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Abstract

The main subject with this master thesis is to take a closer look on how some of the university
libraries of Gothenburg has evaluated their electronic services (such as searchsystems,
Internet-based services, CD-ROM etc.)
The information technology has made it´s way into the library field during the past century
and needs to be evaluated and quality measured to ensure the best possible service to the
users. Since evaluation of electronic services is a new area in the evaluation field, some
problems has arisen in terms of choosing evaluation strategies and finding the appropriate
performance indicators for the evaluation process. The main questions asked in the thesis are;

- Which are the most common theoretical strategies for evaluation?
- How does some of the university libraries of Gothenburg perform evaluation in practice?
- How does the various startegies for evaluation apply to the context?

Authors such as Vedung, Zetterlund, Erens and Lancaster among others are presented in the
thesis. Their work combined with results from collected evaluation reports from the university
libraries and interview-material, is analysed and put together to put the new aspects on
evaluation in context.
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1. Inledning

Denna uppsats behandlar utvärderingsmodeller- och metoder samt hur de tillämpas. Vi har
undersökt hur universitets- och högskolebibliotek i Göteborg har utfört utvärderingar på sina
IT-tjänster. En målsättning har varit att titta på sambandet mellan de vanligaste
utvärderingsmodellerna och  deras tillämpning vid en viss typ av tjänst. Vi valde att fokusera
på IT-tjänster och elektroniska tjänster eftersom dessa ligger i tiden och kan vara svåra att
utvärdera av olika skäl.
Vi valde att skriva om utvärdering därför att det har blivit en allt viktigare komponent inom
olika verksamheter. Behovet av att utvärdera har ökat, då man vill få en översikt över sin
verksamhets lönsamhet, effektivitet och målinriktning.

Utvärdering får en allt större roll inom många organisationer och verksamheter, inte minst vad
gäller biblioteks- och informationsvetenskap. Utvärderingens betydelse och efterfrågan  växer
hela tiden, t.ex. när det gäller snabba tekniska utvecklingar av organisationer och dess tjänster,
vilket innebär att man ofta måste utvärdera sin verksamhet.
Utvärdering som fenomen kan uppfattas och betraktas på olika sätt beroende på inom vilket
område den genomförs och hur. Själva begreppet utvärdering kan ha flera olika betydelser i
sig och uppfattas olika beroende på vilka värderingar som läggs in i det.

Utvärdering kan ske både externt och internt och kan fungera både som beståndsdel i en
verksamhet eller stå helt för sig självt som ett eget område. För att utvärdera krävs kunskaper
om det specifika området och om hur man tillgodogör sig resultatet.

Vi tror att utvärdering och utvärderingsförfarande kommer att utvecklas som en inre och yttre
tjänst inom i stort sett alla verksamheter och organisationer, då vikten av att utvärdera blir allt
mer märkbar. Utvärderandet kan kanske då utvecklas till att bli en egen profession där det kan
användas som ett redskap som är applicerbart på alla nivåer inom en verksamhet eller
organisation.

Utvärdering kan se ut på många olika sätt och kan presenteras genom t.ex. rapporter och
protokoll och det är en ständigt pågående process som kräver dokumentation i någon form
och senare uppföljning. Att bli utvärderad kan upplevas som negativt och skrämmande, men
syftet är ju att generera möjligheter till förändring och ge upphov till nya idéer och utveckling
för en verksamhet eller organisation. Det är viktigt att se att utvärdering kan leda till något
positivt, även om det innebär en djupare granskning av den egna verksamheten.



1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att med stöd av teori om utvärdering samt empiri i form av
utvärderingsrapporter, undersöka hur några av Göteborgs universitetsbibliotek har utfört
utvärderingar av sina IT-tjänster i praktiken.

1.2 Frågeställningar

För att undersöka detta har vi utgått från följande frågeställningar:

- Vilka är de vanligaste teoretiska utvärderingsmodellerna?

Vad karaktäriserar dessa? Hur är de uppbyggda? Hur tillämpas
de?

- Hur utvärderar några av Göteborgs universitetsbibliotek sina IT-tjänster i praktiken?
Hur ser biblioteken på begreppet IT-tjänst? Hur ingår IT-tjänster som en del av
organisationen?

- Hur tillämpliga är de olika utvärderingsmodellerna i sammanhanget?
Kan man se någon modelltillämpning i rapportmaterialet? Har utvärderarna varit
modellmedvetna? Har det funnits någon modelldiskussion?

2. Metod för uppsatsen

Avsnittet behandlar olika teoretiska ansatser inför uppsatsarbetet, vårt eget metodval för
uppsatsen, samt avgränsningar. I litteraturgenomgången redovisas den för vårt arbete mest
betydelsefulla litteraturen.

2.1 Positivism och hermeneutik

Avsikten med detta avsnitt är inte att redovisa ett omfattande vetenskapligt
begreppsresonemang, utan avsnittet ska motivera och klargöra den metod som vi valt att
arbeta inom.

Positivism och hermeneutik är två vetenskapliga inriktningar som står i kontrast till varandra.
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen  och grunden till tankesättet är att man tror
på absolut kunskap, en säker kunskap. Detta ska dock enligt Thurén1 inte sammankopplas
eller jämställas med en lärosats. Hermeneutiken har en mer humanistisk inriktning, vilket
innebär att den har en större förståelse för relativistiska, tankegångar men den är för den skull
inte liktydiga med kunskapsrelativisterna.
Positivisterna menar att man har två källor till kunskap och det är det man kan iaktta med våra
sinnen och räkna ut genom logik. Enligt positivisterna ska man kritiskt undersöka alla
påståenden och alla iakttagelser och endast stödja sig på de fakta som kan anses säkerställda

                                                          
1 Thurén, 1991, s  14



med all rimlig sannolikhet. Dessa fakta ska sedan analyseras logiskt för att man ska kunna dra
slutsatser från dem.2

Hermeneutiken kan betraktas som en motsats till positivismen, själva ordet hermeneutik kan
översättas som tolkningslära. Metoden bygger på en förförståelse och forskaren bygger sina
tolkningar på igenkännande och förståelser. En viktig del är också att lyssna och höra vad som
meddelas. Eftersom forskaren bygger upp sina förståelser utifrån de värderingar och
referensramar som hon själv har är det svårt att vara objektiv. Forskaren gör sina iakttagelser
med en medvetenhet om att det sker utifrån sin egen förståelse. Med den hermeneutiska
metoden försöker t.ex. forskaren att förstå en annan människas handlingar för att sedan
förklara och erhålla en helhetsförståelse. Helheten är viktig och alla delar som undersöks
måste ses tillsammans med helheten.3

Vi har utifrån vår egen förförståelse försökt att tolka de teoretiska texter som vi har läst och
det material vi samlat in. Genom att undersöka olika delar av forskningsmaterialet (t.ex.
modeller och utvärderingar) har vi försökt att skapa en helhetsbild av det vi undersöker.
Utifrån det har vi fått en förståelse för forskarens ansats och på så sätt kan man säga att vi har
ett hermeneutiskt förhållningssätt till vår undersökning.

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod

Enligt Holme och Solvang går de kvalitativa metoderna ut på informationsinsamling. Dels i
syfte att skaffa sig en djupare förståelse för det problemkomplex som studeras, och dels för att
kunna beskriva helheten i ett sammanhang. Oftast insamlas informationen i närhet till källan,
t.ex. genom intervjuer, samtal, observation, textanalys osv. och detta ger mer utrymme för en
mer flexibel tolkning av materialet. Men även fakta som insamlats via enkäter, (som
traditionellt tillhör de kvantitativa metoderna) kan tolkas kvalitativt, i dessa fall kan
enkätfrågorna vara öppna och ge informanten stort spelrum att besvara frågorna.

De kvantitativa metoderna kännetecknas  mer av avstånd till informationskällan och kontroll
från forskarens synvinkel. Man väljer ofta att studera endast en del ur ett sammanhang. Därför
ges inte heller någon helhetsbild, dock får man en mer generaliserad bild av det undersökta
området. Detta selektiva förhållningssätt lägger grunden till att framställa formaliserade
analyser, jämförelser och resultat som bygger på statistik. Här används enkäter ofta som
undersökningsmetod.4  Vid tolkning av kvantitativa resultat ges ingen garanti för att resultatet
får samma vinkling för utvärderaren som för mottagaren. Ett resultat kan uppstå genom flera
komponenter som spelar in i olika grad. Ofta presenteras tolkningen i diagramform, vilket kan
medföra att alltför stor tillit läggs på resultaten.5 Tolkning av kvalitativa resultat är ofta
tidskrävande och riskerar att bli godtyckliga om man inte räknar med risken att de egna
värderingar styr utfallet. Information från kvalitativa undersökningar måste struktureras och
det krävs en medvetenhet kring problemen vid tolkningen för att utfallet ska bli relevant.6

Vår metod, vad gäller insamlande av empiriskt material, har varit att göra kvalitativa
intervjuer. Dessa genomförs med så lite styrning som möjligt från forskarens sida, där
samtalet utvecklas fritt dock inom vissa tematiska ramar. Vi utgick ifrån en intervjumanual
                                                          
2 Thurén, 1991, s 14-15
3 Holme, Solvang, 1997, s 95-98
4 Holme och Solvang, 1997, s  98
5 Holme och Solvang, 1997, s 290-317
6 Holme och Solvang, 1997, s 139-146



och undvik att ställa precisa frågor. Urvalet av intervjuperson är viktigt för relevansen hos
frågorna. Resultatet av intervjun styrs också av faktorer som tillit mellan forskare och
intervjuperson, intervjusituation och miljö.7 Vi har valt metod utifrån vår frågeställning, då
den krävt både rena dokumentstudier för vår teoriansats, men även intervjuer för insamlandet
av empiriskt material och för framställan av vår analysansats. Detta har skett enligt en
hermeneutisk ansats och med en kvalitativ metod.
Dokumentstudier har i det här fallet inneburit att granska information med relevans för
uppsatsarbetet. Informationen har bestått av dels litteratur inom ämnesområdet, dels insamlat
material i form av utvärderingsrapporter. Vi har genomfört en helhetsanalys av de olika
dokumenten och sedan valt ut den information som har relevans för uppsatsen.8

2.3 Reliabilitet och validitet

Som forskare är det viktigt att det man undersökt är tillförlitligt och att det finns en relevans i
ansatsen.

Med induktion menas att man drar allmänna generella slutsatser utifrån empiriska fakta vilket
innebär att man drar en logisk slutsats som kan betraktas som giltig om den är logiskt
sammanhängande. Vid kvantitativa, induktiva undersökningar finns det två saker man måste
vara medveten om och som man måste se upp för.

Dels måste undersökningen vara reliabel, den måste vara tillförlitlig, mätningarna måste vara
korrekt utförda. Här får inte tillfälligheter vara styrande och avgörande för resultaten. Med
hög reliabilitet menas att resultaten blir samstämmiga oberoende av vilken forskare som
genomfört undersökningen. Dvs. att man räknat rätt, mätt rätt rent tekniskt.

Validitet innebär att man verkligen har studerat det som man förutsatt sig att undersöka och
ingenting annat. För att få fram det man valt att undersöka är det viktigt att ställa rätt frågor
till de intervjuade i vårt fall och till det insamlade materialet.9

Detta förfarande kan vara svårt att tillämpa genomgående i uppsatsarbetet, men vår
eftersträvan har varit att vårt undersökningsmaterial som vi har fått fram ska ha en så hög
relevans som möjligt för att kunna svara på våra frågeställningar. I den mån vi har genomfört
intervjuer har vi utformat frågorna på ett sådant sätt att de svar och data som framkommer har
en stor tillförlitlighet. De insamlade rapporterna får anses ha en relativt hög validitet då de i
rapporterna studerat de områden eller problem de förutsatt sig att undersöka i enlighet med
deras frågeställningar. Vad gäller reliabiliteten hos rapporterna får även den anses relativt hög
i fråga om teknisk sammanställning.

2.4 Plan för uppsats

För att uppfylla uppsatsen syfte har arbetet genomförts i tre olika steg, dvs steg ett där
litteratur söktes, sållades och lästes in. Steg två innebar insamlande av rapportmaterial, samt
genomförande av intervjuer som slutligen analyserats och diskuterats i steg tre.

                                                          
7 Holme och Solvang, 1997, s 108
8 Holme och Solvang, 1997, s 142
9 Thurén, 1991, s 22-23



Uppsatsarbetet inleddes med sökning av litteratur kring ämnena utvärdering och
utvärderingsmodeller samt IT-tjänster i biblioteksmiljö. Sökningen skedde via databaser som
Nordiskt BDI-Index och LISA och även via LIBRIS och Artikelsök på Internet. Sökningen
har också till stor del skett via bibliotekskatalogerna på Borås Högskola och Göteborgs
Universitet. Vi utgick även från litteraturens källförteckningar.
Litteraturen har sedan sållats och lästs in för att lägga grunden till en teoretisk ansats för det
fortsatta arbetet. Litteraturen har också legat till grund för vår forskning och resultatanalys.

Inför insamlandet av empiriskt material utgick vi ifrån en lista över Göteborgs Universitets
biblioteksenheter för att välja ut vilka bibliotek som arbetet skulle omfatta. En plan
utarbetades för bokning av intervjuer och insamlande av begärda utvärderingsrapporter.
Berörda personer och ansvariga vid de olika verksamheterna kontaktades för att de skulle få
uppsatsidéen presenterad för sig. Efter att denna kontakt tagits kunde vi börja att samla in
utvärderingsrapporter och empiriskt material i form av intervjuer.
Intervjuerna genomfördes med ansvarige vid respektive institution med syftet att få en
översikt över organisationen och en uppfattning om bibliotekens eventuella policy och
inställning till utvärdering.
Parallellt med insamlandet av det empiriska materialet togs kontakt med BIBSAM med en
begäran om information om universitetens gemensamma policy för deras
biblioteksverksamhet.

Därefter genomfördes en analys av intervjuerna samt rapportmaterialet där vi undersökte hur
biblioteken ställde sig till utvärdering av IT-tjänster och hur det i praktiken har genomförts.
Vidare har en analytisk genomgång genomförts av det empiriska materialet, som sedan ställts
mot den teoretiska ansatsen. Detta har resulterat  i analys och diskussion kring
frågeställningarna. Uppsatsen avrundas med en resultatdel där resultaten analyseras,
diskuteras och sammanfattas. Här tas frågeställningarna åter upp och besvaras i enlighet med
resultaten. Slutligen sammanfattas hela uppsatsen.

2.5 Avgränsningar

Under uppsatsarbetets gång har vi tagit ställning till flera aspekter av problemställningen. Här
redogörs för de förbehåll vi har inför uppsatsarbetet, detta kan underlätta tolkningen av
materialet både för oss och för läsaren.
Inför insamlandet av utvärderingar och rapporter hade vi en hel del avgränsningar att ta i
beaktan. Vi ansåg att vi skulle få in mer relevant material om vi lade en tidsram på tio år,
(dvs. åren 90-99) än om vi inriktat oss enbart på de senaste två-tre åren. Vidare hade vi
önskemål om att utvärderingarna skulle vara utförda på biblioteket, men att de kunde vara
utförda av båda externa och interna utvärderare. Vi såg helst att utvärderingen skulle gälla de
tjänster som biblioteket själv definierar som IT-tjänster eller elektroniska tjänster och vi angav
exempel som e-mail, fjärrlån, bibliografiska databaser, fulltextdatabaser, elektroniska
publikationer, elektroniska tidskrifter, CD-ROM osv. Den definition vi arbetat efter av
begreppet IT-tjänst innefattar elektroniskt baserade tjänster, samt den typ av bibliotekstjänster
som man förknippar med datorer och datorbaserad sökning.

Vad gäller urvalet av tillfrågade bibliotek, utgick vi ifrån de bibliotek som ligger under GUB:s
organisation, dvs. Göteborgs universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteket, Botaniska
biblioteket, Ekonomiska biblioteket, Kurs- och tidningsbiblioteket, Pedagogiska biblioteket,
Högskolan för Design och Konsthantverk, Iberoamerikanska institutionen, Institutionen för



kultur, Kvinnohistoriska samlingarna, Miljöbiblioteket, Musik- och teaterbiblioteket och
Samhällsvetenskapliga biblioteket.
Vi förbehåller oss rätten att tolka intervjuerna på ett icke-ordagrant sätt, då de inte spelades in
på band.

2.6 Disposition

Här följer en kort sammanfattning av uppsatsens kapitel och beståndsdelar.

Kapitel 1. Inledning
Här ges en inledning och bakgrund till uppsatsen och ämnet. Samt dess syfte och de olika
frågeställningarna utefter vilka vi har arbetat.

Kapitel 2. Metod för uppsatsen
Här redogörs för vårt val av metod med en kort genomgång av det som kännetecknar
positivism och hermeneutik, kvalitativ och kvantitativ metod samt realibilitet och validitet.
Vidare beskrivs hur undersökningen och arbetet har genomförts, samt en redovisning av vår
materialinsamling och uppsatsens avgränsningar. Avsnittet redovisar också en disposition för
uppsatsen och avslutas med en litteraturgenomgång.

Kapitel 3. Utvärdering – begrepp, modeller och indikatorer
Kapitlet inleds med en begrepps genomgång vad menas med IT-tjänst och elektronisk tjänst
samt hur dessa begrepp behandlas inom litteraturen och inom biblioteksvärlden. Vi redogör
också för begreppen utvärdering och utvärderingsmodell, vad står de för och vad vi och olika
forskare anser att de har för betydelse.
I avsnittet utvärderingsmodeller och metod för utvärdering redovisas olika
utvärderingsmodeller och deras huvuddrag, detta enligt Angela Zetterlunds indelning av
utvärderingsmodellerna.
Vi går även in på olika metod och olika faser vid en utvärderingsprocess och tar upp det
relevanta vid val av indikatorer.

Kapitel 4. Universitets- och högskolebibliotek
Avsnittet behandlar de riktlinjer som BIBSAM utarbetat för universitet- och
högskolebibliotek. Vi redovisar en historisk bakgrund till Göteborgs universitet bibliotek
deras nuvarande organisation med mål och IT-policy som de arbetar mot. Avsnittet ska tjäna
som en bakgrund för de insamlade utvärderingsrapporterna.

Kapitel 5. Undersökning
Här redovisas intervjuer och insamlade rapporter för att sedan sammanställas och reflekteras i
en sammanfattning.

Kapitel 6. Resultat
Avsnittet analyserar och diskuterar de resultat som framkommit i undersökningen.

Kapitel 7. Sammanfattning
Avsnittet består av en sammanfattning av hela uppsatsen.



2.7 Litteraturgenomgång

Här följer en redovisning av den litteratur som för oss har varit viktigast vid arbetet med
kapitel 3, som utgör den teoretiska delen av uppsatsen. Dock tas inte alla titlar upp i
litteraturgenomgången, då vissa av dessa inte använts i någon större utsträckning.

Litteratur som behandlar utvärdering, utvärderingsmodeller och utvärderingförfarande.

Thomas Childers skriver i artikeln ”Evaluative research in the library and information field”
ur Library Trends om utvärderande forskning inom biblioteks- och informationsområdet. Han
behandlar olika sätt att bedriva utvärdering och problem med detta. Vidare tar han upp olika
modeller som används vid utvärderingsförfarandet.

Herve Corvellec behandlar i ”Trends, Weaknesses and Perspectives of Performance
Evaluation in Public Libraries” ur Svensk Biblioteksforskning, prestationsmätning och
utvärdering på folkbibliotek. Han tar upp utvärderingsprocessen och resultatanvändning samt
måluppfylleseteori och organisationsteori och hur dessa kan användas praktiskt.

Åke Jerkedal har i sin bok Utvärdering av utvärderingar sammanställt tre utvärderingar som
han genomfört inom utbildningssektorn. Detta för att sedan grundligare kunna studera
resultaten, hur utfallet blev och vad man kan dra för slutsatser och erfarenheter av dem. Boken
är också inriktad på att ge en allmän översikt över utvärderingsfrågor, modeller och metoder
ut ett praktiskt och teoretiskt perspektiv.

Evert Vedung skriver i Utvärdering i politik och förvaltning om utvärderingspolitiskt och
förvaltningsmässigt, hur utvärdering i efterhand kan användas för att upptäcka, kartlägga och
bedöma offentliga åtaganden för att de ska kunna åstadkomma en ökad självreflektion och få
en djupare förståelse och en bättre grund för vidare beslut. Vedung diskuterar vad utvärdering
är, vad begreppet står för och han beskriver de olika utvärderingsmodellernas funktioner, hur
man ska utvärdera och vilka steg som finns i en utvärdering.

