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Abstract 

Syftet med denna uppsats var att undersöka beslutsprocessen i ett projekt på ett medicinskt 

universitetsbibliotek. Undersökningen gjordes på gruppnivå för att få insikter om 

beslutsprocessen i realtid samt för att få en inblick i hur information används i 

beslutsprocessen.  

Metoden som användes var observationer, interjuver och genomgång av dokument. Syftet 

med dessa metoder var att triangulära sig fram till bättre data. 

Beslutsprocessen gjordes genom möten och insamling av åsikter av personal och besökare. 

Under projektet har arbetsgruppen samlat på sig mycket information, i syfte att komma fram 

till hur de ska uppnå de mål de har satt för sig själva i detta projekt. De två modeller som kan 

förklara beslutsprocessen är kommunikativ rationalitet och processmodellen. 

Arbetsgruppen har ett stort informationsbehov, eftersom de inte vet hur de skall uppnå de mål 

de har satt för sig. Målen de har är inte konkreta. Det agila arbetssättet de arbetar på inom 

projektet underlättar beslutsprocessen, eftersom det agila arbetssättet är förväntat på grund av 

att man samlar på sig mycket information, och det sker ständiga förändringar i projektet. 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel kommer jag att beskriva varför denna uppsats och forskning gjordes. Även 

bakgrunden till projektet som undersöks, syftet och vilka forskningsfrågorna är beskrivs. 

1.1 Inledning 
Uppsatsen undersöker hur beslutprocesser går till på ett medicinskt universitetsbibliotek. 

Dessa beslutsprocesser undersöks genom att studera ett projekt som har som mål att förbättra 

informationsmiljön vid biblioteket. Genom att hålla det analytiska fokuset på projekt- och 

smågruppsnivån i organisationen kommer uppsatsen att få insikter i hur en beslutprocess 

utvecklas över tid samt att det ger insikter i realtid om faktorerna som påverkar besluten. De 

relevanta faktorer som kan påverka beslutsprocesser är ledarskapsstil, organisations- och 

projektmål, organisationens och projektets effektivitet och organisatoriska maktförhållanden. 

Beslutsprocessen studeras genom att följa hur personalen i projektet arbetar, interjuver och 

genomgång av relevant material till projektet. Jag kommer också att lägga focus på hur 

information används i beslutsprocessen eftersom informationsanvändning är relevant i alla 

beslutsprocesser. 

1.2 Bakgrund 

Undersökningen genomfördes vid ett medicinskt universitetsbibliotek. Detta medicinska 

universitetsbibliotek är en mindre organisation som är relativt oberoende från, men ändå 

kopplad till det större universitetsbiblioteket. Det medicinska biblioteket finns i 

universitetssjukhusets lokaler som ägs av landstinget. Bibliotekets syfte är att vara ett special 

bibliotek för utbildningarna på universitetssjukhuset samt för sjukhusets anställda som 

bedriver forskning. Detta gör att det medicinska biblioteket samarbetar tätt med landstinget 

och med universitetsbiblioteket. Det medicinska biblioteket är ett öppet bibliotek vilket 

betyder att privatpersoner får komma och låna från biblioteket fast man inte har en koppling 

till själva sjukhuset eller till universitet. Detta gör att medicinska biblioteket måste följa 

standarder och regler från både landstinget och universitetet. 

Undersökningens medicinska universitetsbibliotek håller på att förnya sitt möblemang och 

samtidigt vill man förbättra informationsmiljön. I denna miljö ingår informationsdiskar, 

låneautomat, hämthylla, återlämningshylla och ett så kallat inrerum som används av 

personalen. Projektet att förbättra informationsmiljön drivs av en arbetsgrupp som utgörs av 

medlemmar i kundservisgruppen på medicinska biblioteket. Denna grupp arbetar på ett agilt 

arbetssätt med en scrum master. Att arbeta agilt betyder att man arbetar mera flexibelt än ett 

traditionellt arbetssätt och man sätter större focus på kundkontakt och vara flexibel med slut 
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målen. Arbetet med en scrum master betyder att det finns en i projektet som driver projektet 

som ser till att allting flyter på och fungerar (Gustavsson, 2014 s, 14–20). 

Det finns inte mycket forskning om hur beslutsprocessen går till inom 

biblioteksorganisationer specifikt. Det finns forskning om beslutsprocessen inom officiella 

organisationer så som statliga organisationer (Mintzberg 1976). Därför anser jag att denna 

studie kan bidra till att få en insikt i hur beslutsprocessen går till i biblioteksorganisationer. 

Eftersom studien görs på gruppnivå bidrar den till att ge en rikare insikt i hur 

beslutsprocessen går till.  

Denna uppsats är alltså en fallstudie av ett projekt där man vill förbättra informationsmiljön 

på ett medicinskt bibliotek. Uppsatsen undersöker beslutprocessen och informationshantering 

kring beslutsprocessen i projektet.  

1.3 Syfte 

Denna uppsats fokuserar på beslutsprocessen i ett projekt vid ett medicinskt bibliotek. Det 

teoretiska ramverket utgörs av organisationsforskning, och i synnerhet olika beslutsmodeller 

och teorier om informationshantering. Syftet är att undersöka vilka steg arbetsgruppen tar 

under beslutprocessen och att jämföra dessa med forskning om hur beslut tas inom en 

organisation.    

Frågeställningarna är: 

Hur kan vi förstå beslutsprocessen i ett projekt om att förbättra informationsmiljön vid ett 

medicinskt bibliotek?  

Hur använder arbetsgruppen information för att ta beslut i projektet?  

1.4 Disposition 

I kapitel 2 introducerar jag de relevanta teorierna jag kommer att använda i studien. Det är en 

samling av olika modeller om beslutsprocesser som fokuserar på olika saker. I kapitel 3 

förklaras metoden på utförandet av studien. Därefter kommer en kronologisk förklaring av 

projektets gång från början av året till min sista observationsstudie. Kapitel 5 innehåller en 

analys av det insamlade materialet med de teorier som togs upp tidigare samt slutsatser som 

kan dras av analysen.   
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer jag att beskriva tidigare forskning om beslutsprocesser och de olika 

teorier jag använde för att göra forskningen. 

2.1 Tidigare forskning om beslutsprocesser  
Forskningen som har gjorts inom beslutsprocesser var i början inriktat på 

företagsorganisationer. På senare tid har den riktats sig mera till officiella organisationer. Det 

finns inte mycket forskat specifikt om beslutsbeslutsprocesser inom biblioteksorganisationer. 

Jag fann inte mycket i mina sökningar i databaser om biblioteksorganisation och 

beslutsprocesser. Dock så skiljer sig en biblioteksorganisation enlig mig inte mycket från en 

offentlig statligorganisation. Så jag anser att denna studie fyller en ”glapp” där man får en 

insikt i hur en biblioteksorganisation fungerar och tar beslut.  

2.2 Varför studera beslut? 
Genom att studera beslut får man insikt i hur en organisation fungerar. Det som man kan 

förstå med hjälp av beslutprocessen är effektivitet, mål/strategier, organisationskultur, 

maktförhållanden och ledningen.   

Definitionen av beslut som jag kommer att använda är utvecklad av Simon Herbert. Han 

definierar beslut som att det är slutresultat av en process, där man utför praktiska handlingar 

och åtgärder för att förverkliga de intentioner som ligger i valet. Jag väljer den här 

definitionen eftersom den klart definierar vad beslut är, och passar in i de teoretiska modeller 

jag använder (Herbert 1997, s. 7).   

Det finns mycket forskning om beslutprocesser och modeller som beskriver hur 

organisationer tar beslut. Vissa av modellerna är normativa och andra är deskriptiva. Det som 

skiljer modellerna från varandra är hur de ser på rationalitet i organisationen. 

