1999).

God kommunikationsförmåga och snabbhet framhålls som de mest uppskattade dragen
hos bibliotekarier. En del tycker att bibliotekariernas största bidrag sker genom deras kun-
skap om olika informationskällor och deras kännedom om källornas olika styrkor. En fjär-
dedel tycker att bibliotekarier bör ha ekonomisk och teknisk kunskap, man menar att en
sådan kunskapsgrund behövs för att kunna utveckla tjänster och produkter som följer or-
ganisationens föränderliga behov. Det är bara 5% som nämner utbildning som en viktig
verksamhet (Knowledge and Special Libraries, 1999).

I Bibliotekarien, det vetenskapliga biblioteket och forskaren undersöks bland annat vilka nya krav
som ställs på bibliotekariers kompetens inom vetenskapliga bibliotek. Man jämför dessut-
om bibliotekariers professionalisering med motsvarande yrkeskategoriers. Resultaten visar
bland annat att bilden av vad som ingår i bibliotekarieyrket är splittrad. Beträffande biblio-
tekariers kompetens anser både bibliotekarier och forskare överlag att de har tillfredsstäl-
lande kompetens. Det finns dock vissa områden där kompetensen behöver förbättras, som
till exempel att ha mer kontakter med forskningen, bli bättre på att möta och förstå kund-
behov. Det råder delade uppfattningar om huruvida bibliotekarier behöver ha ämneskun-
skaper. Så många som 58% av bibliotekarierna och 40% av forskarna anser att bibliotekari-
erna behöver ha en del ämneskunskaper. För framtiden identifierades bland annat den
strategiska kompetensen som viktig för att biblioteket inte ska bli ”en isolerad enhet”
(1993: 23). Undersökningen gjordes 1993 och mycket av de förändringar man då väntade
sig skulle ske inom yrket har inträffat. Bland annat nämns att forskarna alltmer söker in-
formation från sina arbetsrum och forskarnas nätverk blir mer omfattande tack vare tekni-
ken. Därmed blir biblioteket inte nödvändigtvis en mellanhand, utan informationen tar
vägen förbi biblioteket (Frank och Hede, 1993).
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2.1.3 Kommunikation
Vad gäller kontakten mellan bibliotekarier och forskare visar Frank och Hedes undersök-
ning att hälften av bibliotekarierna har daglig kontakt med användarna och mer än hälften
av forskarna besöker biblioteket minst en gång per månad (1993). Odes undersökning visar
att forskarna tycker att det är negativt att informationsteknologin fört med sig färre per-
sonliga mötessituationer. De menar att personliga kontakter med kollegor ger inblick i vil-
ken specialitet den personen har (2000). Vi menar att det borde gälla även mellan bibliote-
karier och forskare. Frank och Hede tycker sig se en skillnad mellan bibliotekariers och
forskares sätt att beskriva problemsituationerna. Medan forskarna fokuserar på det tekniska
betonar bibliotekarierna relationerna mellan dem. Ur forskares perspektiv kan problemfyll-
da situationer till exempel handla om teknik, konsultationer och ämneskunskap. Frank och
Hede tar dessutom upp ett samband mellan arbetstillfredsställelse och utveckling av yrkes-
identitet. Undersökningen visar att bibliotekarierna på det stora hela har en positiv upple-
velse av sitt arbete beträffande relationer , inflytande och kontroll, vilket borde vara en bra
grund för att skapa en yrkesidentitet. Frank och Hede menar emellertid att bibliotekarieyr-
ket bara är professionellt till hälften, det vill säga en semi-profession (1993).

Matarazzo intervjuade de chefer som biblioteken redovisade sin verksamhet till för att få en
objektiv bild av hur företag värderar bibliotek. Resultaten visar bland annat att bibliotekets
roll är ganska svag och otydlig i företagets informationshantering: ”Librarians have little say
on the firm’s information policies and mission. Few responents could state what exact
function the library performs within the firm’s information structure” (Knowledge and Special
Libraries, 1999: 131).

I Karlssons och Letmarks undersökning kom det fram att bibliotekariers yrkeskompetens
och ämneskunskaper är grundläggande och statusgivande i kontakten med forskarna. Även
bibliotekschefen anser att hennes bakgrund som mikrobiologisk forskare underlättar hen-
nes förmåga att se hur information, medier och personal ska integreras för att erbjuda bästa
möjliga service till bibliotekets kunder. Det kom också fram att marknadsföring och kvali-
tetssäkring är viktigt i dialogen mellan forskarna och Bibliotek & Dokumentation (1998).

I samtliga de här undersökningar är det fokus på biblioteket som enhet. Undersökningarna
visar att bibliotekarier måste rättfärdiga sin existens oavsett om de tillhör en offentlig eller
privat organisation. Samtidigt visar de hur viktiga de personliga kontakterna är, vikten av att
bibliotekarier har ämneskunskaper och att de är insatta i forskares arbetssituationer. Vi pla-
cerar därför vår undersökning på det personliga planet mellan bibliotekarier och forskare.
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2.2 Organisationers inre liv
Det finns många olika organisationsformer. Det skulle vara orimligt och omöjligt att här
redogöra för alla olika former såväl som att se till de undersökta organisationerna som hel-
het. En organisationsform som dock är intressant när det gäller biblioteks struktur är ad-
hocratin, som ibland används som komplement till andra organisationsformer. En adhoc-
rati karakteriseras enligt Mats Alvesson av personal som kombineras

”…i olika projektteam i syfte att lösa specifika uppgifter under en period. Personalen består
till stor del av specialister som står till tjänst med innovativa lösningar. Projektgrupper bildas
och upplöses efter hand, beroende på uppgiftens art. Arbetet är normalt nästan omöjligt att
formalisera och standardisera. Ömsesidig anpassning mellan de involverade projektmed-
lemmarna, till stor del baserat på informell kommunikation, är den viktigaste koordinerings-
mekanismen[…]Adhocratin innebär att organisationens delar tillfälligt sätts samman efter de
behov och förutsättningar som råder för stunden. Koordination och ledning präglas av
ganska hög grad av decentraliserat beslutsfattande och av ömsesidig anpassning mellan pro-
jektmedarbetare snarare än ovanifrånstyrning” (1999:98, 109).

Det är även vanligt att personalen är välutbildad medan graden av specialistkompetens och
erfarenheter varierar. Det kan vara en väldigt viktig del av organisationen med en utpräglad
specialistkompetens. I en adhocrati har vissa nyckelpersoner viktiga positioner och det le-
der till att organisationer som tillämpar adhocrati blir mycket sårbara för uppsägningar (Al-
vesson, 1999). De karaktäristika som Alvesson målar upp för en adhocrati gör att vi anser
att det är en organisationsform som passar när bibliotekarier och forskare har ett tätt sam-
arbete

Av det stora antal olika definitioner av ordet kultur som finns väljer vi att presentera en
som är formulerad av Björn Nilsson, och den lyder: ”[kultur är] arbets- och tankesätt, ut-
tryckssätt som kännetecknar en grupp människor” (1994). Ett begrepp som är snävare än
kultur är organisationskultur, och för att definiera det använder vi Lars H Bruzelius och
Per-Hugo Skärvads beskrivning: ”med en organisations kultur menas dess inre liv, det vill
säga sättet att leva, tänka, handla och vara i just den organisationen” (2000:328). Vidare
skriver Bruzelius och Skärvad att det finns vissa kriterier som bär upp och förklarar en or-
ganisations kultur. Dessa kriterier kan vara idealmål, dominerande idéer och värderingar,
förebilder, normer och regler samt informella kommunikationskanaler. Vad man syftar på
när man talar om en organisationskultur kan emellertid variera. Det kan vara summan av
alla subkulturer i organisationen, samverkan mellan organisationens subkulturer eller den
dominerande kulturen (Bang, 1999). Ordet organisationskultur innefattar alla dessa aspek-
ter, men man måste vara klar över vad man avser när man talar om en organisations kultur.

Det som är intressant för vår undersökning i detta sammanhang är att forskarna och bibli-
otekarierna tillhör olika avdelningar, med olika specialistkompetenser, inom organisationen
och därmed även olika subkulturer. I samverkan mellan dem är det rimligt att anta att
kommunikationen färgas av detta. Med subkultur menas en delkultur eller undergrupp som
finns inom organisationen. Dess medlemmar upplever att de är en tydlig grupp som skiljer
sig mot omgivningen (Bang, 1999). Trice och Beyer framhåller tre betingelser som starkt
bidrar till att subkulturer bildas: tät och nära kontakt, gemensamma erfarenheter och ge-
mensamma personliga egenskaper. Genom dessa betingelser uppstår sammanhållning och
gemenskap mellan människor (Trice och Beyer, 1993). Man kan tillhöra flera subkulturer
på samma gång och dessa kan också gå in i varandra. Så är fallet med exempelvis forskare
som har en gemenskap med sina ämnesbröder och en annan med forskare i stort som de
delar profession med. Genom en tät och nära kontakt med bibliotekarier skapas gemen-
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samma erfarenheter och kanske uppstår en tredje subkultur av medlemmarna i forsknings-
projekten.

För att undersöka bibliotekariers och forskares samspel måste man ta hänsyn till de olika
subkulturerna och försöka identifiera i vilken mån detta skapar sociala och språkliga barriä-
rer. En djupare insikt om att de utgör olika subkulturer skulle kunna bidra till en ökad för-
ståelse och därmed skapa bättre möjligheter att upprätta ett professionellt samarbete. Sub-
kulturer har olika sätt att förhålla sig till varandra. Bang (1999: 32) beskriver att de kan

 stödja eller främja varandra
 vara motsträviga och därmed hämma varandra
 vara oberoende och därmed inte påverka varandra

Betydelsen av ordet samspel signalerar att det är den första av ovanstående punkter som
bibliotekarier och forskare bör arbeta efter i syfte att nå största effekt av den samlade kom-
petensen i ett tätt samarbete. Formellt tilldelas varje medlem en roll i organisationen så att
vederbörande får en viss plats i statushierarkin, men den informella statushierarkin kan
skilja sig avsevärt från detta. Frågan är vad som ska ge status och makt i organisationen. Är
det yrkeskunskap, förmåga att åstadkomma bra resultat, gott omdöme bland kollegor, bra
karaktär eller social kompetens (Bang, 1999)? Det är här omöjligt att ge ett tillfredsställande
svar på frågan eftersom det kräver djupare undersökningar av attityder och organisations-
kulturerna. Vad som är statusbringande kan dessutom vara olika inom olika yrkeskategori-
er. Tydligt är att ledarens och ledningens signaler här blir viktiga.

Wolvén, tillsammans med Bruzelius och skärvad, framhåller ledarens betydelse för organi-
sationskulturens riktning. De menar att det är ledarens roll att vara en förebild och att visa
vilken kultur som är önskvärd. Det finns flera sätt att visa detta på. Bland annat bör ledaren
vara särskilt kompetent när det gäller att motivera personalen, att kunna förankra föränd-
ringsidéer i organisationen samt att etablera och förmedla värderingar som organisationen
står för. Det är också viktigt att ledaren har stor kommunikativ förmåga samt att kunna
sätta upp tydliga visioner och kvalitetskrav. Med detta kommer också förmågan att utvärde-
ra och belöna utförda prestationer och ge snabb feedback, skriver Wolvén. Genom rekryte-
ringar, befordringar och eventuella avsked ska också den önskvärda kulturen synas (Wol-
vén, 2000). Det är också ledaren och ledningen som skapar förutsättningar för att avdel-
ningar ska bli mer integrerade i varandras verksamheter inom organisationer.

2.3 Teamwork
En arbetsform som är vanlig relativt vanlig är teamwork. Definitionen av ett team är att det
består av ett litet antal individer med kompletterande kompetenser som är engagerade i ett
gemensamt ansvar för att nå målet. Utmärkande för ett teamet är att det har ett mål med
sin verksamhet, vilket gruppen nödvändigtvis inte har (Bruzelius och Skärvad 2000).

Savage (5th generation management, 1996) diskuterar begreppet virtuella grupper. De består
av en samling individer som plockas från olika grupper vid ett visst tillfälle för en viss upp-
gift. Några av de aspekter som enligt Savage är karakteristiska för virtuella grupper är även
av intresse för teamwork mellan bibliotekarier och forskare. De är bland annat att de mer
bygger på kunskap än funktion. En individ ses som en bärare av en viss kunskap eller
kompetens snarare än utförare av en aktivitet/funktion. I samspelet mellan bibliotekarier
och forskare innebär det att man tar tillvara på varandras olika kunskaper och tillsammans
löser uppgifter. Man bortser då ifrån att forskaren är den som ska utveckla produkter och
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att bibliotekarier ska tillhandahålla information. Gränserna suddas ut och ett mer interaktivt
arbetssätt tar form. I det arbetet är möjligheten att komma åt information och att föra en
dialog central (Bruzelius och Skärvad 2000). Ett nära samspel skulle även motverka en ne-
gativ konkurrens om till exempel ekonomiska medel som annars lätt kan uppstå mellan
avdelningarna.

Lind och Skärvad beskriver tre sätt att organisera team vilka kräver olika grader av samspel
mellan medlemmarna, nämligen: rolldifferentierade, rollintegrerade och rollkomplette-
rande team. Rolldifferentierade team innebär en ganska låg grad av interaktion, kommuni-
kation och samarbete. Var och en utför sina uppgifter och arbetsprocessen sker sekventi-
ellt. Den andra typen av teamwork som nämns, rollintegrerade team, definieras däremot av
en hög grad av interaktion och kommunikation mellan teamets medlemmar. Arbetet sker
parallellt och medlemmarna måste både samspela och fokusera på sina uppgifter. Det här
ställer krav på kommunikationsförmågan hos medlemmarna men även på personkemin
dem emellan. Medan den rolldifferentierade modellen lämpar sig bäst för uppgifter där
rolluppdelningen är tydlig och där uppgiften alltid följer samma mönster passar det rollin-
tegrerade arbetssättet till mer dynamiska arbetsprocesser. Det mest utmärkande för roll-
kompletterande team är att personerna ibland får ersätta varandra. Därmed krävs ett sam-
arbete som präglas av dynamik och flexibilitet. Det här är alltså den modell som präglas av
den högsta graden av integrering mellan medlemmarna (1998).

Bra personkemi mellan medlemmarna är väsentlig för samarbetet och deras gemensamma
prestation. Lind och Skärvad beskriver hur viktigt det är att sträva mot samma mål och
respektera varandras kompetenser. De ger ett exempel från näringslivet: i arbetet med att
framställa Losec, som påbörjades 1966, fanns för Astra både mot- och medgångar. Hässles
dåvarande forskningschef Ivan Östholm beskriver teamets framgång i och med en omor-
ganisation och ny projektledare (Sven-Erik Sjöstrand) så här:

 ”…Olbe [magsårsspecialist och docent vid Sahlgrenska Sjukhuset] fick nu en samarbet s-
partner som talade samma biologiska språk som han själv. Personkemin mellan dem stämde.
När jag såg dessa båda forskare samarbeta fick jag klart för mig den viktigaste förutsättning-
en för ett väl fungerande samarbete mellan universitetsforskare och industrins forskare. Vi
måste ha ömsesidig respekt för varandras vetenskapliga kompetens. Samarbetet måste bygga
på ett starkt gemensamt intresse att nå de mål man diskuterat fram. Alla måste vara överens
om vägarna till målet. Forskarnas måste trivas ihop” (1998:123).

Östholm beskriver vidare hur interaktionen i gruppen blev mycket tätare och att de båda
forskarna började träffas på egna initiativ utan formella  kallelser till möten (Lind och Skär-
vad, 1998). Även i samspelet mellan bibliotekarier och forskare krävs det bra personkemi
och ett intresse av att sträva mot samma mål samt respekt för varandras kunskapsområden.

Bibliotekarier och forskare tillhör, som tidigare nämnts, olika grupper inom sina respektive
organisationer och eftersom professionella grupper ofta definierar sig med den egna yrkes-
kåren än med andra individer på arbetsplatsen kan det vara svårt att verka över gruppgrän-
serna (Bruzelius och Skärvad, 1998). Det ligger i människans natur att söka sig till andra
människor som vi uppfattar har liknande åsikter, bakgrund, erfarenheter och intressen.
Därför är det är det inte konstigt att forskare i många fall väljer att hellre prata med andra
forskare inom och utanför organisationen än att vända sig till bibliotekarier för att få in-
formation.

Karakteristiskt för en effektiv arbetsgrupp är att det finns rätt kompetens i gruppen, att
målsättningen är tydlig, att kommunikationen är riklig och innehåller både känslor och tan-
kar, att individuella olikheter accepteras, att gruppmedlemmarna lyssnar på varandra, att
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maktkamp inte förekommer samt att gruppen gemensamt utvärderar sitt arbete och sina
prestationer. Det är också viktigt på vilket sätt gruppens medlemmar kommunicerar. För
att kommunikationen skall vara effektiv bör den kännetecknas av öppenhet och feedback
(Bruzelius och Skärvad, 2000).

Studier vid University of California, Los Angeles i USA (Lawler, Organizing for the Future,
1996) visar att tre grundförutsättningar måste vara uppfyllda för att team ska bli effektiva:

 ”Team måste veta vad de förväntas åstadkomma och ges klara uppgifter att lösa.
 Team måste arbeta med meningsfulla uppgifter så att teammedlemmarna blir motiverade och, i kraft

av sin motivation, effektiva.
 Teamets medlemmar måste kunna fungera som ett team.” (Bruzelius och Skärvad 2000:306).

En bra grupp har dessutom stark sammanhållning. Det får man genom en flexibel och
kompetensbaserad arbetsfördelning Det är alltså en kombination av sociala förutsättningar,
sammansättning av kompetens och målinriktning som hittills framhållits.

2.4 Kompetens, identitet och yrkesroll
Med tanke på att bibliotekariers verksamhetsfält är brett finns det inget entydigt svar på
vilken kompetens bibliotekarier har eller behöver. Det är många olika delar som ryms i
arbetsfältet. Förutom själva bibliotekarieutbildningen som grund utvecklar bibliotekarien en
nisch, dels med hjälp av sina ämnesstudier och dels genom erfarenheterna i sitt arbetsliv
vilket gör att bibliotekarier både har en gemensam grund och en individuell sådan (Falk och
Litbo-Lindström, 2000). Det råder stora skillnader mellan folk- och forskningsbibliotekari-
ers verksamheter och även mellan olika arbetsplatser inom de båda verksamhetsområdena
kan skillnaderna vara stora. I början av 90-talet genomgick bibliotekarieutbildningarna i
Sverige en akademisering som bland annat breddade bibliotekariernas kompetens och gjor-
de dem redo att arbeta inom hela informationssektorn. Emilie Falk och Susanne Litbo-
Lindström menar att breddandet av utbildningen kan ha gjort yrkesidentiteten mer svårde-
finierad: ”de ’nya’ bibliotekarierna har ingen egen nisch utan ska istället vara rustade för
hela informationssektorn. Den ökade bredden verkar också ha gjort många respondenter
vilsna i sin yrkesidentitet. Det är svårt att komma åt yrket om inte kunskaperna är exklusiva
för professionen” (2000: 53). De menar vidare att utbildningarna måste förtydliga vilka
arbetsmarknader som finns och vilken kompetens bibliotekarierna erhåller under utbild-
ningen (2000).

Grunden för en stark eller tydlig profession är alltså att ha unika kunskaper som gör en
grupp människor oersättliga, som till exempel läkare och domare vars professionalisering
har pågått under lång tid. Nyare grupper med tydlig profession finns också, till exempel
psykologer. Cecilia Frank och Gunnar Hede skriver också om så kallade semiprofessionella
grupper som inte har unika kunskaps- och arbetsområden och inte heller den makt som
brukar följa med det. De menar att bibliotekarier hör till den semiprofessionella gruppen
(1993). Traditionellt har bibliotekarier varit ensamma om att kunna samla in information,
förvara och återfinna den, men tack vare tekniken har de här kunskaperna kunnat förmed-
las till en bred allmänhet. Bibliotekariers arbetsuppgifter har utvecklats, försvunnit och till-
kommit i ett högt tempo på grund av den tekniska utvecklingen och det föränderliga sam-
hället. Bibliotekarien har även börjat arbeta inom olika organisationer med uppgifter som
inte är biblioteksspecifika. I den världen är bibliotekarien ingalunda ensam om sina kunska-
per och arbetsuppgifter. Det informationsvetenskapliga fältet rymmer många olika slags
arbeten och det finns inte krav på någon särskild formell utbildning för många av de upp-
gifterna. Utifrån det perspektivet har bibliotekarien en otydlig profession (Feather, 2000).
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Hur bibliotekariers kompetensprofiler ska se ut måste bedömas utifrån den miljö de verkar
i. Bibliotekariers kompetens blir därmed lika svårdefinierad som deras yrkesroll. Den otyd-
liga yrkesidentiteten kanske ställer till med problem inom den egna kåren och riskerar dess-
utom att utgöra hinder i de lägen då yrkeskåren ska samverka med andra grupper. Det är
allvarligt med tanke på att kontakterna med målgrupperna är fundamentalt i bibliotekariens
arbete, oavsett om biblioteket är fristående eller ingår som en del av en större organisation.