Evert Vedung skriver en del i boken Politik som förvaltning: förvaltningspolitikens
grundproblem, för vilken Bo Rothstein är redaktör. Här behandlas utvärdering och dess
problematik främst i politiken och i förvaltningar. Materialet behandlar i stort det som
Vedung själv tar upp i sin bok, se ovan.

Angela Zetterlunds bok Utvärdering och folkbibliotek: en studie av utvärderandets teori och
praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings och utvecklingsprojekt,visar att
utvärdering på senare tid har fått en allt större betydelse och blivit allt vanligare inom kultur-
och bibliotekssektorn. Boken tar upp utvärderandets roll, begreppets betydelse och
problematik, olika utvärderingsmodeller vad de står för samt deras för och nackdelar, hur man
utvärderar, betydelsen av utvärderare samt bakomliggande motiv till utvärdering. Men
framför allt behandlas utvärdering i folkbibliotekssammanhang och vad det praktiskt och
teoretiskt har för betydelse både positivt och negativt.



Litteratur som behandlar IT-tjänster och indikatorer i bibliotekssammanhang.

Bob Erens behandlar i Modernizing Research Libraries: The effect of recent developement in
university libraries on the research process, universitets- och forskningsbibliotek och deras
utveckling på olika områden. Han beskriver hur de digitala tjänsterna har utvecklats och hur
det påverkar forskningsprocessen på dessa bibliotek. Vidare behandlar han hur IT-tjänster och
digital service på biblioteken i framtiden kan komma utvecklas och påverka
forskningsprocessen.

Thomas Friberg och Henrik Åslund har i sin magisteruppsats Fitness for purpose: En
jämförelse mellan två synsätt på kvalitetsarbete inom biblioteksområdet, tagit upp
kvalitetsarbete inom biblioteksområdet och olika synsätt på detta. De tangerar också
problematiken kring utvärderingsarbete vad gäller IT-tjänster, elektroniska tjänster och
indikatorsval. De visar också på bristen vad gäller utvärdering av IT-tjänster och hur
kvalitetsarbetet kan utföras och användas inom olika organisationer.

Frederick, Wilfrid Lancaster och Beth Sandore skriver i boken Technology and Management
in Library and Information Services bl. a. om modeller och metoder för att utvärdera
automatiska system. De täcker in de flesta aspekterna på modern informationsteknik inom
bibliotekssfären och utvecklar hur och varför IT-tjänster och elektroniska tjänster bör
utvärderas. De menar också att biblioteken och bibliotekspersonalens måste vara öppna och
positiva till den tekniska utvecklingen inom biblioteksvärlden för att organisationerna ska
kunna överleva och hävda sin ställning i informationssamhället. Lancaster är mycket känd
inom detta område och har skrivit en rad artiklar och böcker som behandlar problemet IT och
utvärdering.

I den samlade litteraturen tas utvärdering som fenomen och process upp i olika synvinklar
inom biblioteks- och informationsområdet. Även ett pedagogiskt och offentligt perspektiv på
utvärdering behandlas. Överlag har författarna och forskarna ungefär samma grundsyn vad
gäller utvärderingsprocesser- och förfarande, dock har de sinsemellan olika beteckningar och
namn på samma modell. Utvärderingsmodellerna grupperas också olika av forskarna.

3. Utvärdering – begrepp, modeller och indikatorer

Följande kapitel kommer att behandla begreppen IT-tjänst och utvärdering, samt redogöra för
ett antal olika utvärderingsmodeller. Vidare behandlas tillvägagångssättet vid utvärdering och
vilka indikatorer som kan användas i utvärderingsarbetet.

3.1 Begreppen IT-tjänst och elektronisk tjänst

Vi menar att begreppet tjänst kan upplevas på olika sätt, den är i många fall immateriell och
existerar endast i det ögonblick då den utförs och upplevs. Det finns också mer handgripliga
tjänster som fungerar på samma sätt som ett varu-utbyte eller annan säljande av tjänst.
Gränserna mellan dessa tjänster är diffusa, men bygger nästan alltid på kommunikation i
någon form, mellan två människor, mellan databassystem och människa, eller mellan text och
människa.



De senaste åren har utbudet av tjänster på biblioteken breddats och så även tillgängligheten
till dessa tjänster. Stora delar av biblioteksverksamheter har datoriserats och automatiserats
och det har bidragit till en ökad tillgång vad gäller elektroniska tjänster i olika former.
Exempel på elektroniska eller automatiserade tjänster kan vara utlåningsautomater och datorer
med olika sökmenyer. Erens10 tar upp en rad elektroniska tjänster som varit revolutionerande
för forskningsarbetet inom den akademiska världen och som underlättat återvinnandet och
vidarebefordrandet av information på universitets- och högskolebiblioteken;

- diskussionsgrupper online
- bulletiner online
- e-mail
- fjärrlån
- bibliografiska databaser
- fulltextdatabaser
- elektroniska publikationer

Som ovan nämnts är begreppen informationsteknik och tjänst något svårdefinierade och
ställer till problem vid tolkningen av det rapport- och utvärderingsmaterial och intervjuer som
vi samlat in.
När vi gjorde våra förfrågningar på de olika biblioteken och i intervjusituationerna utgick vi
ifrån begreppet IT-tjänst med begreppet elektronisk tjänst som komplement. På de insamlade
svaren har vi förstått att dessa två begrepp är svåra att hålla isär och att de täcker ett större
område än vad förutsatt oss.
Begreppet IT-tjänst kan omfatta allt från online-sökningar till hela verksamhetens
organisation. En hel verksamhet med dess struktur, input, output och arbetsprocesser kan
betraktas som en IT-tjänst. Vad gäller begreppet elektronisk tjänst är detta svårt att lösgöra
från begreppet IT-tjänst och kan inte heller uppfattas som varken bredare eller smalare.11

När vi själva började med arbetet på uppsatsen hade vi uppfattningen att begreppet IT-tjänst
var ett betydligt bredare begrepp än elektronisk tjänst. Vår uppfattning var den att IT-tjänster
refererade till informationstekniska tjänster som till stor del var digitaliserade, t.ex.
databassystem, onlinesök, cd-rom osv, men att även annan informationsåtervinningsteknik
som t.ex. kataloger, informations- och lånediskar och personal skulle ingå i begreppet.
Begreppet elektronisk tjänst skulle då, enligt vår uppfattning, snarare hänföra till de mer
renodlat digitala återvinningssystemen som nämnts ovan. Denna uppfattning har dock
reviderats något.
Här kan inte göras någon strikt avgränsning vad gäller att skilja de båda begreppen åt. Vårt
syfte var att komma åt de digitala informationsåtervinningstjänsterna i första hand, dvs. den
typ av tjänster som listats ovan i avsnittet och som sagt är av digital karaktär. Vi väljer att
benämna dessa som IT-tjänster när vi skriver om dem i texten.

Sammanfattningsvis kan sägas att begreppet IT-tjänst är brett och innefattar många olika
betydelser. Den täcker in både begreppen information och teknik och en rad elektroniska och
automatiserade tjänster av olika slag.

Vi har valt att arbeta med begreppet IT-tjänst  efter definitionen: elektroniskt baserade
tjänster, samt den typ av bibliotekstjänster som vanligen förknippas med datorer och
datorbaserad sökning.
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3.2 IT-tjänster och biblioteksverksamhet

Inom biblioteksvärlden är det universitets- och  högskolebiblioteken som står för den
snabbaste utvecklingen och implementerandet av elektroniska tjänster.12 Inom forskarvärlden
ställs höga krav på tillgång till snabb och relevant information, under högt tempo och med
hög aktualitet.  Kommunikationen mellan olika discipliner är också viktig och ställer krav på
biblioteken. I många fall är det enklaste att utforma tjänster där forskaren själv kan plocka
fram den sökta informationen, vilket går fortare. Bibliotekens personal har förstås en viktig
uppgift när det gäller att regelbundet tillhandahålla information till forskare. T.ex. att möta de
krav som ställs på biblioteket och se till arbetet med informationsåtervinningen fungerar
smidigt.13 En del av den informationsåtervinning som tidigare uteslutande utfördes av
biblioteken kan numera göras av användaren själv. Men det kräver i sin tur att användaren har
kunskaper för att kunna använda sig av de digitala tjänsterna. Användarundervisning,
uppdatering och utvärdering av tjänster är därför viktigt för att arbetet ska flyta.14

Den ständigt växande informationsmängden i samhället, t.ex. kan Internet tjäna som exempel
här, gör att behovet för specialister på informationsåtervinning växer. Här kan biblioteken
spela en väsentlig roll, både som effektiv informationsåtervinnare och som vägvisare.
Bibliotekarier med specialkunskaper inom ett visst område kan också vara med och påverka
utformningen av informationsåtervinningssystem så att de blir lättillgängliga och
användarvänliga.15

Detta ställer nya krav på bibliotekarien. Bl.a. kräver det ett större tekniskt kunnande, förutom
en specialisering kring ett ämne med fokusering på IT. Denna förändring kommer gradvis
men dock med ett avsevärt tempo.16

Det krävs också nya kompetenser när det t.ex. gäller att förstå de nya formaten och medierna,
att kunna värdera information och få fram  eftersökta relevanta fakta, att göra informationen
lätthanterlig för användaren och att förstå tekniken bakom informationsåtervinning. Det kan
kanske liknas vid att lära sig ett nytt hantverk med nya verktyg och arbetsprocesser. Det är
också viktigt att ha ett perspektiv på sin verksamhet som möjliggör utvärdering, analys och
förändring.17

Det sammanfattande intrycket av litteraturen angående IT-verksamhet i biblioteksmiljö visar
att utvärderingar av IT-tjänster och automatiserade system inte görs i någon större
utsträckning. Dels på grund av den problematik som finns med att hitta relevanta indikatorer
för mätning och dels finns en övertro på tekniken och dess landvinningar.

Olika elektroniska tjänster är olika viktiga för forskare inom olika discipliner,18 tydligt är
dock att de senaste årens utveckling inom det informationsteknologiska området har
underlättat bedrivandet av forskning mellan olika discipliner och dessutom vidgat arbetsfältet
och gjort det mer globalt än tidigare. Informationen kan ju snabbt och enkelt erhållas från
andra sidan jordklotet och skickas hem till det lokala biblioteket på några sekunder, och det
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öppnar många möjligheter för kommunikation och minskar ansträngningen, då
arbetsprocessen kan genomföras utan lokalbyte.
Något att fundera på kan vara hur man ska se på biblioteket utifrån. Universitets- och
högskolebibliotek är ju till i första hand för studenter, doktorander och forskare och servar
främst användare inom den akademiska världen. Men de nya elektroniska medierna öppnar
nya möjligheter för allmänheten att nå biblioteket och ta del av dess informationsutbud.
Kanske används då bibliotekets tjänster i andra syften än rent akademiska, t.ex. som
mötesplats eller för att koppla upp sig mot Internet och deras tjänster. Det ligger en svårighet i
att utföra mätningar på användande och användare när man ej kan specificera eller rama in
användandet.  Registrerade inloggningar blir svårtolkade, om det nu finns en
registreringsmetod, men detta resonemang återkommer vi till i avsnittet där problematiken
med val av indikatorer behandlas. Klart står det faktum att läget förändras vad gäller
utvärdering av en verksamhet, då man måste ta ställning till och försöka att avgöra för vem
verksamheten finns till och hur det kan påverka utvärderandets utfall.19

Då den digitala tekniken har gjort bibliotekets samlingar globalt tillgängliga och fler
användare kan nå biblioteket utifrån så förändras också bibliotekets och personalens roll.
Behovet av samarbete lokalt, nationellt och internationellt uppstår och bibliotekariens roll kan
kanske bli mera av en mäklar-, guide- eller konsultkaraktär. En vägledare i ett allt större
informationsnätverk.20

Det förändrar också användandet av biblioteket och dess tjänster och understryker vikten av
att regelbundet göra kvalitetsmätningar och förankra verksamheten i någon form av statistik
eller berättelse.
Forskning visar att bland de elektroniska tjänsterna har e-mail och bibliografiska databaser
online har haft stor betydelse för forskarna,21 och har också inneburit stor förändring för
forskningsarbetet. Större vikt läggs vid att göra sökningar via en databas än att ”browsa” och
göra mer ”ostrukturerade” sökningar vid hyllorna.22 ”Browsing” som sker online kan också
vara en konsekvens införandet av elektroniska tjänster. Men då gäller det att se till att
brukarna vet hur tjänsten bör användas för att uppnå bästa resultat. Att söka specifik
information i databaser eller online kräver en viss kunskap om sökprocesser och precision av
användaren, annars riskerar man att gå miste om mycket information. Här spelar som tidigare
nämnts utförlig användarundervisning och bibliotekspersonalens engagemang en viktig roll.
Lika viktigt som användarundervisning är naturligtvis undervisning av personalen, för att
uppnå bästa resultat och utfall av implementerandet av elektroniska tjänster.
Bibliotekspersonalen kan utgöra en länk mellan brukare och informationsåtervinningssystem
eller forskare och arbetsprocess. Det är också viktigt att brukaren har förtroende för
personalen och för systemet för att kunna återvinna information på ett tillfredsställande sätt,
och att brukaren även har förtroende för sin egen förmåga att återvinna information. Först då
fungerar tjänsten fullt ut och kan motiveras som en del av verksamheten.23

Att genomföra en satsning på elektroniska tjänster kan vara vanskligt ekonomiskt och kräver
god planering och marknadsföring. Men det kan vara avgörande för bibliotekets profil och ett
sätt att konkurrera med andra informationsåtervinnare.  

                                                          
19 Åslund, 1998, s 95
20 Vries, de, 1995, s 14
21 Ehrens, 1996, s 99-101
22 Ehrens, 1996, s 136-137
23 Lancaster & Sandore, 1997, s 27



3.3 Begreppen utvärdering och utvärderingsmodell

Inom biblioteksvärlden har man länge talat om olika utvärderingsmetoder som
användarstudier, litteraturanalys och kritik. Fast kanske har man mest lagt tonvikten
på resultatmätning, då det har varit viktigt för att motivera verksamhetens fortlevnad i
siffror. 24

Utvärdering är mer än bara statistik och siffror och går att använda i ett djupare perspektiv,
men trots detta är det ändå ett område som förknippas och karaktäriseras av precision,
systematik, metodik och teknik. Flera olika modeller, metoder och tekniker kan användas när
man systematiskt ska samla in och bearbeta information. Detta kommer att diskuteras utförligt
i ett avsnitt längre fram i uppsatsen, där tas olika metoder och modeller och deras
tillvägagångssätt upp.

Det finns mycket skrivet om utvärdering och några av författarna i litteraturlistan tar speciellt
upp begreppet utvärdering och diskuterar detta. En kortfattad sammanfattning av några av
deras olika åsikter kan göras enligt följande.

Jerkedal talar om begreppet utvärdering i olika termer, beskriva, bedöma, mäta effektivitet
och för att ta ett citat  ”samla in, systematisera, analysera och eventuellt utveckla kunskap”.
Vidare menar han att  ”definitioner på utvärdering är formulerade i breda, generella termer
eftersom att utvärdering kan avse vitt skilda aktiviteter, variera i omfång och kvalitet,
fokusera på olika delar av ett program, ha olika syften och kräva olika slags kompetens”.25

Rombach och Sahlin-Andersson talar om begreppet utvärdering som ett modeord och en
företeelse som växte fram under 60- och 70-talet, då man ville se bakåt i en process, samla in
material, ställa samman och lära för att kunna se framåt. Under 70- och 80-talet och framåt
har synen på utvärdering ytterligare förändrats, från ”felsökande granskning till uppföljning,
utvärdering och stödjande verksamhet”.26 Det ger en mjukare och mer nyttobetonad bild av
begreppet.
Man kan vid regelbunden utvärdering och dokumentering utveckla sin verksamhet på olika
plan och skapa mening i det som sker, på ett gradvis sätt. Utvärdering förknippas också intimt
med t.ex. utredning och uppföljning och det sätts också i samband med arbetsprocesser.
Ett annat tydligt släktskap finns mellan utvärdering och begreppet forskning med sin
förklarande ambition, problematiseringen av erfarenhet och  ambitionen att lära sig något
inför framtiden.27

Idag finns en hel vetenskap som kallas utvärderingsforskning, som har syftet att utveckla
bättre instrument, metoder och modeller för utvärderingsarbetet.28

Corvellec talar om målinriktning och hur viktigt det är att definiera och dokumentera delmål
och vidare också dokumentera hur dessa uppnås och vilka resultat de får. Han diskuterar de
problem som kan finnas vid utvärdering, vad gäller motiv och syfte till utvärdering och vem
utvärderingen är till för. Resultaten kan medvetet styras för att passa mottagaren av
utvärderingen.29  Utvärderandet blir en fråga om överlevnad istället för ett sätt att utvecklas
och hitta nya lösningar.
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Childers reder ut utvärderandets natur och menar att det kan skiljas från begreppet
”forskning”, som i vissa avseenden kan liknas vid utvärdering, genom att det främst används
för beslutsfattande och problemlösning. Vidare menar han att utvärderingen ofta är styrd av
en viss typ av frågor eller genom ett formulär, att detta formulär ligger till grund för
beslutfattande och att utvärderingen utförs på plats i sin relevanta miljö. För att
utvärderingens ska ha relevans måste den fokusera på en tjänst eller produkt och ha en
beställare eller användare.30

Karlsson talar bl. a. om utvärdering som ett styrinstrument och i likhet med Childers som
något som pågår före, under och efter en process. Utvärdering kan vidare ses som en
systematisk kvalitetsbedömning som bygger på information som insamlats på ett systematiskt
sätt. En regelmässig och fortlöpande dokumentation är att önska skriver Karlsson, det
underlättar arbetet med att kartlägga, mäta och värdera. Han menar att det alltid finns en
utvärdering i utvärderingen, medvetet eller omedvetet. Vidare behandlas beskrivande
utvärdering, expertutvärdering och dialoginriktad utvärdering, där olika prioriteringar av
kriterier kan göras.31

Bryson talar om begreppet i termer som prestationsmätning och värdemätning. Hon menar att
det är viktigt att ledningen för en verksamhet ägnar sig åt utvärdering av densamma, för att
kartlägga hur den fungerar och få en bild av vad brukarna tycker. Man utvärderar i första hand
om de uppställda målen har uppnåtts och hur detta har skett och om man håller rätt kurs mot
målet. Hon beskriver också en utvärderingsprocess med beslutsfattande, insamlande av data,
analys och uppföljning för att förbättra verksamheten i enlighet med de resultat som
utvärderingen givit.32

Bryson talar vidare om olika typer av indikatorer och hur de kan användas samt vilken typ av
information som bör insamlas och analyseras för att få en klar bild av verksamheten eller en
del av den.33

Zetterlund talar i likhet med Rombach om begreppet som komplext och att det genom
historien har definierats på olika sätt, ”som en specifik mätteknik, en objektiv beskrivning, en
värderande bedömning och en kommunikativ och politisk handling”.34 Hon talar vidare om de
fyra generationerna inom utvärderandets utveckling.35

Utvärdering kan betraktas som ett sätt att med viss systematik undersöka hur en avgränsad del
av en verksamhet fungerar och i förlängningen kan förändras.36

Vidare menar hon att utvärdering kan användas som ett kontroll- och styrmedel, och hon tar
upp olika modeller och metoder för detta.

Vedung tar upp utvärdering som en noggrann efterhandsbedömning av genomförande,
slutprestationer och utfall, och vidare som en normativ verksamhet som ska förhålla sig
neutral. Här följer Vedungs exakta definition av begreppet;
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” Utvärdering= noggrann efterhandsbedömning av genomförande, slutprestationer och utfall i
offentlig politik, vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer.” 37

Det finns alltså flera sätt att förhålla sig till och uppfatta begreppet utvärdering, kanske ofta
beroende på vetenskapligt sammanhang och tradition. Men det hindrar ändå inte att man kan
också skymta en viss homogenitet i resonemangen och förhållningssätten. Det som är
gemensamt i de olika uppfattningarna är att begreppet enligt forskarna inbegriper en
bedömning eller beskrivning av något, en efterhandsgranskning, en definition av mål och
delmål och ett kontroll- och styrmedel. Oenigheten ligger i hur hög grad utvärdering kan
jämställas med forskning.

Vår definition  av begreppet utvärdering  innebär att det bör bestå av bestämda delar. För att
utvärderingen ska äga relevans bör den bestå av syfte, fokus/objekt och metod. För oss innebär
begreppet utvärdering en efterhandsbedömning av en företeelse, ett sätt att systematiskt samla
in och bearbeta information. Denna information kan användas för att undersöka om en
verksamhet har uppfyllt sina mål, samt fungera som vägledning för ett utvecklingsarbete.