2.3 Rationalitet   
När man började forska om beslutsprocessen i organisationer utgick man från en modell om 

organisationen som rationell aktör. Med det menade man att en organisation tar beslut som är 

rationella; modellen ger en sorts ideal bild av den perfekta rationella personen som tar 

beslutet i organisationen. Detta är enbart en ideal bild bara och reflekterar inte på hur beslut 

tas i verkligheten. Det finns många saker som gör att en individ eller organisation inte tar helt 

rationella beslut. Detta kan bero på att personen eller organisationen inte har tillgång till all 

information som finns för det beslut som skall tas, man har inte alltid klara mål och ibland tar 

man den första bästa lösningen på grund av tidsbrist. En individ eller en organisation försöker 
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alltid ta de bästa beslut man kan med den information man har. Detta kallar man att arbeta 

med begränsad rationalitet (Jakobson och Thorsvik, 2014, s. 287–290).    

2.4 Normativa/deskriptiva modeller 
Normativa modeller är konstruerade med tanken på att de beskriver hur ett beslut borde gå till 

i relation till det som är bäst för organisationen. Normativa modeller beskriver en ideal bild 

om hur en organisation bör fungera och hur organisationen bör ta beslut. Målet med 

normativa modeller är att förbättra organisationen: ”så här borde ni göra”.    

Deskriptiva modeller beskriver hur beslut tas och är mera inriktade på att förstå hur en 

organisation faktiskt fungerar och arbetar. Deskriptiva modeller är mera fokuserade på vad 

som försiggår i organisationen när beslut tas och förklarar varför organisationen tar de beslut 

den tar. Det finns ingen ideal bild som man eftersträvar att uppnå utan man vill bara beskriva 

hur organisationen fungerar i dagens läge.  

Nedan beskrivs några beslutsmodeller: ett par som beskriver organisationen som rationell 

aktör och andra som beskriver en organisation med begränsad rationalitet; vissa är normativa 

och vissa är deskriptiva. 

2.5 Organisationen som rationell aktör 
Organisationen som rationell aktör är en modell som baserar sig på en äldre uppfattning om 

att organisationen agerar som en rationell aktör i alla tillfällen. Det är från organisation som 

rationell aktör som idén om den rationella människan kommer ifrån. Organisationen är bygd 

på en uppfattning om att organisationen är skapad för att förverkliga bestämda mål. Modellen 

är framtagen av Simon Herbert. 

Det är från denna modell jag tar min definition av beslut. Herbert definiera beslut som 

slutresultat av en process. Jag väljer att använda denna definition eftersom jag anser att den 

ger en bra beskrivning av beslut. Den går att tillämpa i olika beslutsmodeller, även sådana 

som inte följer Herberts idé om rationell aktör. En process behöver inte vara rationell.  

Enligt modellen är det tre saker som en organisation måste uppnå för att fungera som den 

ideala rationella aktören. Dessa är:  

1. Att alla individer i organisationen har bestämda arbetsuppgifter och fokuserar bara på de 

uppgifter man har;  
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2. När (1) fungerar kan man arbeta med förutbestämda uppfattningar om hur ens 

arbetskamrater löser problem, eftersom de arbetar inom samma ramar och system som man 

själv. Därmed finns det ingen oro om hur i personerna i organisationen tar beslut;  

3. Genom att alla arbetar på samma sätt och i samma system så blir organisationen effektiv 

och snabb, och man kan arbeta mot gemensamma mål.   

Denna modell är en normativ modell och ger en ideal bild av hur en organisation som tar 

rationella beslut. Den förutsätter att beslutstagaren arbetar som rationell aktör och därmed tar 

man ett optimalt beslut. Organisationen är konstruerad från grunden för att förverkliga de 

förutbestämda mål. Denna modell skulle kunna användas för att förklara hur organisationer 

ser ut och fungerar när de skapas. Den kan också användas i organisationer som har ett 

bestämt mål, och när det målet är uppnått så slutar organisationer att finnas. Ett problem med 

denna modell är att en organisation ändras med tiden, det uppstår nya mål och problem. 

Denna modell tar inte i beaktande hur man förändras för att anpassa sig till de nya problem 

och mål. Den är också en väldigt stel modell med lite flexibilitet inom sig (Jakobson och 

Thorsvik, 2014, s 304–305). 

2.6 Regelmodellen 

Regelmodellen är lik organisationen som rationell aktör. Den förutsätter att organisationen är 

medvetet konstruerad för att uppnå förutbestämda mål och att den arbetar som en rationell 

aktör. Det som skiljer Regelmodellen från organisationen som rationell aktör är att man 

uppnår den rationella ideala bilden genom att organisationen har förutbestämda regler om hur 

individer i organisationen skall ta beslut, och arbeta för att uppnå dessa mål. Det finns fyra 

punkter som regelmodellen bygger på: 

 1. Det skall alltid finnas klara beskrivningar av situationer eller frågor som kan uppstå och 

klara handlingsplaner om hur man skall göra för att svara på frågor eller lösa de situationer 

som uppstår.  

2. När det uppstår en situation skall man titta i regelboken och bestämma vilken regel eller 

situationsbeskrivnings som denna situation passar.  

3. Man skall följa de bestämmelser som finns i regelboken om hur man skall gå vidare och 

lösa situationen.  

4. Det rätta rationella beslutet är alltid det som finns i regelboken.   
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Denna modell är en normativ modell som beskriver en ideal organisation som har svar på alla 

problem som kan uppstå. Därför har det uppstått kritik mot denna modell. I denna modell kan 

man bara ta två olika beslut. 1. Man kan handla som regel boken säger och 2. om det inte 

finns en handlingsplan i regelboken om hur man skall gå vidare så tar man inget beslut. Likt 

modellen organisationen som rationell aktör anser jag att modellerna skulle vara användbara 

för att fokusera på hur regler är utformade i organisationen och hur de påverkar 

organisationen. Ett logiskt utfall av denna modell är att om man skall följa den, och vara 

effektiv så måste det göras nya regler i organisationen. Det gör att man blir en reaktionär 

beslutstagare när det uppstår nya situationer, eftersom man behöver skriva nya regler om hur 

man går till vidare. Och då kommer frågan: hur tar man besluten om hur de nya reglerna 

bestäms? Följer man samma process som regelmodelen eller följer man en annan modell om 

beslutstagande? Jag lyfter fram denna fråga eftersom jag anser att denna modell inte kan 

användas självständigt. Den måste kompletteras med en annan modell för att ge en klar bild 

om hur en organisation fungerar (Jakobson och Thorsvik, 2014, s 306–307).     

2.7 Inkrementellt handlande  
Inkrementellt handlande är en teori framtagen av Charles E. Lindblom och skiljer sig från de 

andra teorierna genom att Lindblom påstår att organisationen arbetar med begränsad 

rationalitet. Inkrementellt handlande beskriver organisationer där man inte har bestämda 

strategier och mål, och besluten som tas är tagna av individer som kan arbetar enskilt och 

självständigt. Besluten är ofta baserade på beslut som har tagits tidigare. Besluten är 

inkrementella, och man tar inga beslut som medför drastiska ändringar. Inkrementellt 

handlande är en deskriptiv modell, där man som man, istället försöker man förklara hur det 

går till i organisationen.    

Inkrementellt handlade kännetecknas av 5 saker:  

1.Mål sätts av en enskild beslutstagare genom att de analyserar alternativ och konsekvenser 

av alternativen.  

2. Det finns ingen tydlig skillnad mellan mål och medel, så man tittar på tidigare beslut och 

utvärdera deras effekt för att ta sina beslut.  

3. Man väljer inte nödvändigtvis den bästa åtgärden, utan den som en majoritet kan komma 

överens om i organisationen.  
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4. Analys av åtgärder och konsekvenser är ofullständig, på grund av brist på tid, resurser eller 

information.  

5. Besluten har begränsad räckvidd, åstadkommer små ändringar och kan snabbt ändras i 

framtiden (Lindblom 1959).    

Som en deskriptiv modell vill modellen om inkrementellt handlande förstå och förklara vad 

som faktiskt försiggår i organisationen. Man kan förklara vissa aspekter i organisationen 

genom inkrementellt handlade. Det kan vara att man måste ta ett beslut, men målen man har 

är oklara, eller man arbetar med en kort deadline så at man måst ta ett beslut snabbt; då 

kanske man tar ett litet beslut som man kan snabbt ändra sen. 

