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Förord: 

Ett stort tack till Datorstödsgruppen vid Umeå Universitetsbibliotek för att de ställt upp och 

låtit mig utvärdera deras verksamhet. Tack även till de i passpersonalen vid Huvudbiblioteket 

på Umeå Universitetsbibliotek som ställt upp och svarat på mina enkätfrågor. Jag vill särskilt 

tacka Lizette Nilsson vid Datorstödgruppen för all hjälp. Slutligen vill jag tacka min 

handledare Ingrid Schild vid Sociologiska Institutionen för alla hennes synpunkter.  
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 Sammanfattning: 

Syftet med utvärderingen är att göra en kvalitativ bedömning av hur verksamheten bedrivs 

inom Datorstödsgruppen. Studien bygger huvudsakligen på hur Datorstödsgruppen ser på sin 

egen verksamhet och undervisning ut mot passpersonalen (passtjänstgörande), kopplat till hur 

passpersonalen i sin tur upplever Datorstödsgruppens verksamhet och undervisning. 

Utvärderingen sker för Datorstödsgruppen i främjande syfte för Umeå Universitetsbibliotek.  

Metoden består av en kvalitativ studie i form av en processutvärdering där studien bygger på 

enskilda intervjuer med individer i Datorstödsgruppen, en anonym enkät till passpersonalen 

på HB (Huvudbiblioteket), och koppling mellan Datorstödsgruppens målsättning och Svensk 

Biblioteksförenings rekommendationer för god verksamhet. En koppling sker även till 

relevanta artiklar som beskriver den tekniska utvecklingen på universitet/högskolebibliotek 

vilket har lett till att IT relaterade färdigheter idag krävs bland bibliotekarier. Detta påverkar 

Datorstödsgruppens verksamhet och passpersonalen.  

Utvärderingen ämnar besvara följande utvärderingsfrågor:  

1. Vad anser Datorstödsgruppen om den egna verksamheten och om den egna undervisningen 

till passpersonalen? 

2. Är passpersonalen vid HB medvetna om Datorstödsgruppens verksamhet, vad som är deras 

arbetsområde och vilket stöd de kan erbjuda? 

3. Erbjuder Datorstödsgruppen den undervisning och stöd i IT kompetens som passpersonalen 

behöver?  

4. Vad anser passpersonalen vid HB om Datorstödsgruppens undervisning? 

I samband med de tre enskilda intervjuerna med Datorstödsgruppens ansvariga och en 

medlem ur gruppen kom det fram att Datorstödsgruppens verksamhet inte är helt 

tillfredställande. Vissa viktiga områden är bristfälliga något som intervjupersonerna även 

själva uppmärksammade. De kom fram till att kommunikationen mellan Datorstödsgruppen 

och passpersonalen kan förbättras och en ansvarig nämnde även kommunikationen mellan 

Datorstödsgruppen och ledningen vid UB (Universitetsbiblioteket). Två av intervjupersonerna 

kom även fram till att det finns ett syfte med att erbjuda fler undervisningstillfällen och 

repetitionstillfällen på tidigare undervisning för passpersonalen. Passpersonalen i sin tur är 

medvetna om Datorstödsgruppen men har inte full koll på vad gruppen arbetar med då de 
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mestadels nämner stöd och undervisning till passpersonal. De flesta anser att det finns ett 

behov och till och med ett stort behov av Datorstödsgruppen. Det finns delade meningar om 

undervisningstillfällena är tillräckligt ofta och på hur undervisningen utförs. Utifrån hur vissa 

av passpersonalen svarat är de inte helt nöjda, undervisningen och stödet kring IT frågor kan 

därmed utvecklas från Datorstödsgruppens sida.  

Några i passpersonalen upplevde att det var svårt att få tag på medlemmar ur 

Datorstödsgruppen vid support ärenden och var intresserade av att en jourlista upprättades. 

Samtliga av passpersonalen som besvarade enkäten ansåg att en bibliotekarie behöver kunna 

IT, dock varierade svaren en del i hur mycket man borde kunna och även lite grann på vad. 

Många nämnde dock att man bör ha en allmän kompetens och kunna svara på frågor om hur 

man skriver ut, sparar på USB minnen etc. Någon ansåg att vad och hur mycket man bör 

kunna beror på vilka arbetsuppgifter man har. Av enstaka enkätsvar uppmärksammades en 

viss tendens av att skjuta ifrån sig det egna ansvaret med att lära sig IT till Datorstödsgruppen. 

Den tidigare forskningen uppmärksammar att IT kompetens hos bibliotekarier idag är viktigt i 

takt med att universitetsbiblioteken blir allt mer tekniska. Det är av stor vikt att 

Datorstödsgruppen fortsätter att undervisa och ge stöd på IT området och att passpersonalen 

blir mer aktiva i processen och även tar till sig kunskaperna. Konceptet the ”blended 

librarian” vars syfte är att sammanföra den traditionella bibliotekariens färdigheter med 

dagens tekniska färdigheter är värt att sträva efter för att se till Umeå Universitetsbibliotek 

inte marginaliseras. Sammanfattningsvis har Datorstödsgruppen en fungerande verksamhet 

som kan bli ännu bättre med hjälp utav rekommendationerna nedan.  

Rekommendationer:  

 Bli tydligare med att informera om ansvarsområdet för Datorstödsgruppen till 

passpersonal och eventuellt ledning. Informera gärna tillsammans med Repro 

avdelningen  

 Upprätta riktlinjer för undervisning, ta fram arbetsmaterial och erbjud fler 

undervisningstillfällen och repetitionstillfällen för passpersonalen 

 Avsätt en del av tjänsten till arbete med Datorstödsgruppens verksamhet  

 Lyft fram the ”blended librarian” konceptet vid undervisning och 

informationstillfällen till passpersonal och eventuellt ledning 

 Ventilera synpunkter/åsikter gemensamt med passpersonal och ledning 
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Förkortningar: 

HB – Huvudbiblioteket 

MB – Medicinska Biblioteket 

UB – Umeå Universitetsbibliotek 

UMDAC - Umeå Universitets Datorcentral  
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1. Introduktion: 

Vid denna utvärdering kommer Datorstödsgruppens verksamhet vid Umeå 

Universitetsbibliotek (UB) att utvärderas med en konkret förankring på Huvudbiblioteket 

(HB). Utvärderingen bygger i huvudsak på hur Datorstödsgruppen ser på sin egen verksamhet 

och undervisning ut mot passpersonalen kopplat till hur passpersonalen i sin tur upplever 

Datorstödsgruppens verksamhet och undervisning. Utvärderingen ämnar belysa på vilka sätt 

Datorstödsgruppens verksamhet kan förbättras och utvecklas. Beteckningen IT och IT 

kompetens i detta utvärderingssammanhang syftar på den publika datormiljön vid HB 

(datorer, och relaterade komponenter som dataprogram, ordbehandlingsprogram, USB 

minnen, kopiatorer och skrivare).  

1.1 Bakgrund:  

Utvärderingen är ett utvärderingsuppdrag som har utvecklats genom en korrespondens med en 

anställd bibliotekarie vid Umeå Universitetsbibliotek, tillika medlem i Datorstödsgruppen.  

Den anställda bibliotekarien tog upp förslaget om utvärdering med ansvarig inom 

Datorstödsgruppen som samtyckte till att utvärderingen skulle utföras. I samband med 

korrespondensen med bibliotekarien fick jag detta svar som förklaring till varför 

Datorstödsgruppen valt att tackat ja till utvärderingen:  

 Vi är en relativt ny grupp och är också de första på UB som testar just denna förvaltningsmodell 

[systemförvaltningsmodellen pm3]. Passpersonalen har också delvis en annan uppfattning än 

gruppen och ledningsgruppen om vårt uppdrag. De ville egentligen ha en särskild IT-disk, 

medan vi anser att IT-frågor är en del av passen och hellre vill höja allas IT-kompetens. All form 

av utvärdering utifrån är bra. 

Grunden till Datorstödsgruppen lades under våren 2007 med motiveringen att den publika 

datormiljön vid UB kraftigt utökats, att en rad nya funktioner, tjänster och program 

tillkommit. Därför ansågs det att det krävdes en god förvaltning som kan utveckla 

datormiljön, som kan fungera smidigt och effektivt när problem dyker upp. 

Datorstödsgruppens verksamhet kom ingång aktivt i slutet av 2007. Innan HB och MB 

(Medicinska Biblioteket) bildade en gemensam datorstödsgrupp 2007 fanns en egen på MB
1
  

Under december månad 2008 utförde Umeå Universitetsbibliotek i samarbete med 

undersökningsföretaget Compile Solutions en kundundersökning vid både HB och MB som 

                                                           
1
 Jonsson, K (2007) PM angående den publika datormiljön, Umeå Universitetsbibliotek 
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delvis berörde den publika datormiljön vilket är Datorstödsgruppens arbetsområde. I en 

offentlig analysrapport av kundundersökningen från våren 2009 framgår det att en del 

låntagare upplever vissa brister hos passpersonalen som berör kompetens inom den publika 

datormiljön. 
2
 Denna utvärdering grundar sig delvis på dessa fynd och står som en motivering 

till utvärderingen. I analysrapporten framkommer även information om vad 

Datorstödsgruppen därmed vill åtgärda och förbättra utifrån kundundersökningen. 

Datorstödsgruppens föreslår att de skall fortsätta med sitt arbete att kompetensutveckla 

personalen och sig själva i frågor rörande datorer, skrivare, kopiatorer m.m.
3
 Konkreta förslag 

på hur IT kompetensen kan höjas vid HB är bland andra via information i UBWikin om 

Datorstödsgruppen och den publika datormiljön och genom korta genomgångar som sköts av 

Datorstödsgruppen och avdelningarna Repro och Yttre teamet.
4
 Repro avdelningen är 

ansvarig för kopieringsfunktioner och drift och upphandling av dessa på HB och Yttre teamet 

är ansvarig för den yttre miljön (där låntagare och passpersonal vistas) på HB.  