3.4 Utvärderingsmodeller och metod för utvärdering

Enligt Zetterlund finns det olika sätt att lösa de svårigheter som uppkommer inom
utvärderingsarbete. Det finns också ett stort antal modeller som på ett generellt sätt ska
fastställa de logiska och rimliga utgångspunkterna vid utvärdering. Det finns en ansenlig
mängd olika utvärderingsmodeller att ta till sitt förfogande och det är svårt att få ett
övergripande begrepp över vad som erbjuds. Även om modellerna erbjuder lösningar på ett
flertal problem i olika situationer och sammanhang så är det långt ifrån alla problem som kan
lösas. Därför är det viktigt att förhålla sig kritisk när man ska välja modell och vara medveten
om att valet kan vara både problematiskt och kontroversiellt. 38

Enligt vår definition  bör en utvärderingsmodell innehålla vissa givna delar. Först bör det
finnas ett syfte med utvärderingen, så att det klart framgår vad det är som ska undersökas och
varför. Ytterligare en viktig komponent hos en utvärderingsmodell är fokus/objekt, då man
anger vad som ska utvärderas. Detta är avgörande för att ge utvärderingen relevans och
riktning. Vi menar att metod inom utvärdering har två betydelser, dels den metod som
används i utvärderingsarbetet. Vid val av metod finns flera alternativ beroende på
utvärderingens och objektets karaktär. Till komponenten metod hör indikatorerna som
fungerar som mätare eller tendenser i utvärderingsförfarandet. Utvärderingsmodellen eller
metoden kan också fungera som ett redskap i utvärderingsarbetet under själva
utvärderingsprocessen men även när man använder resultaten som underlag för förändring.

Ett sätt att strukturera de olika utvärderingsmodeller som finns är att utgå från Angela
Zetterlunds indelning för att sedan komplettera med andra författare som har skrivit om
samma ämne.
De modeller vi valt att ta upp är de produktinriktade, processinriktade, teori- och
nyttoinriktade. De produktinriktade modellerna består av ett flertal olika inriktningar, vilket
innebär att de fått ett större utrymme än de andra modellerna.

3.4.1 Produktinriktade modeller
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Som produktinriktade strategier eller modeller benämns de modeller som riktas mot själva
produktionen eller resultatet i en verksamhet, enligt Zetterlund.39 Vedung benämner dessa
effektmodeller och de riktar ofta in sig på vissa specifika områden där verksamhetens resultat
kan tänkas förekomma. Områden som ringas in med hjälp av de mål eller delmål som
verksamheten har satt upp (måluppfyllelsemodeller eller delmåluppfyllelsemodeller).
Effektmodellerna är direkt inriktade på att bedöma resultatet av en verksamhet genom att ta
fasta på någon given effekt.40  Traditionellt sett vid utvärdering av främst offentlig verksamhet
utgår man från en verksamhets officiella mål och där har måluppfyllelse fungerat som en
resultatmätare i hur väl verksamheten har lyckats med det de har företagit sig. Resultaten
ställs emot målen för verksamheten. Man antar här att det finns tydligt prioriterade mål att
utvärdera som beslutsfattarna har enats om. Problemet här är att olika intressegrupper arbetar
och stödjer just sina mål vilket medför att utvärderaren måste skaffa sig kunskap om de
orsakssammanhang som kan ligga bakom. Detta i sin tur medför att man som utvärderare mer
grundligt måste undersöka de beslutsfattade målen och det i sin tur kan leda till att man måste
begränsa utvärderingen till enbart tekniskt mätbara och konfliktfria mål. Det finns kritik mot
modellen eftersom den har sitt ursprung i, och har inspirerats av industriproduktionen. Detta
kan medföra en fyrkantig prestations mätning när den används inom utbildningssektorn,
eftersom det är svårt att mäta kunskap på ett sådant vis.41

Tore Nilstun förklarar att måluppfyllelsemodellen har till syfte att åstadkomma förändringar
på olika nivåer och menar vidare att mål kan vara omedelbara, mellanliggande och
övergripande. Genom att man identifierar och analyserar dessa olika nivåer av mål kan man
sedan ställa dem mot det utvärderade resultatet och situationen. Han sammanfattar modellen
med följande fråga; vilka är reformens mål och har de förverkligats? 42

I måluppfyllelsemodellen undersöks enligt Vedung43 om de resultat som ansatsen producerat
motsvarar de institutionaliserade insatsmålen. Den här typen av modell har två grundfrågor;
stämmer resultaten (utfallen, slutprestationen) överens med de beslutade insatsmålen? Och
beror detta i så fall på insatsen? Med måluppfyllelsemodellen vill man erbjuda en objektiv
lösning på måttstocksproblemet vid utvärdering. Måttstocken är och bör vara den utvärderade
verksamhetens egna mål och utvärderaren behöver inte på så sätt bli involverad i
ställningstagandet huruvida målen är bra eller dåliga. Utan huvudmålet är här att visa i vilken
mån verksamheten har uppnått sina egna fastställda mål. Måluppfyllelsemodellen innehåller
två aktiviteter av måluppfyllelse, klarläggande av insatsmål och mätning av måluppfyllelse
och i inslaget effektmätning försöker utvärderaren att belägga på vilket sätt insatsen har
bidragit till måluppfyllelsen i slutledet.44

Svårigheten med hur man ska bedöma och föregripa sidoeffekter i måluppfyllelsemodellen
kan man till viss del lösa med hjälp av bieffektsmodellen. Den behandlar hur man bör betrakta
och värdera oförutsedda bikonsekvenser. Modellen har sin utgångspunkt i på förhand angivna
mål. För att finna en lösning måste man vidga måluppfyllelsemodellen till att omfatta
sidoeffekter och då har den utvecklats till bieffektsmodellen. Detta gör att bieffektsmodellen
starkt liknar måluppfyllelsemodellen i och med att målöverensstämmelsen bibehålls som en
organiserande princip. Det som är förändrat är att man kompletterar bieffektsmodellen med en
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fråga angående sidokonsekvenser, för att kunna studera sidoeffekternas relation till
huvudeffekterna. Den underliggande tanken i den här modellen är att offentliga ingrepp kan
åstadkomma annat en avsedda resultat och det både i positiv och negativ mening. Men om de
skapar problem så måste man kunna lösa dem och se var de har sitt ursprung.45 Vad som är
huvud-, respektive bieffekter är helt avgörande utifrån vilket perspektiv som man studerar det
hela. Ett åtgärdsprogram kan också leda till en nolleffekt, det vill säga när man vidtagit
åtgärder för en grupp som ändå på sikt hade förändrat det påtalade.46 Vedung hänvisar till
Robert K Merton som menar att alla oförutsedda konsekvenser som avviker från den
agerandes föregivna syfte är bieffekter.47

De ekonomiska modellerna är främst inriktade på produktivitet och effektivitet i ekonomisk
bemärkelse och som man kan ställa i relation till programmets olika kostnader och intäkter.48

I de ekonomiska modellerna enligt Vedung är hänsynstagandet till kostnader det typiska och
centrala. Han menar vidare att den offentliga sektorn vill efterlikna näringslivet och därför har
produktivitet blivit ett framgångsrikt sätt att göra mätningar. De ekonomiska beräkningarna i
utvärderingarna utförs genom en formel.49 Där mäts produktivitet i prestationer och insatser.
Enligt vår definition av modell blir då produktiviteten och prestationen de olika formlerna.

Produktivitet = Prestationer (output )
                         Insatser (input )50

Antalet boklån                     = Kostnadsproduktivitet
Boklånens kostnader

Antalet boklån                     = Arbetsproduktivitet

Antalet arbetade timmar

Utvärderingen kan på detta sätt bli missvisande eftersom alla som besöker ett bibliotek inte
lånar böcker utan många kommer dit för att läsa tidningar, tidskrifter och böcker på plats. En
kvalitet som ofta förbises med de produktionsinriktade modellerna är man inte får med alla
användare eller potentiella deltagare i utvärderingen. Utvärderaren måste ha standarder på
produktivitetskriteriet för att ange vad som är hög respektive låg produktivitet. En annan
ekonomisk modell är effektivitetsmodellen, där effektivitet mäts i utfallet och det kan mätas
på två sätt dels i kostnads- intäktsanalysen (cost-benefit analysis) och  kostnads-
effektivitetsanalysen eller kostnad – nyttoanalysen.51

Jerkedal diskuterar också den har typen av modeller under samlingsnamnet
förändringsanalyser men inriktar sig i huvudsak på det ekonomiska området från olika
vinklar. Han arbetar inom det pedagogiska området och har utfört utvärderingar på olika typer
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av utbildningar och det är programmens innehåll och uppbyggnad som han fokuserar sig på.
Han menar att förändringsanalyser innebär att man på något sätt försöker bestämma utfallet av
programmet, vad som har förändrats som ett resultat eller effekt av programmet?  Med
utvärderingens hjälp undersöks relationer mellan utfallet och resurserna eller kostnaderna i
jämförelse med intäkterna, för att sedan dra paralleller till vad man får ut i verkligheten.
Jerkedal menar att den stora fokuseringen sker på relationen mellan resurser och utfall, och att
den här typen av utvärdering främst används av ekonomer.

I den icke målrelaterade eller mållösa utvärderingsmodellen utgår man enligt Jerkedal från att
man inte får låta ett programs mål begränsa observationer av utfall, resultat eller effekter. Och
att man här som utvärderare måste vara observant på alla slags utfall och förändringar, detta
oberoende av om de har varit planerade eller ej. Man kan också förena mål- och
ickemålrelaterade utvärderingar genom att utvärdera mot målen och samtidigt vara observant
på resultat och effekter som programmet åstadkommit trots att de inte var planerade eller
avsedda. Enligt Jerkedal vänder sig Scriven mot fixeringen inom utvärdering på
interventionernas mål och det styrker Jerkedals ansats att utvärderingens organiserande i
princip bör vara resultatet, oavsett om de är planerade eller ej. Så genom att negligera
verksamhetens mål kan utvärderaren utan påverkan koncentrera sig på hela verksamhetens
vinklingar och finna olika riktningar av intresse. Att åskådliggöra och finna alla konsekvenser
utan insatsmålen menar Vedung är ett tidsödande och energi krävande angripningssätt och här
finns det andra modeller som är bättre lämpade.52

3.4.2 Processinriktade modeller

En annan typ av modell är den processinriktade modellen som kan ses som ett alternativ till
den produktinriktade modellen eftersom den har uppstått ur kritik gentemot densamma.53 I
den processinriktademodellen studerar man de delar som i praktiken främjar eller hindrar en
verksamhet från att nå det resultat som man har utarbetat och för att ytterligare utöka
verksamheten. Bland forskarna råder det lite olika meningar om vad den processinriktade
utvärderingen inriktar sig på. Några menar att det är förloppet mellan beslut och åtgärd som är
viktigast och att det är själva utfallet som man bör fokusera på. Andra hävdar emellertid att
processen även bör omfatta de förutsättningar och den kontext som omgärdar och inverkar på
förloppet. Den här typen av utvärderingar används främst av de som vill ha information om de
processer som ger upphov till resultat och effekter men också där det finns ett behov att finna
en förklaring till varför det inte blir så som man har planerat. Enligt Franke-Wikberg, som
Zetterlund hänvisar till, kan den här typen av modeller tendera att utifrån verka mycket
godtyckliga och starkt kontextbundna. Problemet med modellen är att utvärderingarna inte är
neutrala och objektiva som beslutsunderlag och att det kan vara oklart vad man som beställare
får som resultat.54

Jerkedal menar att man vid utvärdering av utbildning inte enbart kan få ett bra resultat om
man inte studerar hela programmet och processen fram till resultatet eller betyget. Man måste
vara medveten om hur man har planerat för att förstå resultatet. I detta arbetat kan man
genomföra en formativ utvärdering alltså en utvärdering som fortlöper under en kurs gång för
att på så sätt kontinuerligt stödja ett pågående program.55
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Tore Nilstun hävdar i likhet med ovanstående att man i en processanalys identifierar och
analyserar en process genom de effekter som insatserna eventuellt får inom de valda
områdena. Eller hur de utvecklas i en kvalitativ begreppslig öppen riktning. Han
sammanfattar modellen med en fråga, genom vilka serier av händelser är insatserna relaterade
till effekterna?56

Vedung menar även han att det är viktigt att i utvärderingen vara medveten om
sammanhanget och kontexten för resultatet, så att man inte drar irrelevanta slutsatser. Här är
det viktigt att utvärderaren i sin studie integrerar med olika intressen för att kunna förmedla
deras bild och bedömning av programmet eller verksamheten.57

3.4.3 Teoriinriktade modeller

En teoriinriktad utvärdering har sin utgångspunkt i den teori som ligger till grund för
verksamhetens mål och genomförande. Det är en modell som lyfter fram en programteori
eller som på något annat sätt förklarar och beskriver de händelseförlopp som inbegriper och
omgärdar verksamhetens ram,  process och resultat. Den här typen av utvärdering kräver en
teori om det som utvärderas och för detta kan man välja två tillvägagångssätt.
Utgångspunkten kan tas i en etablerad teori utifrån verksamheten kan förstås. Man kan också
undersöka och få fram en teori som ligger inbyggd och underförstådd i måldokumentet och de
inblandades egna utsagor och handlingar. Enligt Zetterlund kan den här typen av
utvärderingar ses som en reaktion mot alla förenklande och icke-specifika utvärderingar. Med
den teoriinriktade ansatsen efterlyser man ett mer analyserande och förklarande alternativ.
Fördelen med modellen är att den ger vägledning och att den styr vilken typ av information
som behövs, samt hur man ska tolka den med ett perspektiv på hur  värderingarna ska bedöms
och värderas. Den teoriinriktade modellen bör ge kunskap om verksamhetens förutsättningar,
dess genomförande och resultat på ett djupare och mer problematiserande plan. Och om
utvärderingen genomförs av en utomstående så kan resultatet utgöra en bra motvikt till de
förutfattade meningar som kan finnas om verksamheten.58

3.4.4 Nyttoinriktade modeller

Den nyttoinriktade modellen tar sin utgångspunkt i att undersöka helheten hos en verksamhet
och använda utvärderingsresultaten i förändringsarbetet. Fokus ligger på hela verksamheten
och dess komplexitet. Vid den här typen av utvärdering kan man utgå från att verksamheten är
socialt och politiskt komplex och att utvärderaren här får en dialogisk och
förhandlingsinriktad funktion mellan inblandade aktörer och intressen. Man kan också under
utvärderingsprocessen prioritera brukbarheten av dess resultat och utföra den på ett sätt som
gör den känslig för det situationsrelaterade informationsbehovet som alltid existerar. Enligt
Zetterlund menar Patton59 att utvärderingarna bör vara utförda så nära som möjligt de behov
som de inblandade har, men varnar samtidigt för att den här typen av utvärderingar kan bli allt
för abstrakta och då riskerar man att utgå från olika modellkonstruktörers rationalitet snarare
än de programverksamma. I en nyttoinriktad utvärdering så accepteras att
utvärderingsbehovet förändras under utvärderingens gång och att det sker en pågående
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förändring och kontinuerlig utveckling. Den nyttoinriktade ansatsen är främst inriktad på
förändring och handling.

Zetterlund skriver om Vedung som menar att de institutionella modellerna inte i samma grad
är inriktade på programmets sakresultat utan snarare den procedur som skall utföras i
utvärderingsarbetet.60 Vedung menar vidare att inom de institutionella kollegiebedömningarna
utses medlemmar av samma profession för att utvärdera verksamheten. Man utgår från
vetenskapen eller områdets egna kvalitetskriterier, vilket gör att modellen inte pekar ut de
kriterier och standarder som bör finnas som  vägledning för resultatmätningen. Resultatet av
granskningen kanske i och med det inte alltid blir önskvärt objektivt.61

Vedung diskuterar intressemodellen där utvärderaren börjar med att ta reda på vilka intressen
som finns, insatsens tillkomst, genomförande och konsekvenser för att sedan spåra upp
insatsens utarbetande, finansiärer och genomförande. Därefter ringar man in målgruppen och
de personer och institutioner som berörs av kostnader och sidkonsekvenser samt pekar ut
objekt som utan att vara medvetna om det har intressen och interventioner. Detta är en metod
som har sin utgångspunkt i insatsens mål. I modellen betraktas samtliga berörda och inte
enbart beslutsfattarna. Här är det viktigt att se alla som berörs och då inkluderas utvärderarna
själva eftersom alla är tänkbara deltagare. Intressemodellen tolkas som en holistisk ansats
inriktad på alla berörda. Här används ofta kvalitativa metoder där nyckelordet är observation,
samtal, dialog och växel verkande sökprocesser. Utvärderaren måste samtala med klienter,
program administratörer och andra intressenter eftersom svaren inverkar på nästa steg.
Utvärderingsmetoden är dock mycket tidskrävande och kräver en stor lyhördhet hos
utvärderaren för de farhågor och undringar och låta de vara styrande i sökprocessen.62
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Figuren nedan (Fig.1) är en sammanfattande beskrivning över de redovisade modellerna, vad
som kan anses karaktäristiskt

Strategier Produkt-
inriktad-
Modell

Processinriktad-
modell

Teoriinriktad-
modell

Nyttoinriktad-
modell

Syfte / Frågor Vad blir
resultatet, hur
fungerar
verksamheten

Hur
verksamheten
genomförs och
vilka hinder
finns?

Vad handlar
verksamheten om
och vad blir de
långsiktiga
konsekvenserna?

Undersöka hela
verksamhetens
delar för att se
samband och för
att se vad som
behövs för att gå
vidare

Fokus / objekt Resultat,
Effekter, utfall
och
Måluppfyllelse.

Genomförande
processer,
förlopp,
förtjänster och
förhinder

Orsakssamman-
hang, premisser
och
utgångspunkter.
Ramar-process-
resultat

Det som är
relevant i
situationen,
föränderligt
fokus

Metod Mätning,
experimentella
metoder,
kvalitativa
indikatorer

Kvalitativa,
intuitiva
metoder,
kontextbeskrivni-
ngar, känsliga
metoder

Vedertagna,
vetenskapliga
metoder,
generella anspråk

Dialogskapande
procedurer,
pragmatik och
användarinriktad

Fig. 1: Schema över redovisade modeller.63

3.5 Metod för utvärdering

Enligt Zetterlund har det utvecklats en rad olika tekniker och metoder som användas vid
utvärdering och man kan inte längre knyta en strategi till en viss utvärderingsinriktning. Man
hämtar blandade tekniker och strategier från en rad olika områden och vetenskaper för att
uppnå en noggrannhet och för att genomföra en så relevant undersökning som möjligt.

De metoder som används vid utvärderingsarbetet är allmänt vedertagna och består av
datainsamling och analys. Metoderna kan vara kvalitativa eller kvantitativa eller både och.
Ansatserna i själva utvärderingsprocessen är förklarande, beskrivande, bedömande och
generaliserande. För de systematiska urvalsprocesserna använder man sig av en rad olika
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tekniker och metoder för att få fram information, så som frågemetoder, observationstekniker
och dokument analyser. Det viktiga i det metodiska arbetet är att få fram trovärdiga,
rättvisande och giltiga resultat samt även information utifrån vilken man kan dra allmänna
slutsatser. Vid de produktinriktade modellerna finns en tradition att använda kvantitativa
metoder. Medan man vid den processinriktade modellen använder kvalitativa metoder. Med
de teoriinriktade ansatserna kan man använda båda metoderna beroende av inriktning och
problematisering. Men man betonar dock de vetenskapliga, vedertagna metoden. Vid den
nyttoinriktade strategin sker databearbetning och rapportering på ett mindre bundet sätt och
man försöker här att anpassa metoden efter det sammanhang där utvärderingen utförs. Det
metodiska arbetet vid utvärdering utförs efter de ramar och mallar som används vid
uppsatsarbeten på universitets nivå och även rapporteringen följer det vetenskapliga
arbetssättet, dock inte när det gäller de nyttoinriktade modellerna.64

3.5.1 Åttapunktsprogrammet

För att genomföra en utvärdering är det bra att strukturera upp den i olika punkter eller faser,
detta är något som Vedung har arbetat fram ett schema för. Vedung menar vidare att det är
viktigt att se skillnaden mellan vanlig forskning på grundnivå och utvärdering eftersom
utvärdering ofta är ett beställningsarbete, där beställaren har tanken att tillämpa informationen
som kommer fram, arbetet har här en mer praktisk karaktär. Detta betyder att frågor om
samhällsrelevans, nytta och användning är viktigt i utvärderingsarbetet. Vedung har
formulerat åtta centrala frågor som används och bearbetas i en utvärdering, och benämner
dessa för åttapunktsprogrammet för utvärdering i den offentliga sektorn. Dessa frågor kan
fungera som en ryggrad för utvärderingsarbetet.65

1. Den första frågan som behandlas är syftet och står för det övergripande motivet bakom
utvärderingen. Vad är det som beställaren vill ha utrett och varför vill man utreda saken i
fråga. I vilken beslutssituation kommer utvärderingen att användas. Vilka bakomliggande
motiv har beställaren.