2.8 Processmodellen 
Processmodellen är framtagen av Mintzberg 1976. Mintzberg undersökte 25 strategiska 

beslutprocesser i företag och regeringsorganisationer. Strategiska beslut definierar Mintzberg 

som beslut som har ett strategiskt syfte att förbättra nånting i organisationen eller lösa ett 

problem. Han undersökte om det fanns ett mönster i denna beslutsprocess. Han fan att dessa 

beslutprocesser kunde delas in i tre steg. Det första steget är igenkännande; under detta steg 

inser organisationen att det finns ett behov av ett beslut. Det kan vara att man inser att det 

finns ett problem som måste fixas, eller en möjlighet till förbättring. Efter det kommer 

utvecklingsfasen. De som skall ta ett beslut söker brett i sin omgivning efter lösningar. Efter 

det kommer val staget. Då utvärderar beslutstagaren de möjligheter de har tagit fram under 

utveckling fasen, och de bestämmer sig för en lösning. 

Inom de tre faserna finns det delfaser. Det finns saker som påverkar besluten, och det är 

förväntat att man går fram och tillbaka i beslutprocessen. Mintzberg anser att vissa saker som 

kan bidra till beslutprocessen blir dynamiskt avbrott: missade deadlines av olika slag och 

misslyckande cykel. Misslyckande cykel är när man har arbetet på en lösning som inte verkar 

fungera, och man går bakåt i process. Detta gör att besluten kan ta en lång tid att komma fram 

till val steget (Mintzberg 1976). 

I beslutsprocessen finns det vad Mintzberg kallar tre under rutiner som styr beslutsprocessen. 

Dessa är rutiner som hjälper själva beslutsprocessen att gå framåt i de steg som Mintzberg 

lägger fram. Under rutinerna är: besluts kontrollrutin, besluts kommunikationsrutin och 

politiskrutin. Besluts kontrollrutinen menar att beslutstagaren planerar hur de skall ta beslut, 

hur de skall gå till väga, och få de reseurs de behöver för besluten. Man metaplanerar hur 

besluten ska gå till. Besluts kommunikationrutinen förklara hur beslutstagaren går till väga att 
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samla in information genom kommunikation, och hur man ger vidare kommutation i 

organisationen. Politiska rutinen menar att det finns politiska krafter i organisationen som 

påverkar beslutsprocessen. Det kan finnas individer i organisationen som vill få sin vilja 

igenom, och de försöker influera beslutsprocessen för att få sin vilja uppfylld (Mintzberg 

1976). 

Mintzbergs modell bygger på att besluten man tar är vad han definierar som strategiska. Med 

det menar han att besluten är viktiga, i den mån av vad man åstadkommer och vad för 

konsekvenser det kan få. Detta är en lös definition, det är svårt att veta vad besluten kan få för 

konsekvenser innan det tas. Detta gör att det är svårt att säga vilka beslut är strategiska. 

Därför anser jag att det inte är en bra definition av denna modell. En bättre definition ger 

Chun Eei Choo. Choo definierar processmodellen som att man har ett mål man vill uppnå, 

men man vet inte hur man skall gå till väga för att uppnå det målet (Choo 2006, s 240). 

2.9 Kommunikativ rationalitet  
Iden om kommunikativ rationalitet är skapad av Jürgen Habermas. Hans beslutsmodell 

bygger på kommunikation. Istället för att man är resultatorienterad i besluten är man 

förståelseorienterad. Resultatorienterade beslut innebär att beslutagaren fokuserar på 

konsekvenser och utförandet av beslutet utan att ta hänsyn till åsikter som finns i 

organisationen. Förståelseorienterade beslut anser att man lyssnar, tar hänsyn till andras 

åsikter, och kan förklara för andra i organisation om varför beslut måste tas, och varför man 

borde göra det på det här sättet. Besluten tas genom argument och diskussion i 

organisationen. Denna modell är en normativ modell, och ger en ideal bild av hur en 

organisation borde fungera (Eriksen 1997, s, 41).  

Kommunikativ rationalitet fokuserar på att komma fram till de bästa beslut genom samarbete 

och kommunikation med alla aktörer som beslutet rör. Istället för att en person i 

organisationen tar ett beslut, så fokuserar man på att ha en öppen debatt, om hur beslut skall 

tas i organisationen. Alla skall få komma med åsikter om vad som skall göras och 

diskussionen skall få föras fritt.    

För att en organisation skall kunna föra beslut effektivt så måste man uppnå fem saker:  

1. Det måste finnas mötesplatser där man kan diskutera besluten 

2. Man måst tala samma språk; med det menar Habermas att man skall förstå varandra  

3. Argumenten man för fram måste vara baserade på sanning 
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4. Man får inte tvinga folk att ändra åsikter   

5. Individerna i organisationen måste vara beredda att byta åsikter 

Om dessa fem punkter uppnås så kommer man att kunna ta de bästa beslut man kan i 

organisationen (Eriksen 1997, s 92).   

Eftersom denna modell fokuserar på språk och kommunikation så kan det hända att man inte 

alltid tar de optimala besluten, utan man tar de beslut som det förs bästa argument för. 

Besluten tas inte nödvändigtvis på basis ta på grund av rationalitet och vad som är bäst för 

organisationen, utan de tas för att personen som förde fram argumenten var bra på att 

argumentera. 

2.10 Informationshantering 
Chun Wei Choo har utvecklat en informationsteori om hur organisationer tar till sig och 

behandlar information. Jag kommer att använda hans modell som en komplettering till 

beslutsmodellerna. Choos modell om informationshantering består av sju delar: 

informationsbehov, anskaffning av information, informations lagring, informationsprodukter, 

informationsdistribution, informationsanvändning och beteendeändring.   

Begreppet informationsbehov innebär att medlemmarna i organisation söker information i sin 

omvärld för att lösa ett problem de har. Anskaffning av information är driven av 

informationsbehov och kan inte förklaras utan iden av informationsbehov. Med anskaffning 

av information så vill man lösa de behov och problem som har kommit fram ur 

informationsbehovet. Informationsspridning är relaterat till hur information sprids i en 

organisation, vilka medel som används vid spridning och hur snabb är organisationen på att 

sprida informationen. I den bästa av världar så sprids information snabbt och alla har tillgång 

till den information som organisationer har samlats in. Informationsanvändning är slutdelen 

av processen, efter att information har sammalts in och behandlas av medlemmarna i 

organisationen. Med den information som har samlats in så skall man nu tillfogade den 

informationsbehov som beskrivits i början av processen (Choo 2002, s 23–27).    

Choos modell försöker förklara hur en organisation fungerar med syfte på information. Och 

beslut tas med hjälp av information. Informationen används i beslut för att reducera 

osäkerheten. Information samlas in för att bilda en förståelse om vilka beslutsalternativ som 

finns för att lösa problemet, och underlätta av lösningar (Choo 2006, s 232).  
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2.11 Teoriernas relevans för syfte  
Teorierna som beskrivs ovan fokuserar på olika aspekter av beslutprocesser och har olika 

teoretiska utgångspunkter. Vissa bygger på att organisationen är en rationell aktör, så som 

regelmodellen och organisationen som rationell aktör, medan inkrementellt handlade, 

processmodellen och kommunikativ rationalitet bygger på att organisationen handlar med 

begränsad rationalitet. Jag har valt dessa teorier eftersom det ger mig en bred utgångspunkt 

att studera beslutsprocessen. I denna uppsats utgår jag från att organisationen arbetar med 

begränsad rationalitet. 

Choos informationshanteringsteori används här för att få en djupare förståelse för hur en 

organisation arbetar med information, hur den behandlar information och hur den använder 

information för att lösa problem, därmed kan man få en djupare inblick i beslutprocessen. 

Choos teori kan kombineras med beslutsmodellerna för att ge en klar bild om hur 

beslutsprocessen fungerar. 
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3 METOD  

Uppsatsen är en fallstudie där fallet är ett längre projekt på ett medicinskt bibliotek med 

fokus på hur beslutprocessen går till i projektet. Insamling av data har gjorts på tre olika sätt: 

en längre observationsstudie, interjuver och genomgång av organisations dokument angående 

projektets gång (dokumenten skapades tidigare under 2017.) 

