
KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP

2002:4

”Känner du dig välkommen?”
En undersökning om användares upplevelser och åsikter
av miljön och servicen i Högskolebiblioteket i Halmstad

FREDRIK RASMUSSON

�����������	
����������
�
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.



2

�	
������	�� ”Känner du dig välkommen ?” – En undersökning om
användares upplevelser och åsikter av miljön och servicen i
Högskolebiblioteket i Halmstad

�
�	�������	�� ”Do you feel welcome ?” – A user-survey on users experiences and
views of the environment and services of the University Library of
Halmstad.

���������	� Fredrik Rasmusson

������������� 2002

��
��	���	� Eva-Maria Flöög, Kollegium 3

��������� The purpose of this thesis is to explore the experiences and views
some users have of the library environment and services of the
University Library of Halmstad. The main question to be answered
in this thesis is what importance the users attribute to the library
environment and services while pursuing their most recent library
errand.

To answer this question a study of relevant literature on the
subjects of library environment, library services and user-surveys
in other academic libraries was carried out and a questionnaire was
distributed to 22 respondents in the process of visiting the
University of Halmstad Library.

The literature background and the results of the conducted study
were interpreted and discussed and led to the following
conclusions: 3 respondents encounters with the library environment
and its services were negative in part and thus their experiences and
views were relevant to the completion of their library errands. The
other respondents’ encounters confirmed their overall positive
earlier experiences and views of the library environment and its
services, but had no real concrete significance for the completion of
their library errands.
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I detta första kapitel kommer mitt val av uppsatsämne och syfte med tillhörande
problemformulering samt frågeställningar att beskrivas. Därtill tas också metod, material,
förkortningar, avgränsningar och definitioner upp. Det hela avslutas med en disposition.

�#��%������8
	

Det som låg bakom idén till uppsatsen var en föreläsning på B-nivån av mina BHS
(Bibliotekshögskolan)-studier som handlade om biblioteket som gränssnitt.1 Dvs hur man som
användare upplever miljön i en viss sorts bibliotekslokal och hur dessa upplevelser eventuellt
också kan påverka hur användaren förhåller sig till biblioteket. Jag har alltid själv tyckt att
bibliotek och särskilt storslagna sådana både arkitektoniskt  och utrymmesmässigt sett, har
varit tilltalande. Att gå in i dessa nästan ”katedralliknande” byggnader och bara överblicka
materialbeståndet (eller rättare sagt försöka överblicka) fyller mig med en näst intill ”religiös”
passion, när man tänker på alla de författare, fakta och utflykter i fantasin som bara väntar på
att upptäckas.

Men det man glömmer lätt är att det är inte alla som delar en sådan här upplevelse. För många
kan den första kontakten med biblioteksmiljön mer påminna om en färd med spöktåget än en
färd in i kunskapens värld. Det kan orsakas av något så simpelt som avsaknaden av en klar
och välstrukturerad orienteringsplan för att kunna hitta rätt i biblioteksmiljön. Om inte en
sådan finns ger kanske besökaren upp utan att ens ha försökt lösa sitt biblioteksärende. Men
även om ovanstående biblioteksbesökare hade tagit sig fram till t.ex. informationsdisken för
att ställa en fråga om sitt ärende, hade inte detta betytt att det var slut på problemen.
Bibliotekarien bakom disken kanske sitter i telefon och lägger knappt märke till besökaren
eller så blir svaret på besökarens fråga ett snabbt utpekande av en viss hylla eller service
varpå bibliotekarien återgår till sitt eget arbete.

Att intryck av bibliotekslokalen och upplevelser av mötet med bibliotekspersonalen kan vara
starkt bidragande till om en besökare genomför sitt biblioteksbesök eller ej är nog något som
många biblioteksbesökare kan känna igen sig i. Men eftersom detta förhållande inte känns
relevant för mig som person men desto mer för mig som framtida yrkesman blev mitt
uppsatsämne klarare. Nämligen att undersöka om miljö och service verkligen påverkar
användares upplevelser och även deras ärende med biblioteksbesöket.