I Datorstödsgruppens förvaltningsplan (verksamhetsplan) från 2009 framkommer även ett 

behov av att öka kunskapen både bland personal och ledning om Datorstödsgruppens 

verksamhet.
5
 Som åtgärd till detta satte Datorstödsgruppen därför upp ett delmål för 2009 som 

bland annat innebar att man skulle informera vid passmöten, utföra presentationer i 

ledningsgrupper vid behov och fortsätta utbildningsinstanser för personalen. Hur väl detta 

delmål har uppfyllts kommer att behandlas under resultatdelen. 

1.2 Utvärderingsobjekt:  

Datorstödsgruppen består för närvarande av 12 anställda bibliotekarier vid Umeå 

Universitetsbibliotek (varav två stycken är ansvariga för deras verksamhet). Dessa 12 

personerna inom gruppen har ett gemensamt intresse av IT frågor inom den publika 

datormiljö som berör deras arbetsplatser. 

Grovt sett så fungerar datorstödsgruppen som en ”buffert” mellan verksamhetssidan, dvs 

personalens/studenternas krav på UB:s publika datormiljö, och de faktiska utförarna av många 

åtgärder, dvs IT-avdelningen vid UB och Umdac. Datorstödsgruppen koordinerar arbetet med att 

                                                           
2
 Umeå Universitetsbibliotek (2009) Analys av kundundersökning genomförd i december 2008, pp.21 

3
 Ibid., pp.21 

4
 Ibid., pp.14 

5
 Datorstödsgruppen (2009) Förvaltningsplan för objektet UB- publik datormiljö, pp.7 
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realisera de krav/behov verksamheten (studenter/personal m.fl) har på UB:s publika datormiljö 

och sammanför på så sätt bibliotekets kärnverksamhet och IT-verksamhet.
6
 

Deras verksamhetssyfte är som beskrivet i citatet ovan men även att utbilda sig själva inom IT 

och utveckla IT kompetensen hos passpersonalen genom att erhålla praktiska lektionstillfällen 

om den publika datormiljön (datorer, USB, skrivare etc.) De ser även till att sprida 

information om nyheter kring den publika datormiljön på HB och kring nyheter på IT området 

till passpersonalen på passmöten. Datorstödsgruppen är även ansvarig för 

utskrivningsfunktionerna vid HB, att tillverka användarmanualer till skrivarna, att skriva 

manualer om den publika miljön som passpersonalen kan ha tillgång till vid passtjänstgöring, 

samt att agera som support vid passtjänstgöring för passpersonalen. Datorstödsgruppen 

samarbetar med UMDAC (utvecklar, förvaltar och driver IT- systemet vid Umeå Universitet
7
) 

och UMDACs konsulter och med IT- avdelningen vid Umeå Universitetsbibliotek.  

1.2.2 Datorstödsgruppens målsättning: 

I Datorstödsgruppens förvaltningsplan (verksamhetsplan) för UB publik datormiljö 2009 

återfinns bl.a. verksamhetens syfte, vad Datorstödsgruppen ansvarar för och vad som är deras 

målsättning. Följande avsnitt fokuserar på Datorstödsgruppens målsättning där kommentarer 

till målsättning följer efteråt. Huruvida Datorstödsgruppen själva lever upp till den egna 

målsättningen behandlas ej i sin helhet i denna utvärdering, det bedömdes att en djupare 

studie skulle behövas för att fullständigt kunna utvärdera Datorstödsgruppens målsättning i 

förhållande till verksamheten. Dock behandlas första punkten ur utdraget för delmål 2009 i 

6.2.4 där Datorstödsgruppen själva får en möjlighet att kommentera målet och hur väl de 

upplever att delmålet har uppfyllts. En koppling mellan Datorstödsgruppens förvaltningsplan 

(verksamhetsplan) och Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för god verksamhet 

sker i 4.2.  

 

 

 

 

                                                           
6
Ibid., pp.3 

7
 UMDAC (Umeå Universitets Datorcentral) URL: http://www.umdac.umu.se/ 
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Övergripande mål för Datorstödsgruppens verksamhet och den publika datormiljön:  

 

Det övergripande målet för förvaltningsobjektet ”UB - publik datormiljö”, under den kommande 

förvaltningsperioden, är att fortsätta arbetet med att tillse att förvaltningsorganisationen 

[Datorstödsgruppen] blir en effektiv och väletablerad stödfunktion för den publika datormiljön. 

- Det övergripande målet med förvaltningsstyrning är att överenskomna mål i denna plan är 

uppnådda. 

- Det övergripande målet med användarstöd är behovsanpassat stöd till användarna avseende 

förvaltningsobjektets olika delar [Datorstödsgruppens olika ansvarsområden]. 

- Det övergripande målet med ändringshantering är att förvaltningsobjektet är aktuellt, korrekt 

och anpassat efter verksamhetsmässiga och tekniska behov. 

- Det övergripande målet med daglig IT-drift och underhåll är att IT-stöden ska vara tillgängliga 

enligt verksamhetsparternas behov. 

 

Datorstödgruppens delmål för 2009 (utdrag, se appendix 6 för fullständiga delmål): 

 

- Förvaltningsorganisationen och dess rutiner är kända av bibliotekets personal, ledning och 

andra berörda parter. Detta kan exempelvis åstadkommas med information om publika 

datormiljön vid passmöten, presentationer i ledningsgruppen vid behov och fortsatta 

utbildningsinsatser för personalen. . 

 

- Kompetensutveckling för DSG (Datorstödsgruppen) planerad och genomförd under 2009. 

Målet är att DSG under VT 2009 utrett/planerat/beslutat vilken kompetensutveckling som bör 

genomföras under HT 2009. 

- Under året genomföra utbildning, för den egna personalen, i hur den publika datormiljön ser ut 

& fungerar och hantering av vanligt förekommande problem .
8
 

 

Kommentarer till målsättningen: 

De övergripande målen för Datorstödsgruppens verksamhet är tydliga och tillfredställande. 

De visar på att Datorstödsgruppen enligt målsättning strävar efter att förvaltningsplanen för 

organisationen och stödet kring verksamheten till den publika datormiljön ska bli så bra som 

                                                           
8
 Datorstödsgruppen (2009) Förvaltningsplan för objektet UB- publik datormiljö, pp. 8-10 
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möjligt. Det är bra att fokus ligger på behov och användare. Utdragen ur delmålen för 2009 

känns verklighetsförankrade och lämpliga. Det som saknas är mer konkreta förslag på 

områden kring kompetensutveckling för Datorstödsgruppen och konkreta förslag på vilken 

typ av utbildning Datorstödsgruppen behöver undervisa passpersonalen i.  
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2. Syfte:  

Syftet med utvärderingen är att göra en kvalitativ bedömning av hur verksamheten bedrivs 

inom Datorstödsgruppen. Studien bygger på hur Datorstödsgruppen ser på sin egen 

verksamhet och undervisning ut mot passpersonalen kopplat till hur passpersonalen i sin tur 

upplever Datorstödsgruppens verksamhet och undervisning. Datorstödsgruppens målsättning 

kopplas till Svensk Biblioteksförenings synpunkter på god verksamhet och ett av 

Datorstödsgruppens delmål för 2009 ingår i bedömningen av verksamheten. 

Det finns en potentiell medveten risk i att använda Datorstödsgruppens synpunkter som ett 

bedömningskriterium för utvärderingen på grund av risk för partiskhet. Tanken med 

utvärderingen är dock att den delvis ska vara en form av självutvärdering vilket därmed 

innebär att Datorstödsgruppen egna synpunkter är relevanta för bedömningen av 

verksamheten och undervisningen.  

Det finns även ett syfte i att reflektera över vad en bibliotekarie bör ha för IT kunskaper idag 

och koppla samman detta till undervisningen från Datorstödsgruppens sida och vad 

passpersonalen och medlemmar ur Datorstödsgruppen anser om saken. Förhoppningar med 

utvärderingen finns om att kunna förbättra verksamheten som t. ex skulle kunna leda till att 

kommunikationen mellan Datorstödsgruppen och passpersonalen blir tydligare men även att 

det kanske i slutändan kan leda till en kompetenshöjning av IT kunskaperna hos 

passpersonalen som gynnar låntagarna. Utvärderingen sker för Datorstödsgruppen i främjande 

syfte för Umeå Universitetsbibliotek.  

Utvärderingen ämnar besvara följande utvärderingsfrågor:  

1. Vad anser Datorstödsgruppen om den egna verksamheten och om den egna undervisningen 

till passpersonalen? 

2. Är passpersonalen vid HB medvetna om Datorstödsgruppens verksamhet, vad som är deras 

arbetsområde och vilket stöd de kan erbjuda? 

3. Erbjuder Datorstödsgruppen den undervisning och stöd i IT kompetens som passpersonalen 

behöver?  

4. Vad anser passpersonalen vid HB om Datorstödsgruppens undervisning? 
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Bedömningskriterier för utvärdering: 

- Datorstödsgruppens syn på den egna verksamheten och undervisningen till passpersonalen 

- Passpersonalens syn på verksamheten och undervisningen 

- Koppling till Svensk Biblioteksförening syn på god verksamhet med fokus på tillgänglighet 

och kvalitetsarbete 

- Officiellt uttalat mål: Datorstödsgruppens delmål för 2009 punkt 1 ( se 6.2.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. Tidigare forskning:  

Syftet med den tidigare forskningen är att belysa den tekniska utvecklingen som skett vid 

universitet/högskolebibliotek vilket medfört att mer tekniska färdigheter krävs på 

bibliotekarier som jobbar där idag vilket indirekt påverkar Datorstödsgruppens verksamhet 

framför allt gällande undervisningen och stödet till passpersonalen. Den tekniska utvecklingen 

innebär att det är vikigt att Datorstödsgruppen forsätter sitt arbete med att säkerställa en god 

förvaltning av den publika datormiljön vid HB för att inte tappa mark och att fortstätta 

kompetensutveckla sig själva och passpersonalen på IT området.  