Att samla in data på tre olika sätt möjliggör triangulering av datan. Syftet med triangulering 

är att hitta data från olika källor som stöder varandra och därmed få bättre kvalitet på 

analysen (Yin 2009, s 115).  

3.1 Observation   
Observationerna gav en inblick i hur arbetet gick till i organisationens vardag och projektets 

gång. Det gav insyn i hur beslutprocessen gick till i realtid och hur arbetsgruppen hanterar 

information.  

De flesta observationer som jag genomförde var på morgonmöten på tisdagar vid biblioteket. 

Hela personalen går då igenom vad som händer under veckan och hur de olika grupperna i 

organisationen ligger till med projekt som man håller på med. Projektet om 

informationsmiljön var inte det enda pågående projektet i organisationen. Dessa möten var 

relevanta datainsamlingstillfällen eftersom information gavs till resten av personalen om hur 

arbetsgruppen tänkte gå vidare med informationsmiljön projektet, samt att få synpunkter från 

personalen om projektet. Min roll vid dessa möten var att vare en öppen deltagare. Personalen 

visste om min roll som observatör. Under observationerna gjordes anteckningar på vad som 

hände, diskuterades, och vilka beslut som togs angående projektet. Andra 

observationstillfällen jag har varit på är då arbetsgruppen planerade inför morgonmöten, och 

då de planerade hur de tänker gå vidare med projektet (Yin 2009, s 102).   

En översikt av observationstillfällena  

• Den 13 september. Arbetsgruppen hade möte med gruppen som har hand om tjänsten 

boka en bibliotekarie. 

• Den 03 oktober. Morgonmöte. Arbetsgruppen presenterade vad de tänkte göra under 

oktober månad.  

• Den 24 oktober. Morgonmöte. Arbetsgruppen presenterade vad de tänkte göra under 

november månad.  

• Den 10 november. Förberedningsmöte. Arbetsgruppen planrede inför utvärderings 

möte den 14 november. 

• Den 14 november. Morgonmöte. Utvärdering om det arbetsgruppen gjorde. 

• Den 21 november. Morgonmöte. Personalmöte. Arbetsgruppen hade inget att 

presentera. 
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• Den 12 december. Morgonmöte. Arbetsgruppen ville få in åsikter om hämthyllan 

• Den 19 december. Internt möte. Arbetsgruppen funderade vad de ska göra efter julen. 

3.2 Intervju   
Genom intervjuerna fick jag en djupare inblick i varför projektet startade, hur arbetsgruppen 

tänkte angående beslut som togs i projektet, samt hur arbetsgruppen hanterade och arbetade 

med information. 

En intervju fördes med chefen på medicinska biblioteket den 06 november 2017. Syftet med 

intervjun var att få en bättre förståelse för varför projektet började, samt vilka problem hen 

ansåg man ville lösa med detta projekt och på vilket sätt man arbetar på i medicinska 

biblioteket. Intervjun tog 40 minuter och spelades in. Chefen var väldigt öppen och det var 

inte svårt att få svar på frågorna. Intervjun var semistrukturerad, jag hade bestämda frågor jag 

ville ha svar på, men det fanns även rum att ta upp oförutbestämda saker (Yin 2009, s 102). 

En annan intervju utfördes den 14 december 2017 med en medlem i arbetsgruppen. Syftet 

med intervjun var att få en djupare inblick i beslut som har tagits under projekts gång, det 

agila arbetssättet och informationshantering i projektet. Intervjun tog 25 minuter och spelades 

in. Den intervjuade personen var öppen och det var inte svårt att få svar på frågorna. Intervjun 

var semi strukturerad, likt den med chefen (Yin 2009, s 102).  

3.3 Dokument    
Jag hade tillgång till arbetsgruppens dokument som är relevanta för projektet: mötesprotokoll, 

uppdragsprotokoll och Powerpointpresentationer. Dokumenten gav mig en djupare inblick i 

hur projektet såg ut då det startade och hur det utvecklats över tid, från början av 2017. Jag 

fick dokumenten från arbetsgruppen.  

De dokument jag har är:   

• Ett protokoll där chefen lägger fram vad projektet innebär, och att det är 

arbetsgruppen som har hand om projektet. 

• Ett mötesprotokoll från 01 mars. Arbetsgruppen börjar med projektet. 

• Ett mötesprotokoll från 14 mars. Planering av en workshop. 

• En PowerPointpresentation från 31 mars. PowerPointen presenter workshopen 

• Ett mötesprotokoll från 03 april. Arbetsgruppen sammanställer workshopen 

• En kartläggning som gjordes av det inrerummet.  

• Ett mötesprotokoll från 11 april. Arbetsgruppen presenterade inventering av 

inrerummet, och planrede framtida möten.  

• Ett sammanställnings dokument som går igenom vad arbetsgruppen gjorde under 

vårterminen 2017. 
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3.4 Etiska aspekter   
Flera av observationerna genomfördes på möten där personalen ibland behandlade känslig 

information. I denna studie har jag satt stor vikt på att inte diskutera det som sades eller 

diskuterades för innehållet var känsligt. Jag lade stor vikt på att datan är säkert lagrat. Jag har 

säkrat datan genom att endast använda egna verktyg, som egen dator och telefon, och har så 

få kopior av materialet som möjligt. Personalen som jag har observerat och intervjuat är 

anonyma i studien. Intervjuerna spelades in och samtidigt gavs samtycke till inspelning. 

Vilket bibliotek det är kommer inte heller att nämnas, eftersom det inte är relevant för 

undersökning. 
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4 PROJEKTET 

Här kommer jag att beskriva den data jag har samlat in som har med projektet att göra. 

Beskrivningen sker i kronologisk ordning: från början av 2017 till slutet av 2017. Data och 

källorna från vårterminen är baserat på dokument och från höstterminen är de baserat på 

observationer och interjuver.  

4.1 Intervju med chefen 
Den 11 november genomförde jag en intervju med chefen på medicinska biblioteket. 

(Intervjuguiden finns i bilagorna). Syftet med denna intervju var att få inblick i hur projektet 

startade varför det startade och hur de arbetar på medicinska biblioteket.  

Första frågan handlade om hur projektet har sin början. Projektet har sin början 2015, när 

möbler på övreplan hade avskrivit. Detta är inte kopplat till det slitage som möblerna har 

blivit utsatta för. Detta görs i bokförings syfte och försäkrings syfte. Det blev budgeterat att 

möblerna på övreplan skulle förnyas, och i samma svep så började chefen titta på annat som 

skulle behöva förnyas på medicinska biblioteket. Det hade varit länge tal om att 

informationsdisken skulle förnyas, eftersom många av de tjänster som man gjorde över 

disken hade blivit automatiserade med tiden, till exempel låna och återlämning. Sedan 2015 

har kundservicegruppen arbetat på ett agilt arbetssätt. Agilt är ett arbetssätt där man arbetar 

flexibelt, man har en genomgången kommunikation i arbetsgruppen, och målen man har kan 

och kommer att ändras under tiden. Chefen lägger sig i projektet som sista beslutstagare och 

det är till hen som arbetsgruppen rapporterat till.  

4.2 Vårterminen 2017 
Det tidigaste dokument jag använt som källa heter ”Översyn av info-miljön på mb, uppdrag 

och inriktning”. Det är skrivet av chefen på medicinska biblioteket. Chefen går igenom 

bakgrund för projektet, uppdrag och tidsplan. I bakgrunden skriver chefen att det hade skett 

många ändringar vid informationsdisken på medicinska biblioteket. Under året 2017 fick 

biblioteket en budget att skaffa nya informationsdiskar samt att det skulle ske en översyn av 

hela ytan (informationsmiljön), för att kunna skaffa in de bästa anpassade möblerna. Projekts 

uppdrag är att planera, organisera och genomföra översyn som skall resultera till förslag till 

förändringar. Utgångspunkten är användarperspektivet. Ansvaret för detta projekt gavs till 

Kundservisgruppen, och inom den skapades en arbetsgrupp som har ansvarat för projektet. 