Wolvén menar att kraven på samverkan och effektivitet mellan en organisations olika av-
delningar ökar. I inledningen refererades till olika texter och författare som belyser frånva-
ron av en sådan effektiv samverkan mellan biblioteksorganisationer och deras målgrupper
inom moderorganisationerna. Det ökade kraven på samordning har sin grund i, menar
Wolvén, att det blir allt viktigare för organisationer att vara konkurrenskraftiga och mark-
nadsanpassade (2000). Även Bruzelius och Skärvad skriver att organisationer inte bara ska
vara effektiva utan också lärande. De ska kunna ompröva, utveckla och förnya sin och
medarbetarnas kompetens utifrån de förändringar som sker i samhället och inom olika ve-
tenskaper. Bibliotekarier och forskare är specialister inom sina respektive områden och
båda bedriver kunskapsutveckling, skillnaden är att bibliotekariernas service ska fungera
som support och stöd i forskarnas arbetsprocess. Hur framgångsrikt bibliotekarier lyckas
bemöta sina målgruppers behov beror till exempel på resurser och organisationsstruktur.
En annan fundamental aspekt är bibliotekariens kompetens.

För att undersöka vad som är en bibliotekaries kärnkompetens och ett biblioteks uppgift
anser Mats Dahlström att vi bör stanna upp och fråga oss: Vad vi vill uppnå? Vad kan bib-
lioteken och bibliotekarier uträtta? Vilka ska våra framtida uppgifter bli? Han tror att man
får svaren på dessa frågor om man fokuserar på vilka uppgifter biblioteken har haft, vilka
uppgifter de har idag och vad det är som bibliotekarier är och alltid har varit bra på. Svaret
på detta, är enligt Dahlström ”…att hitta, lokalisera, införskaffa, lagra, hantera, gallra, orga-
nisera och presentera information till en eller flera särskilda låntagare/kunder”
(http://www.adm.hb.se). Tekniken har skapat förändrade förutsättningar för detta vilket
fört med sig förändrade värderingar, som kräver en ny professionell identitet. Till exempel
sätts information före litteratur (Falk och Litbo-Lindström, 2000). Ett annat perspektiv-
skifte är ett ökat fokus på målgrupperna och utvecklandet av tjänster för deras behov.

Utan att gå djupare in i diskussionen om vad kompetens är vill vi framhålla de definitioner
som fokuserar på sammansättningen av människors olika kunnande, egenskaper och erfa-
renheter. Till kompetens kommer till exempel personlig motivation och ett engagemang
och därmed är kompetens ett vidare begrepp än kunskap. Kompetens kan enligt Jörgen
Hanssons definition delas in i: kunskaper, färdigheter, erfarenheter och perspektiv, värde-
ringar och attityder, kontakter och kontaktnät (Hansson, 1997). Som vi nämnde i inledning
av kapitlet ska bibliotekarien behärska en mängd olika kunskaper och bland dem är även de
personliga egenskaperna en väsentlig del.

Både universitet och läkemedelsföretag är kunskapsintensiva organisationer, vilket ställer
särskilda krav på medarbetarnas personliga egenskaper och drivkrafter. Det leder till fun-
deringar kring vilka egenskaper som krävs i en bibliotekaries tvärvetenskapliga arbete. Till
skillnad från bilden av industrisamhället där arbetsuppgifterna var monotona, och perso-
nalen specialiserad råder det i den kunskapsintensiva miljön flexibilitet, kreativitet och dy-
namik. Den sociala kompetensen och ett starkt engagemang är viktiga faktorer hos indivi-
den. Personalen strävar ofta efter personlig utveckling samt söker nya utmaningar, vilket
gör att organisationen i stort utvecklas och marknadsanpassas. Det är viktigt att personalen
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besitter ett helhetstänkande och breda kunskaper och att nyckelpersonerna bygger upp
nätverk (Wolvén, 2000).

Ett arbetssätt som kräver mer av bibliotekarier och deras samspel med sina målgrupper är
det proaktiva arbetssättet. Traditionellt har bibliotekarien fungerat reaktivt, det vill säga
sökt efter information på begäran eller svarat på frågor när de uppstått. I det proaktiva ar-
betet försöker man förutse målgruppernas informationsbehov och skaffa informationen
redan innan behovet har medvetandegjorts. För att kunna förutse informationsbehov krävs
ett nära samarbete mellan bibliotekarier och deras målgrupper. För att ett nära samarbete i
sin tur ska kunna etableras och skapa insyn ställs krav på bibliotekariens ämnesmässiga och
kommunikativa kompetens.

Det proaktiva arbetssättet tycks vara en trend inom biblioteksvärlden eller åtminstone nå-
got som bibliotekarier strävar efter att förverkliga. Hanson skriver till exempel att ett pro-
aktivt arbetssätt skapar ett mervärde i förhållande till det traditionella reaktiva arbetssättet
genom att bibliotekarier regelbundet förmedlar aktuell information till enskilda forskare
som är involverade i långvariga projekt. Det första steget i det arbetet är en dialog mellan
ämnesbibliotekarier och forskare för att bestämma det grundläggande i sökstrategierna och
i informationsbehoven (Hanson, 1995).

Raghini S. Suresh beskriver ett annat samarbetsprogram för bibliotek och fakulteter. Det är
ett sätt att formellt strukturera relationerna. Enligt den här modellen kan man bygga upp
relationerna till fakulteterna i tre faser:  I den första fasen ingår planering med att sätta upp
mål för samarbetet, definiera målgrupper. Nästa steg är att välja ut representanter för bibli-
oteket och fakulteterna, identifiera ansvarsområden, utveckla policy och kommunicera ut
modellen. Tanken är att det i tredje och sista skedet av programmet ska ha utvecklats avan-
cerat forskningsstöd gentemot fakulteterna. Suresh menar att ett samarbetsprogram av det
här slaget kan bidra till att kommunikationen mellan biblioteket och fakulteterna förbättras
och att bibliotekarierna lättare kan bemöta användarnas behov. (Suresh, Raghini S.et al,
1995).

I anslutning till detta är det relevant att fråga vilka krav ett sådant här arbetssätt ställer på
bibliotekariernas kompetens. Behöver bibliotekarier till exempel ämneskunskap i ytterligare
ämnen utöver informationskompetensen för att kunna ge service med kvalitet? Det tycks
finnas åsikter som talar såväl för som emot det. Samtidigt som det kan underlätta för bibli-
otekarien att vara väl insatt i ämnet och kanske även påverka servicens kvalitet är det i
praktiken omöjligt att ha djupa kunskaper inom flera eller ens ett ämnesområde utöver
informationskompetensen. Att ha en examen från två långa akademiska utbildningar är
mycket sällsynt och svårt att rymmas inom studietidens ramar, varför vi anser att kunskaper,
men inte examen i ett ytterligare ämne är rimligt. Den forskning som pågår inom naturve-
tenskap är väldigt specialiserad och trots att man har ämneskunskaper blir de en dag, kan-
ske ganska snart, föråldrade. Bilden av bibliotekarien som en litteraturvetare håller i sig
trots att organisationer som sysslar med naturvetenskaplig och teknisk forskning behöver
bibliotekarier med ämneskunskap. Falks och Litbo-Lindströms magisteruppsats visar att
genomsnittsbibliotekarien som utexamineras idag har humanistiska ämnesstudier bakom sig
och författarna frågar i slutet om detta kan förhindra att professionen utvecklas (Falk och
Litbo-Lindström 2000). Vi tycker att det ligger en hel del i deras fråga och menar att om
man vill arbeta med tjänster som omvärldsbevakning, selektering av databasträffar eller
nära forskare krävs det i vissa ämnen onekligen ett visst mått av ämneskunskaper för att
tjänsterna ska hålla adekvat kvalitet. Dessa ämneskunskaper kan enligt Falk och Litbo-
Lindström till exempel erhållas genom erfarenhet i arbetslivet (2000).
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Bibliotekets funktion har förändrats i och med samhällets utveckling mot ett större infor-
mationsbehov hos individer. Det betyder att bibliotek idag ”fungerar som kompetenscent-
rum för informationsförsörjning och som mötesplatser och baser för samhällets intellektu-
ella liv och arbete” Bibliotek har i samband med det även fått en större plats i ett globalt
perspektiv (Beslut 2000-02-28, Dnr I A 5 2128/99). Detta globala perspektiv består av nät-
verk där olika aktörer agerar. Bibliotekarien finns med i flera nätverk och har bland annat
som speciell uppgift att knyta samman information som tillhandahålls genom olika nätverk.

2.5 Intermediär eller gatekeeper i nätverk
Bibliotekarien har traditionellt varit den som har haft kunskaper om lagring och återfinning
av information och i och med det haft stor kontroll över slutanvändarna. De första databa-
serna var inte utformade för en bred allmänhet och bibliotekarien hade någon slags mono-
pol på att hitta i informationssystemen. Under nittiotalet har emellertid sökverktyg och
databaser med ett användarvänligt gränssnitt utformats, marknadsförts och gjorts tillgängli-
ga för en större publik. Det har inneburit att fler och fler upptäckt möjligheterna att själva
söka rätt på information, inte minst med tanke på Internets etablerande och framväxt. Vis-
sa menar att bibliotekariernas roll som intermediär därmed minskar :

 ”The explosion of the web has provided everyone with a modern access to the world. Beca-
use some end-users are bypassing the library and fulfilling their own information requests,
the future of libraries have come into question. Librarians are no longer needed to act as in-
termediaries between end-users and information” (Knowledge and Special Libraries, 1999: VII-
VIII).

Frågan är om tillgången till databaser och Internet med ett användarvänligt gränssnitt också
ger slutanvändaren kunskapen att kunna kvalitetsgranska och göra ett selektivt och relevant
urval i den stora mängd information som han nu får tillgång till. Informationsmängden är
större än någonsin förr och begrepp som ”information overload” bekräftar att informa-
tionsmängderna är för stora för vad människan kognitivt klarar av. Bibliotekarier har här en
viktig pedagogisk funktion och lär ut det som sedvanligt har varit bibliotekariers unika kun-
skap. Vid sidan av den pedagogiska rollen anser vi att bibliotekarien har en fortsatt viktig
roll som intermediär. Forskningen har blivit alltmer specialiserad och vidare har effektivi-
tetskraven ökat på den enskilde forskaren som dessutom bombarderas av information. De
behöver fortfarande bibliotekarier som intermediär mellan sig och informationen. Inte så
mycket på grund av att viss information är svårtillgänglig utan för att omständigheterna
kräver det stödet. Man kan säga att bibliotekarien kan ha rollen som gatekeeper i det stora
informationsflödet.

Begreppet gatekeeper myntades av den amerikanske socialpsykologen Kurt Lewin och står
för urvalet av nyheter som sker på nyhetsbyråer och massmedia. Ursprungligen gällde be-
greppet människors behandling av information, men numera är det även en vanlig benäm-
ning på gallring av material i massmedierna. (Hadenius, och Weibull, 1998).

Litteraturen ger ofta termen gatekeeper en positiv och en negativ definition. Den negativa
beskriver gatekeepers som individer som antingen begränsar tillgången till information eller
inskränker informationens omfång. Utgångspunkten för gatekeepers är att de har en kon-
trollerande funktion som förhindrar snarare än främjar informationsförsörjningen. Den
positiva definitionen av en gatekeeper framhåller en nyskapare, förändringsagent, kommu-
nikationskanal, länk, intermediär, hjälpare, bearbetare, opinionsledare, mäklare och främjare
som ger positiv effekt till förmedlandet eller konsumtionen av information i en organisa-
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tion. Gemensamt för båda definitionerna är att personer som har en roll av gatekeeper
deltagar i formella, informellt, interna och externa nätverk av informationsöverföring i en
organisatorisk hierarki och har således en även en gränsöverbryggande roll eftersom de ska
koppla samman dessa nätverk. Metoyer-Duran menar att gatekeepers därmed är proaktiva
informationsförsörjare (Metoyer-Duran, 1993).

Vanliga delstrukturer i kunskapsföretag är nätverk som kan vara av två slag:
  Informationstekniska, där datorer över hela världen kan kommunicera med varandra

genom speciella program, till exempel e-post och Internet  virtuell organisation
 Personliga  Varje individ bygger upp ett kontaktnät av personliga sociala relationer

med vänner, kollegor, kunder osv. (Wolvén, 2000).

En bibliotekaries nätverk bör vara av både tekniskt och personligt slag. Den effektivitet
som de tekniska nätverken ger får dock inte ske på bekostnad av de personliga. ”Värdet av
gatekeepers begränsas av i vilken utsträckning de verkligen tar kontakt med de kollegor
som behöver en viss typ av information. Nätverk är ofta elitistiska i den meningen att de
informationsrika i första hand tenderar att utbyta information sinsemellan och mer undan-
tagsvis diskuterar med mindre välinformerade kollegor” (Höglund och Persson, 1985:103).
Nätverk uppstår när människor kontaktar varandra på regelbunden basis och de utvecklas
ständigt i organisationer. Det finns olika roller i nätverken, som till exempel brobryggare
som skapar relationer eller sambandspersonen som har kontakt med flera olika nätverk.
(Larsson, 1997). Bibliotekarien som gatekeeper får en speciell roll i och med det tvärveten-
skapliga arbetet. I informationsproduktionens samspel är det i ett första skede forskare som
delger information till bibliotekarien och i ett andra skede bibliotekarien som delger en
annan slags information till forskaren. Därmed har informationen som utbyts olika relevans
i olika skeden för inblandade parter. Det är inte heller samma information som har högst
värde för bibliotekarier och forskare. En viktig aspekt är dock att om bibliotekarien har en
viss förståelse av informationen hon förmedlar skapar det större möjligheter att ge tillfreds-
ställande information till slutanvändaren, forskaren. Det ger även en arbetstillfredsställelse
och utveckling av yrkesidentiteten (Frank och Hede, 1993).

För att få mest effekt av den positiva definitionen finns därför vissa förutsättningar. Det
kräver av gatekeepern att den utnyttjar sin ställning på ett sätt som gagnar samtliga inblan-
dade. Det vill säga att gatekeepern inte har ett elitistiskt tänkande, utan gärna delar med sig
av informationen till de som behöver den. Vi menar att bibliotekarier kan arbeta som de
proaktiva informationsförsörjare Metoyer-Duran beskriver. Bibliotekarier har en mellanlig-
gande och förmedlande funktion och det som styr urvalet av information beror på forska-
res behov, men det som i sin tur styr forskares behov är krav på effektivitet och produktion
från ledningen. Detta gäller främst inom företag. Specialiserade gatekeepers hanterar speci-
fika kategorier av information. Det betyder att en viss kunskap om informationen som ska
förmedlas krävs. Vidare hävdar Metoyer-Duran, med L.A Myers (1983) som referens, att
attribut som är associerade med gatekeeping fokuserar på kommunikationen mellan kolle-
gor, organisatorisk hierarki och demografiska karakteristiska (Metoyer-Duran, 1993). I och
med det blir det intressant att titta på faktorer som kan påverka kommunikation mellan
personal från olika avdelningar inom en organisation.

2.6 Kommunikation mellan bibliotekarier och forskare
I mötet mellan bibliotekarier och forskare ska kunskap förmedlas och behov förutses.
Forskaren måste kunna förmedla sina behov av information på ett lättbegripligt sätt, men
det ställer också krav på bibliotekarien som måste vara uppmärksam på och mottaglig för
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informationen forskare ger för att möjliggöra en tillfredsställande service eller samspel. Det
handlar om ett utbyte. Detta ställer bland annat höga krav på båda parters sociala och
kommunikativa förmåga. För att kunna förstå och möta behov krävs dessutom vissa för-
kunskaper, som till exempel kunskaper om forskarens projekt och intresseområden. Det är
också viktigt att båda parter har förtroende för varandra och är säkra på varandras roller
och arbetsuppgifter.

Kommunikation är grundläggande för all kontakt mellan människor och dessutom är
kommunikation kopplat till väsentliga aspekter såsom kvalitet och effektivitet, till exempel
blir samarbetet effektivare ju bättre man förstår varandra. Eftersom tjänsterna produceras i
ett samspel mellan producent och konsument, eller som i föreliggande undersökning, mel-
lan bibliotekarie och forskare, är kvaliteten i hög grad beroende av hur detta samspel funge-
rar. De kunskapsintensiva tjänster som produceras (och konsumeras) på bibliotek präglas
bland annat av problemlösning på individuell nivå, vilket gör att de enskilda personernas
förutsättningar är betydelsefulla för tjänsternas kvalitet, och det bör båda parter bör ta an-
svar för.

I kommunikationen finns förväntningar och attityder som färgar vad som sägs och hur det
sägs. Vad har bibliotekarier och forskare för förväntningar och bilder av varandra? De ska
mötas över avdelnings- och kunskapsgränser och kommunicera om forskarens informa-
tionsbehov på ett språk som båda behärskar och förstår. Det behöver inte alls innebära
fallgropar och missförstånd men låt oss syna det lite närmre, kanske är detta en viktig
aspekt för integreringen av bibliotekarier i forskares arbete. Som vi tidigare har nämnt
framkallar begreppet bibliotekarie ofta en gammaldags bild av yrket och det kan leda till att
det blir svårt att etablera ett förtroende. Om problem som kan uppstå i ett initialskede i
kontakten mellan olika avdelningar inom en organisation skriver Bang följade:

”ett internt integreringsproblem kan vara utveckling av ett gemensamt språk och gemen-
samma begreppskategorier. För att fungera som grupp måste individerna skapa ett gemen-
samt kommunikationssystem som gör att de kan åstadkomma en gemensam tolkning av det
som sker i och utanför gruppen. Detta fenomen blir särskilt tydligt när vi träder in i en grupp
med yrkesmänniskor som vi har lite kunskap om” (1999:100).

Ovanstående citat belyser vikten av ömsesidig kunskap och förståelse för varandras yrkes-
grupper. Detta uppnår man bland annat genom kommunikation. Det finns emellertid olika
slags kommunikationsmönster som i olika grad främjar den ömsesidiga förståelsen. Tabel-
len  nedan beskriver fyra olika PR-modeller som belyser detta.
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Tabell 2:1 hämtad ur Larsåke Larssons Tillämpad kommunikationsvetenskap (1997).

Publicitets-
modellen

Informations-
modellen

Asymmetrisk
tvåvägsmodell

Symmetrisk
tvåvägsmodell

Ändamål Propaganda Spridning av In-
formation

”Vetenskaplig”
övertalning

Ömsesidig förstå-
else

Typ av Kommu-
nikation

Envägs, inget
sanningskrav

Envägs sanning
viktigt

Tvåvägs, obalan-
serad

Tvåvägs, balanse-
rad

Kommunika-
tions-modell

Sändare till motta-
gare

Sändare till motta-
gare

Sändare till motta-
gare med feedback

Grupp till grupp
och åter

Utvärdering
och forskning

Begränsad enkel
statistik

Begränsad obser-
vation

Undersökning av
attityder

Undersökning av
förståelse

Även om tabellen är en förenkling av verkligheten framhålls viktiga skillnader mellan de
olika modellerna. Publicitetsmodellen och informationsmodellen beskriver ett klassiskt
kommunikationsmönster där information går i en linjär process från en sändare till en
mottagare. De båda tvåvägsmodellerna innebär däremot samspel i olika grader. Tabellen
skildrar utvecklingen inom Public Relations-teorin som under de senare åren har ändrat
perspektiv, menar Larsson. Man tycks numera beskriva kommunikation som något som
sker i samspel istället för den tidigare föreställningen om att information går från en sända-
re till en mottagare utan att mottagaren reagerar eller agerar. Det finns en mängd olika de-
finitioner av begreppet PR, och de senare betonar interaktion och ömsesidighet, till exem-
pel: ”(PR) is the management function that identifies, establishes, and maintains mutually
beneficial relationships between an organization and the various publics on whom its suc-
cess or failure depends” (Cutlip m fl citerad i Larsson, 1997).