Choi och Rasmussen har studerat olika jobbannonser från åren 1999 till 2007 för digitala 

bibliotekstjänster på högskolebibliotek och forskningsbibliotek. De fastställer att 

förflyttningen från traditionella bibliotekstjänster till digitala bibliotekstjänster har påverkat 

den professionella bibliotekarien och lett till att nya mer tekniska färdigheter krävs idag.
9
  

Choi och Rasmussen hänvisar till tidigare forskning där andra analyser på jobbannonser 

indikerar att kravet på datorrelaterade färdigheter förändras och ökar över tid i takt med 

tekniska utvecklingar.
10

 Deras studie fastställer att den så kallade ”digitala bibliotekarien” 

håller på att bli mer aktuell på universitetsbibliotek. Vid analys av jobbannonser indikerar det 

i deras studie att teknisk kompetens och management var de mest frekventa färdigheterna som 

var antingen krävda eller efterfrågade i annonserna.
11

  

Som Choi och Rasmussen skriver så går Universitetsbibliotek mot en mer och mer digital 

verksamhet och måste därför anpassa sig till detta både gällande hur IT miljön ser ut men 

även på hur passpersonalens kunskaper ser ut. Det är därför viktigt att Datorstödsgruppen ser 

till att ge det stöd och den IT undervisning som passpersonalen därmed är i behov av för att 

bättre kunna serva låntagarna. 

Sinclair utgår från Bell och Shanks artikel från 2004 om den så kallade ”blended librarian” 

och inleder sin text med att referera till deras definition av termen ”blended librarian”:  

                                                           
9
 Choi, Rasmussen (2009) ‘What Qualifications are important for Digital Librarian Positions in Academic 

Libraries? A Job Advertisement Analysis’ The Journal of Academic Librarianship, Vol. 35, No. 5, pp.457 

10
  Ibid., pp.458 

11
 Ibid., pp.461 
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An academic librarian who combines the traditional skill set of librarianship with the 

information technologist’s hardware/software skills, and the instructional or educational 

designer’s ability to apply technology appropriately in the teaching-learning process.
12

 

Sinclair skriver att Bell och Shanks förutsätter att ”blended librarian” är en nödvändighet för 

att förhindra marginaliseringen av universitet/högskolebibliotek. Att man numera måste utöka 

de traditionella färdigheterna hos bibliotekarier (organisering, informationssökning etc.) med 

den senaste utvecklingen inom informationsteknologi för att möta dagens användare.
13

 

Tanken om den så kallade ”blended librarian” är något som bör eftersträvas, att både bibehålla 

de traditionella färdigheterna som en bibliotekarie behöver kunna men att även lyfta in den IT 

kunskapen som behövs idag. Detta är något Datorstödsgruppen skulle kunna ha i åtanke eller 

som argument inför fortsatta undervisning till passpersonal och informationstillfällen till både 

passpersonal och ledning.  

Stover gjorde en undersökning i början av 2000-talet i form av en enkät där fokus låg på 

bibliotekariers synpunkter på informationsteknologi och teknologiska förändringar.
14

 På 

frågan om bibliotek borde ligga i framkanten gällande dataresurser eller i eftertåget svarade 

många (44 % n= 18) att bibliotek borde ligga i framkanten. Flera av de som ansåg det 

resonerade att det var ett måste för att biblioteken inte skulle tappa mark och låntagare. En 

person menade att biblioteken borde sträva efter att ligga i framkanten både för personalen 

och låntagarna. En annan person svarade att numera går informationsexperter och dataresurser 

hand i hand. En annan svarade att bibliotek borde ligga i framkanten, men att de aldrig gör 

det. En till person svarade i framkanten så länge budgeten tillåter det. Majoriteten (51% n=21) 

tyckte att bibliotek borde efterstäva att ligga i framkanten av IT utvecklingen men också att 

det är begränsat till storleken på biblioteket, tid, resurser och behov. Dessa personer tyckte att 

biblioteken borde ligga någonstans i mitten av utvecklingen. 
15

  

Ramar för tid och resurser är naturligtvis viktiga aspekter som Datorstödsgruppens 

verksamhet måste förhålla sig till. Det är dock viktigt att Datorstödsgruppen följer med i IT 

                                                           
12

 Sinclar (2009) citerar Bell & Shanks (2004) 

13 Sinclair, B (2009) ‘The blended librarian in the learning commons: New skills for the blended library’ C&RL 

News, October  Vol. 70, No. 9  

14
 Stover, M (2000) ‘Technological concerns for library managers’, Library Management vol. 21, No. 9 pp. 472 

15
 Ibid., 478-479 
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utvecklingen och anpassar sig efter rådande klimat för att inte tappa mark. Det är viktigt att de 

ser till att kompetensutveckla sig själva på de IT områden som påverkar 

universitetsbiblioteken.  

I Bibliotekarier en profession – en forskningsöversikt av Svensk Biblioteksförening talas det 

om nya roller för bibliotekarien i framtiden och att de nya rollerna kan kollidera med de 

gamla traditionella. Svensk Biblioteksföreningen hänvisar till Örom (1993) som menar på att 

dessa nya roller eller identiteter kan förklara varför många bibliotekarier upplever en 

svårighet med att anpassa sig i sin nya yrkesroll. Örom menar att många bibliotekarier är kvar 

i den traditionella bibliotekarie rollen och inte anammat det teknikbaserade 

informationsarbetet och att detta kan leda till ett uttalat eller outtalat motstånd mot nya 

tekniska inriktningar och förändringen som den för med sig.
16

 Det som Örom talar om är 

väldigt verklighetsförankrat och är även ett potentiellt dilemma för Datorstödsgruppen och 

passpersonalen vid HB.  
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 Svensk Biblioteksförening (2008)  Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt, pp.17 
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4. Datorstödsgruppens förvaltningsplan 

Syftet med detta avsnitt är att beskriva Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för god 

verksamhet och applicera deras två principer tillgänglighet och kvalitetsarbete på 

Datorstödsgruppens förvaltningsplan (verksamhetsplan) för att kunna bedöma om 

förvaltningsplanen är tillfredställande. Passpersonalens synpunkter som bedömningskriterier 

kan ej behandlas i detta avsnitt då det är av sin natur subjektiva och kan därför först tas del av 

i resultatdelen. Hur väl Datorstödsgruppen lever upp till sitt eget delmål för delmål 2009 

punkt 1 behandlas i 6.2.4 där Datorstödsgruppen även själva fått en chans att kommentera 

delmålet. 

4.1 Svensk Biblioteksförenings rekommendationer 

I dokumentet Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för kvalitetsarbete för 

universitets/ högskolebibliotek finns två huvuddelar som kan tillämpas på Datorstödsgruppens 

förvaltningsplan även om rekommendationerna egentligen hänvisar till annan typ av 

verksamhet vid universitet och högskolebibliotek såsom fysiska samlingar eller tjänster. 

Dessa delar är tillgänglighet och kvalitetsarbete. När det gäller tillgänglighet påpekar Svensk 

Biblioteksförening att det ska finnas organisation, måldokument och utvecklingsplan. När det 

gäller kvalitetsarbete frågar de sig om det bedrivs ett organiserat och systematiskt 

kvalitetsarbete.
17

  

4.2 Datorstödsgruppens målsättning kopplat till Svensk Biblioteksförenings 

rekommendationer:  

Vad gäller tillgänglighet finns en organisation och måldokument i Datorstödsgruppens 

förvaltningsplan för UB publik datormiljö för 2009 vilket Svensk Biblioteksförening 

rekommenderar. Man har tydligt visat på vad som är Datorstödsgruppens ansvarsområde, hur 

verksamheten förhåller sig till andra närliggande verksamhetsområden på HB samt hur 

organisationen är strukturerad i förhållande till ägarstrukturen. Gällande rekommendationen 

för utvecklingsarbete kan detta utvecklas.  Datorstödsgruppen har konkreta arbetsuppgifter så 

kallade förvaltningsaktiviteter som är där för att förvalta och vidareutveckla den publika 

datormiljön vid UB. Det hade dock varit önskvärt om det fanns en punkt eller ett avsnitt där 

man konkret fokuserar på IT utveckling och hur man kan anpassa verksamheten efter 

                                                           
13 

Svensk Biblioteksförening, Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för kvalitetsarbete, Universitets- 

och högskolebibliotek, URL: http://www.biblioteksforeningen.org/ 
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verkligheten för att skapa riktlinjer. Som tidigare nämnt önskas även konkreta förslag på 

vilken kompetensutveckling Datorstödsgruppen tror de behöver satsa på och vad de skulle 

behöva undervisa passpersonalen i. I förhållande till kvalitetsarbete visar förvaltningsplanen 

på att Datorstödsgruppen strävar efter att verksamheten ska bli så tillfredställande som 

möjligt. Man visar på detta exempelvis genom målsättning, att man planerar och fördelar 

arbetsuppgifter inom gruppen och att man har rutiner för att hantera uppkomna fel eller 

problem inom den publika datormiljön. Sammanfattningsvis är förvaltningsplanen relativt 

välutvecklad men kan förbättras enligt kommentarerna ovan. 
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5.  Metod:  

Metoden bestod av en kvalitativ studie i form av en processutvärdering där studien bygger på 

enskilda intervjuer med individer i Datorstödsgruppen, enkät till passpersonal, koppling 

mellan Datorstödsgruppens målsättning och Svensk Biblioteksförenings syn på god 

verksamhet och koppling till relevanta artiklar som beskriver den tekniska utvecklingen på 

universitets och högskolebibliotek vilket har lett till att IT relaterade färdigheter krävs idag 

bland bibliotekarier. Valet av en kvalitativ studie kändes lämplig för att kunna få ut så mycket 

som möjligt om vad passpersonalen anser om Datorstödsgruppens verksamhet och på hur 

Datorstödsgruppen tycker och tänker om sin egen verksamhet.  

Utvärderingsuppdraget inleddes med en kort analys av dokument från Datorstödsgruppen 

(förvaltningsplan, mötesprotokoll) för att få en inblick i deras verksamhet. För att kunna 

kartlägga sammansättningen av de 12 medlemmarna i gruppen och deras bakgrund och 

arbetsfördelningar, utfördes en kort enkät om fyra frågor som delades ut vid 

Datorstödsgruppens möte den 5 november 2009 till sju personer. Urvalet för enkäten var från 

start 9 personer, det framkom dock innan enkäten delades ut att 2 personer var föräldralediga 

varav de inte kunde delta i urvalet (se appendix 1 för enkäten). Eftersom 3 enskilda intervjuer 

utfördes med tre personer i Datorstödsgruppen bedömdes det onödigt att dessa personer skulle 

besvara enkäten då dessa fyra frågor ingår i intervjufrågorna. Urvalet blev därför sju personer. 