Arbetsgruppen skall också beakta de mål och visioner som finns i ett dokument som heter 

”Underlag för framtagning av programhandling”. Detta dokument har jag inte läst, på grund 

av jag inte har tillgång till. 
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Chefen ger exempel på vad som kan ingå i projektarbetet, så som att kartlägga flöden och 

identifiera problem. Målen som läggs fram är: 

• Lättillgänglig personal och tjänster 

• Synlig och logisk placering av lån/hämtning av böcker/återlämning 

• Utökad självservice 

• Aktiv och synlig pedagogisk verksamhet 

 

4.3 Arbetsgruppens första möte 
Det första möte arbetsgruppen hade var den 01 mars 2017. På mötet ringades in vilka ytor 

projektet skulle arbeta med:  

• Ytan för informationsdiskarna 

• Utlånings- och återlämningsyta 

• Entréområdet 

• Inre information/bakjoursrum.  

Arbetsgruppen exkluderade magasinet från projektet. Arbetsgruppen bestämde att de skulle 

också kartlägga vilka tjänster och arbetsuppgifter som skall ingå i projektet: 

• Kartlägga de arbetsuppgifter som utförs i informationsdisk/bakjoursrum 

• Fundera över våra arbetssätt  

• Se över olika funktioners placering 

• Kartlägga de processer som sker i informationsdisk/bakjoursrum 

• Sökhjälp, posthantering/postleveranser 

• Returarbete 

• Utlåning av referensmaterial (hörlurar, anatomiska modeller, adaptrar mm) 

• Hämthyllan 

• Generell infopunkt (Hur hittar jag salen…) 

Arbetsgruppen bestämde också under mötet vilka mål och värdeord som man skulle arbeta 

med i projektet: 

• Lättillgänglig och synlig personal och service/tjänster 

• Användarperspektiv - använda ytorna på ett bättre sätt för användarna 

• Tydligare vilken service vi erbjuder 

• Tydligare sökhjälp 

• Välkomnande och inbjudande miljö 

• Bra ergonomi för både användare och personal / en lättarbetad yta för personalen 

• Modern entré och kundtjänst 

• Effektivare processer och bättre nyttjande av personalens tid 

• Självklara flöden i biblioteket (fokus besökare) 

• Enkel (intuitiv) hantering av lån/avhämtning/retur 

• ”Easy to get” – tillgängliga referensmaterial 

• Olika zoner markerade med ”lampor” 
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Arbetsgruppen bestämde sig att omvärldsbevaka och läsa litteratur på området, och man 

startade en grupp i Endnote där medlemmarna i arbetsgruppen kunde dela med sig av 

information och idéer. Arbetsgruppen bestämde sig för att ha en workshop – orsaken var att 

få med hela personalen i projektet.  

Den 14 mars hade arbetsgruppen möte där de planerade inför workshopen. De planerade hur 

mycket tid allting skulle ta, och vad man behövde för material till den. Arbetsgruppen 

bestämde sig att ha fyra grupper i workshopen. Arbetsgruppen funderade vidare på att göra 

en observation av personalen och besökarna, samt att personalen skulle föra dagbok. 

Arbetsgruppen bestämde sig för att skjuta upp frågan angående dagbok och observationen. 

De diskuterade också namnet skulle vara på detta projekt. Arbetsgruppen avslog namnet 

infopunkt eftersom de inte ville på förhand bestämma vad detta projekt skulle handla om. 

Användarmöte och kundtjänst avslogs. Arbetsgruppen bestämde sig för att testa namnet ”ny 

info” eller ”ny info 2018”. En i arbetsgruppen skulle ta kontakt med det yttre teamet från 

universitetsbiblioteket, eftersom de hade haft en workshop 2015 för att fråga om de hade kvar 

underlaget de hade använt. 

4.4 Workshop 
Den 31 mars höll arbetsgruppen workshopen. Fyra grupper som hade en och en halv timme 

på sig att arbeta. Målet med workshopen var att grupperna skulle skriva ner idéer på hur de 

vill ha det utformat i ytan. Denna yta definierar arbetsgruppen som informationsmiljön, den 

innehåller informationsdisken, hämthyllan och det inrerummet. Grupperna bads tänka fritt 

och inte fundera på pengar eller begränsningar enbart på hur de vill ha det. Grupperna skulle 

fundera på konsekvenser som kunde uppstå med den nya uppsättningen. De fick en karta de 

kunde rita på och papper att skriva ner idéerna på. De fick också mål och värdeord att ha med 

när de arbetade: 

• Användarfokus 

• Lättillgänglig personal och service 

• Välkomnande och inbjudande 

• Lättarbetad och bra ergonomi 

• Effektiva processer 

• Tydligt – Lättillgängligt – Modernt – Effektivt – Välkomnande – Intuitivt 

 

Efter workshopen sammanställdes gruppernas idéer och tankar. Det fanns ingen klar 

gemensam ide om vad som kunde göras vid utlåningsplatsen. Hämthyllan ville alla grupper 

att besökarna skulle kunna hämta böckerna från själva. Tre grupper ansåg att hyllan inte 
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skulle flyttas från den dåvarande platsen i informationsmiljön bakom informationsdiskarna. 

Besökarna kunde bara gå och hämta boken utan att fråga.  

Alla grupper ansåg att: 

• återlämningsplatsen var bra 

• informationsdisken inte behövde vara lika stor 

• olika idéer om hur informationsdiskarna kunde se ut 

• det inrerummet kunde användas till ett dropp in rum där besökarna kunde få sökhjälp 

och annan hjälp som berör boka en bibliotekarie.   

Den 03 april hade arbetsgruppen ett möte angående workshopen. Det man tog med från 

workshopen var att alla ansåg att det inrerummet kunde användas till någonting annat.  

Arbetsgruppen bestämde sig att a: inventera vad som fanns i rummet och b: vad personalen 

använder rummet till. De diskuterade nyttan av att ha inrerummet som ett dropp in funktion 

och vilka konsekvenserna det kunde ha för de som driver ”boka en bibliotekarie”. 

Den 11 april 2017 hade arbetsgruppen haft ett möte där de presenterade sin inventering av 

inrerummet. En person i arbetsgruppen var i kontakt med personal som arbetar inom IT på 

Universitetsbiblioteket för att fråga om de kunde bidra till projektet. Arbetsgruppen skulle ha 

möte med Universitetsbibliotekets IT-avdelning den andra maj. Under mötet i april 

diskuterade arbetsgruppen hur de skulle gå vidare med projektet, och hur deras relation ser ut 

med lokalöversyn gruppen. Vem denna grupp är nämns inte i mötesprotokollet. De bestämde 

sig att de måste formulera mål som är baserat på ”underlag till programhandling för lokaler” 

för att kunna presentera mål och idéer till ett möte med lokal översynsgruppen. Vad 

”underlag till programhandling för lokaler” refereras till kommer inte fram. 

4.5 Sammanställnings dokument om vårterminen 
Det sista dokument jag har tillgång till är en sammanställning av projektets gång under 

vårterminen 2017. Mycket av innehållet i dokumentet finns beskrivet tidigare. Det som är 

nytt i detta dokument är mötet med IT personalen. Den andra maj hade arbetsgruppen ett 

möte med Universitetsbiblioteks IT-avdelning. Syftet var att få idéer och input kring 

projektet. Det som noterades från mötet var: 

• Viktigt att identifiera vad som funkar med nuvarande lösning 

• Viktigt att vi bestämmer oss för vad som är den förväntade effekten av förändringarna 

• Identifiera vilka farhågor och förväntningar som finns bland personalen på MB 

• Viktigt att skapa en gemensam bild av nuläget 

• Viktigt att alla vet varför något ska göras 

• Kommunicera löpande – kanske stående punkt på APT 
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• ”Rama in tjänsten” – varför kommer användarna till disken? Vad är meningen med 

disken? 

• Ha ett aktivitetsbaserat tänk 

• Ta vara på studenternas kreativitet 

• Ta reda på vad användarna uppskattar i andra miljöer 

• Skapa olika scenarios att ta ställning till 

• Förändringarna ska stötta de förväntningar som finns 

• Idé att göra tester/intervjuer med nya studenter till hösten 

Under tiden 22 maj till 2 juni genomförde arbetsgruppen observationer av besökare. Totalt 

satte man åtta timmar på detta. Syftet var att undersöka hur besökarna använde 

informationsmiljön. Om de kunde intervjuades besökarna med frågorna: 

”Vad har du gjort/gör du på biblioteket idag och hur gick det?”, ”Om du fick ändra något 

kring detta, vad skulle det vara?”, Är det något du upplever som särskilt krångligt eller svårt 

att hitta?” samt ”Är det något särskilt du tycker fungerar bra/smidigt?”  