Som vi redan nämnt menar många moderna kommunikationsteoretiker att den mest ideala
formen av kommunikation är dialogen. Bytesteorin utgår bland annat från tanken att män-
niskor skapar och upprätthåller relationer när de upplever att de utbyter något när de
kommunicerar att de erhåller lika mycket som de ger. Deltagarna försöker etablera jämvikt i
kommunikationen (Larsson 1997). Ewa Wikström skriver i sin avhandling om kommuni-
kation i projektarbete att ”gensvar är ett tecken på den andres engagemang i den fråga man
själv har fört fram”, det vill säga gensvar är en ömsesidig kommunikationsprocess. Wik-
ström menar att det krävs förtroende för att uppfatta och ge gensvar. När gensvar förmed-
las och uppfattas krävs tydlighet. Man måste kunna beskriva sina föreställningar och även
kunna förstå andras. Wikström skriver att samarbete med gensvar har en annan innebörd
än samarbete i allmänhet: ”gensvar utgör förutsättningen för att ömsesidighet skall uppstå
och är förbindelselänken eller öppningen i kommunikationen med andra människor i orga-
niserandet” (2000:40).

Kommunikationen mellan bibliotekarier och forskare kan betraktas som både extern och
intern. Extern för att de tillhör olika avdelningar där forskare skulle kunna kallas bibliote-
kets kunder. Intern för att de arbetar inom samma organisation och förhoppningsvis med
samma målsättning i sikte. Om man betraktar kommunikationen mellan bibliotekarier och
forskare som intern är det intressant att lyfta fram Larssons tanke att intern kommunika-
tion som fungerar bra kan ”lyfta verksamheten som helhet […] medarbetarnas samlade
känsla av delaktighet är en motivationshöjande drivkraft med stor betydelse för resultatet,
oavsett om det gäller kommersiell produktion eller offentlig service” (1997: 64). En viktig
poäng för organisationer är alltså att få medarbetarna att känna delaktighet i strävan mot de
gemensamma målen.

Dagens teknik har radikalt förändrat formerna för kommunikation. Begränsningar i form
av tid och rum har försvunnit och tack vare till exempel e-post och intranät kan kontakter
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mellan olika avdelningar inom en organisation förbättras avsevärt. Till och med den perso-
nella integrationen underlättas och information sprider sig snabbt och lätt genom hierarki-
erna. Larsson skriver att ”face to face-kontakt” och möten i grupp minskar, vilket kan med-
föra att vissa sociala mönster försvinner (Larsson 1997: 220).

”I en översikt av olika studier om e-post konstaterar Garton & Wellman (1995) att man sett
tydliga sociala förändringar i människors beteende när de använder mediet i sitt arbete. De
refererar forskare som bekräftar […] att de sociala kontaktformerna av typ möten minskar,
men hittar också undersökningar som kommer till motsatta resultat. En av studierna har vi-
sat att de formella mötena minskar medan informella kontakter ökar. Forskarna tycks dock
vara eniga om att användning av e-post minskar den icke-verbala interaktionen av typ ögon-
kontakt och kroppsspråk. Tekniken ger inte heller samma sociala och kontextuella signaler
som personliga möten […] samtidigt utjämnas statusskillnader, deltagandet blir mer jämlikt”
(Larsson 1997:220f). Det belyser att den moderna kommunikationstekniken har både positi-
va och negativa aspekter.

Bakgrunden för Wikströms avhandling Projekt och produktiv kommunikation (2000) är två stu-
dier som visar att i projekt som olika personalgrupper ska samarbeta i, kan de personal-
gruppernas olika föreställningar om projektet orsaka kommunikationssvårigheter. Studierna
visade också att öppningar i kommunikationen skedde bland annat när de olika personal-
grupperna samarbetade engagerat med att lösa uppgiften. Det är de olika öppningarna i
kommunikationen som Wikström har uppmärksammat i sin avhandling.

Wikström menar att projektarbete skiljer sig från annan verksamhet på flera sätt: i början av
projektet har medlemmarna ingen gemensam erfarenhetsbas och de har ingen gemensam
bild av hur uppgiften ska lösas och hur de ska arbeta tillsammans. Projekt ska leda till inno-
vationer och präglas av nytänkande och handlingskraft. Projektens tid är begränsade och
ofta arbetar medlemmarna under tidspress. I projekt deltager människor med skilda kom-
petenser och bakgrunder och det är skillnaderna dem emellan som betonas.

Wikström menar att operativ osäkerhet är ett viktigt begrepp när man ska förstå kommuni-
kation i projektgrupper. Operativ osäkerhet uppstår när människor med olika föreställning-
ar tillsammans ska lösa en uppgift. Hur man hanterar den operativa osäkerheten har att
göra med vilka åtaganden individen har gjort i förhållande till gruppen och dessutom vilken
relation projektet har till sin omvärld. De här båda relationerna mellan individ och grupp
och mellan grupp och omvärld är betydelsefulla för hur föreställningar visas, bemöts och
utvecklas (2000). Individens åtaganden inom gruppen är en avspegling av de föreställningar
man har om uppgiften.

Ur olikheterna mellan människornas föreställningar växer det fram dynamik och kreativitet
om deltagarna kommunicerar på ett produktivt sätt, det vill säga att de deltager och att de
är öppna för varandras olika perspektiv. Då kan man genom diskussioner och dialoger
komma fram till gemensamma lösningar. Wikström utgår alltså från en socialkonstruktivis-
tisk teori som innebär att människor skapar verkligheten genom sociala handlingar, detta till
skillnad från uppfattningen att verkligheten är konstruerad och fast.
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3 RESULTATREDOVISNING - FÖRETAGSBIBLIOTEKET

3.1 Presentation av företagsbiblioteket
Biblioteket har funnits på företaget sedan det etablerades i Lund. 1999 slogs företaget ihop
med ett brittiskt läkemedelsföretag och i samband med det genomfördes en stor omorgani-
sation. Biblioteket är efter omorganisationen en egen avdelning och tillhör inte längre in-
formationsavdelningen. Det innebär att bibliotekschefen har fått en hierarkiskt högre posi-
tion, vilket möjliggör etablerandet av kontakter, marknadsföring av den egna verksamheten
samt att kunskaper om övriga verksamheter inom organisationen erhålls. Man arbetar nu
närmare både ledningen och forskarna. Biblioteket håller nu på att förändra inriktningen på
arbetet, för att bli tydligare inbegripna i forskningsprocessen. Det har också fått ett nytt
namn.

Det finns en global biblioteksfunktion och dess uppgift är att se till att bästa möjliga förut-
sättningar finns att bedriva forskningsarbetet på ett effektivt sätt. De lokala biblioteken
ingår i det globala biblioteksnätverket. Planeringen av den globala verksamheten ligger
mycket till grund för vad biblioteket i Lund planerar. De frågor som läggs globalt är sy-
stemfrågor, förhandlingar, licensavtal, att administrera en gemensam produktlitteraturdata-
bas och att se till att de olika biblioteken håller samma klass så att det inte blir den lokala
budgeten som avgör kvaliteten. Den lokala organisationen ska koncentrera sig på att ge
vetenskapligt stöd åt den lokala forskningen. Det finns även mindre bibliotek ute på avdel-
ningarna men de underhålls inte av biblioteket. Bibliotekets närmaste chef är platschef, det
vill säga den person som är ansvarig för hela anläggningen i Lund.

Forskningen är indelad i tre huvudområden: den prekliniska, den kliniska och en uppföl-
jande forskning för redan färdiga produkter. Inom den prekliniska forskningen har det bil-
dats två forskargrupper vars uppgift är att ta fram nya idéer som eventuellt drivs vidare som
projekt. Biblioteket har representanter i de grupperna. Varje biblioteksanställd är kontakt-
person för en avdelning eller en forskningsgrupp och har ansvar för att ta reda på deras
informationsbehov och ge information om bra källor och ge dem utbildning.

Samarbetet mellan forskarna och bibliotekarierna har formaliserats i och med att ett så kal-
lat serviceavtal har initierats. Till exempel framgår av avtalet vem som är kontaktperson
från forskningen och från biblioteket, vilken service biblioteket ska tillhandahålla och att
man regelbundet gemensamt ska gå igenom forskarnas behov. Kontaktpersonerna utses på
grundval av sin lämplighet att jobba mot en vissa avdelning. Denna lämplighet är byggt på
utbildning och kompetens. Målen för nästa år är att det ska ske ömsesidiga utbyten där
forskare och bibliotekarier presenterar sina verksamheter på varandras avdelningar Företa-
gets målsättning är att bygga upp en ledande forskning, öka effektiviteten och produktivi-
teten, bygga ut och utveckla sin kunskap och bidra med läkemedel åt världen. Bibliotekets
målsättning är att stödja forskningen genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett
effektivt och kreativt arbete (intervju med bibliotekschefen 000928 samt platschefen
001005).

Forskarna arbetar i projekt i olika former: de kan vara kortvariga, långvariga, större eller
mindre och de pågår ofta parallellt. Kortvariga projekt varar upp till ett år, därefter lämnas
projektet över till en annan grupp som utvecklar det vidare. Antalet personer som ingår i
projektgrupperna varierar beroende på vilket stadium projektet befinner sig i. Ju nyare
projektet är desto färre personer är inblandade. Överordnat varje projekt finns andra grup-
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peringar. De allra flesta projekten faller dock, det vill säga de utvecklas inte till att bli en så
kallad candidate drug. Arbetet sker i tvärvetenskapliga grupper med biologer och kemister.
Forskarna förväntas själva ta in den information de behöver för att kunna bedriva forsk-
ningen (intervju med en forskare 001019).

3.2 Intervjuerna på företaget
På läkemedelsföretaget genomfördes intervjuer med följande sju personer: tre forskare, två
bibliotekarier (eller motsvarande), bibliotekschefen samt den chef som biblioteket redovisar
sin verksamhet till. Intervjuerna ägde rum i respondenternas egen miljö.

Den första av forskarna var bioinformatiker (härefter kallad Forskare A), den andra var
rekryterad kemist (härefter kallad Forskare B) från England och den tredje var biolog (här-
efter kallad Forskare C). En bibliotekarie har en bakgrund som medicinsk bibliotekarie
inom Landstinget och är kontaktperson på biblioteket för avdelningen ”drug safety” (här-
efter kallad Bibliotekarie D). Den andra har en examen i kemi men har arbetat med infor-
mationssökning i flera år på ett företag i England, varifrån hon nyligen rekryterades (häref-
ter kallad Bibliotekarie E). Hon är bibliotekets representant i forskarlaget ”science group”.
Bibliotekschefen har varit delaktig i att verkställa nya arbetsformer som initierats på biblio-
teket. Bibliotekets närmaste chef (härefter kallad Uppdragsgivaren) är relativt ny som an-
svarig för biblioteket och har haft bibliotekets verksamhet som ett högprioriteringsområde i
omstruktureringen av företagets organisation.

I det följande redovisas intervjusvaren under följande teman: Arbetsformer, nyttjandet av
bibliotekarierna, bibliotekets status samt organisatoriska och fysiska placering, bibliotekari-
ernas verklighet, forskarnas verklighet, kompetens och kommunikation, bibliotekariers
synlighet, samarbetet mellan bibliotekarierna och forskarna med tre ord, samt framtidsvi-
sioner.

3.2.1 Arbetsformer
Biblioteket är mer knutet till forskningsprojekten nu eftersom bibliotekarier finns repre-
senterade i vissa forskarlag. Bibliotekarierna och forskarna vinner på den viktiga direkt-
kontakten. Bibliotekarierna gör värdefulla utredningar utan att forskarna behöver ta kon-
takt med dem och förklara vad ämnet handlar om, vilket hjälper forskargruppen att komma
vidare. Forskare A tycker att det är viktigt att bibliotekarierna arbetar med forskningen
istället för för den, men att det krävs rätt kompetens för det.

Det befintliga samarbetet mellan forskare och bibliotekarier togs på initiativ från både
forskningen och biblioteket. Samarbetets utveckling tror Bibliotekarie D beror på bibliote-
kets position och etablering. Bibliotekspersonalen har känt att det funnits ett behov av ett
närmre samarbete och därmed hunnit förbereda sig genom att rekrytera lämplig personal.
Att bibliotekarier sitter med i forskargrupperna upplevs positivt av samtliga informanter
eftersom det ger bibliotekarierna möjligheter att vara proaktiva och identifiera forskarnas
behov på ett tidigt stadium.

Kontaktmannaskapet innebär, förutom deltagandet i forskargruppernas möten, även att
lära känna och tillmötesgå den specifika målgruppens informationsbehov. Det sker bland
annat genom inköp av böcker och tidskrifter och sökningar av både akut och bestående
slag gentemot respektive forskargrupp. Det formaliserade samarbetet mellan forskare och
bibliotekarier är ett arbetssätt som många bibliotek vill uppnå säger Bibliotekarie D. Han



26

har tidigare fått erfara hur svårt det kan vara för bibliotek att bli en tydlig del i moderorga-
nisationen, vilket han tror beror på att biblioteket väldigt lätt glöms bort.

Bibliotekarie D upplever inte att det finns några svårigheter i det nya samarbetet, ”mycket
eftersom Drug Safety [avdelningen som han är kontaktperson för] på sin kant har varit så
positiva och släppt in oss.”  Däremot upplever Bibliotekarie E en svårighet i att ämnena är
så specialiserade. Hennes tio år gamla examen i kemi är inte alltid tillräckligt aktuell för att
hon ska känna sig som en fullvärdig medlem i forskargruppen. Bibliotekschefen menar
bibliotekarien inte ska ta rollen som forskare utan finnas med som professionell biblioteka-
rie. För att nå dit behöver personalen utvecklas så att de kan möta de krav som ställs på
dem i ett sådant arbete. Ett problem som Bibliotekschefen identifierar är att alla överallt
inte ser det som självklart att litteratursökning ingår i alla forskningsprojekt och att biblio-
teket ger ett viktigt bidrag till verksamheten. Vore det så skulle samarbetet kunna bli mer
effektivt.

Andra aspekter som är viktiga för att samarbetet flyter bra är att alla bibliotekarier ska vara
så insatta att de kan arbeta både reaktivt och proaktivt. Bibliotekschefen tycker också att
bibliotekarier bara behöver deltaga i vissa skeden av projekten och framför allt i inlednings-
fasen. Forskare B framhåller däremot att bibliotekarierna borde vara aktiva under hela pro-
jekttiden. Han tycker att effektivitet uppnås när bibliotekarierna är engagerade i att försöka
lösa någon frågeställning och att försöka få tag på information. De personliga egenskaperna
menar han blir väldigt viktiga eftersom det alltid är lättare att kommunicera när man inte
upplever motstånd eller när man slipper förklara. Bibliotekarie D tycker att kontakterna
mellan forskare och bibliotekarier måste formaliseras så att grupperna blir partners för att
samarbetet ska vara effektivt.

Bibliotekarie E upplever att det ingår i hennes arbete att hålla sig informerad om vad fors-
karna läser. Därför läser hon igenom sökträffarna innan de skickas ut till forskarna. Dess-
utom lyfter hon fram och presenterar de träffar som hon tror är av störst intresse för dem.
Ett annat ansvarsområde är att identifiera de verktyg forskare behöver i sökandet efter in-
formation.

3.2.1.1 Sammanfattning
Bibliotekarierna finns representerade i vissa forskarlag. Det leder till att de kan förutse be-
hov hos forskare utan att de behöver be om hjälp. Detta upplevs som positivt av alla in-
formanter. Problem uppstår dock i att ämnena är specialiserade, och en viss ämneskunskap
från bibliotekariers sida krävs, varför en forskare nämner de personliga egenskaperna som
mycket viktiga. Ett annat problem är att bibliotekets bidrag till verksamheten inte överallt i
företaget ses som självklart. Bibliotekschefen framhåller att bibliotekarien inte ska ta plat-
sen som forskare, utan bibliotekariens roll är istället att vara just en professionell biblioteka-
rie.

3.2.2 Nyttjandet av bibliotekarierna
När det gäller införskaffandet av information spelar biblioteket en stor roll för samtliga
forskare. Två av forskarna söker bibliotekets hjälp när de inte själva har tid. Samtliga fors-
kare utför själva de specifika sökningarna, eftersom det tar så lång tid att förklara. Forskare
B uttrycker det så här: ”Jag söker själv information när det gäller mitt dagliga arbete …
därför att jag är själv specialist på kemi, det är sällan bibliotekspersonalen är så specialisera-
de”. Däremot utförs bredare och allomfattande sökningar av biblioteket så att ingen infor-
mation missas. Bibliotekarierna använder lite andra sökord som forskare kanske inte tänker
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på, menar Forskare B. Bibliotekarie D tror att det stora flertalet vill få sökningar gjorda åt
sig och han menar att efter att ha sett resultatet av sökningar som forskare har gjort skulle
de vara behjälpta av en bibliotekaries medverkan. Han säger att forskarna själva skulle kun-
na utföra många av de sökuppdrag biblioteket får, men de förhindras av tidsbrist. Han tror
att bibliotekarier även fortsättningsvis också kommer ha en viktig roll som informationssö-
kare.

Bibliotekarie E beskriver att forskarna kommer till henne med specialiserade sökningar,
men att de gör de grundläggande själva. Hon upplever att forskarna behöver hennes hjälp
när de inte hittar någon information själva eller när de behöver söka i pipelinedatabaser (en
slags databas som visar hur långt forskningen kommit när det gäller läkemedel).

Att få artiklar levererade snabbt är mycket viktigt för samtliga forskare och bibliotekarierna
känner väl till det. Forskarna beskriver att deras arbete bygger mycket på spontanitet och
idéer som snabbt måste följas upp. Dessutom kan en artikel utlösa mängder av arbete vilket
gör att kort leveranstid kan spara flera veckors arbete. En annan viktig del av deras arbete
är att få specifik information och det är biblioteket som med hjälp av sina kontakter får tag
på den specifika informationen som beställs. Den här servicen är mycket viktig då Forskare
C beskriver att de ”måste läsa minimalt men få ut maximalt av texterna”. Han menar vidare
att biblioteket är oumbärligt i och med att det administrerar och väljer ut databaser. Implicit
är de beroende av biblioteket. Forskare B framhåller att den rent kemiska delen, som han
själv är specialist på, klarar han till stor del själv. Han skulle behöva ett större stöd inom
biologi, där han inte är ämnesexpert.

Bibliotekarie D tror att biblioteket spelar en ganska stor roll beträffande omvärldsbevak-
ningen åt forskare. Det är dessutom intressant för bibliotekspersonalen att ha den om-
världskunskapen, menar båda bibliotekarierna. Forskare B kan tänka sig att biblioteket kan
bedriva omvärldsbevakning. När någon medlem i forskargruppen ser något intressant i
litteraturen skickas kopior till de andra i gruppen. Bibliotekarie E tror att den omvärldsbe-
vakning hon hämtar in från olika källor och sammanställer är den mest uppskattade servi-
cen. Hon tror vidare att forskare skulle vilja ha en mer genomgripande sammanställning av
marknadsinformationen.

Uppdragsgivaren anser att alla i företaget är informationsförsörjare. Vad biblioteket tillför
företaget är till exempel att hjälpa forskarna navigera i informationsmängden. Hon tror att
biblioteket gör sin största insats mot den kliniska forskningen därför att det där finns en
explosion av informationsgenerering. I den sena forskningsfasen är det tillhandahållandet
av olika databaser för sammanställd produktinformation som är det viktigaste bidraget,
menar Uppdragsgivaren. Dessutom levererar biblioteket information på ett lättfattligt sätt
med ett bra gränssnitt. Biblioteket är även viktigt eftersom de utbildar i informationssök-
ning. Hon anser att det är intressant att biblioteket kanske håller på att utvecklas till en di-
sciplin i forskningen, inte bara ett stöd. Bibliotekschefen tror att forskarna mest uppskattar
att få sina sökningar gjorda av en professionell, att de medverkar i projektgrupperna och att
ha tillgång till elektroniska tidskrifter.

3.2.2.1 Sammanfattning
Samtliga forskare anser att biblioteket är viktigt i informationsprocessen, men de utför själ-
va de specifika sökningarna eftersom de själva är specialister inom sina områden. En bibli-
otekarie anser dock att det är tvärtom. Tidsaspekten poängteras från båda håll. Det kom-
mer också fram att forskare implicit är beroende av biblioteket eftersom det är den avdel-
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ningen som administrerar och tillhandahåller databaser. Alla informanter utom forskarna
själva nämner vikten av utbildning.