Analysen av enkäten bestod i att läsa materialet och att sammanfatta det. 

För att kunna ta del av passpersonalens tankar kring Datorstödsgruppens verksamhet och 

undervisning utformades en enkät som mejlades ut till samtliga bland passpersonalen vid HB. 

Urvalet rörde sig om 51 personer (se appendix 2 för enkäten), varav 13 enkätsvar lämnades in 

(medlemmar ur Datorstödsgruppen ej medräknade i urvalet). Passpersonalen fick fem dagar 

på sig att skicka in enkätsvaren och enkätsvaren behandlades som anonyma. De som 

besvarade enkäten var i huvudsak kvinnor, bara en man deltog vilket innebar att det ej gick att 

dra några slutsatser utifrån ett könsperspektiv mellan män och kvinnor.  

 Nackdelen med enkäten till passpersonalen var att det var svårt att på förhand uppskatta hur 

många enkätsvar som skulle komma in. Tyvärr resulterade enkäten i att deltagarnivån blev 

rätt låg, förhoppningar fanns om att få in åtminstone 20 svar för att eventuellt kunna se något 

djupare mönster. Den låga deltagarnivån är dock inget som borde ha påverkat utvärderingen 

allt för mycket då utvärderingen är av kvalitativt slag där åsikter och synpunkter är det viktiga 

inte antalet deltagare. Men för att få en bättre balans i utvärderingen i jämförelse med de 
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enskilda intervjuerna med Datorstödsgruppen som tar upp en ganska stor del av utvärderingen 

hade fler enkätsvar varit önskvärda. Det är tveksamt om någon annan metod hade varit mer 

lämplig för att ta del av passpersonalens åsikter. Möjligtvis hade enskilda intervjuer varit ett 

komplement till enkäten. Enkätsvaren från passpersonalen sammanfattades, bearbetades i ett 

kalkylblad för att svaren skulle bli överskådliga och analyserades i förhållande till hur 

intervjupersonerna i Datorstödsgruppen hade svarat på intervjufrågorna men även i koppling 

till den tidigare forskningen. Intervjufrågorna och enkäten till passpersonalen utformades på 

ett sådant sätt att de skulle kunna jämföras.  

Enskilda intervjuer spelades in med tre individer ur Datorstödsgruppen (med de två som har 

ansvar för gruppens verksamhet och en medlem i gruppen). Intervjuerna behandlar hur 

intervjupersonerna ser på sin egen verksamhet, behovet av Datorstödsgruppen, tankar om 

passpersonalen och den publika datormiljön och om de kanske har synpunkter på vad som kan 

utvecklas och förbättras. Intervjuguiden var av en mer strukturerad variant med flertalet på 

förhand bestämda frågor.
18

 Utrymme fanns dock för flexibilitet och uppföljningsfrågor.
19

  

Intervjuerna kändes som en lämplig metod för att få en bra inblick i Datorstödsgruppens 

verksamhet då de själva kan beskriva den bäst, men även för att samla in data om hur 

Datorstödsgruppen ser på sin egen verksamhet för att kunna jämföra med passpersonalens 

synpunkter. Hade det funnits tid för en djupare studie hade intervjuer med varje enskild 

person i gruppen varit önskvärt för att få en bredare bild över hur de själva ser på sin egen 

verksamhet. Jag är medveten om att det finns en potentiell risk med de enskilda intervjuerna i 

förhållande till synen på den egna verksamheten. Dock uppfylls en viss balans eftersom tre 

personer intervjuats. Olika separata intervjuformulär utformades efter informationsbehov och 

det fanns även ett syfte i att vissa frågor till de ansvariga och medlemmen skilde sig åt för att 

få lite olika perspektiv på verksamheten (se appendix 3, 4 och 5 för intervjufrågorna). 

Materialet från intervjuerna analyserades i förhållande till enkätsvaren från passpersonalen 

och den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen analyserades och kopplades samman 

till undervisningen från Datorstödsgruppen till passpersonalen men även till vilken IT 

kompetens intervjupersonerna i Datorstödsgruppen och passpersonalens ansåg att det fanns 

behov av hos bibliotekarier idag.  

                                                           
18

 Bryman, A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö: Liber) pp.308 

19
 Ibid., pp.300 
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6. Resultat: Datorstödsgruppens perspektiv 

Resultatdelen är indelad i olika sektioner där Datorstödsgruppens perspektiv behandlas ur 

olika vinklar. Först behandlas dock Datorstödsgruppens bakgrund. 

6.1 Datorstödsgruppens bakgrund:  

Av enkätanalysen av Datorstödsgruppens bakgrund och intervjuerna med tre individer ur 

Datorstödsgruppen framkommer det att det finns fördelade arbetsområden och uppgifter, 

vilket inger ett positivt intryck och indikerar att man strävar efter att arbeta på ett effektivt 

sätt.  

Alla medlemmar har en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och utöver detta 

har flertalet medlemmar bland annat läst kurser inom litteraturvetenskap, konsthistoria, 

humaniora, sociologi och humanism. Dock har ingen medlem utom en uppgett att de har läst 

datavetenskap. En person nämner att han under sin anställningstid kompetensutvecklat sig 

själv i IT och systemfrågor. Datorstödsgruppen kompetensutvecklar sig själva genom kurser 

inom IT området vilket lindrar nackdelen med att ingen förutom en läst datavetenskap, men 

det hade naturligtvis varit en stor fördel om fler läst på det området.  

Alla medlemmar utom en har blivit tillfrågade att gå med i gruppen. Den som har sökt sig till 

gruppen är för övrigt en praktikant. Ansvariga för Datorstödsgruppen fick fria händer från 

överbibliotekarien Kjell Jonsson vid Umeå Universitetsbibliotek att utse gruppmedlemmar. 

En av de ansvariga förklarar i samband med de enskilda intervjuerna att de valde medlemmar 

de trodde skulle vara lämpliga i en support roll för passpersonalen. Ingen direkt nackdel kan 

skådas på grund av att folk har blivit tillfrågade istället för att sökt sig själva till gruppen.  

6.2 Synen på den egna verksamheten: 

Intervjupersoner benämns följande: Ansvarig 1, Ansvarig 2, Medlem 1 

I samband med de enskilda intervjuerna framkommer det att alla tre individerna tycker att 

Datorstödsgruppens verksamhet idag fungerar väldigt bra. Samtliga medger dock att det finns 

vissa områden där man skulle kunna förbättra saker, t ex skulle man kunna informera ännu 

mer till passpersonal och ledningsgrupp om Datorstödsgruppens olika ansvarsområden och 

arbetsuppgifter och kanske erbjuda fler undervisningstillfällen till passpersonalen. Exempelvis 

tycker ansvarig 2 att Datorstödsgruppen bör förankra deras arbetsätt mer i organisationen på 

grund av att många ser Datorstödsgruppen enbart som stöd till passpersonalen och inte förstår 
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att de även har andra arbetsuppgifter. Han anser även att ledningsgruppen kanske inte riktigt 

har full koll på vad Datorstödsgruppen gör. Utvärderingen tyder på att Datorstödsgruppens 

verksamhet inte är helt tillfredställande och att det finns en del kvar att göra vilket 

framkommer konkret fortlöpande i resultatdelen. 

Vid intervjuerna har det framkommit att det inte finns någon avsatt tid av tjänsten för arbete 

med Datorstödsgruppen. Ansvarig 2 förklarar att det inte finns några fasta tider och att det 

faktiskt blir ganska lite tid över då man även har andra åtaganden som också tar tid. Samma 

person nämner också att han inte alltid hinner med att leda gruppen och fördela 

arbetsuppgifter som är en del av hans ansvar. Ansvarig 1 nämner att alla är upptagna med så 

mycket annat att det kan vara svårt att få tid till allting men förklarar att han löst situationen 

genom att vid utvecklingssamtal påtalat för sin chef vilka uppdrag han måste prioritera. Han 

påpekar att han utgår ifrån att alla andra i gruppen har fått göra på samma sätt inför sin chef.  

Att två intervjupersoner upplever att tiden kan vara knapp är inte en bra indikator. Det skulle 

komma Datorstödsgruppen till godo väldigt mycket om det fanns en möjlighet att avsätta en 

viss tid av tjänsten till detta arbete för att säkerställa utvecklingen av verksamheten och den 

publika datormiljön med motiveringen att Datorstödsgruppen onekligen gör ett väldigt viktigt 

arbete.  

6.2.1Undervisning till passpersonalen: 

Det har framkommit att det inte finns något fast schema för undervisning utan att det sker vid 

behov t ex när nya program tillkommer till den publika datormiljön eller att andra relaterade 

förändringar sker inom den publika datormiljön på HB. Samtliga intervjupersoner tycker att 

undervisningen har varit bra men att det kanske behövs fler tillfällen. Ansvarig 2 tycker 

exempelvis att undervisningen skulle kunna utvecklas mer. Ett problem scenario som ansvarig 

1 nämner är att det kan vara lätt att glömma bort den kunskap man lärt sig vid ett 

undervisningstillfälle om man inte stöter på den frågan/det problemet tillräckligt ofta vid 

passtjänstgöring. Till följd av detta resonerar två intervjupersoner likadant och menar på att 

man kanske skulle kunna erbjuda repetitionskurser för passpersonalen för att försöka möta 

detta problem. Det finns absolut ett syfte med att erbjuda repetitionstillfällen. Dessa 

repetitionstillfällen borde inte vara särskilt tidskrävande om man arbetar fram arbetsmaterial. 