2. Organisationsfrågan om vem det är som ska utföra utvärderingen och hur den ska
organiseras och på vad sätt man ska strukturera arbetet på lämpligaste sätt.

3. Tidigt i en utvärdering måste man fokusera sig på insatsen, på vilket sätt den ska beskrivas
och karaktäriseras och då i termer av mål och styrmedel. Man ska beskriva den insats som
utvärderas, betrakta insatsen som ett medel att nå något annat eller som ett egenvärde.

4. Förvaltningsfrågan behandlar själva administrativa processen från insatsernas formella
mål till slutprestationen, når det till eventuella mellanhänder och vidtar dessa nödvändiga
åtgärder. Och hur förbereds insatsernas leverans till slutmottagaren för att få ett bra
resultat.

5. Resultatfrågan är självklart en betydelsefull del av utvärderingen eftersom det är här som
slutprestationen och utfallet visas, både det som skett inom och utanför målområdet. De
resultat som arbetas fram kan grunda sig på en rad olika undersökningar som enkäter,
intervjuer, deltagarobservation m.m. och resultatet är beroende av variablerna i
utvärderingen.
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6. Nästa steg är att bedöma effekten, har de gjorda insatserna drivit fram resultaten eller har
de inte haft någon inverkan alls. Vilka faktorer, inklusive insatsen förklarar resultaten.
Vilka förklaringar finns och vilka borde ha handlat annorlunda.

7. Där efter sker bedömningsfrågan, utifrån vad ska man genomföra bedömningen, vilka
måttstockar ska man arbeta efter. Ska man i bedömningarna ta fasta på insatsmål,
brukarnas förväntningar eller intressenternas krav. Vad ska bedömas som framgång
respektive misslyckande?

8. Slutligen måste utvärderaren handskas med användarfrågan, hur ska utvärderingen
användas och hur används den? Bör man strukturera eller organisera den på ett särskilt
sätt för att vara bättre lämpad till användning. I utvärderingsarbetet kan tyngdpunkten
läggas olika på frågorna men det är viktigt att frågorna ställs för att genomföra en relevant
och användbar utvärdering.66

Schemat kan ses som en vägledning vid utvärderingsprocessen och kan vid tillämpning öka
utvärderingens relevans.

3.6 Indikatorer som mätverktyg vid utvärdering

Här följer ett kort avsnitt med det mest grundläggande om indikatorer och deras funktion vid
biblioteksutvärdering.

För att kunna genomföra en utvärdering krävs något att utvärdera samt ett händelseförlopp
eller en process där utvecklingen drivs framåt av olika skeenden och aktörer. För att vidare
kunna göra en relevant undersökning eller mätning av en process krävs olika indikatorer att
basera utvärderingen kring. En indikator är ett tecken, en mätare eller ett mätinstrument för en
företeelse. En indikator kan antyda en viss tendens eller utveckling som är mätbar. Det finns
antagligen lika många indikatorer som det finns utvärderingsobjekt och man brukar benämna
dem gruppvis.
De kan i en biblioteksmiljö vara t.ex. användarna, användarfrekvens, bestånd, delar av
bestånd, personal, personalens uppgifter, personalens användande av bibliotekets tjänster,
prestation, bibliotekets enskilda tjänster (manuella som elektroniska), prenumerationer,
forskningskvalitet, upplevelse av service, osv.
Indikatorerna hör till metod vid utvärderingsarbetet och kan betecknas som ett mätinstrument
för vägledning för insamling och bedömning av material. De kan ingå i olika metoder för
utvärdering, t.ex. enkäter, intervjuer både enskilt och i grupp och observation.67 I de rapporter
som uppsatsen analyserar utvärderas IT-tjänster med användarnas krav och behov som
utgångspunkt.
I de produktinriktade modellerna har de kvantitativa indikatorerna störst betydelse, där
effektivitet och produktivitet mäts. I de process-, teori- och nyttoinriktade modellerna
använder sig utvärderarna av både kvantitativa och kvalitativa indikatorer i skiftande grad.

För ett universitets- och högskolebibliotek är det av största vikt att tillfredsställa forskare,
doktorander och studenter, dvs. dess mest frekventa användare. Därmed blir kvaliteten på
forskningsmiljö, tillgänglighet och resultat viktiga indikatorer i sammanhanget. Ytterst kan
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utvärderingsarbetet innebära att verksamheten kan motivera sin existens och fortlevnad inför
finansiärer och budgetansvariga. Det kan också avgöra vilken policy biblioteket bör hålla och
hur det ska styras. Det är naturligtvis av vikt att man använder sig av rätt typ av indikatorer
beroende av vilken typ av verksamhet man utvärderar.
Viktigt är också att man inte använder sig av de lättast tillgängliga indikatorerna bara för att
göra utvärderandet enkelt. Många av biblioteksindikatorerna är av kvantitativ karaktär68 och
bör användas med försiktighet då de egentligen inte säger så mycket om kvaliteten.

Det är mycket viktigt att en utvärdering utförs med en klar uppfattning om syftet, en klar
målformulering och en dito uppfattning om hur resultatet skall hanteras.
Carin Olausson talar om hur verksamhetsvärdering vid universitets- och högskolebibliotek
bör ske efter bibliotekets syfte och med perspektiv på hela universitetets mål och hur väl
bibliotekets insatser bidrar till måluppfyllelsen i stort för forsknings- och
utbildningsverksamheten, i kvalitativa och kvantitativa termer.
Hon menar vidare att ”output measures” bör vara de mest dynamiska måtten, dvs. den service
som biblioteket tillhandahåller.69

3.6.1 Att välja indikatorer vid utvärdering av IT-tjänster i biblioteksmiljö

Våra efterforskningar visa att det utförs få riktigt relevanta utvärderingar av IT-tjänster och de
som utförs producerar inte alltid några tillförlitliga och relevanta siffror. Detta beror till stor
del på att man saknar goda indikatorer och mått för att mäta. Några specifika IT-indikatorer
finns inte i egentlig mening. IT-tjänsterna i utvärderingsrapporterna mäts främst genom
användarna, användarfrekvens och användarprestation. Tekniken för att mäta finns visserligen
men tolkningen blir besvärlig. Ytterligare ett problem är att det inte finns något tidigare
dokumenterat utvärderingsmaterial att falla tillbaka på och göra jämförelser med.

I Fribergs och Åslunds uppsats diskuteras olika synsätt på kvalitetsarbete och
prestationsmätningar som används inom biblioteksområdet.
De två exemplen i uppsatsen är European Quality Award, ett kvalitetspris och EQLIPSE-
projektet som syftar till kvalitetsarbete på olika typer av bibliotek och som utgår ifrån
standarderna ISO 9000 (kvalitet) och ISO 11620 (performance indicators). De båda synsätten
har använts vid arbete utfört vid Handelshögskolan i Köpenhamn och vid Stockholms
Universitetsbibliotek.70Detta arbete har analyserats i uppsatsen och de har bland mycket annat
kommit fram till att det råder en brist på indikatorer för att mäta elektroniska
bibliotekstjänster och att det t.o.m. saknades i en av de ovan nämnda standarderna. Det finns
en rad biblioteksindikatorer av kvantitativ karaktär, men av dessa är det få som med förtjänst
kan användas vid utvärdering av IT-tjänster.71

Vidare fann de, vad gällde val av indikatorer ”en viss begreppsförvirring då samma begrepp
definierades olika beroende på vilken manual vi tog del av ”.72

Emellertid finns det möjligheter att man inom den ena standarden utveckla nya indikatorer vid
behov. Dessa utvecklas inom standarden ISO 11620 och införs sedan i denna efter det att man
gjort utförliga tester.73
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ISO 11620-standarden för utvärdering beskrivs utförligt i texten med alla dess indikatorer och
kriterier för att uppfylla dessa. Även i denna standard uppstår bristen med avsaknad av
indikatorer för mätning av IT-tjänster och elektroniska tjänster. Enligt texten pågår projekt
kring att utveckla indikatorer. De kommer sedan att infogas i standarden för att kunna
användas inom de olika metoderna för kvalitetsmätning och utvärdering.74

Forskning pågår också kring  ”online system transaction monitoring”, för att undersöka vilka
sökningsmönster användaren följer, och vilka faktorer som styr sökandet och användandet av
elektronisk information.75

Det är komplicerat att avgöra vad det är som bör mätas och hur, när det gäller IT-tjänster och
elektroniska tjänster. Att endast mäta antal inloggningar eller besök på en hemsida säger inte
så mycket om användandet och sökningen i sig.76 McClure menar att utvärderingsfunktioner
eller metoder borde ingå i databassystemets design redan från början. De borde vara inbyggda
och ingå som en del av tjänsten och inte vara något som man tillsätter i efterhand.77

Ofta kan det vara så att redan befintlig statistik eller annan dokumenterad rapportering kring
kvalitetsmätning tillhör databas leverantören och kan i och med det vara svåråtkomligt för
biblioteken.

3.7 Sammanfattning

Det finns många olika typer av IT-tjänster och olika uppfattningar kring vad begreppet IT-
tjänst står för. De vanligaste tjänsterna som faller under begreppet är diskussionsgrupper
online, bulletiner online, e-mail, fjärrlån, bibliografiska databaser, fulltextdatabaser,
eletroniska publikationer, sökningar, beställnings- och indexeringssystem osv.
Den definition vi arbetat efter går ut på att IT-tjänster i första hand består av elektroniskt
baserade tjänster och den typ av bibliotekstjänst som förknippas med datorer och datorbaserad
sökning.

Inom bibliotekssfären har datoriseringen ökat de senaste decennierna. Idag bygger de flesta
biblioteksverksamheterna på IT-tjänster för att biblioteket ska kunna tillhandahålla relevant
information. Speciellt viktigt är det inom den akademiska bibliotekssfären. Biblioteken vill
utöka sitt utbud av IT-tjänster och sin IT-kompetens för att kunna möta de ständigt ökande
kraven på informationstillhandahållande.

Det finns många meningar om vad begreppet utvärdering bör innehålla. Olika forskares
teorier kan sammanfattas enligt sentensen att utvärdering sker när något bedöms eller mäts i
efterhand, enligt en viss systematik, t.ex. en modell.
Det finns olika modeller för utvärdering, vissa tas upp i större utsträckning än andra i
litteraturen. Enligt vår uppfattning består en utvärderingsmodell av tre viktiga komponenter;
syfte, fokus/objekt och metod. Syftet anger vad som ska undersökas och varför, fokus/objekt
anger vilken eller vilka delar av en verksamhet som ska ingå i utvärderingen och i metod
anges hur utvärderingen ska genomföras och enligt vilken modell. I metod ingår också val av
indikatorer för utvärderingsarbetet.
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Den produktinriktade modellen kan sammanfattas genom att den mäter produktion och
resultat i en verksamhet. Till de produktinriktade modellerna hör bl.a.
måluppfyllelsemodellen, där man utvärderar mot de mål som är framarbetade för en
verksamhet, samt bedömer om de uppfyllts.
Den processinriktade modellen undersöker vad som främjar eller hindrar en verksamhet från
att utvecklas. Modellen används främst vid undersökning av de processer som ger upphov till
resultat eller effekter.
Den teoriinriktade modellen utgår ifrån den teori som ligger till grund för verksamhetens mål
och genomförande. Modellen kräver en teori som man arbetar efter under
utvärderingsprocessen.
Den nyttoinriktade modellen utgår ifrån verksamhetens helhet och komplexitet.
Utvärderingsarbetet går ut på att undersöka de olika delarna av verksamheten, detta i nära
samband med de inblandade aktörerna och deras intressen.
De metoder som används vid utvärdering skiftar. Man kan inte generellt knyta en specifik
metod till en specifik utvärderingsmodell.

Åttapunktsprogrammet kan sammanfatta utvärderingsprocessen i åtta punkter, dessa punkter
fungerar som en ryggrad i utvärderingsarbetet. För att utvärdera IT-tjänster inom
biblioteksvärlden krävs olika typer av indikatorer. De används som mätverktyg vid
utvärderingsprocessen. Valet av indikatorer styrs av miljö och sammanhang, beroende på
bibliotekstyp. Vid utvärdering av IT-tjänster finns få riktigt relevanta indikatorer, vilket
medför vissa problem vid utvärderingsprocessen.

4. Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebiblioteken har fått en allt större roll i samhället. De har idag fler
användare att bistå än de traditionella användargrupperna, och har också utökat sina resurser
och tjänster för att kunna möta det ökande behovet. Universitets- och högskolebibliotekens
roll är att ansvara för forskningens och utbildningarnas informationsförsörjning. För att kunna
tillgodose de ökade behoven fungerar BIBSAM som samordnare för biblioteken. Bl.a. har
BIBSAM ställt upp riktlinjer för universitets- och högskolebiblioteken och de behandlar
juridiska och tekniska frågor.78

4.1 IT-utvecklingen på universitetsbibliotek

Den IT-utveckling som skett på universitets- och högskolebibliotek mellan 1995 och 1997 har
främst rört sig om en övergång till elektroniska tidskrifter, utbyggnad och förnyelse av Libris,
byte av lokala bibliotekssystem  samt indexering och katalogisering av svenska
webbresurser.79

Vid arbetet med övergången från pappersbaserade tidskrifter till elektroniska versioner har
Kungl. Bibliotekets avdelning för nationell samordning och planering BIBSAM slutit ett antal
nationella avtal med olika förläggare. Detta har inneburit att de universitet och högskolor som
velat vara med i olika konsortier har haft tillgång till en stor mängd databaser samt ett stort
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antal elektroniska fulltexttidskrifter. KB/BIBSAM har också bidragit med medel och hjälp
under inledningsskedet vid övergången till de elektroniska versionerna.

Det nationella bibliotekssystemet för de olika forskningsbiblioteken Libris, har i hög grad stått
i centrum för många av de framtidsdiskussioner som biblioteken har fört gällande IT-
utvecklingen på biblioteken och inom biblioteksservicen. Libris har lagts ut på nätet vilket
ökat tillgängligheten för studenter, forskare och allmänheten. Ett flertal folkbibliotek har
också registrerat sina bestånd i systemet, och ett antal bibliotek som inte tillhör
forskningsbibliotekssektorn har börjat använda en ny utvecklad webbaserad fjärrlånerutin.
Ett nytt Libris system kom i bruk hösten 1999 i vilket rutiner för fjärrlån direkt till
slutanvändaren prövas.

Ett stort antal universitets- och högskolebibliotek har även bytt ut sina lokala bibliotekssystem
mot nya. De nya systemen bygger på modern teknik och har ett stort antal nya funktioner som
tillsammans med Internet och ”World Wide Web” gör bibliotekens samlingar tillgängliga för
låntagarna dygnet runt. De nya systemen kan sköta litteratursökningar, beställningar och
låneärenden direkt av låntagarna själva eller om man så önskar på distans.

Trots de framsteg som IT-utvecklingen har inneburit för de olika forskningsbiblioteken finns
det problem som hur man ska kunna hålla sig uppdaterad med den information som Internet
kan erbjuda. Många universitets- och högskolebibliotek har sedan länge producerat
länksamlingar inom de områden biblioteket i fråga har specialiserat sig inom. Ett samlat
projekt utvecklades 1997 vars syfte var att katalogisera och indexera internresurser. Projektet
vid namn Svesök drivs av KB och de som arbetar med det kommer från ansvarsbiblioteken
samt från stadsbiblioteken i Stockholm, Göteborg och Malmö.80

Så som framgår så har IT-utvecklingen haft stor betydelse för den fortsatta och utvidgade
informationstillhandahavandet till studenter, forskare och allmänheten. Och här sker
kontinuerligt förändringar för att förbättra förutsättningarna för dessa grupper.

4.1.1 BIBSAM:s riktlinjer för statligt finansierade forskningsbibliotek

Vi har valt att ta med de punkter som har relevans för uppsatsen från BIBSAM, dvs. de
punkter som rör IT-tjänster i biblioteksmiljö.
Kungliga biblioteket BIBSAM sammanställde 1998 riktlinjer för universitets-, högskole- och
forskningsbibliotek som är statligt finansierade. Detta i form av avgiftsbeläggning av tjänster
samt vad som ska ingå i bibliotekens utbud av tjänster. Dessa riktlinjer fungerar som en
gemensam grund för vad de olika universitets-, högskole- och forskningsbiblioteken bör
kunna erbjuda studenter på olika nivåer, doktorander, forskare och lärare.

Bastjänster: det BIBSAM rekommenderar ska ingå i bastjänsterna ska tillhandahållas
avgiftsfritt och det både för interna och externa användare, detta förutsatt att biblioteket i
fråga erbjuder tjänsten i fråga.

• Biblioteket ska ge tillträde till katalog, läsesalar och andra allmänna biblioteksutrymmen.
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• Biblioteket ska också erbjuda enklare instruktioner för användning av biblioteket, alltså
hur kataloger och samlingarna används. En slags hjälp-till-självhjälp, t.ex. sökning i
databaser.

• Användaren ska också lokalt kunna utnyttja bibliotekets egna referenssamlingar, detta
gäller även vid användning av CD-ROM och liknande elektroniska medier. Utskrift av
referenslistor kan dock avgiftsbeläggas.

• Lokalt användande av bibliotekets kataloger över sitt eget bestånd, oavsett katalogens
form. Som kommentar till detta så omfattas inte utskrifter av referenslistor från
datoriserad katalog.

Tjänster utanför basutbudet: statligt finansierade forskningsbibliotek och
informationscentraler kan, om de så önskar, avgiftsbelägga tjänster som inte omfattas av
basutbudet.

Som exempel på sådana tjänster kan nämnas kvalificerad manuell eller datoriserad
informationssökning, reproduktioner (t ex kopior, fotografier, utskrifter, mikrofiche), down-
loading, försäljning av publikationer, utbildning och undervisning, översättningar etc.

Ett samråd med BIBSAM genomförs varje år och de bibliotek som avser sig följa BIBSAM:s
riktlinjer behöver endast meddela detta. Om man inte har för avsikt att följa riktlinjerna eller
avvika från dem ska skälen till detta klart redovisas. 81

4.2 Historik över Göteborgs universitetsbibliotek

Den första grunden till Göteborgs universitetsbibliotek bildades när Göteborgs museum
etablerades 1861 och när man i och med det tog över boksamlingar från Kungliga
Vetenskaps- och Vitterhetssällskapet samt Naturhistoriska museet. Trettio år senare började
Göteborgs högskola sin verksamhet vilket medförde ett stort behov av ett funktionellt
bibliotek. Detta resulterade i att Göteborgs stadsbibliotek och museets bibliotek fick utgöra
stommen för det nya högskolebiblioteket. År 1900 fick stadsbiblioteket en egen byggnad på
Vasagatan (det som idag går under namnet Kurs- och Tidningsbiblioteket). Under 1920-talet
fick biblioteket rätt till vissa granskningsexemplar av det svenska trycket och under 1930-talet
gjorde det gradvis ökade bidraget från Göteborgs kommun att biblioteket formellt blev en
kommunal institution.
1948 etableras i Göteborg en statlig medicinsk högskola och dess bibliotek kom att
administreras som en filial till Göteborgs stadsbibliotek. Här ifrån och fram till idag har
biblioteket ur organisationssynpunkt utsatts för stora och genomgripande förändringar. 1950
fick stadsbiblioteket samma rätt till ett svenskt plikt exemplar som Kungl. Biblioteket, samt
universitetsbiblioteken i Lund och Uppsala. Fyra år senare 1954 blev Göteborgs högskola och
medicinska högskolan tillsammans Göteborgs universitet. Samma år flyttade biblioteket in i
nya lokaler vi Näckrosdammen där det fortfarande är beläget. 1961 förstatligas biblioteket och
inordnas i Göteborgs universitet och i och med det ändrade biblioteket namn till
universitetsbiblioteket, allmänt kallat GUB.  Handelshögskolans bibliotek införlivas i GUB
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1969 och byter sedan namn till ekonomiska biblioteket 1971. Några år senare 1978 kom även
lärarhögskolans bibliotek i Mölndal att bli en del av GUB.82

1985 invigdes om- och tillbyggnaden vid centralbiblioteket vilket resulterade i en fördubbling
av lokalytan samt en femfaldig fördubbling av publika utrymmen. Med ombyggnaden kom
biblioteket att sammanknytas med den humanistiska byggnaden. 1988 genomfördes en stor
organisatorisk förändring av GUB när man inrättade en befattning som enhetschef för
centralbiblioteket, vilket ledde till att överbibliotekariens uppgifter kunde riktas in på mer
övergripande frågor så som samordning och utveckling av bibliotekets fyra enheter som
bestod av Biomedicinska biblioteket, Botaniska biblioteket samt de ekonomiska och
pedagogiska biblioteken. Samma år kom även ett lokalt biblioteksdatasystem, GUNDA i bruk
för biblioteken och universitetsinstitutionerna och det sammanhanget strukturerades den
gemensamma litteraturen. 1995 bildades Kurs- och tidningsbiblioteket och de kom sedan att
flytta in i Göteborgs stadsbiblioteks gamla lokaler som nyrenoverats. Samma år invigdes det
nya ekonomiska biblioteket. Året efter flyttade botaniska biblioteket in i nya lokaler. Under
1999 införlivas det geovetenskapliga biblioteket som en enhet inom GUB. Universitets
biblioteket har också etablerat en digital avdelning som går under namnet ”det digitala
biblioteket”. GUB är nu inne i en upphandlingsprocess av ett nytt data system som bättre ska
kunna svara mot de krav som ställs på informationshanteringen.83

4.2.1 Fakta om Göteborgs universitetsbibliotek

Göteborgs universitetsbibliotek är tillsammans med Stockholms universitetsbibliotek till
beståndet ett mellanstort universitets bibliotek jämfört med Uppsala och Lund som är
innehavare av större samlingar. Samt Lindköping och Umeå som beståndsmässigt kommer
något efter.