3.2.3 Bibliotekets status samt organisatoriska och fysiska placering
Samtliga forskare uppfattar biblioteket som en supportverksamhet. I och med att kontakten
mellan forskare och bibliotekarier inte sker på daglig basis kan Forskare B inte se bibliote-
karierna som kollegor men han säger att ”Det är klart det kan ju bli så att man blir en typ av
kollegor när man arbetar tätare i projekt, men jag har svårt att uttala mig om det”. Bibliote-
karie D har en liknande uppfattning och han tror att kontakten fördjupas i och med kon-
taktmannaskapet. Han tycker att man mer eller mindre kan se bibliotekets bidrag till färdiga
produkter. Bibliotekarie E tror att biblioteket har ett ganska högt anseende, men att det
omöjligt går att mäta hur mycket biblioteket egentligen bidrar till att forskningen drivs
framåt. Hon känner att hon och hennes arbete uppskattas eftersom hon är delaktig i en
forskargrupp.

Bibliotekschefen förklarar att en del av forskningsavdelningarna har engagerade chefer som
numera sitter med i anställningsintervjuer när biblioteket rekryterar personal. Det har skett
på hennes inbjudan. Hennes tanke var att det ska öka förtroendet för bibliotekspersonalen
och därmed skapa bättre förutsättningar för samarbetet. Uppdragsgivaren tror att bibliote-
ket får den status det förtjänar i den närhet som det verkar i, men uppger att det är ett di-
lemma. Även hon tror att statusen höjs genom att avdelningscheferna på en forskningsav-
delning har varit med i rekryteringen av personal till biblioteket för att säkerställa att rätt
kompetens kommer in i företaget. Hon anser att förändringen som skett i biblioteket har
skapat en stuns för att ny kompetens kommit in och annan icke nödvändig kompetens
försvunnit. Vidare anser Uppdragsgivaren att det var ett väldigt smart drag att byta namn
på biblioteket.

Både Bibliotekschefen och Uppdragsgivaren anser att bibliotekets organisatoriska läge är av
mycket stor betydelse. Bibliotekschefen påpekar att det är lättare att få igenom förslag om
beslutsvägen är kort. En svårighet är att organisationen ändras så ofta, vilket innebär att
forskarnas arbetsplatser flyttas. Det gör att kontaktnätet hela tiden måste underhållas efter-
som omsättningen är så stor bland forskarna. Det är svårt att svara på vilken status biblio-
teket har men Bibliotekschefen anser att biblioteket mer och mer blir en samarbetspartner
än en serviceorganisation. Det nya kontaktmannaskapet har dessutom lett till att biblio-
tekspersonalen är ute mer på forskarnas avdelningar.

Forskarna tycker att det fysiska läget är mycket viktigt, trots att de också använder hemsi-
dan, e-post och telefon. Bibliotekarierna framhåller inte bibliotekets fysiska läge i lika hög
grad som forskarna. Uppdragsgivaren anser dock att bibliotekets fysiska läge är en viktig
intern marknadsföring och att ha biblioteket som mötesplats för forskare ger signaler om
vad det handlar om, ”Ett bibliotek behövs där det finns forskning”. Dessutom anser hon
att biblioteket inte kan ge fullgod service på distans. Bibliotekschefen berättar att bibliote-
ket medvetet är placerat i närheten av avdelningen för grundforskning.

Bibliotekschefen tror det kan vara svårt att se att biblioteket bidrar direkt till att produkter
utvecklas, eftersom det tar tio år innan en idé blir en produkt och tidigare var biblioteket
inte så integrerat i forskningen. I de projekt bibliotekarier får sitta med i tror biblioteksche-
fen att de absolut kommer känna delaktighet i den färdiga produkten. Det finns även andra
avdelningar på företaget som är informationsförsörjare men personalen där är inte bibliote-
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karier. Bibliotekschefen anser ändå att biblioteket är den viktigaste och den mest allsidiga
informationsförsörjaren inom organisationen.

3.2.3.1 Sammanfattning
Biblioteket uppfattas som en supportverksamhet av samtliga forskare och biblioteksperso-
nalen blir med det en typ av kollegor. Bibliotekschefen anser dock att biblioteket mer går
mot att vara en samarbetspartner och att biblioteket är den viktigaste informationsförsörja-
ren i företaget. Från Uppdragsgivarens och Bibliotekschefens håll framhåller man att
forskningsenheten numera har representanter med vid nyanställningar i biblioteket för att
täta samarbetet. Bibliotekschefen tror att bibliotekarierna kommer känna sig delaktiga i den
färdiga produkten i de projekt de deltagager. Det föreligger en svårighet i att organisationen
ofta förändras eftersom det leder till att arbetsplatser flyttas och nya kontakter hela tiden
måste skapas. Bibliotekets fysiska läge upplevs som viktigt av alla, om än lite mer av fors-
karna.

3.2.4 Bibliotekariernas verklighet
Det finns en gemensam målsättning för alla bibliotek (det vill säga globalt. Förf. anm.)
inom läkemedelsföretaget att bli en integrerad del av verksamheten, så enligt Bibliotekarie
D arbetar alla mer eller mindre i den riktningen. Han anser att det till och med är en del i
deras strategi. Beträffande effektivitetskrav upplever Bibliotekarie D det som positivt att
det är ganska stora krav som ställs på biblioteket. En del omvärldsbevakning sker på egen
hand av forskare men databaserna är ganska komplicerade att använda, så bibliotekarierna
plockar ut intressant information och skickar ut till forskare. Han tycker att det är svårt att
uppskatta vilka tjänster som forskare uppskattar mest och vill inte urskilja någon specifik
tjänst, han tror att de uppskattar att ha ett så väl fungerande och välförsett bibliotek.

Uppdragsgivaren anser att bibliotekarierna står för sammanställandet av komplex informa-
tion och att detta kräver ämneskunskaper. Bibliotekarierna har också den viktiga rollen att
förse en projektgrupp med rätt material, för tillsammans med forskarna skapar de helheten.
Därmed krävs det vassa personer med specialkunskaper. För att samarbetet mellan biblio-
tek och forskning ska vara effektivt anser hon vidare att det ska finnas ”…skräddarsydda
informationsspecialister som jobbar tillsammans med en viss typ av vetenskapare på en
väldigt personlig nivå så att man blir en i ett team” Det är teamet som är beställare. Biblio-
teket har för Uppdragsgivaren varit en prioriterad verksamhet, eftersom hon ansåg att det
var för litet i förhållande till andra avdelningar i verksamheten.

Bibliotekarie E beskriver att kontakterna med forskarna varierar: vissa träffar hon mycket
frekvent medan det finns forskare hon aldrig har träffat. De som kommer oftare har hon
naturligtvis närmre relation med. Hon upplever att hon inte är tillräckligt insatt i deras
forskningsområde, hon skulle gärna vilja fördjupa sig mer men eftersom specialiseringsni-
vån är så hög upplever hon det som svårt. Bibliotekarie E vet inte om de skulle kunna ar-
beta ännu närmre varandra än vad de gör idag eftersom både forskarna och bibliotekarierna
har så mycket att göra. Det är svårt att få feedback från forskarna, vilket hon förstår efter-
som forskarna har så mycket att göra.

Bibliotekschefen anser att bibliotekets uppgift är att stödja forskning och marknadsföring
med högklassig informationsservice. Tidigare inväntade man informationssökningsupp-
drag, men det senaste året har man försökt arbeta mer proaktivt i och med att man integre-
rats mer i forskningen. Omorganisationen skapade en ny öppenhet och möjligheter att för-
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ändra arbetssätt i och med att det tillträdde nya chefer och att biblioteket fick en högre
position.

Bibliotekschefen tycker att bibliotekarierna ger stöd till forskarna genom den service de
erbjuder, omvärldsbevakning och sammanställningar av den informationen. De planerar att
bedriva mer konkurrensbevakning framöver. Bibliotekspersonalen utbildar forskare i in-
formationssökning och skräddarsyr även utbildningar till särskilda avdelningar eller pro-
jektgrupper. Ibland kommer det experter utifrån och håller i undervisningen.

Uppdragsgivaren tycker att tempot har drivits upp, vilket gör att forskare i läkemedelsindu-
strin inte längre kan greppa över lika stora områden. Det blir därav en hög grad av speciali-
sering där man arbetar tillsammans som specialister i ett team. Vidare anser hon att det blir
väldigt kraftfullt om man kan få vetenskaplig information förpackad på ett bra sätt in till
forskarna så att de sitter med rätt information i rätt läge.

3.2.4.1 Sammanfattning
Det finns en målsättning att biblioteket ska bli en integrerad del av verksamheten. Efter-
som databaserna är relativt komplicerade att använda söker bibliotekarier i dem och skickar
det sammanställda resultatet till forskarna. Specialkunskaper i relevanta ämnen är önskvärt
hos både bibliotekarier och forskare för att de tillsammans ska skapa en helhet. Biblioteka-
rier försöker arbeta mer proaktivt och den service de erbjuder forskarna är till exempel
omvärldsbevakning och undervisning i informationssökning.

3.2.5 Forskarnas verklighet
Forskare C använder bibliotekets databaser och elektroniska tidskrifter. Forskare C tror
inte att biblioteket skulle hinna att utföra omvärldsbevakning åt honom, trots att han be-
rättar att han får information skickad till sig från biblioteket utan att ha bett om det. Han
hinner dock sällan läsa de artiklarna. Forskare B uppger att han kontaktas av biblioteksper-
sonalen när de har anordnat kurser eller när en ny databas ska demonstreras. Enligt Forska-
re B har biologiforskarna stående sökprofiler, medan vissa kemister inte har riktigt hör-
sammat det. Forskare B tror att de är lite mer tekniskt inriktade.

Samtliga informanter påpekar att det inte ska kännas besvärligt att kontakta biblioteket.
Forskare B anser att det är viktigt kunna göra övergripande sökningar och att ha bra kun-
nande i att söka så att inga misstag görs. Han uppskattar också patenthjälpen, patentsök-
ningarna och listor på relevanta patent i områden så han vet ungefär var han ligger i för-
hållande till konkurrenter. Patentavdelningen är placerad en bit bort från forskningen men
”det är mycket, mycket bättre att ha det nära”. Forskarna upplever det som viktigt att kun-
na prata personligen. Forskare B går mycket hellre till biblioteket och diskuterar sökprofiler
och förklarar än att ha den kontakten via telefon eller e-post. Forskare B uppskattar när
bibliotekspersonal har vetenskaplig bakgrund så att de känner till hela terminologin.

Forskare As arbetssituation präglas av att många idéer snabbt ska utredas och följas upp.
Att söka informationen, hitta den och skaffa fram den ska gå snabbt för att inte tanken ska
försvinna. Både Forskare A och Forskare C beskriver att de översållas av information.
Forskare A uttrycker att han behöver hjälp att sortera och välja. Forskare C hinner inte
heller hålla sig uppdaterad genom att läsa, utan frågar kollegorna istället. Han är medveten
om att han därmed missar intressant information och riskerar att göra dubbelt arbete.
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Trots att Forskare B är kemist är det främst biologiska tidskrifter han läser för att hitta nya
infallsvinklar. Varje vecka sitter han i biblioteket och bläddrar i tidskrifter eftersom han då
upptäcker mycket vid sidan om som man inte gör vid en specificerad sökning. Forskare B
skulle inte vilja lämna över det här till bibliotekspersonalen eftersom det är så nära relaterat
till vilka grupperingar forskarna sitter med i. Detta ger honom en kunskapsbas så att han
kan diskutera med biologerna och förstå vad forskare inom andra områden pratar om.

Forskare A förväntar sig att biblioteket ska ge full support med att hitta alla typer av litte-
ratur och att biblioteket skulle ställa upp med expertkompetens i upprättandet av informa-
tionssystem. Dessutom behöver han hjälp med den ökade uppsättningen av databaser. Vi-
dare förväntar han sig att bibliotekarierna ska vara så insatta i hans arbete att de ska kunna
fungera som informationsmäklare, det vill säga att det ska sålla bland träffarna och sam-
manställa träffarna, vilket skulle spara mycket av hans tid. Han tycker även att biblioteket
ska lägga fram hypoteser utifrån sammanställningar och vara med och ställa frågor istället
för att besvara dem. Han skulle önska att biblioteket var ute och informerade mer om vad
de kan göra och om vilka effekter förändringarna i deras arbete får för forskarna.

Samtliga intervjuade forskare önskar att fler bibliotekarier skulle vara kopplade till projekt.
Forskare B förväntar sig dessutom att bibliotekspersonalen kommer in tidigt i projekten
och hjälper till med grundläggande sökningar så att projekten inte halkar in i någon verk-
samhet som egentligen är meningslös. Forskare C tror att om en bibliotekarie parallellt
deltog i flera projekt skulle den vetenskapliga kompetensen öka och då menar han, precis
som Forskare A, att de skulle kunna vara med och sålla intressant information. Forskare C
är likväl osäker på vad som ingår i bibliotekariernas arbetsuppgifter, och vad han kan för-
vänta sig av dem, men han skulle uppskatta om de tog kopior åt honom. Dessutom tycker
han att bibliotekspersonalen verkar vara mycket upptagen vilket gör att Forskare C bara ber
om hjälp om det är riktigt angeläget. Samtidigt känner han en risk för att lämna över upp-
gifter på dem av egen bekvämlighet.

3.2.5.1 Sammanfattning
Alla forskare beskriver att det är viktigt att ha en informell och otvungen ”Ansikte mot
ansikte” kontakt med biblioteket. För att kunna ha det är det viktigt att biblioteket är place-
rat geografiskt nära forskningen. En forskare nämner att han inte tror att biblioteket skulle
kunna bedriva omvärldsbevakning åt honom. En annan berättar att han inte hinner läsa all
information som biblioteket skickar till honom därför frågar han istället sina forskarkolle-
gor för att hålla sig uppdaterad. Det kommer dock fram att det är viktigt att bläddra i tryckt
media för att upptäcka nya saker. Det förväntas av bibliotekarierna att de ska vara så pass
insatta i forskarnas ämnen att de ska kunna fungera som informationsmäklare. Mer person-
lig information från bibliotekets sida efterlyses dock. När det gäller projekten förklarar en
forskare att han tycker att bibliotekarierna skulle involveras i ett ännu tidigare stadium, me-
dan en annan anser att bibliotekarierna parallellt skulle deltaga i flera projekt för att öka den
vetenskapliga kompetensen.

3.2.6 Kompetens och Kommunikation
Forskarna och bibliotekarierna betonar under intervjuerna att kontakterna dem emellan är
informella, vilket de verkligen uppskattar. Forskarna verkar dessutom ty sig till den person
de upplever att det känner bäst på biblioteket. Forskare C träffar sin kontaktbibliotekarie
sällan, bara om han ska förklara någon specifik sökning, men han menar att arbetet skulle
kunna effektiviseras om de träffades mer frekvent.
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Bibliotekarie D tycker att kontakten med forskare fungerar bra och att det är den delen
som ger honom mest tillbaka i det att han får personlig feedback. Bibliotekarie D berättar
att när forskarlagen har möten sitter oftast en representant från biblioteket med som en
fullvärdig medlem i gruppen. ”Det gör att vi kan fånga upp önskemål och frågor men även
att kunna vara proaktiv tack vare fackkunskap ”. Han menar att sitta med i forskargruppen
som fullvärdig medlem är ovanligt i biblioteksvärlden och drar paralleller till sitt tidigare
arbete inom landstinget. Detta gissar han är kopplat till avsaknaden av ämnesspecifik kun-
skap hos bibliotekarier. Han menar att medicinsk terminologi är ganska lätt att sätta sig in i
för en lekman eftersom det finns hjälpmedel. Bioinformatik och kemi kräver ämneskun-
skaper för att förstå diskussionerna.

Bibliotekarierna beskriver att de skickar ut material till forskare utan deras förfrågan och de
hoppas att det här ska ske i ökande utsträckning. Målet är att i framtiden arbeta mer proak-
tivt i forskargrupperna, fast Bibliotekarie D tycker de redan gör det. Han menar att biblio-
teket har fantastiska kontaktytor. Om man utefter sitt ämnesområde och sina kontaktper-
soner hela tiden har sitt forskarlag i bakhuvudet hittar man ständigt information som man
kan vidarebefordra. Det är ett sätt att visa framfötterna och skapa en informell kontakt.
Man känner personen väl och det blir fullt naturligt att skicka över material som forskaren
inte frågat efter. Han resonerar att om han skickar någon information som forskaren redan
har kan de ju alltid slänga det.

Bibliotekarie D tror att forskarna har saknat den närmare kontakten som nu håller på att
etableras. Han tror även att de har saknat bibliotekspersonal som har kunskaper inom bio-
logi och kemi. Han upplever att han är hyfsat insatt i den forskning som sker i hans kon-
taktgrupp, men att det är upp till honom att hålla sig uppdaterad.

Det nära samarbetet med forskarna kräver en vetenskaplig kompetens bland bibliotekarier-
na, menar bibliotekschefen, som har anställt två personer med naturvetenskaplig bakgrund:
”Man kan se att de ställer mer kvalificerade frågor vid informationssökningarna, något som
påverkar såväl utfallet av sökningen som forskarnas relation till biblioteket”. Samtidigt på-
pekar hon att det inte räcker med en naturvetenskaplig grund utan menar att man inte får
ge avkall på den informationsvetenskapliga kompetensen. Bibliotekschefen säger att den
muntliga feedback hon fått från forskare tyder på att det nya arbetssättet är uppskattat.
Bibliotekschefen anser att de serviceavtal som är utarbetade ger bra struktur åt verksamhe-
ten och att de skapar en möjlighet att göra uppföljningar. Bibliotekschefen vet dock inte
hur kontaktbibliotekarierna praktiskt gör för att ta reda på forskarnas informationsbehov.

Forskare C tvekar inte på bibliotekspersonalens kompetens. På frågan hur de upplever att
bibliotekarierna förstår dem i deras kontakter anser Forskare C att det är upp till forskarna
att se till att bibliotekarierna förstår vad han menar och han upplever att de gör det. Han
upplever att de vet mer om hans forskning tack vare att de har en representant med i hans
forskningsprojekt. Forskare A tycker att bibliotekarien bör förstå informationen i de veten-
skapliga artiklarna för att kunna kommunicera med forskaren. Han upplever att biblioteka-
rierna idag förstår hans ämne och informationsbehov hyfsat.

Forskare B vet inte om bibliotekspersonalen känner till hans forskningsområde. Nyligen
har delar av personalen bytts ut. ”Innan satt det människor där som tidigare varit inom
forskningen och förstod forskningen. Jag tycker det var synd att man bytte ut dem”, säger
Forskare B. Det upplevs som en nackdel av vissa forskare att den bibliotekspersonal som
nu är anställd i biblioteket inte fullt ut har lika god förståelse för forskares vardag. Forskare
B tycker att bibliotekarier skulle kunna gå bredvid i laboratoriet och lära sig hur de arbetar
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för att förstå hur forskare arbetar och vilken slags information man ska leta efter. Han an-
ser dock att det kan finnas svårigheter att förstå varandra över ämnesgränserna ”vi använ-
der ett språk i vår arbetsvardag som i stort sett är obegripligt”. Han menar att han själv
måste ha en viss bakgrundskunskap för att förstå forskare inom andra områden för att di-
alogen inte ska bli hackig och ineffektiv.

Uppdragsgivaren värdesätter vetenskaplig kompetens hos bibliotekarierna så att de är spe-
cialiserade och därmed bättre kan förstå forskares behov. Hon framhåller att det ska vara
specialister som jobbar i team och att bibliotekarier behöver både den informationsveten-
skapliga och den naturvetenskapliga kompetensen. Hon anser ändå att generalister också
behövs och att fullständig kompetens inte behövs på varje område då biblioteket ingår i ett
nätverk men andra aktörer. Personliga egenskaper som till exempel strategiskt tänkande
(hos chefen), att kunna hålla många bollar i luften, att vara serviceinriktad och att kunna
göra rätt prioriteringar i supportorganisationen är viktiga anser Uppdragsgivaren.

3.2.6.1 Sammanfattning
Betoning från samtliga informanter läggs på den informella kontakt som råder mellan dem.
Anledningen till att en bibliotekarie tror att det är ovanligt att bibliotekarier finns med i
forskningsprojekt är avsaknaden av ämnesspecifik kunskap hos bibliotekarier. Eftersom
båda parter nu börjar lära känna varandra lite bättre skickar bibliotekarierna oombedda ut
information till forskarna som de tror kan vara av intresse.

Bibliotekschefen och Uppdragsgivaren trycker på vikten av vetenskaplig kompetens hos
bibliotekarier, men vill samtidigt inte ge avkall på den informationsvetenskapliga kompe-
tensen. En av forskarna tycker att bibliotekarierna borde ha större informationsanalytisk
kompetens. En annan anser att det är upp till forskarna att använda ett språk som bibliote-
karierna kan förstå. En forskare tycker att bibliotekarier gärna kunde komma och hälsa på i
laboratoriet för att bättre förstå hur de arbetar.