Det kan tänkas att det skulle det vara en god idé att strukturera upp ett schema kring dessa på 

en fortlöpande nivå. Att införa fler undervisningstillfällen vore heller ingen nackdel utan 

snarare någonting väldigt positivt. 
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Det har framkommit att det inte finns några formella riktlinjer kring hur undervisningen går 

till. Undervisningen har fördelats som en arbetsuppgift där två medlemmar ur 

Datorstödsgruppen har ansvaret för undervisningstillfällen. I en mejlkorrespondens med en av 

de i dagsläget ansvariga för undervisningen berättar han att de försöker arbeta utifrån hur 

passpersonalens och låntagarnas behov ser ut i dagsläget. Han förklarar att de också tar in 

synpunkter från passpersonalen på saker som de vill ha undervisning i men att just specifika 

önskemål från passpersonalen sida påträffas ganska sällan. Längre fram tror han på mer 

praktiska moment i små grupper där passpersonalen själva får testa olika applikationer och 

funktioner i den publika datormiljön med Datorstödsgruppen som assistans. Han avslutar med 

att förklara att de hittills bara haft två undervisningsmoment så det är lite svårt att säga så 

mycket kring undervisningen.  

Resonemanget kring undervisningen låter positivt men det vore en god idé att upprätta 

riktlinjer att undervisa ifrån för att säkerställa en god kvalité och en trygghet för de som 

undervisar. Praktiska moment är en undervisningsform som säkerligen skulle kunna göra 

mycket gott.  Det är av yttersta vikt att passpersonalen tar till sig undervisningen för att hålla 

sig uppdaterade. Passpersonalen borde i sin tur bli mer aktiva och komma med konkreta 

förslag. Ett eventuellt problem är användandet av termen ”vid behov”. Behov ur vems 

perspektiv? Det kan råda ganska delade meningar om behovet är tillfredställt eller inte 

beroende på vem man pratar med. Behovet bör utgå ifrån passpersonalen och det är i mångt 

och mycket passpersonalens eget ansvar att se till att så sker. 

6.2.2 Datorstödsgruppens tankar om passpersonalen:  

Det råder lite delade meningar om hur väl man tycker att informationen till passpersonalen 

har gått ut om Datorstödsgruppen och vilken typ av verksamhet de bedriver. Ansvarig 2 tror 

inte att passpersonalen är tillräckligt medvetna om vilka arbetsuppgifter Datorstödsgruppen 

har, att vissa kanske tror att gruppen enbart erbjuder stöd. Orsak till detta resonemang tror han 

bottnar i att den ursprungliga tanken med Datorstödsgruppen var undervisa passpersonalen. 

Ansvarig 1 svarar att han hoppas att passpersonalen är medvetna om Datorstödsgruppens 

existens eftersom han själv varit med flera gånger och informerat vid passmöten om vilka de 

är, vad gruppen arbetar med och vilket ansvar gruppen har, när passpersonalen ska vända sig 

till Datorstödsgruppen och när de inte ska det.  

Ansvarig 2 tror passpersonalen på sina håll kanske tycker att Datorstödsgruppen borde ha en 

jour. Problemet ligger i att det inte finns någon ur Datorstödsgruppen som har avsatt tid till 
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Datorstödsgruppen och därför har gruppen inte velat ha denna funktion.  Han förklarar att 

ingen känner att de har tid att låsa upp sig på något mer. Men i normalfall tror han att det 

borde gå bra utan jouren eftersom de är rätt många i gruppen så någon jobbar alltid.  

Medlem 1 svarar att hon tror att passpersonalen tycker att Datorstödsgruppen borde finnas 

oftare ute i den publika miljön. Hon nämner att hon hört att passpersonal kan uppleva att det 

kan vara svårt att få tag på medlemmar ur gruppen när man behöver support. Hon tror även att 

det finns de som retar sig på att Datorstödsgruppen och Repro avdelningen vid HB inte är 

samma grupp. Två utav intervjupersonerna är inne på samma spår när det nämner att det nog 

kan uppstå missförstånd för passpersonalen om vilken grupp som ansvarar för vad i IT miljön. 

Att man blir förvirrad om man bör ta sitt support ärende till Datorstödsgruppen (som har 

ansvar för utskrivningsfunktionerna) eller till Repro avdelningen (som ansvarar för 

kopieringsfunktionerna) eller helt enkelt om ärendet bör tas upp med en annan instans som t 

ex IT avdelningen eller UMDAC. 

Medlem 1 förklarar att hon har fått höra ”varför samarbetar ni inte med Repro avdelningen”? 

När de faktiskt gör det, men hon förklarar att både Repros område och Datorstödsgruppens 

område är för stora, så skulle man inkräkta på varandras områden skulle det blir för mycket 

arbete. Därför är det organiserat som det är. Hon medger att Datorstödsgruppen kanske borde 

förklara tydligare vad de gör och vad Repro avdelningen gör så att passpersonal förstår att de 

inte är ovilliga att hjälpa till men att ansvarsområdena helt enkelt är olika av sina skäl.  

Ansvarig 1 tror att passpersonalen tycker att Datorstödsgruppens support fungerar eftersom de 

har använt sig av supporten vid olika typer av IT frågor. Jag får förklarat för mig att varje 

enskild person i Datorstödsgruppen för statistik på supportfrågor de har fått när de själva inte 

har haft pass. Statistiken förs på datum, klockslag, tidsåtgång, om support personen gick ut i 

den publika miljön och om kollegan som frågade om hjälp följde med för att gemensamt 

angripa problemet. Ansvarig 1 förklarar att då Datorstödsgruppen bildades var det mycket 

prat om teknik och att IT frågor var jobbiga. Då ville vissa ha en egen IT support disk bara för 

den typen av frågor där studenter eller folk från UMDAC skulle sitta, medan han själv och 

flera kolleger ansåg att teknikfrågor ingår i den kompetens som bibliotekarier bör ha idag. Det 

är IT frågor studenter och forskare ställer och då måste vi kunna svara på det säger ansvarig 1. 

Nu har det dock lugnat ner sig menar han. Nu är det inte samma känsliga situation längre om 

referensfrågor kontra teknikfrågor. De flesta har accepterat att har man pass i dag så får man 
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även den typen av frågor och då svarar man så gott man kan och klarar man inte av det finns 

alltid Datorstödsgruppen att hämta avslutar han. 

Att tolka utifrån hur intervjupersonerna svarat vore nog lämpligt att Datorstödsgruppen är 

ännu tydligare med vad som är deras arbetsområde och vad de ansvarar för inför 

passpersonalen. Kan hända vore en lämplig metod att Datorstödsgruppen och Repro 

avdelningen gemensamt har ett informationsmöte där man förklarar varför de har olika 

ansvarsområden i den publika datormiljön. Att medlem 1 nämner att hon har fått höra att det 

kan vara svårt att få tag på Datorstödgruppen är inget bra tecken. Anledningen till varför vissa 

upplever att Datorstödsgruppen kan vara svåra att få tag på kan naturligtvis bero på många 

olika orsaker och behöver inte nödvändigtvis bero på Datorstödsgruppen alla gånger, men 

detta är dock något som det borde tittas närmre på. Att Datorstödsgruppen velat höjas alla 

passpersonals kompetens istället för att ha en särskild IT disk anser jag är ett korrekt 

resonemang.  

Medlem 1 förklarar att attityder är svåra att komma åt, att det är svårt för Datorstödsgruppen 

att tjata om att passpersonalen måste lära sig IT när någon kan tycka det är fel. Medlem 1 

säger att hon upplever lite grann av motstånd, att hon kan få höra att IT frågor är inte riktiga 

bibliotekariefrågor och lite grann om att om det uppstår problem kan man få höra att ”nu är 

det problem med era grejer”. Hon påpekar dock att den negativa attityden minskat och att det 

har blivit bättre. Att passpersonalen ser Datorstödsgruppen som en grupp som kan hjälpa till 

istället för att ställa till det.  

Attityder kan naturligtvis vara svåra att komma åt, därför vore det nog positivt om 

Datorstödsgruppen har ett möte med passpersonalen där alla får möjligheter att ventilera sina 

synpunkter kring den publika datormiljön etc. Kanske borde man ha en föreläsning kring IT 

frågor kopplat till universitetsbibliotek och gärna ta in en extern föreläsare på området.  

6.2.3 Tankar om vad bibliotekarier bör ha för IT kompetens idag:  

Det framkommer att alla tre individer anser att en bibliotekarie i dag bör vara IT kompetent. 

Ansvarig1 anser att man måste ha en god och ganska bred generell kunskap och förståelse för 

IT. Man bör ha allmän datorkunskap, kunna program som Office, kunna ge enklare support, 

kunna följa upp ärenden och även kunna skicka dessa vidare om man själv inte kan besvara 

dem.  
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Ansvarig 2 svarar att man måste vara IT kompetent eftersom låntagare/studenter och forskare 

ställer högre krav nuförtiden på en bibliotekarie. Så fungerar det i alla fall på ett 

universitetsbibliotek förklarar han. Man behöver känna sig hemma vid en dator och kunna 

använda ordbehandlingsprogram som Word exempelvis. Teknikfrågor ingår i den kompetens 

som bibliotekarier bör ha idag. Annars tappar vi mark som bibliotek och skjuter oss själva i 

ryggen om vi inte kan besvara IT frågor avslutar han.  

Medlem 1 svarar att man bör kunna så mycket som möjligt och att det är väldigt viktigt att ha 

IT kunskaper. Annars finns risk att bibliotekarier tappar mark och blir av med arbetsuppgifter, 

eftersom så mycket handlar om IT och då finns det inte många arbetsuppgifter kvar. Men hon 

tycker att det är svårt att ha en jättebred kompetens då man i sådant fall måste välja bort andra 

bitar såsom katalogisering etc. som också är jätteviktigt. Hon tror att vissa måste ligga i 

framkanten och bevaka ny teknik, och att man åtminstone måste vara villig att lära sig, gå på 

undervisning och prova på saker.  

Att tolka hur intervjupersonerna svarat är samtliga ense om att IT kunskaper hos bibliotekarier 

idag är ett måste då man arbetar och möter låntagare. Att ha IT kompetens är väldigt viktigt 

för bibliotekarier idag, som den tidigare forskningen tydligt belyser för att man ska hålla sig 

ajour och kunna möta de olika kraven som låntagare ställer idag på Universitetsbibliotek.  