�#&�����	'�9����	8���8:�	��
����;���<�	�����
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Mitt syfte med uppsatsen är att studera högskolebiblioteket i Halmstad och genom en
enkätundersökning där ta reda på ett antal av dess användares upplevelser och åsikter om
mötet med biblioteket i form av två studieobjekt. Dessa är dels bibliotekslokalen där jag har
tänkt mig att upplevelser och åsikter hos användarna om t.ex. hur det är att hitta en viss
service samt om man trivs i lokalen skall komma fram. Och dels bibliotekspersonalen där
upplevelser och åsikter om t.ex. hur användarna ser på servicen som personalen erbjuder samt
vad användarna tycker om personalens kompetens är det som jag är ute efter.

                                                
1 Föreläsning med Inga Lalloo, 2001-01-31.
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På så sätt är tanken att jag täcker in de två aspekterna miljö och service via svarsuppgifterna
från enkätundersökningen. Dessa svarsuppgifter kan förhoppningsvis också leda fram till att
jag kan besvara min problemformulering. Denna lyder som följande: Vilken betydelse hade
mötet med bibliotekets miljö och dess service för respondenterna i undersökningen när det
gällde genomförandet av deras senaste utförda biblioteksärende ?

För att kunna komma fram till en lösning på problemformuleringen men också för att kunna
uppnå syftet med uppsatsen skall jag försöka besvara följande frågeställningar:
# Vad för slags upplevelser eller åsikter hade respondenterna om mötet med miljön i
bibliotekslokalen ?
# Vad för slags upplevelser eller åsikter hade respondenterna om bemötandet och servicen
från bibliotekspersonalen ?
# Påverkade dessa upplevelser och åsikter respondenternas sätt att agera eller förhålla sig till
biblioteket vid deras senaste biblioteksbesök ?

�#(�)	������;�8��	����

För att kunna belysa både användarnas upplevelser och åsikter av de två studieobjekten
bibliotekslokalen och bibliotekspersonalen men också för att kunna förklara kopplingen
mellan studieobjekten och de två ovannämnda aspekterna krävs det två olika metoder.

Den första metoden är en litteraturstudie av material som behandlar miljö- och
serviceaspekterna. Detta material har samlats in via sökningar i Borås högskolebiblioteks
katalog samt via fjärrlån och databassökningar i bl.a. Libris, Academic Search Elite, BDI
(Bibliotek, Dokumentation & Information)-index och LISA (Library and Information Science
Abstracts). I materialet ingår dels handböcker i hur man bygger och inreder användarvänliga
akademiska bibliotek och bibliotekslokaler och även till viss del verk som gäller folkbibliotek.
Exempel på denna litteratur är ����������	
������	���	������ av N.Lushington & W.N.Mills
Jr. samt �����������	�������	�������	���������	av H.M.Edwards. Den andra delen av
materialet är inriktad på servicen inom akademiska bibliotek och vad som kännetecknar
begreppet servicekvalité. Exempel på denna delen av litteraturen är �������	����	������
������������	��������	�������	 �������� och �!"�	�������	�������	��	���	������ av
P.Jordan. Detta material syftar till att ge en allmän beskrivning av tanken bakom och
funktionen med bibliotekslokalen samt den service som där brukar erbjudas. I litteraturstudien
ingår också ett antal tidskriftsartiklar från bl.a. ��������	#	$������"	����������%	�������
$����&�och ��������	'���������	samt ett antal användarundersökningar bl.a. från Borås
Högskola och Universitetsbiblioteket i Göteborg. Dessa olika artiklar och undersökningar tar
framför allt upp intryck och uttalanden om service och miljön i högskole- och
universitetsbibliotek från användare i olika studier. Resultaten från dessa studier skall sedan
användas i analysdelen av uppsatsen för att kunna hitta skillnader och likheter gentemot
fynden i enkätundersökningen som utförts för denna uppsatsen.