3.2.7 Bibliotekariernas synlighet
Forskare C är inte helt säker på vad bibliotekarierna kan erbjuda, han har inte tittat på deras
hemsida på intranätet eftersom han bara läser information som speciellt fångar hans upp-
märksamhet. Information om bibliotekets tjänster får forskarna via datorn i form av ett
nyhetsbrev. Det innehåller information om vad som har hänt och vad som har kommit ut
och det är ganska mycket information. Forskare B tittar på den, men läser inte informatio-
nen så noga eftersom det ofta är väldigt ambitiöst och ”det är mycket som man inte för-
står”. Han tycker dock att det fungerar bra. Samtliga intervjuade tror att biblioteket kom-
mer bli synligare nu när de har representanter med i forskargrupperna.

Uppdragsgivaren anser att bibliotekariernas kompetens och deras insatser i verksamheten
är den bästa marknadsföringen, men att man även kan marknadsföra utbildningarna och
servicen. Bibliotekschefen nämner även deras webbsida och deras nyhetsbrev, som delas ut
till de som anmält att de vill ha det. Ungefär hälften av forskarna har anmält sitt intresse.
Bibliotekspersonalen skickar ut information om sin verksamhet till nyanställda. Biblioteks-
chefen anser att det bästa sättet att sprida information om bibliotekets verksamhet är att
forskare personligen informerar varandra.

3.2.7.1 Sammanfattning
En av forskarna berättar att inte är helt säker på vilken service biblioteket erbjuder, men
erkänner också att han inte har tittat på deras hemsida. En annan forskare läser inte så
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mycket av det biblioteket skickar ut eftersom informationen är så ambitiös. Samtliga fors-
kare tror dock att biblioteket kommer bli mer synligt i och med att de nu är representerade
i forskningsprojekten. Enligt bibliotekschefen är det bästa sättet att sprida information om
bibliotekets verksamhet om forskare informerar varandra.

3.2.8 Samarbetet mellan bibliotekarierna och forskarna med tre ord
Forskare A benämner kontakten med bibliotekarierna som informell, stödjande och snabb.
Forskare C beskriver bibliotekarierna som vänliga, samarbetsvilliga och effektiva. Forskare
B beskriver samarbetet som vänligt, effektivt och han känner förtroende för bibliotekarier-
nas kunskaper i att söka. Han har aldrig upplevt att de har missat något. Närmre, proaktivt
och fruktbart, enligt Bibliotekarie D. Partnerskap, utbildning och service, enligt Biblioteks-
chefen. Uppdragsgivaren beskriver samarbetet som kompetensinriktat, teambaserat och
proaktivt (hon vet inte om det är proaktivt idag, men tycker att det är viktigt).

3.2.8.1 Sammanfattning
Det finns tre ord som förekommer mer än två gånger och de är: Vänliga, effektiva och
proaktiva.

3.2.9 Framtidsvisioner
Samtliga informanter tror att bibliotekarierna i framtiden kommer spela en allt större roll i
företagets forskning. Forskare C menar att i synnerhet bibliotekariernas vetenskapliga
kompetens kommer medverka till detta, för ju mer de är insatta i forskningen till desto
större nytta är de. Forskare A ser det som positivt att bibliotekarierna arbetar mer och mer
proaktivt. Vidare tror han att biblioteket kommer utveckla omvärldsbevakningen allt mer.
Forskare B tror att bibliotekarierna kommer spela en större roll framför allt för att infor-
mationen som kommer ut blir mer och mer omfattande. Därav blir det blir allt svårare för
den enskilde forskaren att hålla koll på allt som kommer ut.

Bibliotekarie D upplever att han redan nu får väldigt positiva signaler, från forskare och
ledningen. Bibliotekschefen tror att det nära och direkta samarbetet med forskarna kommer
att öka. Vidare tror hon att rutinärenden kommer minska i takt med att antalet elektroniska
tidskrifter ökar. Det får som följd att de får mer tid till kvalificerade uppgifter.

Uppdragsgivaren tror att biblioteket i framtiden kommer gå mer mot att vara en disciplin
inom forskningen, det vill säga att biblioteket kommer utgöra en kompetens i projekten
som är lika naturlig som kemi eller biologi. När behovet av en dedikerad person är så stort
att det måste finnas en i varje projekt har hon kommit dit hon vill. Hon säger att målet
alltid ska vara att understödja forskningen på ett så effektivt sätt som möjligt med att sam-
manställa information och att utbilda forskarna att vara bra informationssökare. Hon tror
dessutom att bibliotekets roll kommer öka med tanke på IT-verktygen och vad hon kallar
”den explosionsartade kunskapsgenereringen”.

3.2.9.1 Sammanfattning
Alla personer som deltog i undersökningen från företaget tror att biblioteket kommer att
spela en större roll i framtiden, bland annat för att informationen numera är så omfattande.
”Då är det bra att bibliotekarierna arbetar proaktivt” säger en forskare. Det kommer också
bli möjligt att arbeta mer proaktivt menar Bibliotekschefen i det att hon spår att rutinären-
den kommer minska. Uppdragsgivaren önskar att bibliotekskompetensen blir lika självklar i
ett projekt som kemi eller biologi.
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4 RESULTATREDOVISNING - UNIVERSITETET

4.1 Presentation av universitetsbiblioteken
Våren 2000 togs ett beslut om en ny organisation för universitets bibliotek. Denna organi-
sation innebär att biblioteken samlas i ett nätverk. Fakultets- och institutionsbiblioteken får
huvudansvaret för forskares, lärares och studenters informationsförsörjning och de ska
erbjuda de informationstjänster som är mest efterfrågade inom respektive fack- och kun-
skapsområde.

Beslutet innebär att universitetet centralt tar ansvar för och finansierar funktioner som är
centrala och gemensamma för universitetet. Det är fakultetsstyrelser och institutionsstyrel-
ser som finansierar och ansvarar för fakultets- och institutionsbibliotekens verksamhet,
resurser, personal och lokaler. En styrelse ansvarar för ledning, sammanhållning och ut-
veckling. Under biblioteksstyrelsen inrättas en biblioteksdirektion med universitetsbibliote-
karien som chef. Styrelsen består av representanter för fakulteter/områden, studenter och
företrädare för extern professionell kompetens och samhällsintressen och en ordförande
och bibliotekschefen (Beslut 2000-10-12, Dnr I A 1 4185/2000).

Den nya biblioteksorganisationen skall decentraliserad med ett antal bibliotek som ger ser-
vice till fakulteter, institutioner och grupper av institutioner. Användarnas behov skall stäl-
las i centrum och verksamheten skall uppfylla professionella krav. Det har dock visat sig att
åsikterna på hur biblioteks- och informationsförsörjningen för universitet bör se ut skiljer
sig mellan olika områden. De naturvetenskapligt baserade delarna av universitetet anser att
bibliotekens uppgift är att ge service till främst forskningens men också grundutbildningens
behov. Humaniora och samhällsvetenskap ser biblioteket som ett långsiktigt åtagande för
universitet med kulturella och nationella uppgifter utöver forskningens och grundutbild-
ningens behov. Från studenthåll betonas vikten av tillhandahållandet av kvalificerad service
och läsplatser.

Målet för universitetets informationsförsörjning är att tillgodose kvalificerade behov för
universitets lärare, forskare och studenter. Servicen ska ha ett tydligt fokus på studenternas
behov och de digitala informationstjänsternas utveckling ska prioriteras.  Det är också bib-
liotekets uppgift att tillsammans med utbildningsansvariga lära studenterna att hantera red-
skapen för informationsförsörjningen.

Eftersom inte alla fakultets/institutionsbibliotek inom universitetet erbjuder likvärdig kvali-
ficerad service är det viktigt att uppbyggnaden av de bibliotek som ligger efter intensifieras.
Viktiga aspekter att ta hänsyn till är tillräckliga öppettider, förmåga att erbjuda kvalificerad
och allsidig biblioteksservice, möjlighet för användare inom och utom universitetet att få
tillgång till materialet samt professionell personal. Studieplatser och arbetsutrymmen ska
finnas för de olika användargrupperna. De ska också ha tillgång till bibliotekets material,
informationsresurser samt handledning och stöd av professionell bibliotekspersonal.

Ett av biblioteken inom nätverket kommer att ha som särskild uppgift att ansvara för kul-
turarvsuppgifter. Under en övergångstid kommer detta bibliotek dessutom att ansvara för
fakultetsbiblioteksservice mot de områden/fakulteter som fortfarande inte har en utbyggd
decentraliserad biblioteksservice. I ett längre perspektiv är det möjligt att UB Norr övergår
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till att bli ett eller flera fakultets- eller institutionsgruppsbibliotek. (Beslut 2000-02-28, Dnr I
A 5 2128/99).

4.2 Intervjuerna på Universitet
På universitet genomfördes intervjuer med följande sex personer: två forskare, två bibliote-
karier, en bibliotekschef samt ordföranden i den nämnd biblioteket redovisar sin verksam-
het till. Intervjuerna ägde, i samtliga fall utom ett, rum i respondentens egen miljö.

Forskarna är doktorander i Kemi (härefter kallade Forskare F och Forskare G) och finansi-
eras av universitetet men har även tillgång till läkemedelsföretagets laboratorier. De inter-
vjuade bibliotekarierna hör hemma på var sitt av de två biblioteken (härefter kallade Bibli-
otekarie H och Bibliotekarie I). Bibliotekarien för fakultetsbiblioteket är även biblioteks-
chef och har varit där  knappt ett år. Hon har tidigare erfarenhet från bland annat upp-
byggnad av bibliotek, men ingen forskarbakgrund. Bibliotekarien på universitetsbiblioteket
har en dokumentalisttjänst och har varit på universitetsbiblioteket i femton år. Hon har
forskning inom kemi bakom sig, men ingen formell bibliotekarieutbildning. Biblioteksche-
fen (härefter Bibliotekschefen) är chef för universitetsbiblioteket inom universitetet vi tittat
på. Uppdragsgivaren är ordförande i biblioteksnämnden för fakultetsbiblioteket och har
tidigare varit engagerad i ansvaret för biblioteket från fakultetens sida.

I det följande redovisas intervjusvaren under följande teman: Arbetsformer, nyttjandet av
bibliotekarierna, bibliotekets status samt organisatoriska och fysiska placering, bibliotekari-
ernas verklighet, forskarnas verklighet, kompetens och kommunikation, bibliotekariers
synlighet, samarbetet mellan bibliotekarierna och forskarna med tre ord, samt framtidsvi-
sioner.

4.2.1 Arbetsformer
Forskarna och bibliotekets uppdragsgivare anser inte att det behövs någon närmare kontakt
mellan forskare och personalen på biblioteket. Forskare G påpekar dock att det inte hade
varit möjligt att forska utan biblioteket, att materialet där är väldigt integrerat i hennes
forskning och att det är bra att personalen finns där om hon behöver dem. Dessa aspekter
framhålls även av uppdragsgivaren. Forskare F förväntar sig inte heller något närmre arbete
med bibliotekspersonalen eftersom hon menar att det är omöjligt för dem att vara insatta i
alla forskningsområden: ”man kan ju inte själv hålla reda på vad alla de andra gör för forsk-
ning. Vad skulle då en stackars bibliotekarie göra?” Forskare F anser det inte heller vara
nödvändigt med mer personal i biblioteket eftersom hon tycker att det är viktigt att lära sig
att klara sig själv inför framtiden. Uppdragsgivaren tror att de nya doktoranderna kan be-
höva mer stöd från bibliotekarierna.

Bibliotekarie I berättar att hennes arbete innebär mycket mer undervisning än litteratursök-
ning. Hon har stående sökningar som läggs in och genereras automatiskt av databasvärden,
och de skickas ut via e-post till de forskare som har sådana. Forskarna får betala för den
tjänsten, det gör inte universitetet. Arbetsformen innebär inte att personalen jobbar i några
arbetslag utan de rådgör med varandra istället. De jobbar inte heller i några lag med forska-
re utan det blir när en examensarbetare kommer till biblioteket med sin handledare. Hon
tror att det skulle kunna finnas önskemål om ett samarbete, men att man inte har råd. Hon
tror också att det är det som har lett till att hon har fått färre förfrågningar. Det är bara när
man har komplicerade frågor som man vill ha riktigt uttömmande sökningar. Att vara do-
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kumentalist innebär inte bara att göra sökningar utan man måste ständigt hålla sig uppdate-
rad, annars kan man inte förmedla.

Bibliotekschefen beskriver att de två utvecklingslinjerna är den växande undervisningsverk-
samheten och den snabbt växande och tilltagande utvecklingen inom elektronik. Undervis-
ningen kommer in i forskarutbildningen och har mer och mer blivit inriktad på forskarnas
behov och på att komma in i deras grundutbildning. Bibliotekschefen beskriver att de har
kommit långt, men vill komma ännu närmre utbildningarna. Uppdragsgivaren framhåller
att biblioteket ska präglas av ordning och reda. Det ska finnas personal som kan sköta or-
ganisationen av materialet och även finnas till hands vid eventuella frågor.

4.2.1.1 Sammanfattning
Närmare kontakter mellan bibliotekarier och forskare behövs inte enligt Uppdragsgivaren
och forskarna själva. Forskarna påpekar också att det är viktigt att lära sig att hitta själv och
att det skulle vara omöjligt med ett närmare samarbete med bibliotekspersonalen eftersom
antalet bibliotekarier per forskare är alldeles för lågt för det. En bibliotekarie tror att stu-
denterna skulle vilja ha ett närmare samarbete om pengar fanns, medan forskarna lyfter
fram friheten i sin arbetssituation. Forskarna har dock stående sökningar i vissa databaser
som sköts via läkemedelsföretaget, och de är enormt viktiga. En bibliotekarie påtalar också
vikten av att hålla sig uppdaterad för att kunna förmedla. Uppdragsgivaren framhåller gärna
den ordning och reda som hon tycker ska prägla biblioteket.

4.2.2 Nyttjandet av bibliotekarierna
Forskare G tycker att forskningen skulle kunna få stöd att drivas framåt genom mer elek-
troniska tidskrifter. Annars är den vetenskapliga grunden och tillgängligheten till material
som finns i biblioteket ett gott stöd. Det hon främst vill ha tag på är tidskrifter, och det
mest intressanta är om de också finns på fakultetsbiblioteket. Hon menar att biblioteket
spelar en mycket stor del i hennes informationsskaffande och hon poängterar att det är
väldigt viktigt att hon får tag på det material hon behöver. Det hon uppskattar mest med
fakultetsbiblioteket är att de finns överhuvudtaget, att det är så nära, att de har så mycket
material, att personalen är hjälpsam och att hon har tillgång till biblioteket dygnet runt.

Forskare F anser att informationen skulle vara mer lättillgänglig om man kunde se från
hemsidan och se var saker finns. Hon tycker även att skyltningen är dåligt uppdaterad.
Kanske är det nu när hon är ny som hon skulle behöva mer stöd från biblioteket, säger
Forskare G. Också med tanke på att det är i början hon läser som mest. Bibliotekets roll är,
tycker Forskare F, att tillhandahålla relevanta tidskrifter och böcker. Det ska vara smidigt
att kopiera och hitta. Hon tycker att det är väldigt bra att det finns relevanta databaser och
elektroniska tidskrifter.

Bibliotekarie I tycker att hon ser på de rätt avancerade övningsexemplen att forskarna inte
klarar sig utan bibliotekets hjälp. Hon berättar att det är väldigt stort begär på och efterfrå-
gan på kurserna i informationssökning. Vidare anser Bibliotekarie I att biblioteket spelar
för liten roll i forskarnas arbete. Att biblioteket spelar stor roll när det gäller spridning av
vetenskaplig information ser Bibliotekarie I på alla beställningar som kommer in och böck-
er som lånas ut.

Bibliotekarie I upplever att det finns ett stort behov av informationsförsörjning och att
forskarna själva ser sina behov, men att de försöker att klara av dem själva. Hon upplever
att bibliotekarierna är integrerade i forskningen. Vid kurserna påpekar bibliotekarierna alltid
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vad det kostar att söka i databaserna själv mot att anlita en specialist. ”Man sitter och spå-
nar. Då är det bättre att de kommer till med sina frågor till oss”.

Bibliotekschefen menar att behovet av utbildning har ökat i och med att informationen
växer i mängd och blir flyktigare. Det finns alltså behov av att klara sig själv mer: ”Alla
kommer inte hit, de behöver inte komma hit och de ska inte komma hit om de inte behö-
ver det”. Dessutom har biblioteket 34 heltider som ska serva 12 000 forskare och studen-
ter. Uppdragsgivaren menar att bibliotekarier inte behövs vid sökningar, och om forskare
kör fast är det bättre att de vänder sig till en annan forskare som har ämneskunskap. Upp-
dragsgivaren tror också att det ökande antalet doktorander kommer att behöva mer hjälp
än forskarna, eftersom forskarna redan har lärt sig. Introduktionen sköts av handledarna,
men Uppdragsgivaren anser att det i framtiden är något som kan ligga på bibliotekariernas
ansvar. Uppdragsgivaren anser främst att bibliotekarierna ska finnas till hands för att besva-
ra frågor.

4.2.2.1 Sammanfattning
Forskarna lyfter fram vikten av att biblioteket i deras närhet tillhandahåller tryckta och
elektroniska resurser för deras forskning. Att biblioteket erbjuder kopieringsmöjligheter är
också viktigt. En bibliotekarie berättar att hon tycker att de spelar för liten roll i forskarnas
arbete. Det tror hon, liksom Bibliotekschefen, beror på att forskarna gärna försöker hitta
information själva. Bibliotekschefen anser att behovet av utbildning i och med detta har
ökat. Uppdragsgivaren anser att det är bättre att forskare vänder sig till andra forskarkolle-
gor som har ämneskunskaper om de kör fast vid sökningar än om de vänder sig till biblio-
tekarier.

4.2.3 Bibliotekariernas status samt organisatoriska och fysiska placering
Bibliotekarie H anser att ett etablerande av kontakter måste skapas innan forskare och bib-
liotekarier kan mötas på samma plan. Annars reduceras synen på bibliotekarien lätt till ett
affärsbiträde. Efter en tid tror hon att forskarna ser henne som en kollega. Det gör att hon
absolut känner sig delaktig i deras forskning och i resultaten som forskningen ger. Hon tror
att de skulle kunna känna en högre grad av delaktighet om det fanns tid och resurser och
lämplig personal. Även Bibliotekarie I tycker att biblioteket har del i att det blir färdiga av-
handlingar. ”...det är inget universitet utan ett bibliotek”. Hon upplever däremot inte att de
är kollegor med forskarna utan att biblioteket är en serviceinrättning.

Forskare G tycker att bibliotekets fysiska läge är så pass viktigt att om tidskriften hon söker
inte finns på det närmaste biblioteket är det risk att hon inte läser den eller anstränger sig
mer för att få tag på den. Hennes kontakt med bibliotekarierna har inte varit särskilt nära.
Båda bibliotekarierna tror att bibliotekets fysiska läge spelar stor roll och framhåller att bib-
lioteket ska ligga mitt i campus för målgruppen. Bibliotekschefen menar att det fysiska läget
till och med spelar en allt större roll. Det som har ökat är kraven på närhet på grund av
möjligheterna och bekvämlighet. Forskarna vill ha allting omkring sig och upplever även ett
litet avstånd som krångligt.

Uppdragsgivaren anser att eftersom biblioteket förser forskarna med information om tidi-
gare forskning blir det oumbärligt. I besparingstider tror hon inte att biblioteket skulle
drabbas hårdast eftersom det skulle ge en sådan negativ effekt på forskningen. Hon tror
däremot inte att statusen är särskilt hög, eftersom biblioteket betraktas som en självklarhet.
På frågan om det finns ett samband mellan färdiga avhandlingar och bibliotekariernas in-
sats får vi inget direkt svar. Däremot säger hon att biblioteket har en stor betydelse under
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arbetets gång. När det gäller bibliotekets organisatoriska läge anser Uppdragsgivaren att det
är bra med de korta beslutsvägar som den nya organisationen medför. Hon tror att det
fortfarande är viktigt att ha biblioteket placerat nära forskningens hjärta trots att mycket
numera sköts via datorer.

4.2.3.1 Sammanfattning
En bibliotekarie berättar att kontakter måste etableras mellan bibliotekarie och forskare för
att bibliotekarien ska få erkänd status. Hon känner dock att hon är delaktig i pågående
forskning. Forskarna berättar att deras kontakt med bibliotekarierna inte är särskilt nära.
Bibliotekets fysiska placering framhålls av samtliga intervjuade som mycket viktig, och bib-
liotekschefen menar till och med att betydelsen av det fysiska läget kommer öka i framti-
den. Uppdragsgivaren tror att bibliotekets status är låg eftersom biblioteket ses som en
självklar resurs. När det gäller det organisatoriska läget anser hon att korta beslutvägar är
önskvärt.