Många av Sveriges universitets- och högskolebibliotek, däribland Göteborgs UB, är anslutna
till det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS. Där kan biblioteken få hjälp med att
katalogisera nya böcker samt få information om bibliotekets litteraturinnehav. Detta utgör en
god grund för samverkan inom det nationella bibliotekssystemet. Det är också en bra
utgångspunkt för att oberoende bibliotek kunna utnyttja beståndet, med detta kan man
undvika onödiga och dyra dubletter. På senare tid har denna samplanering inneburit att man
inrättat ansvarsbibliotek, vilket innebär att ett bibliotek får till uppgift att ansvara över ett visst
ämnesområde.

Göteborgs universitets bibliotek har till uppgift att betjäna och främja vetenskaplig forskning
och utveckling, undervisning och högre studier, varvid i främsta rummet det vid universitetet
bedrivna arbetets krav bör tillgodoses. Biblioteket ska ha en central och enhetlig ledning  och
skall svara för en effektiv samverkan med institutionsbiblioteken där de olika
bibliotekssamlingarna bör betraktas som en enhet. GUB utgör även en del av landets samlade
biblioteksresurser, det nationella sambiblioteket, med ansvar både som givande och
mottagande part. 84
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Göteborgs universitets bibliotek har en omfattning på 2,4 miljoner volymer, 20,8 tusen
löpande tidskrifter och 1000 hyllmeter handskrifter.85

4.2.2 GUB:s organisation och organisationsplan

Universitetsbiblioteket leds under styrelsen för universitetet i Göteborg av en biblioteksnämnd
bestående av professorer och lektorer från de olika fakulteterna, överbibliotekarien,
studentrepresentanter, biblioteksråd och fackliga representanter.86

Överbibliotekarien har den omedelbara ledningen av verksamheten vid biblioteket och
ansvarar för den ekonomiska förvaltningen  samt de ärenden som ej avgörs av nämnden.
Universitetsbibliotekets verksamhet är fördelad på ett antal enheter enligt bifogande
organisationsplan.

                                                              BIBLIOTEKSNÄMND

                                                               Överbibliotekarien
                                                                                                   Ledningsgrupp
                                           Plansek.
                                                                                                   Samverkansgrupp
                                           Kansli

                                          IT-avd

Botan. bibl
                             Biomedicinska bibl         Central bibl           Ekonomiska bibl         Pedagogiska bibl
Geovet. bibl
                                                Bibl .vidlbero-am inst      Styrgrupp                              bibl vid IHU

                                                Bibl. Vid HDK                 Kurs och tidnings
                                                                                                 Bibl.
                                               Samhällsvet. inst
Bibl. Vid Lund-                      grupp bibl. I Haga
   bergslab

Resurscentrum
Medicinsk grund utb

Fig. 2: GUB:s organisationsplan för verksamheten.  Källa: http://www.ub.gu.se/Uborg99.grif

4.2.3 GUB:s mål för 2000 till 2002

För att ett universitetsbibliotek ska fungera så krävs vissa förutsättningar, för Göteborgs
universitetsbibliotek har man genomfört en planering som sträcker sig 2000 till 2002. Med
planen vill man genomföra en kontinuerlig utvärdering gentemot de mål och förutsättningar
som man satt upp. GUB poängterar att utvärderingar kan utföras på olika sätt och att deras
plan som finns utlagd på Internet kan ses som en önskelista med mål som man vill uppnå.
Biblioteksnämnden har valt en utvärderingsmodell som innebär att verksamhetens mål först
uttrycks i ett antal korta punkter. Detta har i ett senare skede konkretiseras i ett html-
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dokument. På så vis byggs utvärderingen på och ställs mot bibliotekets mål. Som framgår och
redovisas längre fram har GUB genomfört andra typer av utvärderingar tidigare och man ska
klart poängtera att den utvärdering som kontinuerligt utförs på nätet är ett pågående projekt
som beräknas slutföras år 2002.

Göteborgs universitetsbibliotek (GUB) vill genom sina samlingar och söksystem öppna en
kunskapsvärld som är större än det egna universitetet nu kan erbjuda. De vill i en allt mera
expanderande och oöverskådlig informationssituation (t.ex. Internet) kritiskt granska, förvärva
och förteckna vetenskapligt material för studenter, forskare och allmänhet. Bibliotekets
ambition är att tolka informationen efter en generell terminologi som ska underlätta för
biblioteksanvändarna att hantera såväl ämnesöverskridande som ämnesspecificerande frågor.
Man vill snabbt och effektivt leverera dokument i digital eller tryckt form till användarna för
att ge en god service.
GUB:s mål präglas främst av den fortsatta utbyggnaden av det digitala biblioteket vilket
kommer att påverka inte bara GUB:s olika delar utan hela universitetet. Det digitala
biblioteket kommer med alltmera ökande distribution av elektroniska tidskrifter, databaser
och böcker till varje dator inom universitetet. Det kommer i sin tur att skapa ett nytt
metabibliotek tillsammans med centralbibliotekets resurser i kombination med
institutionsbibliotekens närhet.

Mål av elektronisk art som GUB vill arbeta mot in på 2000-talet :

• att vidareutveckla det digitala biblioteket
• att ge det digitala biblioteket en fastare och mera permanent organisation
• att införa ett nytt biblioteksdatasystem
• att fullfölja och vidareutveckla satsningen på elektroniska tidskrifter
• att satsa på förvärv av elektroniska böcker
• att utveckla ett system för elektronisk kurslitteratur
• att fortsätta och vidareutveckla en egenproduktion av elektroniska monografier från

universitetet
• att utveckla en samlad katalog på nätet över GUB:s äldre bestånd
• att tillhandahålla datorer och Internet-kontakter för användarna
• att förmedla IT-kunskaper på en bred bas till bibliotekets besökare
• att öka antalet datorarbetsplatser och undervisningslokaler
• att åstadkomma nätanslutningar för biblioteksbesökarnas egna bärbara datorer
• att skapa resurser för en help-desk-funktion för både personal och biblioteksanvändare
• att öka samarbetet mellan IT-organisationen vid GUB och fakulteterna

GUB menar att de genom fortlöpande kontroll kan åstadkomma ett bättre mått på den digitala
användningen, utan att göra avkall på mätningen av den konventionella användningen av
biblioteket.87

Enligt GUB:s IT-policy ska universitetsbiblioteket tillhandahålla akademisk information som
har ett direkt ämnesmässigt forsknings- eller utbildningsinnehåll. De ska fungera som en
viktig del i universitetets akademiska information. Syftet med att tillhandahålla den
akademiska informationen i universitetets IT-system är att anställda och studenter snabbt ska
kunna finna relevant och aktuell information, samt att göra svåråtkomlig information
lättillgänglig. GUB menar att det är viktigt att universitetets IT har en enhetlig infrastruktur
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som gör det lätt för användarna att orientera sig och navigera. Målet är att studenter och
anställda erhåller den kompetens som krävs för att använda och bedöma kvaliteten på den
information som nås i de globala systemen.

Universitetsbiblioteket ska ha huvudansvar för att information om dess samlingar i största
möjliga utsträckning distribueras via den datoriserade katalogen samt medverka till att
institutionsbibliotekens samlingar återfinns i systemen.
Men de har också huvudansvaret för förvärv, systematisering, katalogisering samt
nätverksdistribution inom Göteborgs universitet av akademisk information som är publicerad
i elektronisk form.

GUB skall inom det virtuella universitetet medverka i universitetets utbildningssatsningar på
informationskompetens för studenter/forskare och aktivt arbeta för integration mellan
universitetet och dess bibliotek i detta avseende. GUB har som utbildningsmål att alla
studenter som lämnar Göteborgs universitet skall ha grundläggande kunskaper i modern
informationssökning.
GUB ska också tillhandahålla ett rimligt stort antal dator arbetsplatser för sina användare.

Universitetsbiblioteket menar också att de aktivt bör medverka till att universitetet kan
genomföra elektronisk publicering av sina forskningsresultat samt övrig akademisk
information.
GUB bör också som experter medverka vid utformning av databaser för akademisk
information.

GUB menar att den datoriserade infrastrukturen är viktig och för att underlätta elektronisk
åtkomst till bibliotekets material bör studenternas åtkomst till datanät underlättas. Vilket
innebär att studentbostäderna bör ges högklassiga datanätsförbindelser. Samt att man bör ge
personal fri tillgång till GUNET detta också till deras bostäder.88

Universitets- och högskolebiblioteken är bärande av IT-utvecklingen inom biblioteksvärlden.
Tillsammans med BIBSAM har de utvecklat har de utvecklat ett nationellt samarbete som har
betytt mycket för utvecklingen av IT-tjänster inom den akademiska världen. GUB har följt
med i utvecklingen och arbetat mot att uppgradera sina IT-tjänster och utveckla det ”digitala
biblioteket”. Deras mål av elektronisk art vittnar om en tydlig orientering mot det
informationsteknologiska området. GUB har en ambition att till stora delar digitalisera sitt
bestånd och göra det tillgängligt för fler användare.
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5. Undersökning

Kapitel 5 kan betraktas som en redovisning av det insamlade empiriska materialet. Här
behandlas intervjuerna som kan användas som en grund för förståelsen av
utvärderingsrapporterna, för att vidare redovisas i en diskussion, analys och slutsats.

5.1.1 Ledningens syn på utvärdering av IT-tjänster, intervju 1

GUB:s organisation är av tvärvetenskaplig karaktär och kan vara svår att få en översikt över
och därigenom också vara vansklig att utföra utvärderingar på.
Den statistik som förs täcker upp mycket av de områden som annars skulle kunna vara
föremål för utvärdering. Statistik är ett behändigt och lättfattligt sätt att mäta, även om det
ibland inte säger så mycket om verksamhetens verkliga kvalitet. Men eftersom det handlar om
pengar bör verksamheten fundera på om man ska genomföra utvärderingar som är mer
kostnadseffektiva.
Utvärderingar genomförs ofta i syfte att visa upp ett resultat och motivera en fortsatt eller
utökad satsning på biblioteket, och detta kan i förlängningen få konsekvenser när det gäller
finansiering och budget. Ett av de metodproblem som finns vid vissa former för utvärdering är
varierande användar-recall, dvs. hur väl användardeltagandet faller ut. Vid utvärdering
riskerar man alltid att urvalet kan vara skevt och ge missvisande resultat.

GUB håller för tillfället på med att byta databassystem och det har föregåtts av en utvärdering
av det gamla databassystemet GUNDA/VTLS. Det nya systemet bygger på enklare
upphandling, uppgradering och metoder för att underlätta sökprocesser och mätning av dessa.
Utvärderingsarbetet kring GUNDA/VTLS har samlats i en rapport som dock ej är officiell i
alla delar. Utvärderingen blev klar våren –98.
GUB genomför egentligen inte utvärderingar i ordets rätta bemärkelse, utan hellre som ett sätt
att  ”ta reda på saker och ting”, utreda delar av verksamheten och sedan lägga fram resultaten
i en rapport. Ledningen vill betona att det inte handlar om att betygsätta en verksamhet utan
snarare att ta reda på hur man kan förbättra den.

På frågan om det finns någon definition av IT-tjänsterna på GUB finns inget definitivt svar.
Hela GUB:s organisation kan upplevas som en IT-tjänst, kanske med tyngdpunkt på den
samlade informationsmängden på webben på GUB:s hemsida och där länkar finns. Vidare
nämns de samlade elektroniska tjänsterna i form av databassystem, databaser, server och
support. Hela IT-avdelningen med driften av databassystemet, fungerande apparatur, access,
kontrakt, databasinköp, administration, tekniker, personal osv, kan också betraktas som IT-
tjänster. Dock anses inte basorganisationen, beståndet, fjärrlån, utlån osv. höra till de
utpräglade IT-tjänsterna.
GUB har en vision att organisationen inom en snar framtid ska ha utökat sin service med fler
datorer, stödtjänster, stor satsning på dator-navigering, fler tekniker och IT-kunniga inom
personalen och en utvidgning av användarundervisningen.

Om brukarna skulle tillfrågas vad gäller deras åsikter om bibliotekets IT-tjänster i en
utvärdering så skulle man nog få väldigt varierande svar beroende på hur var och en definierar
begreppet IT-tjänst. För att utföra en sådan utvärdering skulle man först vara tvungen att klart
definiera begreppet och det skulle kanske i sin tur leda till att utvärderingsobjektet skulle bli
för smalt eller för diffust.



5.1.2 Intervju 2

På GUB har ofta gjorts undersökningar i form av enkäter som brukarna har fått fylla i. Detta
är en av de vanligare formerna för utvärdering. Men de vanliga problemen med den typen av
undersökning är risken för att få ett skevt urval, samt svårigheten med att ställa ”rätt” sorts
frågor för att få ett relevant resultat.
Enkäterna har gällt basbruket och den viktigaste servicen på biblioteket, dvs. den yttre
servicen. Dock har få uppföljningar genomförts vilket naturligtvis inte är bra och borde
åtgärdas, menar informanten.
En mindre intervju-undersökning har genomförts om användandet av elektroniska tidskrifter.
Denna gav, trots sin ringa storlek, ett tillfredsställande resultat. Det är lättare att tolka ett
undersökningsresultat som bygger på intervjusvar, än enkätsvar.
Paradoxalt nog är det, trots den enorma datamängd som finns i dagens informationssamhälle,
svårt att finna data som verkligen håller. Problemet med kvalitativa mätmetoder är att de kan
vara omfattande och därigenom svårgenomförbara. Materialet blir då alltför ogreppbart och
tidskrävande.

Även här tangeras bytet av biblioteksdatasystem som håller på att ske på GUB nu. I och med
detta arbete måste man begrunda många olika aspekter så att allt blir rätt från början. Vilka är
bibliotekets användare och vilka behov och krav har dessa? Och hur kommer dessa behov och
krav att förändras med tiden och teknikens utveckling?
Den stora utvärdering av det gamla biblioteksdatasystemet GUNDA/VTLS som har
genomförts ger olika svar på frågorna. Det ingår många typer av indikatorer i en sådan
utvärdering, t.ex. användare, användarfrekvens och tekniska aspekter.
Bl. a. fanns en tendens till att avståndet mellan datasystemet och användare är för stort. Även
när det gäller kommunikation mellan tekniker och ansvariga för datasystemet och personalen
finns ett gap i kommunikationen. Det blir svårt att tala med samma ”språk”.

De kontrakt som skrivs mellan leverantörer och bibliotek innebär ju att båda parterna har
vissa skyldigheter gentemot varandra men också att de kan ställa krav på varandra.
Det kan t.ex. röra sig om kvaliteten på gränssnitt och länkar som i sin tur påverkar
tillgängligheten för brukarna. Deras krav utgör i viss mån ett mått på kvalitet, t.ex. när det
gäller tydlighet, tillgänglighet och snabbhet. Ett kvalitetsmått på informationstekniken krävs
också av teknikerna som ska hålla i och arbeta med datasystemet. Ytterst ansvariga för
förhandlingar och kontraktsskrivande är BIBSAM.

Det finns svårigheter med att utvärdera och föra statistik över  ”nätverksdistribuerad service”,
(IT-tjänster) dvs. nyttjande av databaser, Internet osv.
Att föra statistik över antalet inloggningar på en viss hemsida är inte alltid så fruktbart då det
inte säger något om vart användaren senare tar vägen på nätet. Ofta sker ju en länkning
vidare, allt längre bort från hemsidan eller  ”porten” och dess närmaste länkar.
GUB:s hemsida är ju egentligen bara en port till Internet, precis som alla andra, och har ett
stort antal länkar till andra hemsidor.
En del av problematiken kan utgöras av något så enkelt som ett  ”bookmark”, (ett bokmärke
som ger användaren direkt tillgång till en hemsida utan att denne behöver använda en URL-
adress eller länkar) som kan vara svårt att mäta med inloggningsstatistik. Med hjälp av detta
bookmark kan man hoppa över vidarekoppling via länkning och därigenom försvåra eller
tillintetgöra en eventuell mätning. Att mäta inloggningar och sedan föra statistik över dessa är
alltså svårt och likaledes ett svårt material att sammanställa, då det sällan ger något enhetligt
resultat.



Tidigare har det fokuserats mycket på in- och utlåningsstatistik och transaktionsstatistik som
ger en viss typ av resultat, men det är inte säkert att ett byte av statistik- eller mätobjekt, dvs.
att med samma metoder försöka att mäta nätanvändningen skulle ge relevanta resultat. Istället
bör man försöka att finna nya vägar för att kunna göra mätningar av IT-tjänster.
Det finns helt klart ett behov, men metoderna och indikatorerna för mätning saknas ännu.
Eftersom att få riktigt bra verktyg finns för att utvärdera IT-tjänster idag, så genomförs inte
nog många relevanta utvärderingar. Det innebär i sin tur att det saknas underlag och material
att jämföra och ställa framtida undersökningar och utvärderingar mot. Vilket får betraktas som
ett stort problem.
Det finns dock lösningar på hur problemet med att utvärdera IT-tjänster och elektroniska
tjänster kan kringgås. T. ex skulle en funktion kunna läggas in i databassystemet som
slumpmässigt dyker upp på skärmen och ställer frågor till användaren. Det skulle röra sig om
en funktion, liknande ”pop-up-ruta” som enkelt skulle kunna  ”klickas bort” om den var
besvärande, men som skulle vara enkel och kortfattad om användaren tog sig tid för den. Det
är viktigt att användaren inte hinner ledsna på frågorna och att de inte är för omfattande och
komplicerade, annars riskerar man att förlora användarens intresse och vilja till medverkan.

På frågan om GUB har någon IT-policy eller någon fast standard finns inget konkret svar.
Istället framhålls att servicen till användarna är det allra viktigaste och att god service uppnås
bara genom en väl fungerande inre organisation. Biblioteksdatabassystemet har på senare tid
ersatt vissa delar av denna inre organisation och genomsyrar arbetet.
Detta anses av GUB vara en IT-tjänst. Den angår alla inom organisationen och når ända ut till
användarna och den utgör i sig själv en stor del utav verksamheten som helhet.

Intervjuerna tog upp bytet av biblioteksdatasystem, samt problematiken kring utvärderingen
som föregick bytet. Även utvärderingsförfarandet på GUB för övrigt diskuterades utifrån de
frågor som förberetts inför intervjuerna. GUB menar att utvärdering är ett viktigt instrument
för kvalitetsmätning av en verksamhet, och genomför kontinuerligt utvärdering av olika delar
av sin verksamhet. Problemet kan vara att få en översikt över verksamheten, då den är så stor
och mångfacetterad. Vissa delar av verksamheten riskerar att komma i skymundan, om
intresset främst riktas mot de delar av verksamheten som ”ligger i tiden” eller används mest
frekvent. Andra problem vid utvärdering kan vara att urvalet av informanter kan bli skevt eller
svårigheter med att ställa ”rätt” frågor.
Av intervjuerna framgick att GUB:s verksamhet som helhet kan betraktas som en IT-tjänst.
Det finns svårigheter med att utvärdera de elektroniskt baserade tjänsterna och det krävs nya
former för utvärdering och nya typer av indikatorer för att få fram relevanta resultat.

5.2 Utvärderingar och rapporter

I detta avsnitt presenteras de olika utvärderingsrapporterna var för sig för att ge en
överskådlig struktur på hur de är uppbyggda och sammanställda. Tonvikten har lagts på att
visa på utvärderingarnas syfte, fokus/objekt och metod, vars mening är att göra jämförelsen
mellan modell och utvärdering överskådligare. Utöver dessa tre huvudelement redogörs kort
för rapportens karaktär, resultat och indikatorer. I slutet av varje rapport ges kort reflektion
över vilken utvärderingsmodell som använts.