Därmed kommer vi in på den andra metoden som är en empirisk undersökning i form av en
kvantitativ såväl som kvalitativ utformad enkät som delades ut till användare av HHB
(Halmstads Högskolebibliotek). Den kvantitativa delen av enkäten utgörs av merparten av
frågorna (nr. 5-12, 16, 19 och 22-23) som innefattar påstående om de två aspekterna miljö och
service vilka respondenterna i undersökningen skall värdera efter egen uppfattning. Den
kvalitativa sidan av enkäten består av de övriga frågor (nr. 13-15, 17-18 samt 20-21) som ger
respondenterna möjligheten att kommentera de ovanstående aspekterna närmre. Kvalitativa
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studier i sig inte har något värde utan bör motiveras2 och ett skäl gällande denna uppsatsens
undersökning var att försöka få fram personers subjektiva upplevelser och intryck av
biblioteksmiljön och biblioteksservicen. Det bör förstås poängteras att inga subjektiva
upplevelser sker i ett fullständigt vakuum utan alla individer påverkas i sina upplevelser och
ställningstaganden av omkringliggande faktorer i samhället som t.ex. bekanta, olika medier
o.s.v. Men dessa faktorer är inget som det finns plats för att ta upp i denna uppsatsen, utan här
är det bara upplevelsen i sig av miljön och servicen som undersöks. För att kunna komma åt
dessa personers subjektiva intryck och erfarenheter passar kvalitativa studier bra eftersom
dessa är nödvändiga för undersökningar av sådant som är vagt, mångtydigt och subjektivt,
t.ex. känslor och upplevelser som inte kan mätas direkt.3 Mer om utformningen av denna
enkät och dess innehåll presenteras längre fram i samband med att resultatet av
undersökningen tas upp (se kap. 3.2).

Varför då enkät och vad är tanken bakom den ? Från början hade jag tankegångar på att utföra
intervjuer men det kräver dels mycket arbete för att genomföra sådana och dels tar de mycket
tid av uppsatsarbetet i form av tolkning och utvärdering av intervjusvaren. Så sett till det
relativa korta tidsutrymme som jag hade till förfogande för uppsatsarbetet valde jag därför
istället att utföra en enkätundersökning. En enkät gör också det möjligare att kunna ta in ett
större urval av respondenter eftersom en enkät går både snabbare att distrubera och fylla i än
vad det tar att genomföra en intervju.

Urvalsfrågan är också relevant för denna undersökningen eftersom det är högskolestudenter
som utgör respondenterna, och det är intressantare för undersökningen om man får lite
spridning av program och kurser bland respondenterna. Något som underlättas av en
enkätundersökning eftersom en sådan i regel når fler tilltänkta respondenter än vad en
intervjuundersökning gör. (Se också kap. 3.2 angående urvalet av respondenter). Det som är
nackdelen med enkäter kan vara att det sker ett visst bortfall och att respondenterna kan tolka
svaren på olika sätt.4 Intervjuer brukar också kunna ge mer djupgående, subjektiva och
beskrivande svar än enkäter som oftast bara består av förutbestämda svarsalternativ där
möjligheterna till utläggningar eller kommentarer är starkt begränsade. Men eftersom jag för
denna enkätundersökningen fanns på plats vid såväl utdelandet av enkäterna som när
respondenterna fyllde i enkäten (vilket gav dom möjlighet att fråga mig om något var oklart),
så kan man säga att de två första negativa punkterna angående enkäter neutraliserades
avsevärt. När det gäller den sista punkten så kan man anse att den blandning av stängda
respektive öppna svarsalternativ som finns i enkäten gav respondenterna möjligheten till att
reflektera över frågorna och även ge mer omfattande svar kring upplevelser, åsikter och
känslor om bibliotekslokalen och bibliotekspersonalen.

�#$�����
�
�
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För att få fram ett antal användares upplevelser och åsikter om miljö och service i akademiska
bibliotek hade en variant kunnat vara en undersökning av ett antal bibliotek och därtill
hörande användare. Men detta hade blivit en alltför omfattande studie för denna uppsats
omfång. Dessutom hade man kunnat gå miste om de speciella förhållanden som råder för
olika sorters bibliotek men även för enskilda representanter av dessa olika sorter, i form av
användargrupper, serviceutnyttjande m.m. Dessa anledningar men också p.g.a. författarens
                                                
2 Wallén, Göran �(�����)��������	��"	����)����������)�, 1996, Studentlitteratur, Lund , s. 73.
3 Wallén, s. 35 och 73.
4 Kylén, Jan-Axel ���*��	�+��	��	��)+���%	������,���%	�������������	��"	�+������, 1994, Kylén Förlag AB,
Stockholm, s. 13.
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intresse för akademiska bibliotek som en framtida arbetsmiljö påverkade utformningen av
avgränsningen till att bli en undersökning av användare i ett individuellt bibliotek av
akademisk sort.