4.2.4 Bibliotekariernas verklighet
Bibliotekarie H säger att biblioteket är kundorienterat, man utför bland annat kopior till
kunderna. De bedriver även undervisning i informationssökning. Under studenternas första
termin har någon av lärarna undervisning i informationssökning. Bibliotekarie H hoppas att
forskarna mest uppskattar den service som är kvalificerad: när de visar hur man söker och
inte bara när de producerar kopior. Däremot tror hon att forskarna saknar att få de mer
kvalificerade informationstjänsterna, som de får vid universitetsbiblioteket. Beträffande
informationssökningar tror Bibliotekarie H att forskare först går till en kollega och sedan
vänder sig till universitetsbiblioteket som har informationssökningskurser för doktorander.
Då etablerar man en kontakt där och fortsätter sedan utnyttja den. Hon brukar själv re-
kommendera forskarna att gå till universitetsbiblioteket med sina informationssökningar
Bibliotekarierna anser att det är väldigt enkelt att söka i till exempel Scifinder, och därmed
menar de att forskarna inte behöver deras hjälp. De har istället rekommenderat vilken pro-
gramvara forskarna ska använda och ställer gärna upp med hjälp om forskarna inte kom-
mer in i databasen.

Om det inte fanns några hinder skulle Bibliotekarie H önska att det fanns minst två eller tre
av bibliotekspersonalen som arbetade med undervisning i informationssökning från stu-
denternas första tid vid universitetet till tiden som forskare. Hon säger: ”Där kan man kän-
na att det är ju jag som är bäst på biblioteksteknik och det är det jag ska visa, jag ska inte
forska åt någon. Jag ska inte läsa artiklarna men jag ska tala om vad de bör innehålla, hur
informationen ska vara uppställd och vad man ska leta efter”. Bibliotekarie H hoppas att
biblioteket ska finnas med i ett nätverk och att det blir ett av de stora institutionsbibliote-
ken.

Bibliotekarie H menar att om de kunde minska på rutinarbetet skulle de få mer tid över till
kvalificerad rådgivning och anser att man får en stor efterfrågan när forskarna vet vad bib-
liotekarierna egentligen kan och om man får en efterfrågan på tjänsterna är det också na-
turligt att betala för tjänsterna. Bibliotekarie H tycker att omvärldsbevakning är något som
fakultetsbiblioteket skulle kunna erbjuda. Men hon tycker att det är en fråga om kvalitet,
eftersom det kräver kvalificerad personal. Vidare säger hon att det är svårt att inte själv ha
några ämneskunskaper i kemi vid såna arbetsuppgifter. Att bedriva omvärldsbevakning
kräver dessutom att bibliotekarierna vet vad forskarna gör på olika avdelningar. Biblioteka-
rie H tror att forskarnas förväntningar främst är av två slag: de som är nöjda om biblioteket
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gör deras kopior och de som vill ha hjälp med sina sökningar och få hjälp med att få fram
material.

Bibliotekarie I arbetar mycket med undervisning. Den tjänst/service som Bibliotekarie I
tror att forskarna uppskattar mest är när de får en litteratursökning som de verkligen vill ha
gjord. Bibliotekschefen upplever att forskarna mest uppskattar de elektroniska tidskrifterna
i fulltext av deras tjänster. Bibliotekarie I misstänker att forskarna skulle vilja att biblioteka-
rierna även utvärderar och kommenterar beställt material åt dem. Informationssöknings-
uppdragen har blivit färre, hösten 2000 var det ungefär ett i månaden och varje sökning kan
ta rätt så lång tid. Bibliotekarie I anser att det minskade antalet uppdrag beror på att fors-
karna tror att de kan klara sig själva.

Omvärldsbevakning sker i form av de stående sökningarna, annars efterfrågas det inte.
Bibliotekarie I tror att den informationen skaffas på annat sätt, till exempel via konferenser.
Däremot tror Bibliotekarie I att det skulle finnas utrymme för biblioteket att bedriva om-
världsbevakning. Hon anser att det hade varit intressant för att det hade varit lite att jämfö-
ra med ett företagsbibliotek. Hon vill ändå framhålla vikten av att vara insatt i bibliotekets
samtliga avdelningar. Om de ekonomiska ramarna var vidare skulle Bibliotekarie I kunna
tänka sig att regelbundet serva en liten forskargrupp. Hon tror dock att ett sådant arbetssätt
kräver bibliotekarier som är fackinriktade. Det händer att forskarna backar när de får höra
att sökuppdragen kostar pengar. Bibliotekarie I jobbar även i ett projekt som sköts genom
Stockholm där hon lägger in bra länkar inom kemi i en databas. Även detta är en form av
omvärldsbevakning.

Bibliotekarie I upplever inte att det finns några effektivitetskrav på henne, men däremot
känner hon att hon måste leverera snabbt om hon får sökuppdrag utifrån, därför att det
kostar att vara uppkopplad. Hon anser att stressen kommer av kostnaden, inte av att kun-
den vill ha en snabb leverans. Man måste vara väl förberedd när man söker i en databas och
ha gjort en välstrukturerad sökstrategi utefter samtal med kunden. ”Men i och med att
mycket ligger på nätet och många tror ute på företag att man klarar sig med sökmotorer
som AltaVista, men det gör man ju inte”.

Bibliotekschefen menar att biblioteket är något centralt när det gäller att få fram artiklar
och dokument men är inte nöjd med resurstilldelningen. Det är svårt att få pengar till drif-
ten av de elektroniska informationsresurserna: "Om vi ska kunna verka och ge service så
måste vi ha mycket, mycket starkare budget".

4.2.4.1 Sammanfattning
Bibliotekarierna har mycket undervisning men är medvetna om att även kopieringen är
viktig för forskarna. De tror även att forskarna vänder sig till kollegor vid informationssök-
ning innan de kontaktar en bibliotekarie. En av bibliotekarierna berättar att hon skulle öns-
ka att rutinarbetet blev mindre i omfång så att de mer kunde ägna sig mer åt kvalificerad
rådgivning. Hon berättar vidare att om biblioteket skulle utföra omvärldsbevakning för
forskares räkning kräver det att bibliotekarierna är insatta i forskningen som bedrivs på de
olika avdelningarna. En annan bibliotekarie berättar att det är ett område hon gärna skulle
vilja ge sig in på eftersom det skulle vara att jämförbart med arbetet på ett företagsbibliotek.
Hon vill dock inte att det ska ske på bekostnad av inblicken i bibliotekets totala verksam-
het. Hon tror att det är en ekonomisk fråga att leverera snabba resultat vid sökningar efter-
som det är dyrt för kunden när bibliotekarier gör sökningar. Bibliotekschefen menar att
bibliotekets låga resurstilldelning är ett stort problem.
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4.2.5 Forskarnas verklighet
Forskarna är osäkra på vilken service biblioteket ger och de utför sina sökningar själva.
Forskare F tror inte att någon annan kan hitta relevanta artiklar åt henne eftersom det bara
är hon och hennes handledare och examensarbetare som är insatta i vad hon gör. Dessut-
om ser hon det som en del av doktorandutbildningen att lära sig att vaska fram relevant
information. Hon använder fakultetsbiblioteket först och främst för att kopiera nya artiklar.
Hon söker i relevanta databaser och när hon får en träff finns ofta artikeln på fakultetsbib-
lioteket. Dessutom använder hon de elektroniska tidskrifterna som bara finns på fakultets-
biblioteket, något som hon tycker är mycket smidigt eftersom det tar tid och kraft att kopi-
era och det aldrig blir lika snyggt.

Omvärldsbevakningen sköts av de stående sökningar som läkemedelsföretagets bibliotek
gör åt de båda och det sparar mycket tid. På så sätt håller de sig uppdaterade i sina ämnen.
Forskare F tror dessutom inte att hon kan få hjälp av bibliotekarierna inom universitetet
med sökningar, förutom om hon kört fast.

Forskare G förväntar sig att de tidskrifter som hon beställer ska finnas på fakultetsbibliote-
ket. Hon önskar att man skulle kunna beställa det man vill ha från bibliotekets hemsida och
få det hemskickat. Forskare F och Forskare G skulle även uppskatta om personalen på
biblioteket kunde kopiera åt dem. Det Forskare F uppskattar mest med fakultetsbiblioteket
är det stora utbudet av tidskrifter, men hon skulle önska att de hade fler i elektroniskt for-
mat. När hon var ny doktorand hade hon förväntat sig lite mer hjälp med att hitta informa-
tion om vad de har för system. Forskare G tycker att biblioteket lever upp till hennes för-
väntningar, men hon säger att det hade underlättat om allt material hade funnits på ett enda
ställe så att hon hade sluppit att gå till universitetsbiblioteket som har de äldre tidskrifterna.

Bibliotekschefen beskriver att forskarna behöver hjälp med att få fram dokument och
ibland även hjälp med att bedöma vad som är bra och dålig information, i synnerhet bland
de yngre och nya forskarna. Det kan även vara tekniskt svårt att söka i databaser, till exem-
pel kemisökningar då man söker på kemiska strukturer och inte på text. Det kräver kun-
skaper både i kemi och om söksystemen. Bibliotekschefen menar att det behövs undervis-
ning i avancerad sökteknik eftersom ”det är lätt att söka lite för ytligt om man inte har bib-
liotekarieögon”. Forskarnas behov kommer bibliotekarierna till känna genom de löpande
kontakterna i informationsdisken.

4.2.5.1 Sammanfattning
Forskarna berättar att de utför sina sökningar själva, dels eftersom de vill lära sig hur man
gör och dels för att de inte är helt på det klara med exakt vad de är ute efter. Omvärldsbe-
vakningen får de dock utförd åt sig via företagsbiblioteket. Vidare förklarar de att möjlig-
heten att kopiera på biblioteket är mycket uppskattat, även om de skulle önska att biblio-
tekspersonalen utförde det åt dem. För att kunna förmedla information anser biblioteks-
chefen att bibliotekarierna förutom kunskaper om söksystemen även måste ha vissa äm-
neskunskaper i kemi.

4.2.6 Kompetens och Kommunikation
Forskare F menar att bibliotekspersonalen inte vet någonting om hennes forskning medan
Forskare G tror att de har generell men inte specifik kunskap om hennes forskningsområ-
de, eftersom hon själv inte riktigt vet vad det är hon gör. Forskare G säger att hon inte haft
anledning att prata med bibliotekspersonalen om sin vetenskap. Däremot känner hon att
personalen har hennes fulla förtroende att bistå henne om hon skulle behöva sökhjälp.
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Forskare F skulle däremot inte anförtro sina sökningar åt någon annan ”jag vill hålla koll,
och ofta vet man inte vad man ska ge för instruktioner, för man trevar själv runt innan man
vet vad det är man letar efter”.

Vidare har Forskare F aldrig fått hjälp av bibliotekets personal och tycker det är svårt göra
sig förstådd i mötet: ”Det är svårt att formulera sin fråga. Doktorander kanske behöver lära
sig att formulera sin fråga bättre så att man fattar vad man letar efter … om biblioteksper-
sonalen skulle kunna lära sig att ställa frågor på rätt sätt så skulle det vara väldigt värdefullt.
Men jag vet inte om det skulle vara möjligt”.

Bibliotekarie H ser det som en svaghet i sin yrkesroll att hon saknar forskningsbakgrund
och ämneskunskaper i kemi. Däremot har hon genom yrkesverksamhet fått erfarenhet av
arbete med forskare. Hon anser dock att det skulle vara behjälpligt om någon ur personal-
styrkan hade ämneskunskaper i kemi. Hon anser dessutom att hon är väldigt lite insatt i den
forskning som pågår, men passar på att fråga forskare vid tillfälle. Hon ser dock en svårig-
het i att förstå vad forskarna säger. Vidare menar hon att det är berikande för hennes per-
sonliga utveckling och verksamheten att få kännedom om forskarnas arbete. För att samar-
betet ska vara effektivt tror hon att den personliga kontakten är grundläggande. Samarbetet
måste dock bygga på ett ömsesidigt givande och tagande.

Bibliotekarie I säger att biblioteket tidigare har gått ut med förfrågningar till forskare om de
skulle vara intresserade av att ha en kontaktperson på biblioteket, men det blev inget av det.
Det var på det sättet de marknadsförde sig 1993-95. Hon tror inte att det skulle få särskilt
stort gensvar om samma förfrågan skickades ut idag eftersom pengarna fortfarande spelar
för stor roll.

Bibliotekarie H har inte kunnat se några förändrade behov bland forskare, men hon menar
att det inte har funnits tid att göra några intervjuer. Hon tycker att man skulle behöva gå ut
bland forskarna och fråga vad de behöver och inte nöja sig med svaret att de är nöjda, ef-
tersom hon tror att man kan göra så mycket mer. Hon tror dessutom att forskare har svårt
att beskriva vad de skulle vilja ha för hjälp eftersom de inte är så medvetna om och inte
riktigt vet vad bibliotekarier kan. Ett identifierat behov är att leveranstider på artiklar ska
vara kort. Annars får hon reda på deras behov när hon själv frågar och lyssnar till olika
företrädare som kommer till biblioteket.

Forskare G anser att bibliotekarierna verkligen är hjälpsamma när man frågar om hjälp,
vilket hon sällan gör. Hon kan inte minnas att hon någon gång har blivit kontaktad av bib-
lioteket. Själv har hon personligen kontaktat biblioteket för artiklar. Även Forskare F kon-
taktar biblioteket när hon beställer böcker och tidskrifter och artiklar från andra bibliotek.
Dessutom har hon kontaktat personalen på universitetsbiblioteket för att få hjälp att hitta.
Bibliotekarie H har märkt att forskare främst kontaktar biblioteket för artiklar men talar
också om vikten av personlig kontakt, att man vänder sig till ett ansikte man känner igen.
Det framgick även under intervjun med Forskare G att det främst är en viss person ur per-
sonalstyrkan hon helst vänder sig till.

Bibliotekschefen framhåller att kunskaper om källor och utgivare samt servicekänsla, och
flexibilitet är viktiga kompetenser hos personalen i deras verksamhet. Specifika ämneskun-
skaper har de i undantagsfall, men personerna har blivit väl insatta i sina arbetsområden
genom arbetet. Den kompetens Uppdragsgivaren uppskattar mest är att bibliotekarier kan
hantera materialet, katalogisera det och sköta andra bibliotekstekniska uppgifter samt
snabbhet. Hon nämner även pedagogiska och sociala talanger som värdefulla. Hon anser
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att ämneskunskapen är mycket viktig och att en annan person än bibliotekarien skulle kun-
na stå för den. Denna person måste dock ha ett intresse för böcker. En bibliotekarie per
fakultetsbibliotek skulle räcka, menar hon.

Bibliotekarie I beskriver kommunikationen med forskarna som mycket knapphändig och
den sker i stort sett endast genom kurserna och vid litteratursökningar. Det är alltid fors-
karna som kontaktar biblioteket, aldrig tvärtom, på grund av personalbrist. Information om
den forskning som bedrivs kommer Bibliotekarie I till känna genom kurserna och hon
tycker att det är väldigt nyttigt för henne att känna till forskningen, även om det inte finns
tid att bli insatt. Hon tycker att det skulle vara bra om det skickades information till biblio-
teket om vilken forskning som bedrivs, men det förutsätter att det finns tillräckligt med
personal för att hjälpa forskarna. Den enda chansen att prata direkt med forskarna är via
telefonbeställningar. Hon upplever att hennes kunskap om deras forskning är väldigt frag-
mentarisk, men att hon ändå förstår forskarna och att hennes egen bakgrund som kemist
hjälper till.

Bibliotekschefen beskriver att forskarnas behov kommer bibliotekarierna till känna i de
löpande kontakterna i informationsdisken. Det finns inget forum där de pratar och diskute-
rar och Bibliotekschefen anser att kontakterna behöver vara mer frekventa och etablerade
för att samarbetet ska bli effektivt. Han föreslår att biblioteket ska bli inbjudna till forskar-
nas organisationer, institutionsmöten eller prefektmöten. Bibliotekschefen menar att be-
ställarna inte har någon helhetssyn på bibliotekets verksamhet, vilket är konstigt med tanke
på att en stor del av deras pengar går dit. Han efterlyser diskussioner om verksamhetens
innehåll och prioriteringar snarare än samtalen om budgetramar som dominerat relationer-
na. Bibliotekschefen tror att detta beror på att deras beställarkompetens inte har varit upp-
byggd. Om beställarkompetensen och de ekonomiska svårigheterna hade varit mindre
skulle förutsättningarna för en bättre dialog finnas, menar bibliotekschefen.

Direktkommunikationen mellan forskare och bibliotekarier sker genom att forskarna går till
biblioteket. Det uppdragsgivaren gör för att biblioteksavdelningen och forskningen ska ha
ett utvecklat samarbete är att se till att det finns en bibliotekskontaktperson på varje avdel-
ning. ”Jag gör inget särskilt, utan det driver forskarna själva, för det är så livsnödvändigt för
dem. De kontaktar bibliotekarierna helt enkelt genom att gå till biblioteket och prata med
dem”.

 4.2.6.1 Sammanfattning
En av forskarna säger att hon inte haft någon anledning att kontakta bibliotekarierna, men
att de skulle ha hennes fulla förtroende att utföra sökningar. Den andra forskaren skulle
dock inte anförtro sina sökningar åt någon annan än sig själv och hon har aldrig fått hjälp
av bibliotekspersonalen. Hon upplever dessutom att det är svårt att göra sig förstådd i mö-
tet mellan dem. En av bibliotekarierna påpekar att det är svårt att förstå vad forskarna me-
nar och tror att det kan ha att göra med hennes bristande ämneskunskaper i kemi. Att fors-
kare har svårt att beskriva vilken slags hjälp de behöver tror hon är kopplat till att de inte
riktigt vet vad bibliotekarier kan.

Bibliotekschefen anser att ämnesspecifika kunskaper hos bibliotekspersonalen kan vara
viktigt i enstaka fall, men att personalen ändå är insatta i sina arbetsområden. Servicekänsla
och flexibilitet är viktigare kompetenser enligt honom. Uppdragsgivaren uppskattar mest
bibliotekstekniska kunskaper och snabbhet, men även pedagogiska och sociala talanger.
Hon tycker däremot att ämneskunskapen i biblioteket är mycket viktig, men att personen
som besitter de kunskaperna inte behöver bibliotekarieutbildning. Hon har sett till att det
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finns en bibliotekskontaktperson på varje avdelning. En bibliotekarie beskriver att hon
gärna skulle vilja få mer vetskap om forskares arbete för hennes personliga utvecklings räk-
ning. Vidare anser hon att den personliga kontakten med forskare är grundläggande och att
det måste finnas ett ömsesidigt givande och tagande. En annan bibliotekarie tycker att
kommunikationen med forskarna är mycket knapphändig men att hennes kemibakgrund är
behjälplig i mötet mellan dem. Bibliotekschefen tycker att kontakterna måste bli mer fre-
kventa och etablerade.

4.2.7 Bibliotekariernas synlighet
Forskare G har fått information om fakultetsbibliotekets service genom att fråga sig fram.
Bibliotekarierna har inte aktivt gått ut till henne och informerat om sin verksamhet, i alla
fall har inte hon hittat den informationen.

Bibliotekarie H berättar att fakultetsbibliotekarierna marknadsför sig genom ett internt ny-
hetsblad där man till exempel skriver om nyheter och man har fått ett stort gensvar på den
informationen. Hon menar att det också är viktigt med den personliga kontakten, men bib-
lioteket har bara två och en halv tjänst på 1500 forskare och det är inte lätt att komma åt
alla.

Universitetsbiblioteket marknadsförs idag gentemot forskare genom kurserna och hemsi-
dan, men Bibliotekarie I anser att folk numera vet så mycket om informationssökning att
de inte behöver skriva upp allt så detaljerat. Biblioteket finns med i olika broschyrer och
tidningar som universitetet ger ut.

4.2.7.1 Sammanfattning
Forskarna har inte aktivt blivit kontaktade av bibliotekarierna, utan de har frågat sig fram
när det gäller bibliotekets serviceutbud. Biblioteket marknadsförs genom ett internt nyhets-
blad, hemsidan och kurserna. En bibliotekarie nämner återigen den personliga kontakten,
men att det blir svårt eftersom det finns så många forskare och så få bibliotekarier. Upp-
dragsgivaren anser att bibliotekarier ska vara tillgängliga att svara på frågor.