6.2.4 Kommenterar kring datorstödsgruppens delmål 2009 (punkt 1):  

- Förvaltningsorganisationen och dess rutiner är kända av bibliotekets personal, ledning och 

andra berörda parter. Detta kan exempelvis åstadkommas med information om publika 

datormiljön vid passmöten, presentationer i ledningsgruppen vid behov och fortsatta 

utbildningsinsatser för personalen. 
20 

Vid första punkten för delmål 2009 (se citatet ovan) råder det lite olika uppfattningar om hur 

väl intervjupersonerna tycker att målet har uppfyllts. Medlem 1 tycker exempelvis att 

delmålet har uppfyllts. Att Datorstödsgruppen alltid har sin egen punkt på dagordningen vid 

passmöten och att de brukar se till att det inte är samma person som kommer och informerar. 

Hon påpekar att Datorstödsgruppen har varit och informerat ledningsgruppen vid större 

sammanhang. Hon nämner även att det säkerligen finns något man kan förbättra, men att 

gruppen har försökt att vara tydliga och pedagogiska.  

                                                           
20

 Datorstödsgruppen (2009) Förvaltningsplan för objektet UB- publik datormiljö, pp. 8 
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Ansvarig 1 svarar att man säkert kan göra mer, att detta är en sådan typ av mål som säkerligen 

alltid kommer att finnas med i förvaltningsplanen för att man kan nog aldrig riktigt nå toppen, 

att man måste kontinuerligt informera och undervisa. Datorstödsgruppen måste alltid reagera 

på vad som händer, sker det någon förändring måste vi se till att informera ordentligt menar 

han. Ansvarig 1 upplever att frågor har minskat från passpersonalen på sistone och att detta är 

någonting positivt. Ansvarig 2 svarar att på ett grundläggande plan har delmålet uppfyllts. 

Men det är något Datorstödsgruppen kan jobba mer med. Framför allt har Datorstödsgruppen 

satsat på detta genom att medlemmar ur Datorstödsgruppen spridit information vidare på 

passmöten. Han anser dock att det finns mer att göra men det kräver tid och planering. Vad 

det gäller ledningsgruppen finns där mer att önska och informera.  

Efter att ha studerat detta delmål och reflekterat över Datorstödsgruppens svar och 

passpersonalens enkätsvar är delmålet ej helt uppnått. Det finns absolut mer man kan göra 

som har belysts tidigare t ex att bli tydligare med att informera passpersonal och eventuellt 

ledningsgruppen vad som är Datorstödsgruppens område och deras rutiner. Dock är samtliga 

av passpersonalen som besvarat enkäten medveten om att Datorstödsgruppen finns till hands 

vilket är positivt och ger en viss indikation på att den delen av delmålet har uppfyllts. 

Supporten är en oerhört viktig funktion och kan förbättras genom att man ser till att 

Datorstödsgruppen går att få tag på. 
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7. Resultat: Passpersonalens perspektiv: 

”Passpersonal” refererar till passtjänstgörande personal när de har pass ute i biblioteket. Det 

bör nämnas att medlemmar i Datorstödsgruppen även själva har passtjänstgöring, dock har 

dessa personer ej varit med i urvalet för enkäten till passpersonalen. Resultatdelen är indelad i 

olika sektioner där passpersonalens perspektiv behandlas ur olika vinklar.  

7.1 Passpersonalens tankar om Datorstödsgruppen: 

Av enkätsvaren att döma kan man skåda att samtliga deltagare uppger att de känner till 

Datorstödsgruppen. Huruvida samtliga i passpersonalen är medvetna om Datorstödsgruppen 

kan inte fastställas i denna utvärderingen på grund av för få deltagare. På frågan om vilket 

syfte som finns med Datorstödsgruppen och vad de tror gruppen arbetar med svarar många 

den publika datormiljön, undervisning och stöd till passpersonal men även stöd till låntagare. 

Av svaren att döma har man inte full koll på vad Datorstödgruppen gör, stort fokus ligger 

enbart på stöd och undervisning. Enstaka personer har en lite mer djupare uppfattning om vad 

Datorstödsgruppen ansvarar för och inte ansvarar för, en svarar t ex att IT-avdelningen står för 

”hårdvaran” medan Datorstödsgruppen ägnar sig mer åt ”mjukvaran” och en annan svarar att 

de står för dokument om den publika datormiljön som passpersonalen kan ha som stöd vid 

passtjänstgöring.  

Samtliga personer utom en svarar att de tycker att det finns ett behov utav Datorstödsgruppen, 

varav många tycker att det finns ett stort behov. Den som inte svarar ”ja” menar på att det 

absolut finns ett behov av att utveckla UBs publika datormiljö, men ställer sig tveksam till om 

detta är en uppgift för Datorstödsgruppen och tycker istället att det kan vara något för 

avdelningen digitala biblioteket vid UB. En person menar på att Datorstödsgruppen behövs 

för att alla inte kan vara duktiga på allting och att Datorstödsgruppen har bildats utifrån ett 

reellt behov att på ett smidigt sätt möta låntagarnas önskemål. Utifrån hur enstaka personer 

har svarat får jag en känsla av att man lämpar över lite grann av ansvaret på 

Datorstödsgruppen istället för att försöka lära sig själv och se sin del i det stora hela. Bara för 

att Datorstödsgruppen finns till hands är det även viktigt att passpersonalen gör vad de kan. 

7.2.1 Passpersonalens tankar om undervisningen:  

På frågan om de brukar gå på undervisningstillfällen svarar de flesta att det brukar det, någon 

svarar en gång. Det råder lite delade uppfattningar kring undervisningen, vissa är väldigt 

positiva och tycker att det är lärorikt, att det är viktigt och till och med en förutsättning för att 
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man ska göra ett bra jobb ute på passen som en person svarar. En annan svarar att även om de 

har Datorstödsgruppen till hjälp måste man själv kunna angripa en del utmaningar ute på 

passen, att det inte går att ringa Datorstödsgruppen varje gång man får en fråga om datorerna 

och en tredje tycker att Datorstödsgruppen är bra på att förklara och ge exempel. En person 

tycker att den undervisningen hon gick på var dåligt upplagd med en osäker undervisare, en 

annan tycker att undervisningen kan vara svår för den icke insatta, och en svarar tja för all del 

om undervisningen. Överlag är enkätsvaren positiva.  

Av detta att tolka finns det säkerligen något man kan förbättra när det gäller undervisningen. 

Som jag var inne på tidigare kan det nog vara bra att framställa riktlinjer/arbetsmaterial för 

hur undervisningen bör gå till. Många tycker dock att undervisningen är en bra funktion och 

att den är tillfredställande. De som är missnöjda med undervisningen bör påpeka detta till 

Datorstödsgruppen för att de ska få en chans att utveckla sitt arbete.  

Vid frågan om det erbjuds tillräckligt med undervisningstillfällen svarar nästan häften ”ja” 

och tre stycken svarar ”nej”. Andra är osäkra. En person är osäker eftersom hon resonerar att 

det berör den typen av saker som man dels alltid känner att man kan bli bättre på, dels 

förändras det hela tiden så kontinuerlig så vidareutbildning är nödvändig. En person svara ”ja, 

kanske”, men att Datorstödsgruppen verkligen brister i information om ändringar och nyheter 

i den publika miljön. 

Enkätsvaren är även här rätt delade. Det man kan utläsa är att fler tillfällen inte skulle vara en 

nackdel, de som redan känner sig insatta på IT området behöver inte gå på dessa 

undervisningstillfällen. Att Datorstödsgruppen kontinuerligt forstätter att ge undervisning 

vore positivt eftersom det är efterfrågat. Man bör även se till att alla viktiga nyheter och 

förändringar som berör den publika datormiljön verkligen når passpersonalen.  

7.2.2 Passpersonalens tankar om Datorstödsgruppens som stöd: 

Vid frågan om de upplever att Datorstödsgruppen ger tillräckligt med stöd och om de saknar 

något råder även här delade meningar. Några tycker att de till stor del ger tillräckligt med 

stöd, en svarar att de kommer alltid när man kallar på dem och att de är bra på att förklara, 

men att ibland kan det ta lång tid att få dem att komma. En annan svarar att till stor del är 

stödet tillfredställande.  En svarar att när Datorstödsgruppen nu funnits ett tag och vet hon 

vilka som finns med i gruppen och hur hon hittar till informationen i UBwikin och manualer 

etc så fungerar det utmärkt. Den enda hon saknar är att det skulle vara att ha en person från 
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Datorstödsgruppen till hands till kl 19 på vardagar. En person svarar ”ja, oftast” men tycker 

att ibland är Datorstödsgruppen borta. En person förklarar att all passpersonal inte är bekväma 

med tekniken ännu vilket är lite svårtolkat, men kan tänkas menas att det behövs mer stöd för 

vissa. De som känner att de behöver mer stöd bör påtala detta för Datorstödsgruppen. 

Någon vill ha mer information om vad som är nytt och någon annan tycker att stödet inte är 

tillräcklig och tycker att t ex informationen till studenter om vad som är på gång kunde vara 

bättre och upplever fortfarande att vissa inte vet vilka som är med i gruppen. En person menar 

på att låntagare vill ju oftast ha svar på sin fråga inom loppet av några minuter och därför vore 

en jourtelefon eller jourmejl önskvärt. En påpekar att IT kunskaperna varierar stort bland 

Datorstödsgruppens medlemmar och att hon dessutom saknar en stödjour för rena IT frågor.  

En person förklarar att hon anser att Datorstödsgruppen gör allt de kan och ibland lite mer än 

så. Att man inte får glömma bort att Datorstödsgruppen liksom alla andra på UB jobbar inom 

de begränsningar som sätts av tid och pengar. Detta är en väldigt viktig synpunkt som man 

naturligtvis måste ta hänsyn till. Denna person är den enda som reflekterat över 

Datorstödsgruppens verksamhet på detta sätt.  