Noteringarna arbetsgruppen hade från observationsstudien var: att de flesta lånade och 

hämtade böcker. Folk viste inte vad det inrerummet var till för, men det såg trevligt ut. Vissa 

visste inte hur man återlämnade böcker.  

Arbetsgruppen bestämde sig att gå vidare på tre olika punkter i projektet: diskarna, placering 

av lånefunktionerna och det inrerummet. Arbetsgruppen skrev ner förslag på vad de konkret 

kunde göra. Med diskarna avsågs att man ville plocka bort en av diskarna och testa det i 

några månader. Med lånefunktionerna hade man förslaget: ”skissa upp förslag till ny 

placering av lånefunktionerna, komma överens om en placering och pröva den 

uppställningen. Utför sedan en observation av det”. Om det inrerummet har de skrivet två 

förslag. ”1: rummet används för många funktioner, och man minskar på innehållet i rummet 

så att det kan användas för flera funktioner. 2: rummet användas endast för boka en 

bibliotekarie och anpassad endast för det.” 
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4.6 Höstterminen 2017 
Den 13 september var jag med på ett möte som observatör. Mötet var mellan arbetsgruppen 

och gruppen som har hand om ”boka en bibliotekarie”. Målet med detta möte var att 

diskutera om att ha det inrerummet som ett rum enbart för tjänsten ”boka en bibliotekarie”. 

Arbetsgruppen gav ut ett papper där de hade skrivit ner de förslag och idéer de hade fått in på 

workshopen. ”Boka en bibliotekarie” gruppen hade många frågor om detta. Det boka en 

bibliotekarie gruppen funderade mest på var att, vem skulle bemanna det inrerummet och hur 

ofta och om de skulle få rummet för sig själva? Det är fyra personer i ”boka en bibliotekarie” 

gruppen, och de hade fasta tider då de kan arbeta med ”boka en bibliotekarie” och de arbetar 

redan på full kapacitet. ”Boka en bibliotekarie” funderade vad exakt man vill man lösa med 

att ha det som ett dropp in rum. Andra förslag var att skippa helt att boka och bara ha det som 

dropp in. ”Boka bibliotekarie” bestämde sig att inom gruppen måste de arbeta vidare med 

denna fråga, eftersom det fanns för många oklarheter. Arbetsgruppen skulle även titta på 

andra bibliotek för att ta reda på hur de har löst det med dropp in. 

4.7 Personalmöten  
Den 03 oktober var jag med på ett personalmöte för hela personalgruppen. Här presenterade 

arbetsgruppen de två olika uppsättningarna av informationsdiskarna man har planerat att 

pröva på. Plocka bort en disk och pröva att arbeta bara med en disk i tre veckor Och den 

andra uppställning- att ha en disk, och ett mindre ståbord med en laptop. Alla i personalen 

skulle få en loggbok där man skulle skriva ner sina åsikter och tankar. Personalen på mötet 

var glada och nöjda med detta upplägg. Laptoppen diskuterades också om, om den skal vara 

fastbunden till bordet på grund av säkerhetsskäl. 

Den 24 oktober var jag på ett personalmöte. Arbetsgruppen presenterade den andra 

uppsättningen av informationsdiskarna, att man skulle sätta ut ett ståbord. På ståbordet skulle 

finnas en laptop, men den har inte bibliotekssystemprogrammet på sig, på grund av 

säkerhetsskäl. Frågan om vad policy skulle vara om datorn, är den bara för personalen, eller 

får besökare använda den? Arbetsgruppen beslöt att sätta en lapp på datorn, att den är för 

personalen. Det fanns fundering om skrivaren skulle vara kopplat till laptoppen. Frågan fick 

inget klart svar. De två olika uppsättningar av informationsdiskarna skulle utvärderas den 14 

november. 
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4.8 Insamling av åsikter av besökarna 
Under de två uppsättningarna av informationsdiskarna satt arbetsgruppen ut en White board 

där man ville på åsikters av besökarna om vad de tyckte om uppsättningarna av 

informationsdiskarna. Tavlan fylldes snabbt, men inga åsikter kom om diskarna. Besökarna 

skrev om att det var kallt på biblioteket, att filtar kunde skaffas in, en kaffeautomat borde 

finnas, längre öppettider, skaffa handsprit till toaletterna och renovera tysta läsesalen. 

Biblioteket tog åt sig dessa åsikter och i slutat av november gav de ut en lista på de största 

åsikterna och vad de hade planerat att göra. Filtar skulle köpas in, värmen hade slagits på, 

kaffeautomat skulle funderas på, och man skulle skaffa in handsprit till toaletterna. Men att 

köpa in handsprit stoppades av Landstinget som har som policy att det inte skall finnas 

handsprit på toaletterna. 

4.9 Utvärderingsmöte 
Den 10 november hade arbetsgruppen planeringsmöte inför utvärderingsmötet. Utvärderings 

mötet uppsättningarna av informationsdiskarna skulle ske samma dag och tid de hade 

personalmöte. Det gruppen planerade hur utvärderingsmötet skulle se ut. Det man kom fram 

till var att personalen skulle få skriva ner positiva åsikter och negativa åsikter kring 

uppsättningar av diskarna. Och efteråt skulle man ha en öppen diskussion där alla fick prata. 

Utvärderingsmötet om de två uppsättningarna skedde den 14 november. Arbetsgruppen 

började mötet med att förklara vad syftet var. Hela personalen var med, och de skulle ha med 

loggboken de hade fört. Arbetsgruppen gav lappar till alla där de fick skriva ner positiva 

åsikter eller händelser. Vissa förstod inte vad man skulle göra. Efter det samlades lapparna in 

och personalen fick nya lappar där de skulle skriva ner negativa saker de hade upplevt eller 

åsikter. Medan de skrev så gick arbetsgruppen igenom de positiva lapparna för att söka efter 

gemensamma drag. Efter det samlades de negativa lapparna in och arbetsgruppen gick 

igenom de negativa lapparna på samma sätt. Under tiden startade arbetsgruppen en öppen 

diskussion om åsikter personal har haft under uppsättningarna. En gemensam åsikt som kom 

upp var att vissa i personalen inte viste om informationsmiljön skulle vara öppen, så att 

besökare skulle få komma in bakom diskarna, eller inte. Hälften av personalen tyckte om 

eller var neutral angående ståbordet. Andra hälften var negativt inställd eftersom de ansåg att 

det inte gav nånting.  

En i personalen ansåg att gränsen var informationsmiljön går var för lös. Vissa visste inte vad 

själva idén med de två uppsättningar var. En i personalen talade om en rörlig bibliotekarie. 

Bibliotekarien skall inte sitta bakom disken, utan skall röra sig runt i biblioteket, för att lättare 
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fånga upp frågor och stämningar i biblioteket. Personalen diskuterad också om att byta plats 

på diskarna, för att skärmen på stora bordet skymmer sikten mot entrén. 

Den 12 december hade de personalmöte. Mötet började med att chefen presenterade att de 

hade vunnit ett pris igen. Priset ges ut av studenterna på universitetssjukhuset till personer 

eller organisationer som har hjälpt dem under utbildningen. Detta var tredje gången 

medicinska biblioteket hade fått detta pris. Personalen var glada och stolta över detta. Under 

mötet pratade arbetsgruppen om hämthyllan som hade ställts ut, och varit ute ett par veckor. 

De diskuterade om hur man skulle göra med böckerna i hyllan. Nu har man namnlappar i 

böckerna så att personen kan hitta sina beställda böcker. Detta ville personalen inte ha, 

eftersom av det bryter mot bibliotekslagen. Ingen skall få veta vem som lånar vad. På 

Universitetsbibliotek har man på samma sätt, med namn i boken. Det talades om att 

medicinska biblioteket måste följa samma standard som Universitetsbibliotek när det kommer 

till hämthyllan och lappar. En ide som kom upp var att istället för namn kunde man sätta 

lånekorts nummer på lappen. Ett annat problem som togs upp var att man planerar att byta ut 

sitt biblioteksdatasystem, eftersom det är föråldrat. Och om lapparna i böckerna på 

hämthyllan skall ändras måste man göra ändringar i datasystemet. Vissa i personalen ansåg 

att IT gruppen inte vill sätta tid på det. Ingen klar konsensus kom fram till vad man skall 

göra.  