Utvärderingsrapporter:

Utvärdering av GUNDA/VTLS. Utförd av GUB vid GUB.
Elektroniska tidskrifter på Göteborgs Universitet. Utförd av GUB vid GUB.

Självvärderingsrapport – Musikhögskolan i Göteborg ur aktörernas perspektiv. Utförd av
musikhögskolan Artisten för musikhögskolan Artisten.

Music for a while. En studie om musikhögskole–studenters informationsvanor.
Magisteruppsats av Linda Andreasson (student) för musikhögskolan Artisten.

Studie av CD-ROM-databasers användning på Biomedicinska biblioteket, Göteborg – en
enkätundersökning. Utförd av Biomedicinska biblioteket för Biomedicinska biblioteket.

5.2.1 ”Utvärdering av GUNDA/VTLS”

I centralbibliotekets regi har en utvärdering av bibliotekssystemet GUNDA/VTLS genomförts
mellan 97-08-20 till 98-01-13, detta på uppdrag av överbibliotekarien, inför upphandlingar av
ett nytt datasystem.
Rapporten behandlar datasystemet GUNDA/VTLS (biblioteksdatasystemet som omfattar hela
verksamheten) och är uppdelad i sju delområden som tar upp olika delar av datasystemets
kapacitet. Sammantaget består utvärderingen av 207 sidor och är indelad i arbetsgrupperna:
Katalog och Sök (kuppgruppen), Lånesystemet i VTLS (luppgruppen), Periodika
(puppgruppen), Förvaltningsrutiner för Monografier och Periodika vid GUB:s olika enheter
(en sammanslagning av muppgruppen och puppgruppen), Statistiksystemet (suppgruppen)
och Teknik (tuppgruppen).
De olika rapporternas uppbyggnad består i huvudsak av en genomgång hur systemet fungerar
idag för att sedan redovisa fördelas och nackdelar samt förutsättningar och kapacitet.

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur väl GUNDA/VTLS systemet fungerar och har
fungerat i praktiken och om det behövs ett byte av bibliotekssystem och vad man då ska ställa
för krav på det. Systemet är mångfacetterat och spänner över ett stort område och det är skälet
till att utvärderingen har genomförts inom olika ämnesområden, så att berörda avdelningar
utvärderar sin del av systemet.

Skälet till att GUNDA/VTLS infördes var dels för att öka tillgängligheten för användarna
samt för att rationalisera biblioteksarbetet. Och där menar GUB att kraven har blivit väl
uppfyllda. Det tredje kravet som har kommit till är behovet av effektivt stöd för styrning och
uppföljning.
Den gemensamma metoden för alla delarna i utvärderingen är att rapporterna inleds med en
genomgång av systemets funktion och olika delar, samt hur det används.
Därefter följer undersökningen som metodiskt skiljer sig något rapporterna emellan.
Katalog och Sökgruppen (kuppgruppen) undersökte vad personalen på GUB hade för intryck
av systemet genom gruppdiskussioner samt personliga intervjuer. De sammanställde sedan
materialet efter huruvida det var realiserbart eller ej, samt om det hade med bibliotekets policy
och beslut att göra.
I lånesystemsgruppen (luppgruppen) genomfördes utvärderingen dels genom att gå ut med e-
post och fråga personalen om hur de tyckte att systemet fungerade. Enheterna kallades till
diskussion var för sig och då främst de som arbetade närmast systemet, dvs. personalen i



lånediskarna och informationsdiskarna. Slutligen genomfördes djupintervjuer med några
personer som hade stor erfarenhet av området.
Monografi och periodikagruppen (mupp- och puppgruppen) delade ut en anonym enkät till
låntagarna som bestod av frågor med olika svarsalternativ, en så kallad sluten enkät.
Svarsalternativen varierade mellan tre och fem svar och var till omfånget bestående av fyra
sidor. 145 personer deltog i undersökningen och svaren presenterades i olika kategorier i
procent form.
Statistikdelen (suppgruppen) genomförde ingen konkret rapportering om vem som påtalat
bristerna i systemet. Problemet med statistiken från de olika verksamhetsområdena inom
biblioteksdatasystemet var att de inte kunde samköras och visa på kopplingar mellan de olika
områdena, t.ex. mellan inköp och utlåning.
Periodikaenheten (puppgruppen) byggde sin undersökning på personalkommentarer och en
enkät riktad till personalen med varierande svarsalternativ. Detta redovisades sedan i textform
med + eller – tecken för bra eller dåligt samt i stapeldiagram.
Teknikavdelningen (tuppgruppen) utredde den tekniska biten som inte är en ren IT-tjänst utan
snarare en förutsättning för att systemet med dess funktion och tjänster skall fungera. Gruppen
undersökte systemet för att låntagare och personal skulle få ett säkert och väl fungerande
datasystem.
I utvärderingen användes bl.a. traditionella biblioteksindikatorer, dvs användare,
användarfrekvens, samt tekniska aspekter.

Resultatet av utvärderingen varierade mellan de olika grupperna men trots det menade
personalen att GUNDA/VTLS fungerade även om det hade vissa begränsningar. Även om det
fanns positiva egenskaper och att personalen var väl inarbetad på systemet så var alla
grupperna eniga om att de behövde ett nytt system för att underlätta arbetet för både sig själva
och för låntagarna.

Det som kom fram vid utvärderingen var att det fanns ett starkt behov av en återkommande
och kontinuerlig utbildning av personalen vad gällde datasystemet. Och att de fick kunskap
om hela programmets funktion och inte enbart den del som de använde i sitt dagliga arbete.
Man ansåg att systemet hade stora brister och att det saknade flexibilitet samt även att det
saknades en totalintegrerat och  välfungerande förvärvsfunktion. Systemet klarade inte heller
att få fram önskad statistik och det saknades korskörningar av statistisk information.

Utvärderingen syftade till att ställa systemet med dess funktion gentemot vad personal och
användare ansåg om det och förväntade sig att det skulle utföra. Genom utvärderingen ville
man åskådliggöra biblioteksdatasystemets funktioner, för att stärka kunskapen inför en
upphandling av ett nytt.

Det är svårt att enbart se en specifik utvärderingsmodell eftersom man vid utvärdering kan
blanda och strukturera en uttalad eller icke uttalad modell just för sin specifika utvärdering.
De  utvärderingsmodeller som vi kan se spår av att de har använt är de processinriktade
modellerna, då de undersökt vad som främjar och hindrar verksamheten, i detta fall
biblioteksdatasystemet. Syftet har varit att undersöka hela systemet för att få en bild av var
bristerna finns och man har funderat på om de krav som ställts är realiserbara även om man
byter dataprogram. De har också utvärderat gentemot sina mål vilket gör att de i viss mån
använt sig av den måluppfyllande modellen. Detta för att de har arbetat mot de mål som GUB
utvecklat för sin verksamhet, att kontinuerligt öka kvalitén på service och
informationsåtervinning vilket de skulle uppnå med mer datorisering.



Utifrån de olika grupperna som utvärderat biblioteksdatabassystemet GUNDA/VTLS framgår
det att inget arbete och/eller utbyte skett mellan dessa före utvärderingen. Vilket medförde att
de brister som biblioteksdatabassystemet hade i många fall var kunskaps brister hos
personalen. Inte heller under själva utvärderandet har en kommunikation skett, de har på så
vis inte använt eller utnyttjat sina kollegors kunskaper i någon större utsträckning.
Eftersom utvärderingen av biblioteksdatabassystemet medför en stor arbetsinsats kunde en
samlad metod diskussion, angående utvärderingen, grupperna emellan varit till hjälp.

5.2.2 ”Elektroniska tidskrifter på Göteborgs universitet”

Biblioteksnämnden beslöt 1998 att genomföra en utredning rörande de elektroniska
tidskrifterna vid Göteborgs universitet. Utredningens resultat presenterades 1999 i ett tio sidor
långt dokument. Dokumentet består av information om uppdraget, bakgrund där utvecklingen
av elektroniska tidskrifter redovisas, samt de problem som uppstått under tiden men också för
och nackdelar med arkiv, publiceringsfrågor m.m. Därefter följer en redovisning av
utredningsresultat och överväganden hur en övergång från pappersbaserade till elektroniska
tidskrifter skulle te sig. Utredningen avslutas med sammanfattande slutsatser och
åtgärdsförslag.

Syftet med utredningen var att åstadkomma en samordning av de ekonomiska och
administrativa implikationer som kommit av teknikskiftet från pappersbaserade  till
elektroniska tidskrifter. Utredningen skulle klargöra vad den här typen av övergång skulle
innebära för användarna och vad det finns för kännedom om elektroniska tidskrifter.
Biblioteket ville undersöka om den tekniska utrustningen var tillräcklig samt om det fanns
några ekonomiska och förvaringsmässiga vinningar på övergången.

För att undersöka vad övergången innebar beslöt biblioteksnämnden att utredningen skulle
vara sammansatt av representanter från vardera matematisk-naturvetenskapliga och
medicinska fakulteterna men även att två representanter från universitetsbiblioteket skulle
vara närvarande. Den sammansatta gruppen sammanträdde fyra gånger under utredningens
gång.

Den metod som användes för att få en bild av förhållandena var en användarstudie med delvis
öppna enkätfrågor i intervjuform. Enkätundersökningen genomfördes på ett mindre urval av
ämnesföreträdarna och då på forskar- och doktorand nivå. Dessa kom från sex olika ämnen,
fyra från medicinska fakulteten och två från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, där en
forskare och en doktorand per ämne valdes. Ämnena var mikrobiologi, fysiologi, obstetrik,
neurologi, biokemi och geologi. Frågeformuläret bestod av åtta frågor som rörde elektroniska
tidskrifter; Hur man använder dem, hur man fick information om dem, fördelar och nackdelar
m.m. Som svar erbjöds man mellan två till fem alternativ, det fanns också på vissa frågor
utrymme för egna svarsalternativ. Därefter följer ett avsnitt där den tillfrågade inför framtiden
får välja publiceringsformer för tidskrifter utifrån i förväg utarbetade svar.
Som sista del i enkätundersökningen ställs frågan hur den tillfrågade tror att dennes kollegor
ställer sig till tidskrifter i elektronisk form, med utgångspunkt från ovanstående frågor.

I undersökningen studerades även nivån på datorutrustningen, resultaten riktades till
universitetets 2000-kommitté. Syftet var att påtala de brister som finns i
biblioteksdatabassystemet i samband med införandet av tidskrifter i elektronisk form. Det



genomfördes även en översyn av prenumerationsmönster och kostnader för tidskriftsförvärv
på GU och GUB.

GUB menar i rapporten att det resultat som undersökningen visade inte var av tillräcklig
omfattning för att använda som underlag för förslag om en allmän policy för universitetet.
Undersökningen visade att en övergång till tidskrifter i elektronisk form var eftersträvansvärt,
eftersom tillgängligheten i tid och rum ökade och att den tekniska kvalitén inom
informationsteknologin ökar.
Vid anskaffningen av elektroniska tidskrifter ska GU vara den drivande och samordna och
tillhandahålla dem. Tidskrifterna ska vara offentligt tillgängliga. Och för att de ska kunna
tillhandahållas på ett tillfredsställande sätt krävs ökad kvalité på nätverken och datorerna
inom GU. Innan en övergång krävs att lagringsproblemet blir löst.

I utvärderingen har GUB använt sig av olika utvärderingsmodeller och de som vi klarast kan
urskilja är den måluppfyllande modellen, då de har arbetat mot de mål som universitetet och
universitets biblioteket har satt upp för att förbättra förhållandena med tidskrifter.
Utvecklandet av utbudet av tidskrifter i elektronisk form finns även med i GUB:s IT-policy
och är något som starkt eftersträvas. De har använt ett användar- eller brukarperspektiv, för
att utifrån brukarnas krav förbättra de önskemål som finns samt för att se hur tidskrifterna
används och hur medvetna låntagarna är om de båda tidskriftsalternativen.

Uppfattningen som ges i utvärderingen är att GUB redan på ett tidigt stadium insåg att
materialet hade begränsningar och att det inte var tillräckligt omfattande för att grunda beslut
på. För att öka utvärderingens relevans hade ett större antal informanter behövts, samt
eventuellt någon som utifrån sett kunde se problematiken. Utvärderingen blev en rapport som
visar en tendens som bygger på de mål som satts upp för biblioteket.

5.2.3. ”Självvärderingsrapport – Musikhögskolan i Göteborg ur aktörernas perspektiv”

Musikhögskolan i Göteborg, även kallad Artisten utbildar studenter i musikaliska
utbildningsprogram. Forskning bedrivs också i de olika musikprogrammens inriktningar.
Musik- och Teaterbiblioteket är Artistens gemensamma bibliotek och betjänar främst lärare
och elever från de berörda utbildningarna.
Till bibliotekets IT-tjänster och elektroniska tjänster räknas den datorbaserade katalogen,
Internet samt CD-ROM.

Rapporten består av ett kompendium på 42 sidor plus bilagor i form av kopior av enkäter,
statistik och mötesprotokoll. Den är uppbyggd med en disposition som liknar en uppsats, med
inledning, metod, syfte, analys och sammanfattning.

Syftet med rapporten har varit att genomföra en systematisk och allomfattande utvärdering,
eftersom att det tidigare genomförts inom de konstnärliga institutionernas tradition.
Musikhögskolan i Göteborg ville göra en självvärdering av sin verksamhet ur de olika
aktörernas perspektiv. Resultatet skulle analyseras och följas upp av möten mellan personal,
studenter och lärare under studiedagar. Vissa problemområden fokuserades och lyftes fram i
syfte att utveckla lösningar.
Det primära syftet var också att få fram de brister och fördelar som fanns med verksamheten i
stort och att starta en kontinuerlig utvärderingsprocess.



De vill belysa utbildningarnas starka och svaga sidor och initiera ett kontinuerligt
utvärderingsförfarande vid institutionen. Artisten har kallat undersökningen för
självvärdering, med tanken att de olika aktörerna inom institutionen själva kvalitetsbedömer
sin verksamhet.
De utgick ifrån en handlingsplan för självvärderingen som innehöll ett tidsschema, en
beskrivning av arbetssättet och en målbeskrivning. Under självvärderingsarbetet
sammanträdde olika intressegrupper inom skolans organisation för att övervaka arbetets gång
och se till att uppgiften löstes på ett relevant sätt och enligt planen.
I samråd med personalen utformades tre enkäter med frågor som baserades på arbetet under
ovan nämnda sammanträden. Den enkät som riktade sig till studenterna låg även till grund för
enkäterna som riktade sig till lärare och administrativ personal.
Enkäterna omfattade 57-69 frågor och testades innan de användes i undersökningen.
Utdelningen av enkäterna skedde vid lektions- eller samlingstillfällen och samlades in vid
samma tidpunkt. Resultatsammanställningen skedde programvis eller individuellt och
resultaten har följts upp vid senare studentträffar för att undersöka dess relevans.

Enkäterna innehöll frågor som skulle täcka in verksamheten så långt som möjligt och även
kunna skapa kopplingar mellan de olika enkäterna. Frågorna var indelade i kategorier där t.ex.
fakta om informanten själv, åsikter om utbildningen och skolans administration och service
efterfrågades. Skillnader i frågornas utformning styrdes av vem enkäten riktades till.
Svarsfrekvensen var relativt hög, mellan 80-100 procent, något lägre bland de andra
grupperna.
Bland frågorna fanns aspekter på databaserad service, men dessa frågor har inte fått något
större utrymme. De faller under en omfattande fråga om bibliotekets service. Frågorna gäller
allmänt vad användarna tycker om bibliotekets datoriserade service, där alla olika IT-tjänster
och elektroniska tjänster inkluderas.

Utvärderarna har inte använt sig av någon renodlad modell i det här fallet. Beskrivningen av
utvärderingsarbetet passar in på olika typer av modeller, t.ex. den processinriktade modellen,
då man velat studera vad som i praktiken främjar eller hindrar en verksamhet från att nå det
resultat som man ställt upp för sin verksamhet. Man har velat belysa de processer som ger
upphov till resultat och effekter och även finna en förklaring till varför saker och ting inte
fungerar som man avsett. Insatserna relateras till effekterna.
Men man kan även hänvisa till den produktinriktade modellen, i det här fallet den
måluppfyllande modellen för att undersöka om de resultat som utvärderingen producerat
uppfyller de mål som verksamheten ställt upp. Man jämför institutionens måldokument med
analysen av resultaten av utvärderingen för att använda detta som underlag för
förändringsarbete.
Användarna har satts i fokus, vilket ger utvärderandet ett användar- eller brukarperspektiv,
där främst användarnas krav och behov tillgodoses.
Man har använt sig av traditionella biblioteksindikatorer som t.ex. användare,  (både studenter
och personal) utbildningar, service och utrustning.

Artisten ville genomföra en systematisk och allomfattande utvärdering ur olika aktörers
perspektiv. Syftet var att belysa de brister och fördelar som fanns med verksamheten genom
enkäter, samt utveckla ett kontinuerligt utvärderingsförfarande. Utvärderingen utfördes
noggrant och föregicks av planering och förberedelser. Rapporten visar ej på
modellmedvetenhet, dock har relevanta resultat uppnåtts. Användar- och brukarperspektivet
har varit viktigt för att utvärderingen ska tjäna sitt syfte och äga relevans.



5.2.4 ”Music for a while. En studie om musikhögskolestudenters informationsvanor”

Nästa exempel består av en magisteruppsats och har en klar disposition med inledning, syfte,
metod, teoriansats, resultatredovisning, analys och sammanfattning.
Uppsatsen omfattar 108 sidor plus bilagor i form av kopior på enkäter och intervjufrågor.

Syftet med uppsatsen är att undersöka musikhögskolestudenters informationsvanor och hur de
använder sitt bibliotek. Artisten har velat kontrollera kvaliteten hos sin verksamhet.
Författaren har utgått ifrån resultaten av rapporten i föregående avsnitt (självvärderingsrapport
– 1997) och inriktar sig på att undersöka två olika utbildningar.

Författaren har använt sig av självvärderingsrapportens enkätresultat och kompletterat med
egna intervjuer och enkätfrågor för sin studie.
En enkät har utformats med frågor baserade på självvärderingsrapporten och delades ut till
studenterna inom två olika utbildningar. Detta skedde vid lektionstillfällen.
Resultaten har redovisats och analyserats i uppsatsen.
Enkäten omfattade 29 frågor om studenternas informationsvanor. Frågorna som ställdes
handlade i huvudsak om biblioteket och användandet av detsamma, t.ex. vad gällde
besöksfrekvens, syfte med besök, användande av olika tjänster, sökmöjligheter osv. Aspekter
på datorbaserade tjänster får inget större utrymme. De ingår bara som komponenter i
verksamheten som helhet.
Intervjufrågorna innehåller ganska lite information kring datoranvändning i biblioteket.
Svarsfrekvensen var relativt låg, omkring 60 procent, respektive 30 procent inom
informantgrupperna från de två berörda utbildningarna.
Resultatet av utvärderingen visade att användarna var relativt nöjda med biblioteket och sitt
användande av dess tjänster. Dock framkom enligt Artisten vissa brister, bl.a. vad gäller
utnyttjandet av bibliotekets IT-tjänster. Resultaten kan också tolkas på andra sätt, t.ex. vad
gäller utvärderingens låga svarsfrekvens, användarfrekvensen i fråga om datorutnyttjande och
orsakerna till det.

Författaren har genomfört en undersökning av musikhögskolestudenternas informationsvanor
enligt dels en kvantitativ metod (genom kvalitativa intervjuer) och dels en kvalitativ ( Genom
enkäter). Det finns svårigheter med att avgöra exakt vilken modell som har använts till
utvärderingen. Närmast till hands ligger tolkningen att författaren har använt sig av en
nyttoinriktad modell som haft som syfte att göra studien värdefull som måttstock i det
fortsatta utvecklingsarbetet. Modellen har gett utrymme för en dialog och ett utbyte mellan
utvärderare och informant och mellan student och skolledning, vilket också var fallet i
utvärderingen. Användarna (två olika studentgrupper) har ställts i centrum för utvärderingen
och resultaten ska användas för att utveckla organisationen efter användarnas önskemål, dvs
enligt ett användar- eller brukarperspektiv.
De indikatorer som använts i studien får betraktas som traditionella inom en
biblioteksverksamhet, t.ex. användare och användarfrekvens.

Magisteruppsatsen tar upp Artistens musikhögskolestudenters informationsvanor och
användande av biblioteket. Informanterna har besvarat enkätfrågor och deltagit i intervjuer.
Resultaten ska användas för kvalitetsmätning inom verksamheten. Modellmedvetenhet saknas
och utvärderingen har vissa brister som t.ex. informantbortfall och skevt urval. Vissa områden
av verksamheten som utvärderingen omfattar har kommit i skymundan i förhållande till andra
områden.