Man kan tolka enkätsvaren som att några är nöjda och en del är relativt nöjda vilket kan vara 

förknippat till att de tycker att Datorstödsgruppen är svåra att få tag på och vill därför se att 

någon typ av jourlista eller jourtelefon upprättas, något som ansvarig 1 i Datorstödsgruppen 

trodde det skulle finnas åsikter om.  Ansvarig 1 nämnde att Datorstödsgruppen inte har någon 

avsatt tid för arbetet varav de därför inte vill ha en jour. Att det ser ut så här är beklagligt 

vilket är något man förhoppningsvis kan lösa eftersom det klart efterfrågas en jour. Om det 

inte finns möjligheter att upprätta en jour pga. tid, pengar etc. bör Datorstödsgruppen 

informera passpersonalen ordentligt varför en jour inte är aktuell. Man bör nog även se till att 

öka IT kunskaperna bland Datorstödsgruppen genom fortsatt utbildning för att hamna på en 

mer jämn nivå inom gruppen.  

7.2.3 Tankar om vad bibliotekarier bör ha för IT kompetens idag: 

På den sista frågan som berörde vad passpersonalen anser att bibliotekarier idag bör ha för IT 

kompetens svarar flertalet att man behöver ha en god IT kompetens. Några anser att det beror 

på vilka typer av arbetsuppgifter man har och på vilket typ av bibliotek man jobbar på. En 

person nämner bibliotekskataloger, databaser och andra söksystem, datorer, skrivare, 

kopiatorer. En annan svarar kunna svara på enklare frågor och åtgärda enklare fel. Två 
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personer påpekar att man inte får vara rädd att försöka, och en av dem tycker att man inte kan 

kontakta Datorstödsgruppen för allt som en del gör. Någon nämner Office paketet och hur 

man sparar på USB och hur man skriver ut.  

En person är väldigt tydlig med att påpeka att: ”en kompetens som alla måste ha är den att 

veta till vilka andra personer eller instanser som vi bör hänvisa studenterna när vi själva inte 

kan hjälpa dem med deras IT-relaterade problem”. Detta påpekade även ansvarig 1.  Någon 

annan nämner vanliga applikationer. Någon tycker att den utbildning man får inom biblioteks- 

och informationsvetenskap borde vara tillräcklig men att man i vissa tjänster behöver mer 

fördjupning.  En annan resonerar att det ska finnas avsatt tid ifall hon t ex ska ta en kurs i 

datakörkort. En person tycker att det är bra om bibliotekarier håller en hög lägstanivå på IT-

kompetensen och att man inte får glömma att det finns en hel del annat som också är centralt 

att behärska. 

Passpersonalen är alltså eniga om att bibliotekarier behöver ha en god IT kompetens idag, att 

man kan behöva kunna hur skrivare, USB minnen etc. fungerar och kunna informera om det 

till låntagare. Någon menar dock på att IT kompetensen inte får konkurrera ut andra 

färdigheter som bibliotekarier behöver kunna. Samtidigt som passpersonalen anser att en god 

IT kompetens är viktigt anser även de flesta att Datorstödsgruppens verksamhet behövs, vilket 

kan tolkas i att man vill ha ett stöd till hands skulle det behövas och kan hända någon som 

håller sig ajour om vad som händer i IT världen kopplat till biblioteket. Det kan även tolkas i 

att det är en bekvämlighet, att man lämpar över ansvaret till Datorstödsgruppen. 

Gällande Svensk biblioteksförenings forskningsöversikt är det ett tänkbart scenario att det kan 

uppstå konflikter mellan de traditionella bibliotekariesysslorna och de nya mer tekniska kring 

datorer, skrivare, USB minnen etc. Att det därför kan uppstå ett uttalat eller outtalat motstånd 

bland bibliotekarier ute på passtjänstgöring. I min egen enkätundersökning till passpersonalen 

fanns inga tydliga sådana tendenser, men en indikation fanns på ett smärre motstånd att man i 

sin bekvämlighet vill lämpa över lite av ansvaret till Datorstödsgruppen istället för att själv ta 

ett eget ansvar att lära sig.   
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8. Slutsatser:  

Av denna utvärdering att döma gör Datorstödsgruppen ett väldigt viktigt arbete, dock är 

Datorstödsgruppens verksamhet inte helt tillfredställande, det man behöver göra är att 

utveckla sin relation till passpersonalen och ledningsgruppen på olika sätt. Exempelvis 

behöver Datorstödsgruppen utveckla stödet och undervisningen till passpersonalen som 

passpersonalen själva efterfrågar utifrån enkätsvaren. Passpersonalen vill t ex se att en jour 

upprättas och någon efterfrågar mer information om vad som är nytt. Gällande undervisningen 

bör riktlinjer och arbetsmaterial upprättas för att säkerställa kvalitén.  Datorstödsgruppen bör 

fortsätta kompetensutveckla sig själva inom IT och sträva efter en mer jämn kompetensnivå i 

gruppen.  

Repetitionstillfällen från tidigare skedda undervisningar bör upprätthållas och flera 

undervisningstillfällen bör hållas. Repetitionstillfällen känns ytterst motiverat på grund av att 

passpersonal kan glömma bort nyinlärda kunskaper de lärt sig vid ett informations- eller 

undervisningstillfälle till följd av att frågan/problemet inte uppstår tillräckligt ofta ute på 

passtjänst. Passpersonalen bör i sin tur bli bättre på att meddela till Datorstödsgruppen och de 

som är ansvariga för undervisningen vad de skulle vilja se vid framtida undervisningstillfällen 

och förklara vad man eventuellt är missnöjd med i undervisningen och stödet. 

Datorstödsgruppen behöver i sin tur utvärdera vilka IT områden det behöver undervisas i. Det 

är viktigt att Datorstödsgruppen och passpersonalen försöker möta varandra halvvägs.  

Enkätsvaren från passpersonalen visar på att samtliga är medvetna om att Datorstödsgruppen 

finns vilket är positivt och ger en indikation på att Datorstödsgruppen kan ha uppfyllt just den 

punkten. Huruvida samtliga av passpersonalen är medvetna Datorstödsgruppen går ej att 

fastställa vid denna utvärdering.  Det finns en viss oklarhet om vad som är 

Datorstödsgruppens arbetsuppgifter då passpersonalen mest nämner stöd och undervisning i 

den publika datormiljön. Detta är något som Datorstödsgruppen bör se över. Som Ansvarig 1 

och medlem 1 ur Datorstödsgruppen påpekar är de medvetna om att en viss förvirring kan 

uppstå mellan vem som är ansvarig för vad inom den publika datormiljön. En gemensam 

informationsträff med Datorstödsgruppen och Reproavdelningen inför passpersonalen är 

därför önskvärt.  

Enligt svensk biblioteksförening bör en organisation ha måldokument, vilket 

Datorstödsgruppen lever upp till med sin förvaltningsplan där punkter för problem/behov och 
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målsättning finns. Datorstödsgruppen har till synes ett organiserat arbetssystem och 

kvalitetsarbete. Det är tydligt strukturerat vilket som är Datorstödsgruppen arbetsområde, 

syfte och ansvar och hur Datorstödsgruppen relaterar till den övriga verksamheten. 

Datorstödsgruppen bör dock införa en punkt eller ett avsnitt där man fokuserar mer på IT 

utveckling och upprätta riktlinjer utifrån det. Datorstödsgruppen bör i sin målsättning tydligt 

beskriva vilken typ av kompetensutvecklingen de själva ser behov av för sin egen del så att de 

har något konkret att eftersträva, samma gäller för undervisningen till passpersonalen.   

Av tidigare forskning att döma och intervjupersonernas och passpersonalens synpunkter är IT 

kunskaper onekligen väldigt viktigt i dag. Att sträva efter den kombinationen utav färdigheter 

som den så kallade ”blended librarian” bör ha känns önskvärt och rent nödvändigt. Tanken att 

Datorstödsgruppen ska agera som en slags buffert mellan studenter/passpersonalen och IT 

avdelningar och ledning är mycket bra. Medlemmarna i Datorstödsgruppen talar både 

biblioteksspråk och IT språk och har på så sätt lättare att föra talan vidare till olika instanser åt 

båda hållen.  

Eventuella rådande attityder kring IT anser intervjupersonerna inte vara ett allt för stort 

problem, men att det mer eller mindre finns där. Mycket ligger naturligtvis på individ basis 

hur villig man själv är att ta till sig IT kunskaper. Men varje bibliotekarie bör ta eget ansvar 

och eftersträva att hålla sig ajour. Man har inte råd att låta bli. Som tidigare nämnt vore det 

bra om Datorstödsgruppen, passpersonalen och eventuellt ledningsgruppen gemensamt kunde 

träffas för att ventilera synpunkter och åsikter kring den publika datormiljön och hur den och 

Datorstödsgruppen kan utvecklas. En viss tid av tjänsten bör bokas upp för Datorstödsgruppen 

för att säkerställa att det finns tid och resurser till att vidareutveckla Datorstödsgruppens 

verksamhet. Jag har full förståelse att man arbetar inom ramar för tid och pengar men vill man 

vidareutveckla Datorstödsgruppens onekliga viktiga arbete och den publika datormiljön är 

detta nödvändigt.  

8.1. Rekommendationer:  

 Bli tydligare med att informera om ansvarsområdet för Datorstödsgruppen till 

passpersonal och eventuellt ledning. Informera gärna tillsammans med Repro 

avdelningen  

 Upprätta riktlinjer för undervisning, ta fram arbetsmaterial och erbjud fler 

undervisningstillfällen och repetitionstillfällen 

 Avsätt en del av tjänsten till arbete med Datorstödsgruppens verksamhet  
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 Lyft fram the ”blended librarian” konceptet vid undervisning och 

informationstillfällen till passpersonal och eventuellt ledning 

 Ventilera synpunkter/åsikter gemensamt med passpersonal och ledning 
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10. Appendix 

Appendix 1 

Enkät till Datorstödsgruppen:  

Ange kön (ringa in ditt val): Man/Kvinna 

1. Vilken roll har du i datorstödsgruppen? 

2. Vilken slags akademisk utbildning har du? 

3. Hur länge har du varit en del av Datorstödsgruppen? 

4. Blev du tillfrågad av att gå med i gruppen eller sökte du dig aktivt till den?  
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Appendix 2 

Enkät till passpersonalen vid HB:  

1. Har du hört talas om Datorstödsgruppen?  

2. Vad tror du är syftet med Datorstödsgruppen och vad tror du att de arbetar med? 

3. Anser du att det finns ett behov av Datorstödgruppen?  

4. Datorstödsgruppen erbjuder undervisningstillfällen kring den publika datormiljön, brukar 

du gå på dessa och vad anser du i så fall om dem? 