4.2.8 Samarbetet mellan biblioteket och forskarna med tre ord
Om Forskare G skulle nämna tre ord för att symbolisera hennes samarbete med personalen
(som hon dock inte vill kalla samarbete) skulle det vara indirekt och opersonligt samarbete
men tillgång på personlig hjälp om det skulle behövas och effektivt utom när hon behöver
gå till universitetsbiblioteket. Forskare F väljer orden envägskommunikation, tidskrifter och
geografisk närhet. Bibliotekarie H framhåller att det handlar om ett utbyte eller samspel och
ömsesidig respekt. Stimulerande, gott och krävande enligt Bibliotekarie I. Bibliotekschefen
beskriver samarbetet med beställarna som artigt, ekonomifixerat och inte verksamhetsin-
riktat. Uppdragsgivaren beskriver det som (fysiskt) nära, effektivt och kompetent.

4.2.8.1 Sammanfattning
Det finns två ord som förekommer minst två gånger och de är närhet och effektivitet.

4.2.9 Framtidsvisioner
Forskare G tror att biblioteket kommer spela en allt mindre roll i forskningen i framtiden
eftersom det finns mer och mer elektroniskt material. Forskare F hoppas att den verksam-
het som finns idag ska kunna fortsätta att drivas och att de kan fortsätta att tillhandahålla så
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mycket tidskrifter. Uppdragsgivaren tror att bibliotekets roll kommer att handla om att
skaffa licenser eftersom forskarna mer och mer kommer kunna hämta hem sin information
själva.

Bibliotekarie H visionerar om att biblioteket kommer bli en del i nätverket och att bibliote-
ket blir ett större självgående bibliotek. Bibliotekarie I tror att biblioteket kommer spela en
stor roll även i framtiden. Om det fanns obegränsat med medel skulle Bibliotekarie I önska
att de kunde jobba i arbetslag mot forskare som de gör på AstraZeneca. Genom att jobba
på det sättet tror Bibliotekarie I att man skulle vinna i personligt kunnande. Men i och med
att man blir specialiserad skulle även forskarna vinna på det eftersom sökresultaten och
effektiviteten skulle bli bättre. Man bör dock akta sig för att bli för specialiserad, menar
hon.

Bibliotekschefen tror att bibliotekarien fortsättningsvis också kommer att ha en informa-
tionsförmedlande och en utbildande roll. Han tror också att de kommer ha en roll i ord-
nandet och tillhandahållandet av elektronisk information, ordna forskarnas egna rapporter
och få fram information ur svåra källor.

4.2.9.1 Sammanfattning
En forskare tror att biblioteket kommer att spela en allt mindre roll i framtiden på grund av
det ökade utbudet av elektroniskt material, medan en bibliotekarie tror att biblioteket
kommer spela en stor roll även i framtiden. Samma bibliotekarien tror att alla parter skulle
vinna på ett närmare samarbete. Forskarna skulle få bättre sökresultat och effektiviteten
skulle höjas och bibliotekarierna skulle vinna i personligt kunnande. Även Bibliotekschefen
tror att biblioteket kommer spela en stor roll i framtiden, och han betonar gärna den för-
medlande och utbildande rollen.
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5 ANALYS AV RESULTATEN - FÖRETAGET

5.1 Hur integrerade är bibliotekarierna i forskarnas arbete?
Den organisatoriska placeringen som biblioteket har efter omorganisationen skapar förut-
sättningar för bibliotekarierna att integreras i verksamheten. Högre placering i den organi-
satoriska hierarkin skapar status och kortare beslutsvägar gör det möjligt att få igenom idéer
(Hanson, 1995).

Läkemedelsföretaget är en kunskapsorganisation som uppmuntrar kreativitet och flexibilitet
inom och mellan människor. Ledningen har bland annat som mål att bibliotekarierna ska
integreras och bli en tydligare del i forskningen, vilket präglar forskarnas och bibliotekarier-
nas syn på varandra. Precis som Wolvén framhåller, har ledningen en stor betydelse för
organisationskulturens riktning (2000). Undersökningen visar att ledningen har vad som i
våra ögon är en modern och uppdaterad bild av bibliotekariers kompetens. Visionerna om
bibliotekariernas roll är tydlig och verkar ha förmedlats till de forskare vi träffat. Biblioteka-
rierna har dessutom prioriterats eftersom de var underdimensionerade i förhållande till
målgrupperna. Det verkar vara ovanligt att chefer inom moderorganisationen målmedvetet
utvecklar biblioteksverksamheten för att den ska vara proportionerlig i förhållande till mål-
gruppens storlek. James Matarazzo skriver till exempel att få chefer kopplar brister i verk-
samheten till personalbrist (Knowledge and Special Libraries, 1999)

Inom de undersökta delarna av läkemedelsföretaget arbetar man efter adhocratins princi-
per, vilket innebär att organisationens forskare och bibliotekarier tillfälligt sätts samman
efter de behov och förutsättningar som råder för stunden. Det betyder att personalen inom
de olika avdelningarna bit för bit får ett större kontaktnät, kunskap och kännedom om öv-
rig personal inom organisationen. Det finns emellertid olika åsikter om vad man tror att
forskare behöver för stöd i sin forskning,  vilket gör att de olika parterna inte alltid möts.
Litteraturen framhåller att det kan uppstå problem i att arbetssätt, kultur och attityder skil-
jer sig åt mellan avdelningarna och mellan forskarlagen. Vi har inte sett några sådana ten-
denser i vår undersökning. Något som emellertid kan vara en skillnad i åsikter är synen på
informationens betydelse. Det är inte självklart för organisationens samtliga forskarlag att
se information som en strategisk resurs.

Hanson menar att ett ökat samspel mellan ämnesbibliotekarier och målgrupper skapar ett
större värde för pengarna och fallstudien på företaget bekräftar Hansons åsikter (Hanson,
1995). Inom organisationen arbetar man i team, ett arbetssätt som främjar integreringen av
bibliotekarier genom att de nu har börjat ingå i några av forskarteamen. Av de tre sätt att
organisera team som Lind och Skärvad tar upp är det det rollintegrerande teamet som bib-
liotekarierna och forskarna deltager i på läkemedelsföretaget (1998). Det kräver en hög grad
av interaktion och kommunikation mellan medlemmarna. Forskarna är mycket nöjda med
att ha bibliotekarierna med i teamen. Detta skiljer sig från resultaten i Karlssons och Let-
marks undersökning där många forskare var negativa till att en informationsspecialist med-
verkade i projekten. En väsentlig skillnad mellan deras och vår undersökning är dock att
forskarna i Karlssons och Letmarks undersökning ombads ha en åsikt om något de inte
upplevt, medan forskarna i vår undersökning (på företaget) ombads uttala sig om något de
faktiskt hade praktisk erfarenhet av. Detta kan visa på fördomar som leder till en negativ
attityd som är skapad på osakliga grunder.

Behovet av, och önskemålet om det närmre samarbetet är ett gemensamt initiativ från
forskningens och bibliotekets avdelningar. Det betyder att de har en positiv grundtanke om
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varandras värde. Det lyser dock igenom en viss tacksamhet och glädje från bibliotekariernas
håll när de säger att de blivit ”insläppta” i forskningens verksamhet. Vi ser en risk i att bib-
liotekarierna kommer känna att de måste bevisa sitt värde eftersom man får en känsla av de
anser att värdet av deras bidrag i projekten måste rättfärdigas. Efterfrågan som uppstått
beror på att man insett hur beroende man är av information i sin forskning. Dessutom
finns det en tydlig vision från ledningens håll att bibliotekarierna ska integreras mer i forsk-
ningen och i framtiden även utgöra en egen disciplin vid sidan om forskningen.

Karakteristiskt för en effektiv arbetsgrupp är att det finns rätt kompetens i gruppen, att
målsättningen är tydlig, att kommunikationen är riklig och innehåller både känslor och tan-
kar, att individuella olikheter accepteras, att gruppmedlemmarna lyssnar på varandra, att
maktkamp inte förekommer samt att gruppen gemensamt utvärderar sitt arbete och sina
prestationer (Bruzelius och Skärvad 2000). Eftersom vi inte har observerat när gruppen
agerat tillsammans kan vi omöjligen uttala oss om hur gruppen verkligen fungerar i prakti-
ken, vi kan bara utgå från vad de enskilda personerna sade vid intervjuerna. Vår undersök-
ning visar att öppenhet och informalitet är önskvärt, men den visar också på avsaknaden av
utvärdering och feedback. Den nuvarande arbetsformen är visserligen relativt ny, men en
grundlig utvärdering borde ligga till grund för hur samarbetet ska formaliseras. Det gör att
vissa oklarheter angående vad som egentligen uppskattas mest och vem som förväntas
sköta vad har uppstått. Bibliotekschefen framhåller dock att det inte är fråga om att biblio-
tekarierna ska ta över rollen som forskare, utan de ska finnas med i projekten i egenskap av
bibliotekarie.

Terry Hanson konstaterade 1995 att forskares arbetssituation präglas av högre krav i ett allt
snabbare samhälle. Detta i kombination med kraftigt växande informationsmängder och
utveckling mot ett mer tvärvetenskapligt samarbete menar Hanson rättfärdigar ett samar-
bete mellan bibliotekarier och forskare (Hanson, 1995). Vi menar att kraven fortsätter öka
och det har på företaget lett till att bibliotekarier inte bara söker i databaser åt forskarna,
utan att de faktiskt har tagit över vissa uppgifter, som att identifiera vilken slags informa-
tion som behövs.

I samspelet mellan bibliotekarier och forskare innebär ett integrerat arbetssätt att man tar
tillvara på varandras olika kunskaper och tillsammans löser uppgifter som i exemplet med
framställningen av Losec i kapitel 2.3. Man bortser då ifrån att forskaren är den som ska
utveckla produkter och att bibliotekarier ska tillhandahålla information. Gränserna suddas
ut och ett mer interaktivt arbetssätt tar form. Bibliotekarierna blir gradvis mer integrerade i
forskningen i takt med att nya ”avtal” utformas för de olika avdelningarna. På företaget
finns hög grad av integrering i viss forskning medan den är ganska låg i annan. Men gene-
rellt kan sägas att integreringen är hög, och den går mot att bli ännu högre.

5.2 Hur påverkar kompetensen samspelet mellan bibliotekarier och
forskare?
Behöver verkligen bibliotekarier två utbildningar för att kunna förstå forskarna? Eller be-
höver kanske forskarna två utbildningar för att bli informationskompetenta? Biblioteket
erbjuder forskare användarutbildningar, och kanske skulle det vara aktuellt om forskare
erbjöd bibliotekarier introduktionskurser i sina ämnen också. Det skulle öka kunskaperna i
varandras områden, och kanske skulle det även öka sammanhållningen i företaget i stort.
Ett nära samarbete mellan forskare och bibliotekarier inom ett ämne som kemi kräver
fackkunskaper både i informationsvetenskap och i kemi och företaget har svårt att värva
personer med utbildning inom båda områdena. Falk och Litbo-Lindström tar upp proble-
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met med att genomsnittsbibliotekarien har humanistiskt bakgrund, och frågar sig om bibli-
otekariens yrkesroll därigenom är svår att utveckla.

Karlsson och Letmark skriver att bibliotekariers yrkeskompetens och ämneskunskaper är
grundläggande och statusgivande i kontakten med forskarna (1998). Det innebär att de
kanske behöver ha vissa ämneskunskaper för att få forskarnas förtroende för att ens kunna
få bli del av samarbetet. Lind och Skärvad skriver däremot att i ett team, där man sätter
samman personer med olika kompetenser, måste det finnas respekt för varandras kunnan-
de. Det är en av förutsättningarna för att teamet ska fungera (1998). Bibliotekarien ska en-
ligt det egentligen kunna ingå med sin specifika kompetens och blir respekterad som en
fullvärdig medlem i teamet.

Företaget föredrar att bibliotekarier som deltager i projektgrupper har naturvetenskapliga
ämneskunskaper, vilket betyder att den informationsvetenskapliga kompetensen inte är
tillräcklig. En fråga som Lind och Skärvad inte tar upp är hur personer med olika specia-
listkompetenser ska kunna förstå varandra. Vår undersökning visar till exempel att det kan
finnas sådana svårigheter. Trots att vissa bibliotekarier har ämnesbakgrund har de ibland
svårt att förstå fackspråket och forskningen. Det betyder att även om bibliotekarien besitter
kunskaper i till exempel kemi så måste det finnas tid och resurser att förnya och förkovra
sina kunskaper, annars blir ämneskunskaperna snabbt föråldrade. Det kommer dock fram
en åsikt från forskningens håll att det är upp till forskarna själva att se till att bibliotekarier
förstår, vilket vittnar om att man vill gå bibliotekarien till mötes och samarbeta. Forskarna
känner sig hyfsat förstådda av bibliotekarierna och tror att bibliotekarierna är ganska väl
införstådda med vad forskarna sysslar med även om det är forskarna som är ämnesexperter
inom kemi och biologi.

Medverkande i forskarteam möjliggör ett proaktivt arbetssätt, bibliotekarierna kan hinna
förutse informationsbehov och göra de utredningar som behövs utan att forskarna behöver
ta kontakt och beskriva vad det handlar om. Det här arbetssättet innebär bland annat en
vidareutveckling av kompetensen med ett utökat ansvar. Precis som Hanson förutspår
upplever både bibliotekarier och forskare att detta skapar ett mervärde i förhållande till det
reaktiva arbetssättet. Det finns en efterfrågan av utökat deltagande i projekten, forskarna
vill ha med bibliotekarierna under längre tid och i flera projekt samtidigt. De uttrycker en-
hälligt att ju mer bibliotekarierna känner till om forskningen desto större värde kan deras
tjänster tillföra forskningen. Precis som Matarazzo skriver anses biblioteket bidra till före-
taget genom att utföra service till forskare så att de får mer tid till att utföra specialiserad
forskning (Knowledge and Special Libraries, 1999). Det proaktiva arbetssättet med information
som letas upp, värderas och vidaresänds till forskare på bibliotekariers egna initiativ, riske-
rar emellertid att öka stressen på forskare eftersom de inte alltid ens hinner bearbeta infor-
mation de beställt. Därigenom har det proaktiva arbetssättet fortfarande vissa problem att
lösa.

I litteraturen råder det delade uppfattningar om huruvida bibliotekarier behöver ha ämnes-
kunskaper. Så många som 58% av bibliotekarierna och 40% av forskarna i Franks och He-
des undersökning anser att bibliotekarierna behöver ha en del ämneskunskaper. Biblioteka-
rier är inte unika med sina informationskunskaper (1993). Det intressanta här är att det är
fler bibliotekarier än forskare som tycker att ämneskunskaper är viktigt. Vår undersökning
tillåter inte någon procentsiffra på den åsikten, men det framkommer ett visst önskemål om
ämneskunskaper, särskilt från bibliotekariernas och ledningens håll.
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Det är dock inte bara olika kunskaper som krävs, utan de personliga egenskaperna är också
en väsentlig del, som till exempel ett pedagogiskt förhållningssätt. Faktiskt är man så mån
om att bibliotekarierna ska besitta rätt kunskaper att man låter personal från forskningsav-
delningen finnas med vid nyrekryteringar på biblioteket.

Gatekeepers söker, kommenterar sökträffarna, gör urval och står således mellan informa-
tionen och forskarna. Samtidigt söker forskarna mycket själva. I ett fördjupat samarbete
ökas den personliga kontakten och det innebär att man lär känna målgrupperna bättre. Man
får större förståelse för deras arbetssituation och behov. Arbetet blir också intressantare.
Det är viktigt att bibliotekariers specialkunskaper tas tillvara på i gatekeeperprocessen, så att
sökningarna, kommentarerna och urvalet blir det bästa. Bibliotekarien som gatekeeper får
en speciell roll i och med det tvärvetenskapliga arbetet. Specialiserade gatekeepers hanterar
specifika kategorier av information. Det betyder att en viss kunskap om informationen som
ska förmedlas krävs.

5.3 Hur påverkar kommunikationen samspelet mellan bibliotekarier
och forskare?
Bibliotekets fysiska läge anses fortfarande vara mycket viktigt, trots att mycket av kommu-
nikationen går via e-post. Forskarna beskriver att de hellre går och pratar personligen med
bibliotekarierna och då särskilt med de personer de känner mest. Traditionella interak-
tionsmönster som ”face to face”- kontakt och möten i grupp försummas alltför lätt med
följd att fungerande sociala mönster kan försvinna. Anställda kan bli mer isolerade och
anonyma. Det tolkar vi som att det är viktigt att forskningsavdelningarna och biblioteket
ligger nära varandra för att det underlättar den personliga kontakten. Man vänder sig till
den personen man är bekant med, och vi ser det naturligt att man väljer att vända sig till en
person som man vet att man fått hjälp av tidigare. Vi anser också att det är viktigt att bibli-
otekarierna lämnar biblioteket och även möter forskarna på deras avdelningar. Det är lätta-
re att förstå varandra om man kan diskutera personligen, och det är till exempel i linje med
forskarna i Odes uppsats där man ansåg att de personliga specialiteterna blev synligare i ett
fysiskt möte (2000).

Syftet med mänsklig kommunikation är bland annat att utbyta kunskap. Antagligen är det
därför det personliga nätverket mellan forskare är en så viktig informationskälla. Vår un-
dersökning visar också vikten av personligt möte på en informell nivå. För att kommunika-
tionen ska fungera på bästa sätt är det därför viktigt att villkoren uppfattas som lika och att
en ömsesidig respekt och förståelse för varandras områden finns.

Flera undersökningar, till exempel Odes (2000) och Hectors och Nygårds (1997) visar ock-
så att bibliotekarierna behöver mer kontakt med forskaravdelningarna för att kunna ge
bättre service. God kommunikationsförmåga och snabbhet uppskattas. Det är också viktigt
på vilket sätt gruppens medlemmar kommunicerar. För att kommunikationen skall vara
effektiv bör den kännetecknas av öppenhet och feedback (Bruzelius och Skärvad 2000).

Bang skriver att det är viktigt att ha ett gemensamt språk och gemensamma kommunika-
tionssystem för att kunna göra en gemensam tolkning och på så sätt få till en fungerande
kommunikation. Det blir särskilt tydligt när människor med lite kunskap om varandras
yrkesområden ska samspela (1999). Wikström menar att olika personalgrupper har olika
föreställningar om den uppgift man tillsammans ska lösa, och det som kan hjälpa gruppen
vidare i arbetet är öppen dialog där de olika bilderna förmedlas och förstås (2000). Vår un-
dersökning visar att behovet av att kunna kommunicera mellan aktörerna är grundläggande
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för att kunna lösa uppgifter och driva arbetet framåt. För att lösa detta upprättar biblioteka-
rierna och forskarna ett kontrakt, där samarbetets former klargörs. En viktig aspekt i kom-
munikationen är feedback, eller gensvaret, som Wikström kallar det. Flera författare, där-
ibland Wikström,  menar att detta är förutsättningen för kommunikationen. Bibliotekarier-
na på företaget önskar mer respons från forskarna. Feedback är tecken på att kommunika-
tionen sker åt båda hållen, vilket är den ideala formen för kommunikation.

Företagets målsättning är förankrad bland bibliotekarierna och de upplever delaktighet i
företagets produktutveckling och upplever att de därigenom är med och arbetar för organi-
sationens övergripande mål. Sådan delaktighet skapar enligt Larsson motivation (1997).

För att integreras behöver det uppstå en kommunikation mellan bibliotekarier och forskare
och frågan är då: vilken kunskap kan de båda grupperna erbjuda varandra? Både biblioteka-
rierna, forskarna och hela företaget vinner på en fungerande kommunikation eftersom det
skapar ett stimulerande arbetsklimat och i förlängningen är det också kostnadseffektivt.
Bibliotekarier kan med kommunikationen få kunskap om forskningen och forskarnas ar-
bete kan därigenom snabbare kan drivas framåt eftersom de med rätt information slipper
gå omvägar. Skillnaden är att för bibliotekarier är den här kontakten livsnödvändig för de-
ras verksamhet, eftersom biblioteket inte har något egenvärde. Således är bibliotekarier i ett
underläge gentemot forskarna och det visar sig tydligt i intervjuerna.

Bibliotekarier och forskare  tillhör olika subkulturer. Enligt Trice och Beyer uppstår sub-
kulturer genom nära kontakt och genom liknande erfarenheter och gemensamma egenska-
per. Om subkulturer blir för starka kan det leda till samarbetssvårigheter. Enligt Bang kan
subkulturer förhålla sig till varandra på olika sätt: de kan främja varandra, hämma varandra
och vara likgiltiga inför varandra. I och med att bibliotekarier ska utgöra ett stöd för fors-
karna är det viktigt att man arbetar efter den första punkten, att stödja eller främja var-
andra. Genom att utnyttja bibliotekariernas kompetens främjar forskarna bibliotekarierna
vidareutveckling  och genom att stödja forskarna och dela med sig av sin kompetens främ-
jar bibliotekarierna  forskningens framsteg.