5.2.5 ”Studie av CD-ROM-databasers användning på Biomedicinska biblioteket,
Göteborg – en enkätundersökning”

Biomedicinska biblioteket är den näst största enheten inom Göteborgs universitetsbibliotek.
De tillhandahåller information för främst forskare och studerande inom medicin, odontologi,
bio- och geovetenskaper.
Databassökningar på biblioteket görs på uppdrag av användarna hos flera stora databasvärdar,
t.ex. Dialog, DIMDI, Datastar, IRS Quest och MIC. På biblioteket finns ett nätverk med CD-
ROM-användarstationer. Här görs sökningar i flera stora medicinska databaser.

Rapporten består av ett kompendium med en uppsats disposition med inledning, syfte, metod,
resultatredovisning och sammanfattning. Rapportens omfattning är på 15 sidor, exklusive en
bilaga i form av en kopia av en enkät.
Syftet med rapporten har varit att kartlägga CD-ROM-användningen vid biomedicinska
biblioteket och få ett underlag för framtida ekonomiska satsningar på CD-ROM-
verksamheten. Utvärderingen riktades mot att ställa låntagarpopulation mot
databasanvändande, vilka databaser som använts, hur de använts och med vilken frekvens.

Biomedicinska biblioteket konstruerade en enkät som innehöll 14 frågor, de flesta av
flervalskaraktär, och vid en del frågor fanns möjlighet till personliga kommentarer.
Enkäterna delades ut vid sökstationerna av personalen och lämnades sedan in till
låneexpeditionen eller informationsdisken. Mätningen ägde rum under tre en-veckorsperoder
som valdes ut med tanke på användningsfrekvensen vid CD-ROM-stationerna. Enkäterna
delades ut till samtliga användare under undersökningsperioden, för att undvika ett skevt
urval.
Analysen av enkätsvaren gjordes via kalkylprogram och statistikprogram.

Svarsfrekvensen visade att 78 av 84 enkäter besvarats och lämnats in.
I enkäten tillfrågades informanterna om kategoritillhörighet, t.ex. student, forskare, utbildning
osv. Detta ställdes mot siffror på normalpopulationen vid biblioteket. Vidare ställdes frågor
kring vilka databaser som använts vid det aktuella söktillfället och hur man genomfört dessa
sökningar, t.ex. med thesaurus, index, trunkering eller boolska operatorer. De ville också
undersöka hur många referenser som togs ut och i vilken form detta skedde. I anslutning till
dessa frågor ombads informanten att ge en subjektiv bedömning av sökresultatet vad gällde
mängden av referenser som hittades och om hur svårt eller lätt det varit att ringa in
frågeställningen.
De ville också undersöka hur lång tid som lades ner på sökningen och om man fått någon
eventuell hjälp under sökningen. I samband med detta ställdes också frågan om informanten
deltagit i någon låntagarutbildning vid biblioteket där CD-ROM-produkter presenterats.
Slutligen ville man också undersöka om informanterna hade någon erfarenhet av online-
sökning i någon av de databaser som denne sökt i via CD-ROM vid mätningstillfället.

Resultatet visade att undersökningen uppfyllde sitt syfte men visade sig också peka på andra
intressanta samband utöver det primära. Användarna visade sig vara nöjda med bibliotekets
CD-ROM-tjänster och utvärderarna har ambitionen att utvärderingen ska ligga till grund för
ökade satsningar på dessa tjänster.

Man har använt sig av traditionella biblioteksindikatorer, dvs. användare, användarfrekvens
och sökresultat. Inriktningen har legat på att kartlägga hur informanterna använder en av
bibliotekets IT-tjänster, CD-ROM-stationerna.



Utvärderarna har inte använt sig av någon renodlad modell och det är vanskligt att göra en
bedömning av vilka exakta modeller som är aktuella i sammanhanget. Det verkar som om att
man plockat vissa delar ur olika modeller för att genomföra sin utvärdering.
Det verkar mest troligt att de har använt sig av en produktinriktad modell med tonvikt på
effektmodellen som är direkt inriktad på att bedöma resultatet av en verksamhet genom att ta
fasta på någon given effekt. Man har valt ut en specifik del av verksamheten för att undersöka
den. Undersökningen bidrar till att kartlägga uppfyllelsen av delmål i verksamheten och hur
det kan motivera framtida finansiering av den del av verksamheten som utvärderats. I
utvärderingen står användarna  och användandet i fokus, vilket gör att, man kan dra paralleller
till brukar- eller användarmodellen. Utvärderarna utgår ifrån användarnas krav och behov
och tolkar utvärderingens resultat därefter. Påföljande förändringsarbete kan på så sätt i hög
grad styras av användarna.

Biomedicinska biblioteket har med hjälp av en enkät haft ambitionen att kartlägga CD-ROM-
användandet vid biblioteket. Syftet har varit att vidare utöka satsningarna på digitala tjänster.
Modellmedvetenhet saknas men den planering som föregått utvärderandet och det noggranna
genomförandet av utvärderingen medför att resultaten ger ett relevant intryck.

5.3 Sammanfattning och diskussion kring rapporterna

I följande avsnitt kommer det empiriska materialet (rapporter och intervjuer) att
sammanställas, analyseras och diskuteras med hjälp av det teoretiska underlag som tidigare
presenterats i uppsatsen. Slutligen läggs slutsatserna fram och sammanfattas.

5.3.1 Sammanfattning av rapporterna

Vid en översikt av rapporternas karaktär kan man urskilja att enhetsbibliotekens
utvärderingsrapporter är uppbyggda med en uppsats disposition, med klar kapitelindelning,
där empiri och teori skiljs åt, diskuteras och sammanställs.
Centralbibliotekets två utvärderingsrapporter har en annan uppbyggnad. Den ena med avsnitt
med information om hur systemet fungerar, hur det upplevs av användarna och personalen
och slutligen en sammanfattning. Den andra utvärderingsrapporten från Centralbiblioteket är
mer av ”paper”-karaktär och följer inte en uppsats disposition exakt.
Syftet med utvärderingarna inom enhetsbiblioteken är oftast att undersöka sin verksamhet för
att få en uppfattning om hur organisationen eller delar av den upplevs och används av
brukare, både vad gäller låntagare och personal. De har också velat initiera ett fortlöpande
utvärderingsförfarande av sin verksamhet, för att kontinuerligt kunna förbättra den och följa
upp dess utveckling. Detta skulle också ske i enlighet med användarnas ökande krav och
behov.
Centralbibliotekets båda utvärderingsrapporter går ut på att undersöka vad i dess verksamhet
som behöver förändras, hur det bör förändras och vad det innebär. Syftet är också att få en
helhetssyn av verksamheten utifrån de mål som är uppställda för den, samt att informera och
skapa kunskap om verksamhetens olika funktioner.

Samtliga rapporter använder sig av enkäter med öppna eller delvis öppna svarsalternativ. I
enstaka undersökningar används också intervjuer och/eller gruppdiskussioner. Enkäterna är
riktade till och utformade för olika informantgrupper.



Enhetsbiblioteken har använt sig av en väl utarbetad arbetsplan för utvärderingsarbetet.
Enhetsbiblioteken har också utgått ifrån en målbeskrivning som ställts mot resultatet. Om
detta varit arbetsmetoden även vid Centralbibliotekets utvärderingsarbete framgår inte av
deras rapporter.

Vid enhetsbiblioteken var svarsfrekvenserna olika beroende på deltagarfrekvens och
informantbortfall vid resultatsammanräkningen. Sammanställning och redovisning skedde
bl.a. via kalkyl- och statistikprogram. Informanterna var enligt rapporterna övervägande
positiva till verksamheten och de specifika utvärderade delarna av den. Dock visade
rapporterna på en viss osäkerhet kring användandet av IT-tjänster i de båda rapporterna från
Artisten.
Resultatet från en av Centralbibliotekets rapporter visar konkret vilka fel och brister systemet
har och vad man förväntade sig inför övergången till det nya databassystemet. Den andra
rapporten från Centralbiblioteket, rörande övergången till tidskrifter i elektronisk form visade
att det fanns många områden som bör undersökas innan en sådan övergång sker.
Utvärderingen gav för övrigt inte tillräckligt med information för att man skulle kunna dra
några konkreta slutsatser.

Inget av biblioteken har använt sig av någon renodlad modell i sitt utvärderingsarbete,
rapporterna har ofta drag av flera olika modeller och det verkar som om man plockat olika
delar ur olika modeller för att genomföra utvärderingen.
Enhetsbiblioteken har utarbetat noggranna arbetsplaner för sitt arbete men det är svårt att
konkret säga vilken modell som dominerar arbetsprocessen.
Vad gäller självvärderingsrapporten –97, från Artisten kan man se spår av både
produktinriktad och nyttoinriktad modell, men kanske främst processinriktad, då man bl.a.
velat studera vad som i praktiken främjar eller hindrar en verksamhet från att utvecklas. I den
andra rapporten från Artisten, studien från –98,  har man främst använt sig av en nyttoinriktad
modell som bidragit till att utvärderingen kan användas som måttstock för det fortsatta
utvecklingsarbetet. Rapporten från Biomedicinska biblioteket visar på att man använt sig av
en produktinriktad modell eller effektmodell då man främst velat bedöma resultat och inte
givna effekter.
Av Centralbibliotekets rapport kan man urskilja att de använt dels en processinriktad modell
för att undersöka delar av sin verksamhet, t.ex. i rapporten över databassystem-bytet. De har
velat utröna vad som främjar och hindrar verksamhetens funktion. Vad gäller rapporten om
övergången till tidskrifter i elektronisk form har man använt sig av en måluppfyllelsmodell då
man undersökt hur övergången konkret uppfyller de mål för IT-verksamhet som man ställt
upp.



Figuren visar en sammanställning av de insamlade utvärderingsrapporterna.
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Fig. 3: Sammanställt schema över utvärderingsrapporterna.



5.3.2  Diskussion kring rapporterna

Utvärdering kan och bör leda till ökad kommunikation och kunskap inom en verksamhet.
Genom kontinuerlig utvärdering kan kommunikation upprätthållas och man upptäcker brister
i verksamheten som kanske inte upptäcks vid större och mer allomfattande utvärderingar.

Utvärderingsrapporterna från Universitetsbiblioteket i Göteborg visar på lite olika inställning
till utvärdering och resultat. I det ena fallet, med GUNDA/VTLS-systemet, får vi
uppfattningen att de velat belägga en utvecklingsfas som svarar mot deras målställningar.
Utvärderingsförfarandet har varit grundläggande och haft som syfte att undersöka hur
biblioteksdatasystemet verkligen fungerar och vilka fel och brister som finns.
Den andra utvärderingen, vad gäller övergången till elektroniska tidskrifter, ger intrycket att
utvärderarna har velat visa på resultat som ska motivera och belägga denna övergång.
Utvärderingsmaterialet i sig är för tunt, vilket de själva medger, dock drar de ändå slutsatsen
att övergången bör genomföras, trots ekonomiska och tekniska hinder.

Att initiera ett fortlöpande utvärderingsförfarande har varit tanken bakom utvärderingarna
från Artisten och det har man också lyckats med. Meningen med utvärderandet har varit att
resultaten ska följas upp av förändringsarbete och nya utvärderingar.
Artistens utvärderingar ger intrycket av att vara välplanerade och genomtänkta. Den enda
invändningen är avsaknaden av modellmedvetenhet, då användandet av en modell kunde ha
gett utvärderingarna ännu bättre struktur och tillämplighet än de redan har.
Syftet med Artistens utvärderingar har inte varit att i första hand utvärdera bibliotekets IT-
tjänster, utan hela organisationen. Detta gör att aspekterna på IT-tjänster kommer lite i
skymundan i rapporten och inte blir utvärderade så pass grundligt att man kunnat få fram ett,
för användarna relevant resultat.

Biomedicinska biblioteket har genomfört en grundlig utvärdering och vi får uppfattningen att
utvärderingen planerats och utarbetats i förväg.  Utvärderarna har haft en klar uppfattning om
vad som ska utvärderas och hur resultaten bör användas. Utvärderingen är inriktad enbart på
IT-tjänster och det märks också på utvärderingens utformning, som är anpassad för
ändamålet. Syftet, att kartlägga CD-ROM-användandet, har uppfyllts och resultaten ska ligga
till grund för vidare utveckling av verksamheten. I utvärderingsrapporten kan flera olika
modeller skönjas, vilket skvallrar om bristen på modellmedvetenhet, trots att syftet med
utvärderingen är klart och tydligt.

Generellt kan påpekas att viss modellmedvetenhet vid samtliga utvärderingsrapporter hade
varit önskvärd. Vi kan spåra delar av olika modeller i utvärderingsförfarandet. Vi får intrycket
att detta (får vi förmoda) omedvetna ”ihopplock” av utvärderingsmodeller är det vanliga
tillvägagångssättet vid utvärderingarna. Utvärderarna vet vad som ska undersökas men saknar
kunskap om hur det skulle kunna genomföras på bästa sätt. Avsaknaden av
modellmedvetenhet leder till ett ur modellsynpunkt splittrat utvärderingsförfarande. Hur
utvärderingarna hade utfallit om en specifik modell hade följts är svårt att avgöra, men kanske
hade utvärderingarnas upplägg fått en tydligare inriktning och resultaten ett mer specifikt
användningsområde.



Utvärderingarna fungerar i sitt sammanhang, men sett ur vår synvinkel, skulle de om de följt
en specifik modell, kanske har kunnat genomföras effektivare och givit mer relevanta resultat.
Användandet av en utvärderingsmodell ger utvärderarna ett schema att arbeta efter under
utvärderingsprocessen, som kan delas in i olika steg och faser. T.ex. vid utvärderingen av
elektroniska tidskrifter kunde utvärderarna ha använt sig av hela måluppfyllelsemodellen,
detta för att inte gå miste om något steg under utvärderingsarbetet.



6. Resultat

I allmänhet finns det en del svårigheter att genomföra en utvärdering med relevant utfall om
man inte använder sig av en modell eller upprätthåller någon slags struktur på sin utvärdering.
Användande av modeller borgar oftast för ett perspektiv och en konsekvens i
utvärderingsarbetet, då man är medveten om de fel och brister som kan uppstå under
arbetsprocessen och hur det kan påverka utfallet. Enligt Zetterlund kan användandet av en
modell vid utvärderingsarbetet bidra till att utvärderingsprocessen följer ett visst mönster eller
struktur och risken minskar att utvärderingsförfarandet förlorar sin riktning och sitt fokus. Här
kan Vedungs åttapunktsprogram användas som en vägledning under utvärderingsprocessen,
då det konkretiserar de olika stegen och faserna i utvärderingsarbetet.

I en del fall, vad gäller rapporterna i denna uppsats, saknas ett underlag och en teoretisk
kunskap kring utvärdering och utvärderingsförfarande. Konsekvensen kan då bli att utfallet
blir helt missvisande eller irrelevant i förhållande till syftet med utvärderingen och att man
kanske inte ens är medveten om detta och godtar utfallet. Enligt vår uppfattning har
utvärderingarna ofta utförts med de bästa intentioner och de resultat som kommit fram har
pekat på olika brister eller fördelar i organisationerna. Problemet är att utvärderarna inte har
varit modellmedvetna i någon större utsträckning, vilket kan ha medfört att de gått miste om
viktiga aspekter i utvärderingsarbetet. Detta är tydligt hos samtliga rapporter där man inte i
något fall fört någon riktig modelldiskussion. Om en specifik modell valts ut eller en
utförligare teoretisk grund lagts för utvärderingsarbetet kunde utfallet och användandet av
resultaten ha blivit annorlunda. Denna brist kan medföra att resultatet då inte kan användas på
ett utvecklande sätt för verksamheten.
T. ex. i rapporten från GUB, som handlar om övergången till tidskrifter i elektronisk form
menar vi att det saknas delar i det teoretiska underlaget för undersökningen. Det hade varit
relevant för rapporten att redogöra för eventuell kontakt med BIBSAM som en förberedelse
inför utvärderingsarbetet. Denna instans är ansvarig för kontraktsförhandlingar- och avtal för
olika typer av medier. Av rapporten framgår nu inte vilka kontakter som tagits med BIBSAM
eller om det gjorts överhuvudtaget och det gör perspektivet mindre överskådligt.
Problem kan uppstå redan i början av utvärderingsprocessen om man får ett skevt urval av
informanter eller begränsar undersökningen till ett alltför smalt informanturval. I Artistens
ena rapport, (”Music for a while”) har de gått ut med ambitionen att få med större delen av
den tänkta informantgruppen. Utfallet visade dock på ett lågt deltagande, som medför
konsekvensen att utvärderingsresultatet inte blir riktigt tillförlitligt. Risken finns då att man
går miste om värdefull information som kunnat bidra till en helhetssyn på verksamheten.

En annan viktig aspekt på utvärderingsförfarandet är att förhålla sig kritisk till detsamma.
Detta kan underlättas med hjälp av strukturering och utvärdering med en modell som
utgångspunkt. Till detta kommer också vikten av objektivitet och beroende i förhållningssättet
till utvärderingen.

Den produktinriktade modellen har använts av GUB i rapporten av övergången till
elektroniska tidskrifter, då de använt sig av måluppfyllelsemodellen. Verksamheten har klara,
förutbestämda mål, som överensstämmer med projektet med övergången. Utvärderingen kan
på så sätt belägga övergångens relevans och arbetet mot att uppfylla organisationen mål.
Spår av måluppfyllelsemodellen kan också spåras i (”GUNDA/VTLS”), där man utvärderar
mot redan satta, uttalade mål. Även Artistens självvärderingsrapport bär spår av
måluppfyllelsemodellen. Utvärderingsresultaten har ställts mot verksamhetens mål, som enligt
Vedung är det grundläggande för måluppfyllelsemodellen. Artisten menar samtidigt att



utvärderingen syftar till att dessa mål ska kunna revideras och omarbetas till viss del.
Biomediciska biblioteket har till stor del använt sig av den produktinriktade modellen.
Utvärderarna har valt ut en specifik del av verksamheten för att undersöka den och kartlägga
hur verksamhetens delmål har uppfyllts, vilket är något som inte direkt tillämpas.

Den processinriktade modellen kan i huvudsak skönjas i den ena rapporten från GUB
(”GUNDA/VTLS”). Här har man undersökt vad i biblioteksdatasystemet som hindrar eller
främjar verksamhetens utveckling. Utvärderingen gjordes inför implementerandet av ett nytt
datasystem, för att kartlägga vilka fel och brister som fanns. Detsamma gäller även Artistens
(”Självvärdering”) som till viss del använder sig av den processinriktade modellen, då
verksamhetens insatser har relaterats till effekterna. Enligt Jerkedal bör utvärderarna ha ett
helhetsperspektiv under hela utvärderingsprocessen när den processinriktade modellen
tillämpas.

Den nyttoinriktade modellen kan spåras i Artistens (”Självvärdering”). De har velat skapa en
helhetsbild av organisationen med alla dess olika aspekter och komplexiteter inkluderade.
Artisten menar själva att resultaten sedan ska användas till förförståelse och förändringsarbete
för verksamheten. Även den andra utvärderingen från Artisten, (”Music for a while”) har till
viss del använt sig av den nyttoinriktade modellen. Utvärderingsresultaten har använts som
måttstock för det fortsatta utvärderingsarbetet. Utvärderingen har också inneburit att en dialog
har upprättats mellan utvärderare och informant, då detta är ett viktigt led i den nyttoinriktade
modellen för att skapa en intimitet mellan parterna i utvärderingsprocessen.

Användar- eller brukarperspektivet står inte för sig själv som specifik modell, men kan ändå
sägas vara allestädes närvarande i utvärderingsrapporterna. Användarna har i samtliga
rapporter i olika grad ställts i centrum för utvärderingarna. I utvärderingsrapporterna från
GUB har i första hand datasystemen och dess funktioner utvärderats, men användarna och
användarfrekvens har ändå en stor betydelse för utfallen.
Utvärderingarna från Artisten och Biomedicinska biblioteket har ställt användarna i centrum
och utgått ifrån dem när de utvärderat. Här kan således med viss tillförsikt tolkningen göras
att utvärderandet skett ur ett användarperspektiv, där användarnas krav och behov styrt
utfallet och efterföljande utveckling och målsättning för verksamheten.

Den teoriinriktade modellen har inte använts i någon av rapporterna. Den grundar sig på den
teori som finns för den utvärderade verksamheten och utformas därefter.