5. Upplever du att det erbjuds tillräckligt med undervisningstillfällen från Datorstödsgruppen? 

6. Upplever du att Datorstödsgruppen ger tillräckligt med stöd kring den publika datormiljön? 

Om inte, vad saknar du? 

7. Vad anser du bör en bibliotekarie ha för IT kompetens i dag? Istället kanske: Anser du att 

IT kompetens är viktigt för en bibliotekarie? 
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Appendix 3 

Intervjufrågor till ansvarig 1 för Datorstödsgruppen: 

1. Hur länge har du varit en del av Datorstödsgruppen? 

2. Hur kom det sig att du blev tillfrågad? 

3. Var tanken att det skulle vara bibliotekarier i DSG? 

4. Vad är du ansvarig för inom Datorstödsgruppen? 

5. Vilka plikter har du som ansvarig? 

6. Vilken slags akademisk utbildning har du? 

7. Hur rekryteras medlemmar till gruppen? 

8. Hur tycker du att Datorstödsgruppens verksamhet fungerar idag och finns det något som 

kan förbättras? 

9. Har ni avsatt tid i tjänsten för DSG? 

10. Hur ser du på undervisningen Datorstödsgruppen erbjuder passpersonalen om den publika 

Datormiljön? Finns där något som kan förbättras? 

11. Vad tror du att passpersonalen anser om Datorstödsgruppens? Upplever du att det är 

medvetna om er existens och vilken typ av verksamhet ni bedriver? 

12. Har du några tankar kring vad bibliotekarier bör ha för IT kompetens idag? 

13. Jobbar DSG mycket med Umdac? 

14. Som delmål för 2009 skriver Datorstödsgruppen i er förvaltningsplan att ni vill informera 

vid passmöten, utföra presentationer i ledningsgrupper vid behov och fortsätta 

utbildningsinstanser för personalen. Upplever du att detta delmål har uppfyllts? Vad finns det 

mer att göra? 
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Appendix 4 

Intervjufrågor till ansvarig 2 för Datorstödsgruppen 

1. Hur länge har du varit en del av Datorstödsgruppen? 

2. Hur kom det sig att du blev tillfrågad? 

3. Vad är du ansvarig för inom Datorstödsgruppen? 

4. Vilka egna arbetsuppgifter har du? 

5. Vilken slags akademisk utbildning har du? 

6. Hur rekryteras medlemmar till gruppen? 

7. Hur tycker du att Datorstödsgruppens verksamhet fungerar idag och finns det något som 

kan förbättras? 

8. Hur ofta sker undervisning till passpersonal? 

9. Finns det några riktlinjer för hur undervisningen bör gå till? 

10. Hur ser du på undervisningen Datorstödsgruppen erbjuder passpersonalen om den publika 

Datormiljön? Finns där något som kan förbättras? 

11. Vad tror du att passpersonalen anser om Datorstödsgruppens? Upplever du att det är 

medvetna om er existens och vilken typ av verksamhet ni bedriver? 

12. Har du några tankar kring vad bibliotekarie bör ha för IT kompetens idag? 

13. Som delmål för 2009 skriver Datorstödsgruppen i er förvaltningsplan att ni vill informera 

vid passmöten, utföra presentationer i ledningsgrupper vid behov och fortsätta 

utbildningsinstanser för personalen. Upplever du att detta delmål har uppfyllts? Vad finns det 

mer att göra? 
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Appendix 5 

1. Hur länge har du varit en del av Datorstödsgruppen? 

2. Blev du tillfrågad att gå med? 

3. Vilken roll/arbetsuppgifter har du inom Datorstödsgruppen? 

4. Vilken slags akademisk utbildning har du? 

5. Hur tycker du att Datorstödsgruppens verksamhet fungerar idag och finns det något som 

kan förbättras? 

6. Hur ser du på undervisningen Datorstödsgruppen erbjuder passpersonalen om den publika 

Datormiljön? Finns där något som kan förbättras? 

7. Hur ofta sker undervisning till passpersonal? 

8.  Finns det några riktlinjer för hur undervisningen bör gå till? 

9. Vad tror du att passpersonalen anser om Datorstödsgruppen? Upplever du att det är 

medvetna om er existens och vilken typ av verksamhet ni bedriver? 

10. Har du några tankar kring vad bibliotekarier idag bör ha för IT kompetens idag? 

11. Som delmål för 2009 skriver ni i er verksamhetsplan att ni vill informera vid passmöten, 

utföra presentationer i ledningsgrupper vid behov och fortsätta utbildningsinstanser för 

personalen. Upplever du att detta delmål har uppfyllts? Finns där något som kan förbättra 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Appendix 6 Datorstödsgruppens Målsättning 

1.1 Mål 

 

Målen är en följd av de problem/behov som presenteras under föregående avsnitt, punkt 4.1 

Problem och behov. 

 

 

1.1.1 Övergripande mål för 2009 

 

Det övergripande målet för förvaltningsobjektet ”UB - publik datormiljö”, under den 

kommande förvaltningsperioden, är att fortsätta arbetet med att tillse att 

förvaltningsorganisationen blir en effektiv och väletablerad stödfunktion för den 

publika datormiljön. 

 

- Det övergripande målet med förvaltningsstyrning är att överenskomna mål i denna 

plan är uppnådda. 

- Det övergripande målet med användarstöd är behovsanpassat stöd till användarna 

avseende förvaltningsobjektets olika delar. 

- Det övergripande målet med ändringshantering är att förvaltningsobjektet är aktuellt, 

korrekt och anpassat efter verksamhetsmässiga och tekniska behov. 

- Det övergripande målet med daglig IT-drift och underhåll är att IT-stöden ska vara 

tillgängliga enligt verksamhetsparternas behov. 

 

 

1.1.2 Delmål för 2009 

 

- 10 PC har köpts in för att förstärka publika datormiljön. Målet för dessa är att DSG 

specificerat fördelning mellan UB/MB, vilka programvaror som ska installeras, hur de 

ska användas, var de ska placeras, typ av inloggning, profiler osv och sen placera ut 

dem i publika datormiljön HB/MB under VT 2009. 

 

- Förvaltningsorganisationen och dess rutiner är kända av bibliotekets personal, 

ledning och andra berörda parter. Detta kan exempelvis åstadkommas med 

information om publika datormiljön vid passmöten, presentationer i ledningsgruppen 

vid behov och fortsatta utbildningsinsatser för personalen.  

 

- Förvaltningsplan för år 2010 är framarbetad och beslutad av styrgruppen senast i 

början av av 2010, men önskvärt redan i december 2009. 

 

- Utrett och specificerat hur ett ”övningsrum för presentationer” , riktat mot studenter, 

borde se ut, fungera och praktiskt hanteras. Utifrån detta översätta det till utrustning & 

konfiguration som kan fungera för ändamålet. Målet är att det ska finnas ett 

fungerande ”övningsrum” i HB:s publika datormiljö någon gång under HT 2009. 

 

- Kompetensutveckling för DSG (Datorstödsgruppen) planerad och genomförd under 

2009. Målet är att DSG under VT 2009 utrett/planerat/beslutat vilken 

kompetensutveckling som bör genomföras under HT 2009. 
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- För att möta det behov som uppstår i och med ökat antal användare med egna 

bärbara datorer så ska vi införa funktioner för utskrift från bärbara datorerna inkl 

instruktioner för detta. Dessutom undersöka behov av fler eluttag vid bord, andra ytor i 

den publika datormiljön vid HB/MB och vid behov tillse att detta åtgärdas.  

 

- Att en katastrofplan för publika datormiljön upprättas. Där det framgår hur större 

problem i den publika datormiljön ska hanteras, exempelvis vid brand, diskkrascher 

mm. Målet är att det ska finnas en katastrofplan för publika datormiljön senast i slutet 

av 2009. 

 

- Målet är att under VT 2009 utvärdera, och senast i början av HT 2009 åtgärda 

behovet av bättre prestanda  i den publika datormiljön . Redan nu kan vi se några 

åtgärder vi planerar att genomföra. Dels att köpa in och installera en ytterligare server 

i ”serverfarmen”. Dels så ser vi också att åtgärden att köpa in 10 nya PC, med utökad 

programvara, till publika datormiljön bidrar till att öka ”prestandan” i publika 

datormiljön som helhet. 

 

- Se över och förbättra utskriftsfunktionerna i publika datormiljön, exempelvis genom 

att införa funktion för utskrifter från bärbara datorer, förbättra 

skyltningen/informationen för utskriftsfunktionerna, byta skrivardrivrutiner, 

genomföra tester av utskriftsfunktioner, placera ut fler PC med enda funktion att 

fungera som utskriftsdator, i samarbete med repro samordna genomgångar av 

utskriftsfunktioner i publika datormiljön osv. 

 

- Under året genomföra utbildning, för den egna personalen, i hur den publika 

datormiljön ser ut & fungerar och hantering av vanligt förekommande problem . 

 

- Under året följa upp och åtgärda identifierade problem/behov i bokningsprogrammet. 

Exempelvis bristfällig systemdokumentation, ej uppdaterad användarmanual, 

statistikfunktionen fungerar ej, engelsk översättning av texter saknas i vissa fall, osv. 

 

- Förvaltningsobjektets kunskapsstöd (exempelvis manualer, hjälptexter, 

utbildningsmaterial osv) är uppdaterade och tillgängliga för förvaltningsobjektets 

nyttjare. 

 

- För att möta behovet att testa s.k fri programvara/öppna standarder i publika 

datormiljön så planerar IT-avdelningen UB, i samråd med DSG, att sätta upp en miljö 

i studiesalen med fyra tunna klienter som körs mot server med operativsystemet 

Ubuntu. Målet är att DSG under HT 2009 ska testa/utvärdera hur en sån lösning 

fungerar i UB:s publika datormiljö.
21
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