4.10 Intervju med arbetsgruppen 
Den 14 december hade jag en intervju med en av personerna i arbetsgruppen. (Intervjuguiden 

finns i bilagorna). Intervjun handlade om det agila arbetssättet, projektmål, varför de behöll 

ståbordet och andra frågor om projektet.  

Arbetsgruppen bestämde sig för att behålla ståbordet får att de ansåg att det var flera i 

personalen som ville behålla bordet och i arbetsgruppen fokuserade man mera på att byta 

plats på diskarna. I tidiga dokument om projektet skulle exkluderar magasinet. Orsaken var 

magasinet inte passade in i projektet och att budgeten inte skulle räcka till magasinet och 

informationsmiljön. Loggboken som gavs till personalen hade som syfte att hjälpa personalen 

med utvärderingarna. Jag ställde frågan: om projektet görs för personalen. Svaret var nej, 

men att informationsdisken är en viktig arbetsyta för personalen så deras åsikter var viktiga. 

Hur mycket arbetsgruppen arbetar med projekten varier från vecka till vecka, beroende på 

arbetsbörda. Under testperioder fanns det inte mycket att göra, och under utvärdering fanns 

det mera. Arbetsgruppen hade inte spenderat nånting av budgeten ännu. De vill göra så 

mycket de kan med det material de har till hands. Det gör att alla tester inte är optimala. 
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Exempel som gavs på detta var att om ståbordet skulle behållas skulle det vara höj och 

sänkbart. Det ståbord man hade haft under uppsättningarna var inte höj och sänkbart. 

Hämthyllan hade det varit länge tal om i organisationen. De har inte flyttat ut den tidigare på 

grund av det problem som de har nu: att vem som helst kan se vilken bok en låntagare har 

beställt.  

Det fanns inget klart svar om det agila arbetssättet hade underlättat projektet. Projektet hade 

ingen skild agil tavla så fanns på kundservicegruppens agila tavla. Orsaken som gavs för man 

inte har en egen tavla var att det inte finns fysiskt rum i kontoret för en egen tavla. Sista 

frågan var om målen i projektet. Svaren var samma som man hade get tidigare, ergonomiskt, 

bra flöde etc. Men målet är för det inre rummet var oklart, eftersom det kom som en liten 

chock för arbetsgruppen under workshopen. Ingen i personalen hade tidigare talat om at ha 

inre rummet som dropp in för sökhjälp eller ”boka en bibliotekarie” tjänsten. Så man utreder 

vad målen är för det inrerummet. 

4.11 Sista observationen 
Den 19 december var jag med på ett möte som arbetsgruppen hade. Det var ett internt möte 

där de skulle bestämma vad arbetsgruppen skulle göra med projektet efter julen. Det talades 

om att ha ett till möte med gruppen som har hand om boka en bibliotekarie, att se om det är 

möjligt att göra en resa till ett annat bibliotek för att se hur det biblioteket har det i 

informationsmiljön, och att gå igenom vad arbetsgruppen skall göra med inrerummet. De 

beslutade sig att boka in ett till möte med ”boka en bibliotekarie” gruppen, för att höra om de 

internt har kommit fram om vad de anser som att ha ett dropp in funktion för ”boka en 

bibliotekarie”. Arbetsgruppen skulle skapa ett förslag till en schemaläggning för boka 

bibliotekarie, där man har med inbokade dropp in tider. Arbetsgruppen skulle också ännu en 

gång gå igenom vad som fanns i det inrerummet och vad av det som måste finnas i det. Det 

fanns många tankar och idéer om vad arbetsgruppen kunde göra, men inga konkreta förslag. 
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5 ANALYS 

Analysen görs utgående från de två forskningsfrågorna. 

Den första frågan var: 

Hur kan vi förstå beslutprocessen i projektet om att förbättra informationsmiljön vid 

medicinska biblioteket?  

Under projektets gång hade arbetsgruppen många möten angående hur de skall gå vidare med 

projektet. De hade en workshop för att få med personalens åsikter och de hade uppställningar 

i informationsmiljön för att få flera åsikter av personal och besökare. Efter den första 

workshopen i mars ansåg alla i workshopen att det inrerummet kunde användas till någonting 

annat. Arbetsgruppen bestämde att man skulle arbeta vidare med inrerummets funktion. 

Enligt kommunikativ rationalitet är beslutsprocessen förståelseorienterad istället för 

resultatorienterad. Med detta menar Habermas att under beslutsprocessens gång är det av 

större vikt att komma fram till en kompromiss som alla i organisationen är nöjda med istället 

för att uppnå de mål man har satt (Eriksen 1997, s 42).  

Focus under projektets gång har varit på att ha möten. Arbetsgruppen hade som mål att 

komma fram till en optimal lösning som alla kunde vara överens om. Det har inte gjorts en 

utvärdering baserad på andra kriterier än åsikter. Ett exempel på när åsikter användes för att 

ta beslut var under utvärderingsmötet. Arbetsgruppen bestämde sig för att behålla ståbordet, 

eftersom de ansåg att det var flera personer som ville ha det kvar. Orsaken som gavs under 

intervjun med arbetsgruppen var att de ville fortsätta att pröva med ståbordet för att se vad 

personalen anser om att biblioteksdatasystemet på laptoppen. Genom projekts gång så är det 

personalens åsikter som har varit en ledad del av de besluts som har tagits. Åsikter och 

kommunikation har varit en ledande faktor i beslutsprocessen.  

Tittar man på vad Habermas sätter för krav för att kommunikativ rationalitet skall fungera så 

ser man spår av detta i beslutsprocess. Första kravet Habermas sätter är att det skall finnas 

tillfällen för att alla i organisationen skall få argumentera fritt och öppet. När arbetsgruppen 

har informerat personalen om ändringar som de skall göra, eller när de frågar efter åsikter har 

detta gjorts på möten där det är förväntat att hela personalen skall vara med. De strävar att få 

in åsikter av alla i personalen, och under mötena har de lyssnat på vad personalen har kommit 

med för åsikter. De andra punkter som Habermas sätter som krav är svårare att utvärdera. Till 

exempel är det svårt att utvärdera om alla talar sanning vid mötena eller om alla är beredda på 

att byta åsikter (Eriksen 1997, s 92).  
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Den Andra frågan var: 

Hur använder arbetsgruppen information för att ta beslut i projektet? 

De tillfällen där arbetsgruppen uppenbart samlat in information är workshopen, möten med 

personalen, pröva på att ha de olika uppsättningarna i informationsdisken och försök att få 

åsikter av besökarna. Arbetsgruppen har samlat på sig mycket information men vid 

skrivandet av denna text har de inte tagit några slutliga beslut. Enligt processmodellen så har 

man ett bestämt mål man vill uppnå men man vet inte hur man skall gå tillväga för att uppnå 

målen. Därav samlar man på sig mycket information för att försöka förstå hur man skulle 

kunna uppnå målen.  

Utvecklingssteget av processmodellen förklarar att man samlar på sig information i försök att 

hitta möjliga lösningar. Dessa lösningar kan vara färdiga lösningar eller specialgjorda 

lösningar. Under informationsinsamlingen kan det komma oväntad information som gör att 

man stannar upp och börjar om. Efter workshopen började arbetsgruppen fokusera mera på 

det inrerummet eftersom de ville utforska användandet av det som dropp in rum för sök hjälp. 

Enligt processmodellen kan man se, att när arbetsgruppen fick information om att personalen 

ville använda det inrerummet till nånting annat, så uppstod det nya möjligheter för projektet. 