Vi fick känslan av att det finns ett visst motstånd till utvärdering hos de tillfrågade
biblioteken, en rädsla för att det ska generera obekväma resultat och omorganisation inom
verksamheten. Men på det hela taget är de flesta institutionerna relativt positivt inställda till
utvärdering.
Biblioteken anser i allmänhet att utvärdering är något som borde utföras oftare och göras till
en mer ”vardaglig” komponent inom verksamheten. Vidare vill de avdramatisera
utvärderingsarbetet och förändra en ibland förlegad och negativ attityd till förändrings- och
utvecklingsprocesser. Men en av riskerna med att avdramatisera utvärderingsprocessen är att
det då kan gå inflation i utvärderandet och att man förlorar skärpan och perspektivet i
processen. Det gäller istället att hitta en balans i sitt utvärderingförfarande så att det kan
genomföras kontinuerligt och med en hög kvalitet. Detta är något som GUB och Artisten
håller på att genomföra i och med deras alltmer fortlöpande utvärderingsförfarande av olika
delar av verksamheten.



Vad gäller bakomliggande motiv till utvärdering kan vi i vissa fall (t.ex. med utvärderingarna
från Artisten) urskilja hur man genomfört utvärderingsarbetet med syftet att motivera ett
förändringsarbete. Genom utvärderingen lyfter de också fram de brister och problem som
finns inom verksamheten, men det är inte det primära med utvärderingens utförande.
Utvärderingen ska istället främst fungera som ett underlag för förändringarbete.

I rapporten från Centralbiblioteket, där de förbereder för övergången till tidskrifter i
elektronisk form kan man tolka rapporten som att de redan bestämt sig för hur utfallet av
utvärderingen bör bli. Dels inriktar de sig enbart på en viss del av verksamheten, vilket i sig
inte medför någon risk för ”obekväma” resultat, men de riktar också utvärderingen så att
sannolikheten ökar att den får ett utfall som främjar dess primära syfte. Vi får uppfattningen
att de med rapporten primärt vill motivera finansieringen av övergången till en ökad
datorisering både vad gäller tidskrifter och rent allmänt på biblioteket. Enligt Lancaster är det
viktigt att kontinuerligt utvärdera elektroniska tjänster för att de effektivt ska tjäna sitt syfte i
verksamheten. Hela Centralbibliotekets verksamhet är inriktad på att datoriseras så långt det
är möjligt och det ligger därför i deras intresse att producera en utvärdering vars resultat
uppfyller vissa av de mål som finns uppställda för verksamheten. Det finns även andra
problem med att motivera utvärdering och tolka resultat och utfall. Ett problem kan vara att
man går in i utvärderingsarbetet och litar för mycket på utvärderingens resultat. Ingen av de
fem rapporterna i uppsatsen visar tecken på detta.

I övrigt har motiven för de olika utvärderingarna ofta varit att undersöka och utvärdera
verksamheten eller delar av verksamheten i syfte att kartlägga t.ex. användare och användning
av olika tjänster. I dessa fall har man inte försökt styra utvärderingsprocessen, inte medvetet i
alla fall, och utfallet har heller inte alltid överensstämt med verksamhetens målsättningar.
Utvärderarna har dragit slutsatser av utfallet och försökt att följa utvärderingsprocessens gång
för att få reda på hur resultatet blivit som det blivit och vari eventuella brister ligger. Vidare
har indikatorer kopplats till resultatet och i uppföljningen och förändringsarbetet har dessa
kunskaper använts.

Det finns inga specifika IT-indikatorer som skiljer ut sig från andra typer av indikatorer i
biblioteksmiljö. Detta medför vissa problem vid utvärderandet av IT-tjänster. Problematiken
har tagits upp av Friberg och Åslund, som diskuterar bristen på specifika indikatorer vid
utvärdering av IT-tjänster. Deras resonemang har stöd hos Olausson som tar upp en liknande
problematik. Det är inte bara bristen på indikatorer som är problematisk, men även
problemställningen kring vad som bör utvärderas och hur. Detta tas även upp i
intervjumaterialet, där olika sätt att utveckla utvärderingsförfarandet kring IT-tjänster i
biblioteksmiljö diskuteras. Bl.a. föreslås nya utvärderingsverktyg, t.ex. ”pop-up-rutor” med
frågor, som användarna kan välja att besvara eller ”klicka bort”. I intervjuerna kommer också
faran med bristen vid kontinuerlig utvärdering fram, då man i framtiden kommer att sakna
utvärderingsmaterial och underlag att göra jämförelser med.
De indikatorer som används mest frekvent i rapporterna är användare, användarfrekvens och
prestation. Artistens och Biomedicinskas rapporter visar att användarens prestation, krav och
behov har ställts i centrum och utgjort en indikatorgrupp. Både kvalitativa och kvantitativa
indikatorer har använts i utvärderingen. GUB:s rapporter visar på att olika typer av indikatorer
använts. Kvantitativa och kvalitativa indikatorer i form av användare, användarfrekvens och
prestation, men även mer renodlat kvantitativa indikatorer som mäter de tekniska aspekterna,
dvs. biblioteksdatasystemets kapacitet och tekniska funktioner (hårdvara och mjukvara).



Det är svårt att avgöra hur de har planerat rent generellt kring utvärderingsarbetet. I vissa fall
har de noggrant redovisat t.ex. bakgrund, men sedan inte redovisat exakt vad det är de velat
åstadkomma med utvärderingen. Childers menar att utvärderingen oftast är styrd av en viss
typ av frågor eller ett formulär som sedan ligger till grund för beslutsfattande. Med de flesta
rapporterna är fallet att de inte är publicerade eller avsedda för allmänheten, vilket innebär att
rapporterna inte heller är lika bundna till en klar struktur, och med den lättfattlighet som en
uppsats kan erbjuda. Detta förklarar kanske bristen på balans i redovisningen av
arbetsprocessen i rapporten. Vidare kan vi konstatera att rapporterna ofta är skrivna internt,
för internt bruk. Men det innebär också att det kan förekomma fel och brister i redovisningen,
som inte skulle ha förekommit om man haft insyn från en bredare publik att ta med i
beräkningen.

Det är svårt att säga något konkret om hur resultaten av utvärderingarna har följts upp och
använts inom verksamheterna. I vissa fall har vi kännedom om hur uppföljningsarbetet har
fortskridit i stora drag, men det hör till undantagen.
Vi får intryck av att presentationen av resultaten ibland är viktigare än användandet av dem
och påföljande uppföljning. Vi kan konstatera att de flesta av rapporterna inte är till för
allmänhetens ögon och att redovisningen av innehållet förmodligen styrs av detta faktum. Vi
får förmoda att det viktigaste för verksamheten är att de själva är medvetna om resultatens
relevans och att det är viktigt med uppföljning för att de ska fortsätta att vara relevanta. I vissa
fall är det tydligt hur rapporterna är utförda av den egna verksamheten för den egna
verksamheten och då har planering, presentation av resultat och uppföljning fått stryka på
foten.

Sammanställda slutsatser:

- begreppet IT-tjänst är brett och kan omfatta en hel verksamhet såväl som en enskild tjänst,
      vilket gör utvärderingen svår att avgränsa.

- det är svårt att hitta ett bra sätt att mäta IT-tjänster på, både vad gäller teknik och
användande.

- det finns inga specifika IT-indikatorer som kan användas generellt.

- modellmedvetenhet saknas i utvärderingsrapporterna.

- de teoretiska modeller som tagits upp används visserligen delvis i utvärderingsrapporterna
men det är tydligt att de inte använts medvetet av utvärderaren.



6.1 Frågeställningar och svar

De frågeställningar som legat till grund för uppsatsen besvaras i följande avsnitt. Här
redovisas de slutsatser som undersökningen resulterade i.

- Vilka är de vanligaste teoretiska utvärderingsmodellerna?

Enligt den utvärderingsforskning vi undersökt för uppsatsen framträder fyra dominerande
utvärderingsmodeller, dvs. den produktinriktade, processinriktade, teoriinriktade och den
nyttoinriktade modellen. De produktinriktade modellerna är inriktade mot produktion eller
resultat i en verksamhet. Till modellgruppen hör flera undermodeller; effektmodellen,
måluppfyllesemodellen, bieffektmodellen, den ekonomiska modellen och den icke-
målrelaterade modellen. Effektmodellen är inriktad på att bedöma resultatet av en verksamhet
genom att ta fasta på någon given effekt. Måluppfyllelsemodellen inriktar sig på mål på olika
nivåer som ställs mot utvärderingsresultatet. Målen kan utgöra en måttstock för verksamheten.
Bieffektmodellen behandlar oförutsedda sidoeffekter som kommer av måluppfyllesemodellen.
Bieffektmodellen utvidgar måluppfyllelsemodellens ramar. Den ekonomiska modellen riktas
mot produkter och effekter i ekonomisk bemärkelse som ställs mot verksamhetens kostnader
och intäkter. Beräkningar utförs genom en formel. Den icke-målrelaterade eller mållösa
modellen ger utrymme för observation på resultat och effekter oberoende om de varit
planerade eller ej. Utvärdering kan ske mot uppsatta mål med medvetenhet om oförutsedda
effekter vid sidan om.
Med den processinriktade modellen  kan de delar av en verksamhet som i praktiken främjar
eller hindrar verksamheten från att nå sina mål studeras. Utvärderingsprocessen bör omfatta
den kontext som omgärdar och inverkar på förloppet. Modellen används vid utvärdering för
att få fram information om de processer som ger upphov till resultat och effekter och kan
klargöra varför uppställda mål ej uppnås.
Den teoriinriktade modellen kan karaktäriseras av att utvärderingen tar sin utgångspunkt i den
teori som ligger till grund för verksamhetens mål och genomförande. Inriktningen kräver en
teori om det som är föremål för utvärderingen, då teorin fungerar som en ram och vägledning
för hur information ska införskaffas.
Med den nyttoinriktade modellen tas verksamheten som helhet som utgångspunkt, och man
arbetar främst för att utvärderingsresultaten ska komma till användning inom verksamheten.
Intressemodellen ingår i den nyttoinriktade modellen och tar sin utgångspunkt i att ringa in
intressen, insats, genomförande och konsekvenser och ställer det mot målgrupper, mål och
objekt, enligt ett holistiskt perspektiv.
Inriktningarna har benämnts olika beroende av vilken forskare som behandlat dem. Vi har valt
att arbeta efter Angela Zetterlunds rubriceringar för att sedan komplettera med övrig
forskning.

- Hur utvärderar några av Göteborgs universitetsbibliotek sina IT-tjänster i praktiken?

Utvärderingsförfarandet hos de insamlade rapporterna är olika, det gemensamma är att de inte
har använt sig av någon enhetlig utvärderingsmodell. Deras tillvägagångssätt har till största
del, enligt vår mening, bestått av att utvärderarna har hämtat delar från de olika
utvärderingsmodellerna som sedan satts ihop till ett utvärderingsförfarande. Detta har skett
utan någon uttalad modellmedvetenhet.
Det genomgående syftet i rapporterna har varit att undersöka vad hos de berörda
verksamheterna som har fungerat eller inte och varför. Fokus/objekt har legat på hela



verksamhetens olika områden eller delar av den, för att på ett konkret sätt åskådliggöra var
problemen ligger. De metoder som använts vid genomförandet av utvärderingarna har
varierat. Främst har användar- och personalundersökningar, intervjuer, gruppsamtal och
enkäter genomförts, men även rena genomgångar av datasystem där tekniska aspekter tagits
upp.

- Hur tillämpliga är de olika utvärderingsmodellerna i detta sammanhang?

Utvärderingsmodellerna som redovisats har i efterhand kunnat appliceras av oss i
utvärderingsförfarandet i det insamlade rapportmaterialet. Utvärderingsrapporterna visar att
utvärderarna mer eller mindre omedvetet tagit delar av olika modeller för att genomföra
utvärderingarna. Utvärderingarna har genomförts av personer som inte gett intryck av att vara
modellmedvetna eller insatta i ämnet i någon större utsträckning. Modellerna är tillämpliga
var och en för sig i större eller mindre utsträckning inom utvärderingsrapporternas ramar. Vi
anser att de produktinriktade- och processinriktade modellerna är mest applicerbara på
utvärderingsrapporterna. Dessa modeller används vid utvärdering mot uppställda mål hos en
verksamhet, samt vid utvärdering av de processer som leder fram till verksamhetens resultat.
Den modell som använts minst i utvärderingsrapporterna är den nyttoinriktade, då den kan
upplevas som socialt och politiskt komplex. Vi har även funnit att den teoriinriktade modellen
ej använts i detta sammanhang. Detta kan bero på att den är svår att överblicka och få grepp
om, då den grundar sig på en programteori.
Vid utvärdering krävs förförståelse för utvärderingsförfarandet och en modellmedvetenhet för
att utvärderandet ska vara effektivt och relevant. Avsaknaden av detta kan bero på att
utvärderingslitteraturen gör utvärderingsförfarandet ogreppbart och komplicerat. Vår slutsats
är dock att en utvärderingsmedvetenhet är eftersträvansvärd.



7. Sammanfattning

Utvärdering har blivit allt vanligare inom alla typer av organisationer. Inom bibliotekssfären
kan utvärdering vara ett mått på olika delars relevans inom en organisation.
Utvärderingsförfarandet som fenomen har funnits länge men har på senare tid utförts i mer
organiserad form.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några av Göteborgs universitetsbibliotek har utfört
utvärderingar av sina IT-tjänster. Detta har genomförts med stöd av teori om utvärdering,
samt empiri i form av utvärderingsrapporter och intervjuer.
Vi har utgått ifrån tre frågeställningar:

- Vilka är de vanligaste teoretiska utvärderingsmodellerna?

- Hur utvärderar några av Göteborgs universitetsbibliotek sina IT-tjänster i praktiken?

- Hur tillämpliga är de olika utvärderingsmodellerna i detta sammanhang?

Vi har arbetat efter en arbetsplan, där det första steget var att läsa in den teoretiska
litteraturen, nästa steg var att samla in empiriskt material i form av utvärderingsrapporter,
intervjuer och samtal. Det empiriska materialet har ställts mot det teoretiska och resultatet har
vidare analyserats och diskuterats.

För att diskutera utvärdering av IT-tjänster har begreppen IT-tjänst, utvärdering och modell
behandlats. Begreppet IT-tjänst är svårdefinierat och har olika betydelse för olika
verksamheter. Den definition vi arbetat efter är att IT-tjänster är elektroniskt baserade tjänster
och den typ av bibliotekstjänster som man förknippar med datorer och datorbaserad sökning.
Inom bibliotekssfären har IT-tjänsterna enligt vår definition förändrat arbetet och strukturen
för många verksamheter. Användarna ställer nya krav på det datoriserade biblioteket och
bibliotekariens yrkesroll förändras.
Begreppet utvärdering är omtvistat, dess huvudsakliga betydelse är att en bedömning eller
mätning görs i efterhand och efter en viss systematik. Det finns många modeller för
utvärdering. Enligt vår definition består en modell av syfte, fokus/objekt och metod. Syftet
anger vad som ska undersökas och varför inte resultaten blir så som förutsatts. Medan man i
fokus/objekt inriktar sig på en konkret del i verksamheten för att genomföra utvärderingen.
Metoden vägleder hur utvärderingen ska utföras och hur resultatet bör tillämpas.
Den produktinriktade modellen sammanfattas genom att mäta produktion och resultat i en
verksamhet. Till de produktinriktade modellerna hör bl.a. måluppfyllelsemodellen, där man
utvärderar de mål som satta upp för en verksamhet samt bedömer om de uppfyllts.
Med den processinriktade modellen undersöks vad som främjar eller hindrar en verksamhet
från att utvecklas. Modellen används främst vid undersökning av de processer som ger
upphov till resultat eller effekter.
I den teoriinriktade modellen utgår utvärderaren ifrån den teori som ligger till grund för
verksamhetens mål och genomförande. Modellen kräver en teori som den sedan bygger på
under utvärderingsprocessen.
Den nyttoinriktade modellen utgår ifrån verksamhetens helhet och komplexitet.
Utvärderingsarbetet går ut på att undersöka de olika delarna av verksamheten, detta i nära
samband med de inblandade aktörerna och deras intressen.

Oavsett vilken modell som används vid utvärdering bör indikatorer av olika karaktär
användas. Val av indikatorer styrs av miljö och sammanhang beroende på bibliotekstyp. Det



finns en problematik kring valet av indikatorer, speciellt vid utvärdering av IT-tjänster. Detta
beror på att det råder en brist på relevanta indikatorer vid utvärdering av IT-tjänster som
försvårar mätning av tjänsten och tolkning av resultat.

På universitetsbiblioteken har datoriseringen spelat en viktig roll. IT-tjänsterna har medfört att
biblioteken kan serva allt fler användare. GUB har utarbetat en IT-policy och arbetar mot
målsättningen att utveckla sitt utbud av IT-tjänster. Som stöd i denna utveckling finns
BIBSAM som fungerar som en samordnare för universitets- och högskolebiblioteken.
BIBSAM har upprättat riktlinjer för bibliotekens olika delar, t.ex. vad gäller teknik och
juridik. I uppsatsen redogörs för GUB:s mål och organisationsplan i syfte att spegla deras
policy och målsättning vad gäller IT-tjänster.
GUB:s ambition är att fortlöpande arbeta mot de mål som de satt upp i sin 2000-2002 plan,
detta för att kontinuerligt förbättra sin verksamhet. Utav det rapportmaterial som vi tagit del
av framgår ingen enhetlig metod utan de har tillämpat de metoder som de ansätt relevanta i
sammanhanget.

Intervjumaterialet består av två intervjuer med anställda på GUB. Vi diskuterade deras och
bibliotekets syn på utvärdering, hur de definierade begreppet IT-tjänst samt hur de ställde sig
till att utvärdera dessa tjänster.

Rapportmaterialet består av fem utvärderingsrapporter från GUB och ett par
institutionsbibliotek. Två rapporter kommer från GUB/Centralbiblioteket, två från
Musikhögskolan i Göteborg/Artisten och en från Biomedicinska biblioteket. Rapporterna
visar att de utvärderingar som genomförts ej följer någon specifik modell, eller enligt någon
modellmedvetenhet. Tre av rapporterna visar på utvärderingar som riktats uteslutande mot IT-
tjänster. Övriga utvärderingsrapporter redovisar utvärderingar som utförts på
biblioteksverksamheter som helhet.
Rapporterna är sinsemellan olika till karaktär, uppbyggnad, utförande och redovisning. GUB
har utvärderat sitt biblioteksdatasystem och övergången till tidskrifter i elektronisk form.
Musikhögskolan i Göteborg/Artisten har utvärderat sin verksamhet ur användarnas
perspektiv, först genom en självvärdering och sedan via en utvärdering som fungerar som
uppföljare till självvärderingen. Biomedicinska biblioteket har utvärderat sina CD-ROM-
tjänster. Vid samtliga utvärderingar har enkäter och/eller intervjuer tillämpats.

Resultaten som kom fram utifrån utvärderingsrapporterna visar att attityden inför
utvärderandet är positiv, biblioteken tycker att utvärdering är viktigt för verksamhetens
utveckling.
Intervjuerna och delar av rapportmaterialet visar tydligt att det finns vissa svårigheter med att
utvärdera IT-tjänster. Begreppet IT-tjänst är brett och kan omfatta en hel verksamhet såväl
som en enskild tjänst. Utvärderingen kan därför bli svår att avgränsa. Ett annat problem är att
det råder en brist på relevanta indikatorer vid utvärdering av IT-tjänster. Det finns inga
specifika indikatorer som kan användas generellt vid utvärderandet och detta försvårar valet
av indikatorer. Det är också svårt att mäta IT-tjänsterna och deras prestation, både vad gäller
tekniken men framför allt vad gäller användandet.
De utvärderingsrapporter vi har tagit del av visar att det saknats en modellmedvetenhet vid
utvärderingsförfarandet. Och att de teoretiska modeller vi redovisat i uppsatsen visserligen
delvis tas upp i utvärderingsrapporterna, men det är tydligt att de då inte använts medvetet av
utvärderarna.
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Bilagor

Underlag till intervjufrågorna:

- Kan man säga att biblioteket har något speciellt förhållningssätt till utvärdering?

- Fungerar utvärdering som en del i er organisation?

- Vilka eller vilken typ av utvärdering har gjorts på biblioteket?

- Hur prioriteras utvärdering?

- Hur används utvärdering?

- Hur finansieras utvärdering?

- Vad har ni för motiv till utvärdering?

- Vilka reaktioner kring utvärdering har ni mötts av personalen / brukarna?

- Hur fungerar sammanställning och utvärdering av resultat av genomförd utvärdering?

- Hur tas besluten kring intern och extern utvärdering och efter vilka kriterier?

- Hur definierar biblioteket IT-avdelning sina IT-tjänster?

- Hur utvärderar ni ert biblioteks IT-tjänster?

- Prioriteras IT och IT-tjänster och i så fall på vilket sätt?