Kommunikationen inom företaget påverkar alltså samspelet väsentligt. Man är måna om att
hitta kommunikationsformer som tillåter en ökad integrering och försöker hitta bryggor för
att inga barriärer ska finnas. Undersökningen visar att personliga kontakter värdesätts högt,
och genom att skapa ett nära samarbete kommer den personliga kontakten öka och i för-
längningen ett en kommunikation där givande och tagande ses som naturligt. Gatekeepern i
kommunikationsprocessen betyder att informationen som skapas i samspelet måste för-
medlas till samtliga intressenter på ett begripligt sätt.



51

6 ANALYS AV RESULTATEN - UNIVERSITETET

6.1 Hur integrerade är bibliotekarierna i forskarnas arbete
Wolvén framhåller ledarens betydelse för organisationskulturens riktning. Ledningens in-
ställning till bibliotekets roll är betydelsefull för verksamhetens inriktning och för hur bibli-
otekets kontakter inom organisationen utvecklas. Det är de här chefernas visioner och kun-
skaper om biblioteket som öppnar upp eller försvårar. Undersökningen visar emellertid att
de visioner och mål som finns inte är förankrade i alla led.

På universitetet präglas samarbetet av en låg grad av integrering. Antalet bibliotekarier är
mycket få i förhållande till antalet forskare vilket gör att de känner en osäkerhet inför hur
de tillmötesgår forskarnas behov. De upplever att avstånden mellan dem och forskarna är
stora och att de inte har möjlighet att skaffa sig någon överblick över målgruppernas många
olika ämnesområden. Inom organisationen arbetar man dessutom individuellt och forskar-
na i undersökningen värnar om den frihet de har att styra över arbetet själva. Det finns
inget intresse från forskarnas sida att etablera närmare kontakter med bibliotekarierna för
att öka deras engagemang i forskningen. Bibliotekarierna framhåller däremot att de gärna
skulle vilja ha en större roll i forskarnas arbete, och tror att det även är forskarnas önskan,
om bara pengar fanns. De vill ta på sig mer ansvar och mer uppgifter än vad forskarna kan
tänka sig att överlåta, till exempel att vara med och värdera information. Deras utgångs-
punkt är liksom Hansons att man kan skapa ett större värde om man utvecklar tjänsterna
(1995). Bibliotekarierna vill alltså gärna förnya och utveckla verksamheten medan forskare
håller fast vid en mer traditionell bild av vad bibliotekarier gör och kan göra. Bibliotekarier-
na har ett stort pedagogiskt ansvar genom att de håller i mycket undervisning. På det sättet
är de viktiga för forskarnas vardagliga arbete. Detta lyfts dock inte fram av forskarna själva.
Det betyder att bibliotekariernas arbetsinsats och bidrag till verksamheten inte blir sedd hos
målgruppen. Frågan om hur bibliotekariens yrkesroll kan utvecklas är således inte bara be-
gränsad till bibliotekarien själv utan även till omständigheter utanför bibliotekarien. Exem-
pel på sådana omständigheter är efterfrågan, ekonomi och värderingar inom moderorgani-
sationen.

I en kunskapsorganisation är tanken att medarbetarna ständigt ska utvecklas och söka nya
utmaningar (se till exempel Wolvén 2000). I praktiken är tanken emellertid inte så lätt att
realisera eftersom forskarna främst vill ha hjälp med att ta kopior. Bibliotekarierna vill där-
emot gärna utföra kvalificerade uppgifter, där de kan utvecklas och tillföra något väsentligt.
Bibliotekarierna betonar sitt personliga bidrag i kontakterna med forskarna i form av väg-
ledning, råd och utbildning medan forskarna är helt fokuserade på materialet och informa-
tionen de behöver från biblioteket. Det förefaller naturligt att bibliotekarier, i form av sin
stödjande funktion, är mer relationsinriktade än forskarna. Det är också ett uttryck för att
bibliotekarierna vill skapa mening åt sitt arbete och känna sig uppskattade. Bibliotekarier
tenderar även att beskriva yrkets kompetensområden som allt mer betydelsefulla medan
forskare anser att de kan klara sig bra. Det finns således ett glapp mellan bibliotekariers bild
av sig själva och forskares eller omvärldens bild av dem.

Det verkar vara upp till biblioteket att utforma och driva verksamheten framåt eftersom
forskare har svårt att önska sig sådant som de inte har erfarenhet av. Till exempel har fors-
karna stående profiler som företaget de är kopplade till har satt upp. Tack vare det sparar
forskarna mycket tid. En sådan tjänst hade de troligen själva inte kunnat efterfråga, om de
inte visste att möjligheten fanns. Det innebär att bibliotekarierna måste utveckla bra infor-
mationstjänster utifrån de möjligheter som finns inom det informationsvetenskapliga om-
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rådet. Forskarna vet dessutom inte riktigt vad bibliotekarierna gör, vilket betyder att verk-
samheten inte marknadsförs tillräckligt.

Låg grad av integrering leder till att förståelsen för varandra blir begränsad. Bibliotekarierna
riskerar att ge irrelevant service eller missa någon viktig aspekt. Forskarna i sin tur riskerar
att bli utan det stöd de skulle behöva. Om bibliotekarier känner att de hela tiden måste
rättfärdiga sin existens i förhållande till moderorganisationen kan det dessutom uppstå sub-
optimering i förhållande till andra avdelningar, vilket Höglund och Persson också har note-
rat inom svenska högskolebibliotek (1985). Vi tror att en sådan utveckling för med sig en
ökad eller en bibehållen isolering av bibliotekarierna eftersom man vid suboptimering
främst ser till sina egna intressen inom organisationen till nackdel för ett övergripande hel-
hetsperspektiv av organisationen. Istället förespråkar Höglund och Persson en ökad sam-
verkan mellan bibliotekarier och andra avdelningar inom organisationen (1985). Men inte-
grering kan bara ske utefter varje organisations speciella förutsättningar. Inom universitetet
handlar det för bibliotekarierna om att få mer kunskap om forskningen som bedrivs och att
bli ett naturligt inslag i den.

6.2 Hur påverkar kompetensen samspelet mellan bibliotekarier och
forskare?
En gammaldags bild av vad bibliotekarier är finns rotad i moderorganisationen och detta
avspeglas i en frustration bland bibliotekarierna. Man hittar inte möjligheter att utveckla
verksamheten och yrkesrollen vidare. Främst är det en fråga om resurser men det bottnar
även i värderingar. Bibliotekarierna behöver hjälp och gensvar från moderorganisationen
för att råda bot på det. Samtidigt är förändringar på gång och moderorganisationen har ett
ökat fokus på biblioteken just nu. Kanske blir moderorganisationen bättre på att möta bib-
liotekariernas behov av stöd och vidareutveckling.

Bibliotekets ganska låga status förklaras med att det är en självklarhet. Alla har en klar bild
av biblioteket och att det ska finnas där vilket gör att bibliotekarierna har svårt att förändra
verksamheten och erhålla en annan position. I Matarazzos undersökning menar bara 14%
av cheferna att informationstjänster bör drivas och utvecklas av kvalificerad personal
(Knowledge and Special Libraries, 1999). Från ledningens håll handlar den största omedveten-
heten om att arbetet kräver mer än en bibliotekarie i biblioteket. Vidare är inte beställar-
kompetensen inom moderorganisationen särskilt uppbyggd, vilket gör det svårt att driva
frågor om verksamhetens innehåll och prioriteringar. Bibliotekarierna och beställarna
kommunicerar utifrån olika perspektiv.

Bibliotekariernas kompetens påverkar inte samspelet i särskilt hög grad eftersom kontakten
mellan dem och forskarna är så sporadisk. Om man vänder på resonemanget skulle den
avlägsna kontakten kunna förklaras av brister i bibliotekariernas kompetens. Vi föredrar
dock att förklara avstånden mellan bibliotekarierna och forskarna med det oproportionerli-
ga antalet bibliotekarier i förhållande till antalet forskare. De är helt enkelt för få. Dessutom
har de ganska knappa resurser. Informationsuppdrag utförda av bibliotekarier kostar peng-
ar för forskaren och detta sammantaget gör kanske att forskarna väljer sina egna vägar till
informationen, det vill säga utanför de system som tillhandahålls av bibliotekarier. Här har
bibliotekarien en roll som gatekeeper för de forskare som vänder sig till dem. Däremot är
de en av många informationskanaler i en allt mer komplex informationsvärld.

Bibliotekarier anser att ämneskunskaper i främst kemi är en tillgång i arbetet, men kunska-
perna blir snart gamla. De har inte heller möjlighet att uppdatera sina kunskaper eftersom
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forskningen är så specialiserad inom många olika områden. Tjänster som omvärldsbevak-
ning och sållning av träffar kräver dock breda ämneskunskaper, som man kan erhålla under
det pågående arbetet. Bibliotekariernas kompetens påverkar däremot en hel del i forskarnas
arbetsmiljö. Det är bibliotekarierna som bland annat tillhandahåller tryckt och elektroniskt
material, sköter accessavtal till databaser samt håller i utbildningar. Arbetet med de här
tjänsterna syns dock inte. Indirekt påverkar alltså kompetensen forskarnas möjligheter att
hitta materialet, som är så viktigt för dem.

6.3 Hur påverkar kommunikationen samspelet mellan bibliotekarier
och forskare?
Kommunikationen mellan biblioteket och dess uppdragsgivare avspeglar sig i hur forskarna
och bibliotekarierna samspelar. Kommunikationen mellan uppdragsgivare och biblioteks-
chef är mer inriktad mot ekonomiska aspekter än biblioteksverksamhetens innehåll, vilket
har sin grund i dåligt uppbyggd beställarkompetens.

För forskare innebär den låga graden av integrering att de får klara sig själva på flera sätt.
De får fråga sig fram om bibliotekets tjänster, vilket betyder att marknadsföringen gent-
emot forskarna inte är tillräcklig. De får välja själva om de vill ta kontakt med bibliotekarier
och förklara vilken information de vill ha. De blir aldrig kontaktade av biblioteket. Efter-
som det forskarna upplever att det är svårt att göra sig förstådda för bibliotekarierna, utför
de hellre själva sina sökningar. Det innebär att forskarna lär sig själva samtidigt som det tar
lång tid. Det finns dock ingen garanti för att de lär de ”bästa” sätten att hitta information
när de söker själva. Faktiskt kommer det fram vid flera intervjuer att bibliotekarierna inte
har särskilt högt anseende om forskarnas informationskompetens.

För bibliotekarier innebär avsaknaden av feedback en frustration. De vet inte hur väl de
tillmötesgår behoven, om tjänsterna är uppskattade och vilka behov som eventuellt föränd-
rats. Bibliotekarierna uttrycker en vilja att vara närmare målgruppen för att kunna göra ett
bra arbete med hög kvalitet. För långa avstånd och dåliga kontakter med målgruppen ska-
par osäkerhet och känsla av otillräcklighet. Låg grad av integrering leder också till att bibli-
otekarierna känner sig understimulerade. Det betyder att önskemålen för arbetsformerna
ser olika ut för forskarna och bibliotekarierna, och är svårt att tillfredsställa båda parter.
Bibliotekarierna upplever ändå att de är en del av forskningen som pågår inom universite-
tet.

I kännedomen om forskarnas behov och förväntningar finns olika perspektiv: Bibliotekari-
er önskar att det är kvalificerade verksamhetsområden som forskare önskar och förväntar
sig, medan forskarna i den här undersökningen mest vill ha artiklar kopierade. Kommuni-
kation och samspel förutsätter varandra, och här finns inte de förutsättningarna, alltså kan
man även inom universitet säga att kommunikationen starkt påverkar samspelet eftersom
det råder avsaknad av båda.
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Är en yrkeskårs identitet densamma som yrkeskårens interna bild eller är det den utomstå-
ende världens bild som definierar identiteten? Kanske är det någonstans mellan biblioteka-
riers och omvärldens bild av yrkeskåren som sanningen ligger. Bibliotekarier är ambitiösa,
hängivna sina uppgifter och vill göra en betydelsefull insats gentemot sina målgrupper. De
kämpar för värden som inte är självklart accepterade överallt med en övertygelse att de har
mycket att ge sin organisation. Förr betraktades bibliotekarieyrket som ett kall och det finns
kanske rester av den attityden i de här strävandena vi ser idag. Samhälls- och teknikutveck-
lingen inom informationssektorn har inneburit ett uppsving för bibliotekariers kompetens,
som idag är en av många yrkesgrupper som arbetar professionellt med information. Natur-
ligtvis har bibliotekarier ridit på vågen och funnit nya argument för sin professions kun-
nande. Omvärlden ser bibliotekarierna som viktiga när det gäller att få fram information.
För forskare är det en viktig del i arbetet, men dock ändå bara en del av forskningsproces-
sen. Bibliotekarier utgör en av många informationskanaler och forskare har även möjlighe-
ter att söka efter information själva. Undersökningarna visar att bibliotekarier måste rätt-
färdiga sin existens oavsett om de tillhör en offentlig eller privat organisation. Samtidigt
visar de hur viktiga de personliga kontakterna är, vikten av att bibliotekarier har ämneskun-
skaper och att de är insatta i forskares arbetssituationer. Det faktum att fler bibliotekarier
än forskare tycker att ämneskunskaper är viktigt, pekar på att bibliotekarierna till en viss del
nedvärderar sig själva och sin informationskompetens.

Innan vi ställer de båda fallstudierna gentemot varandra vill vi lyfta fram att de båda organi-
sationernas mål och syften påverkar och skapar de skillnader vi har studerat. Företagets mål
är att med hjälp av forskningen producera läkemedel och gå med vinst medan universitets
forskning sker friare och utan tydliga finansiella intressen. Forskningen får ta längre tid och
personerna driver sitt arbete framåt på egen hand utifrån sina personliga intressen. Vi vill
framhålla att den forskningen är väldigt värdefull för samhället såväl som för vetenskapen i
sig. De olika organisationerna och forskningstyperna implicerar olika möjligheter för bibli-
otekarier att integreras i forskarnas arbete.

På universitetet och läkemedelsföretaget skiljer sig arbetssätten åt. Medan forskarna på lä-
kemedelsföretaget arbetar i team bestående av personer med olika naturvetenskapliga spe-
cialistkompetenser och bibliotekarier pågår forskningen inom universitetet som en indivi-
duell verksamhet. Det påverkar bibliotekariernas möjlighet till integrering. Inom företaget
har forskarna krav på sig att samverka och tillsammans lösa uppgifter med hjälp av var-
andras olika kompetenser, medan man inom universitetet inte har sådana krav på sig. Trots
de här skillnaderna i förutsättningar strävar bibliotekarierna inom båda organisationerna
mot samma mål: att nå in i verksamhetens kärna och använda sin kompetens för att skapa
större värde för verksamheten i stort. På företaget har de fått in en fot och ger uttryck för
tillförsikt, glädje och stimulans. Inom universitetet upplever man istället ett avstånd till sina
målgrupper och att man inte når ut, vilket upplevs som frustrerande.

Ur vårt material har samma fråga som Falk och Litbo-Lindström ställer uppstått: hur ska
bibliotekariens profession utvecklas? I vår undersökning kan vi se tre tendenser. Den ena
innebär en ökning av bibliotekariens medverkan i forskningen, där bibliotekarien bedriver
omvärldsbevakning, aktivt sållar bland träffar och värderar dem. Den andra tillskriver bibli-
otekarien främst en utbildande roll, vilket innebär en mer indirekt medverkan i forskningen.
Bibliotekarien ger redskap till forskaren snarare än att själv utföra informationsuppdrag,
omvärldsbevakning och sållning. Den tredje tendensen innebär främst att tillhandahålla
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databaser, information och ta kopior. Hur professionen ska, kan och kommer utvecklas
påverkas av många olika faktorer: dels inom bibliotekarien själv som till exempel individu-
ella kunskaper och motivation, och dels utanför bibliotekarien som kontexten i vilken man
verkar, ledarskap, resurser och attityder.

Förutom att bibliotekarierna tilldelas eller intar olika roller i de här organisationerna ställs
det olika krav på kompetensen. Som en följd av bibliotekarieyrkets mångfacetterade upp-
gifter krävs olika kompetenser. Inom båda organisationerna kommer det fram att ämnes-
kunskaper i kemi är till mycket stor hjälp i arbetet, även om kunskaperna snabbt blir inak-
tuella. Framför allt ser vi en skillnad i bibliotekschefernas inställningar till detta: medan man
på företaget vill ha bibliotekarier med universitetsstudier i naturvetenskapliga ämnen, me-
nar man på universitetet att man med tiden får kunskaper i ett ämnesområde. Detta visar
att företaget söker bibliotekarier med en annan profil än universitetet. Det kan dels förkla-
ras av att det är krävande att arbeta aktivt inom forskarteamen och dels att företaget är mer
inriktat på ekonomisk utdelning, och det gör att man kanske inte anser sig ”ha råd” att låta
bibliotekarier lära sig med tiden. Forskarna förväntar sig att bibliotekarierna ska vara insatta
i deras ämnesområde och i deras projekt. Bibliotekarierna känner de förväntningarna och
upplever otillräcklighet eftersom de inte har möjlighet att följa den allt mer specialiserade
forskningen. Det är tydligt att med graden av integrering följer för forskarnas del effektivi-
tet och för bibliotekariernas del utveckling och arbetsglädje. Att ha helhetsperspektiven
över hela organisationen och känna att arbetet bidrar till att organisationen når sina mål
skapar också mening. På företaget är bibliotekarierna sedda och uppskattade och deras roll
i forskningen är tydlig. Man kan likna detta vid en teaterproduktion, där många olika aktö-
rer ingår utan att direkt synas i slutprodukten. Till exempel gör ljussättare ett bättre arbete
om de är med från början av repetitionerna. En negativ aspekt av detta arbetssätt är att
företaget blir väldigt sårbart för uppsägningar. Vad händer när de svårrekryterade nyckel-
personerna vill sluta (Alvesson, 1999)?

Inom universitetet har bibliotekarierna också en tydlig roll och det pedagogiska arbetet
upplevs som angeläget och stimulerande. Däremot präglas de inte av samma tillförsikt och
glädje. Till viss del har antagligen detta att göra med omorganisationen och osäkerheten
kring den, dessutom upplever de inte att de har möjligheter att utveckla och driva verksam-
heten som de skulle vilja.

I båda fallstudierna upplever bibliotekarierna brist på feedback. Även om bibliotekarierna
och forskarna arbetar integrerat och i nära samspel är det svårt att skapa de relationerna
eller den kommunikationen som krävs för att ge och få feedback. Organisatoriskt är detta
en allvarlig fråga. En osynlig del i en organisation riskerar att förlora motivation och pre-
stationskraft. Alla behöver uppmuntran, veta vad som förväntas av dem, veta vilka övre
mål de ska arbeta mot och få belöning och feedback på sin insats.

Forskarna inom universitetet fokuserar helt på materialet medan forskarna inom företaget
börjar få upp ögon för vad bibliotekarierna kan göra för att driva deras forskning framåt.
Det kan innebära att när bibliotekarier integreras mer, kommer hela deras personliga kun-
nande till användning för forskaren. Forskaren blir varse personen. Trots det har bibliote-
karierna fortfarande en del att brottas med, som till exempel marknadsföring av biblioteka-
riernas kompetens och bibliotekets verksamhet.

Är det då en myt att bibliotekarier kan tillföra organisationer något viktigt? Självfallet kan
biblioteket aldrig bli en huvudsak eller ett ändamål i sig. Bibliotekarier kommer alltid att
förbli ett support inom en organisation som bedriver forskning. Det är forskningen som är
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det essentiella som skapar normer och i första hand erhåller status. I forskningsorganisatio-
ner som är inriktade mot teknik, medicin, naturvetenskap etc är det akademikern, forskaren
som kulturen är uppbyggd kring. Vi kan konstatera att världen snurrar inte kring biblioteket
och bibliotekarierna. Men trots det menar vi att bibliotekarier skulle kunna tillföra betydligt
mer än vad som generellt ges tillfälle till. Det kräver emellertid resurser och efterfrågan på
informationstjänster inom organisationerna, attitydförändringar bland chefer och målgrup-
per, rätt kompetens och framför allt fler bibliotekarier. Undersökningen har väckt en del
frågor som skulle kunna vara föremål för fortsatta studier: Hur ska en bibliotekaries värde
etableras? Hur ska en bibliotekaries värde mätas? Blir bibliotekarier synligare när samspelet
med forskare ökar?
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