Detta gjorde att de måste stanna upp och arbeta med den informationen. Detta är ett avbrott 

som Mintzberg beskriver. Mintzberg beskriver avbrott som nånting som gör att man går bakåt 

i beslutsprocessen. Beslutstagaren har arbetat på en lösning till sitt problem, men under 

utvecklingen av lösningen märker man att det inte kommer att fungera och därför går 

beslutstagaren tillbaka till början (Mintzberg 1976). 

Besluts kommunikation rutinen förklarar hur arbetsgruppen går till väga för att arbeta och ta 

till sig information i beslutsprocessen. Undersöknings steget av Besluts kommunikation 

rutinen menar att det sker under utvecklingssteget av beslutsprocessen. Mintzberg anser att 

Undersöknings steg används för att finna information eller bekräfta information. Exempel på 

att bekräfta information finner jag i de olika uppsättningar de prövade på. Den första 

uppsättningen arbetsgruppen prövade på var att bara ha en disk. Orsaken till att ta bort disken 

var att de ansåg att man inte längre behövde ha två stora diskar vid informationsmiljön med 

det arbete personalen gjorde där. De ville få bekräftat detta antagande och därför gjordes den 

första uppsättning för att bekräfta detta (Mintzberg 1976). 

Under intervjun med arbetsgruppen sade personen att den information de fick om det 

inrerummet var oväntat. Under det sista mötet pratade arbetsgruppen om hur de skulle flytta 
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runt diskarna. Men det problem de alltid stötte på var att de inte kunde ta ett beslut om detta 

förrän de visste vad det inrerummet skulle vara. Placering och storleken på diskarna påverkar 

hur man kan komma in i det inrerummet. Enligt processmodellen är detta början av 

lösningsutvecklingen. När ny information blir tillgänglig behandlar man den informationen 

för att utveckla en lösning så att man kan uppnå de målen man har satt för sig själv. De 

lösningar man tar fram kan vara färdiga lösningar, eller så tar man fram en specialgjord 

lösning. Under det sista mötet i december diskuterade arbetsgruppen om att göra ett besök till 

ett annat universitetsbibliotek för att se hur det biblioteket har lagt upp sin informationsmiljö. 

Detta är ett exempel på att leta efter färdiga lösningar till sitt problem. 

Enligt Choo så implicerar processmodellen ett stort informationsbehov eftersom man inte vet 

hur man skall uppnå de mål som har bestämts. Ju bredare och mer ofokuserade mål man har, 

desto mera information behöver man för att uppnå målen. De första målen som chefen skrev 

om i dokumentet ” Översyn av info-miljön på mb, uppdrag och inriktning” var: 

• Lättillgänglig personal och tjänster 

• Synlig och logisk placering av lån/hämtning av böcker/återlämning 

• Utökad självservice 

• Aktiv och synlig pedagogisk verksamhet 

I detta dokumentet, i protokoll eller vid möten står det inte eller framkommer det hur 

arbetsgruppen skall uppnå målen. Det betyder med andra ord att de måste pröva sig fram för 

att få veta hur de gå till väga för att uppnå målen. Ser man till de mål som arbetsgruppen 

själva satte vid första mötet ser man att de är många och spridda och inte särskilt konkreta. 

Under projektets gång har arbetsgruppen haft många och stora mål, men de har inte 

dokumenterat eller identifierat målens konkreta betydelse (Choo 2006, s 240).  

Beslutsprocessen i detta projekt kan förstås i termer av kommunikativ rationalitet och av 

processmodellen. Jag anser att det är dessa två teorier som kan förklara Beslutsprocessen, 

eftersom kommunikativ rationalitet fokuserar på kommunikationens inverkan på beslut. 

Processmodellen förklarar deras behov av information och hur de går till väga för att samla in 

och arbeta med den informationen. Det som väger mest i projektet är åsikter och möten och 

arbetsgruppen har ett stort informationsbehov. Det de har gjort under projektet är att samla på 

sig information, för att komma fram till hur de ska uppnå målen. Den informationen de har 

samlat på sig är åsikter och idéer om hur de anställda vill ha det i informationsmiljön, och 

sedan tagit beslut som de flesta i organisationen är överens om.  
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6 SLUTSATSER 

Arbetsgruppen har ett stort informationsbehov eftersom de inte vet hur de skall uppnå de mål 

de har satt för sig själva. Det hänger delvis samman med att de inte har definierat vad målen 

konkret betyder inom ramen av detta projekt. Vad en person anser är användarvänligt skiljer 

sig från en annans förståelse av begreppet. Därför måste arbetsgruppen ägna mycket tid på att 

samla in information om hur de skall uppnå målen och vad målen betyder. Arbetsgruppen 

samlar in information genom möten med anställda och besökare. Åsikter vägde mest 

eftersom målen kunde tolkas olika från person till person. Målen ändrades också med tiden 

allt eftersom arbetsgruppen samlade in mera information vilket gjorde att nya möjligheter dök 

upp. Målen är också många eftersom projektet är brett med flera olika områden. 

Det agila arbetssättet har också påverkat projektets gång. Det agila arbetssättet värderar 

flexibilitet och kommunikation. Detta arbetssättet förutsätter att målen kommer att förändras 

under projektets gång och det ser man i detta projekt. Det inrerummet ändrade projektet när 

det fick en större plats efter workshopen. Men genom att arbetsgruppen arbetar agilt så kan de 

hantera dessa förändringar eftersom arbetssättet förväntar att mål och medel ändrar under 

projekts gång.  

Detta är nånting som inte verkar vara ett problem för arbetsgruppen. Jag fick intrycket att de 

ville uppnå den optimala lösningen vid informationsmiljön. Målen har lämnats öppna med flit 

så att de kan få in så många åsikter och tankar som möjligt. Arbetsgruppen arbetar på att hitta 

en optimal lösning till informationsmiljön.  Men på grund av de stora och lösa målen är 

vägen till den optimala lösningen oklar. För att lättare arbeta mot en optimal lösning borde de 

arbeta på att konkret komma fram till vad målen betyder i detta projekt. Arbetsgruppen skulle 

behöva sätta in del mål för de tre olika sakerna i projektet - informationsdiskarna, hämthyllan 

och det inrerummet. Dessa del mål skulle vara specifika för just dessa områden. 

Forskningsfrågorna som lade grunden för denna studie gjorde att jag fokuserade mycket på 

att förklara beslutsprocessen och informationshantering i projektet och därför lämnades andra 

aspekter bort. Fortsatt forskning skulle kunna fokusera på dynamiken mellan ett större 

Universitetsbibliotek och ett mindre bibliotek. Hur det mindre biblioteket påverkas av att vara 

en del av en större organisation, där det mindre biblioteket måste följa standard och regler 

som sättas av den större organisationen. 

Det agila arbetssättet skulle också kunna vara en fortsatt forskning. Hur det påverkar 

beslutsprocessen eller hur det agila arbetssättet kan bidra till biblioteksorganisationer. 
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8 BILAGOR 

Intervjuguide chef    

Richard Andersson 

Början 

Hur länge har du varit chef? 

Huvudfrågor. 

När bestämde ni att det börja med projektet? 

Har det varit länge på tapeten? 

Vad anser du att det är ni vill lösa med projektet? 

Varför måst det problemet lösas? Vad är det som inte funkar? 

För vem gör ni detta projekt? 

Ni har talat om att det finns 4 sackar ni vill lösa med projektet, hur kom det till sig att dessa 

sackar blev indragna? 

Vad var gnistan som gjorde att ni vill börja? 

Hur mycket lägger du dig i arbetet? 

Kan du berätta om hur Y och X blev indragna i projektet? 

När ni tar ett beslut i en sån här projekt, hur går det till? 

I en rapport skrev ni att ni hade fåt budget för detta… berätta. 

 

Intervju med arbetsgrupp 

Intervjuguide. 

Tankegång i projektet. 

Varför bestämde ni er att behålla ståbordet? Förståelse 

Hur mycket funderar ni om budgeten? Tid 

Vilken sorts information anser ni har störst vikt i projektet? 
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Vad är målen enligt er för projektet? Målen 

Kan ni beskriva konkret hur ni arbetar med det agila arbetssättet? Förståelse 

Vad tycker ni om att arbeta med agila?  

Det var ju mycket tal om hämthyllan, varför hände inget tidigare? Mål 

 

 