Efter inledande kontakt via E-post med ett antal högskole- och universitetsbibliotek så kom
det sig att HHB var intresserad av att utgöra plattformen för enkätundersökningen. Detta bl.a.
p.g.a. en nationell undersökning om högskole- och universitetsbibliotek som skall dra igång
under 2002 och där man fann att enkätundersökningen kunde fungera som en slags pilotstudie
inför den större nationella undersökningen. Avgränsningen satt till cirka 20 respondenter för
enkätundersökningen togs i samband med handledaren och för att kunna passa in i tidsrymden
för uppsatskursen. Detta antal kan anses vara i underkant men eftersom jag inte är ute efter att
dra några generella slutsatser av undersökningsmaterialet utan snarare strävar efter att få fram
individuella upplevelser och åsikter och för att sedan se om man kan hitta några tendenser till
likheter och skillnader mellan mitt material och tidigare motsvarande undersökningar inom
ämnesområdet, så kan antalet respondenter anses vara motiverat.

Följande begrepp kan anses vara centrala för uppsatsen och återkommer ofta och därför
definieras dessa:
Akademiska-, Högskole-, och Universitetsbibliotek = Akademiska bibliotek är en samlande
och övergripande beteckning på högskole- och universitetsbibliotek och vanligast
förekommande i mina engelska och amerikanske referenser. Jag använder denna term i
uppsatsen på samma sätt. Skillnaden mellan högskole- och universitetsbibliotek är dels
storleken där högskolebiblioteken i regel är mindre till antalet studenter som betjänas och
även ifråga om storleken på samlingarna. Och dels har inte alla högskolebibliotek till skillnad
från universitetsbiblioteken forskarutbildning knutet till sig.
Användare, Besökare, Kund =  betecknar de som utnyttjar bibliotek eller en viss
biblioteksservice, framför allt i exempel hämtade från litteraturen. Denna term kan användas
om studenter från Halmstads högskola men i så fall framkommer detta genom ett
förtydligande i texten.
Respondent = beteckningen på de studenter från Halmstads högskola som deltar i
undersökningen. (se också ovanstående definition)
Miljö = betecknar den inredning, design, möblemang, skyltning, hylluppställning, ljus-, ljud
och luftförhållanden som finns i ett bibliotek. I detta fallet skiljs inredning och design åt på så
sätt att inredning betecknar den allmänna utformningen av ett rum eller en viss lokal utifrån
det möblemang, den ljussättning och övriga inredningsdetaljer som skall finnas i rummet,
medan design betecknar utformningen av enskilda skyltar, möbler, ljusapparatur osv.
Service = den eller de tjänster som bibliotekspersonalen själva är delaktiga i och kan erbjuda
en användare eller respondent i ett bibliotek. I denna uppsatsens undersökning inkluderas inte
service såsom användarundervisning och databassökningshjälp.5 ��
Bibliotekslokalen = den lokal som en användare eller respondent befinner sig i när denne
upplever miljön i biblioteket och när det gäller denna uppsatsens undersökningsobjekt (HHB)
då särskilt i form av belysning, luft- och temperaturförhållanden, skyltning, hyllsystem och
ljudförhållanden.
Bibliotekspersonalen = den personal som en användare eller respondent stöter på i samband
med att denne nyttjar en service eller utför sitt ärende i biblioteket.

                                                
5 Detta eftersom det inte känns meningsfullt att gå in på specifika tjänster om kanske inte alla respondenter har
tagit del av dessa. Då är det lättare att undersöka och därmed fråga respondenterna om biblioteksmiljön i stort
och även servicen, i form av kontakt med personalen. Detta eftersom dessa två ”vidare” aspekter lär de flesta
respondenter ha upplevt på något sätt.
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Detta är en lista över de förkortningar som förekommer i uppsatsen och första gången som en
förkortning dyker upp i texten så skrivs även hela förkortningen ut.
AB = Akademiska Bibliotek / BDI =  Bibliotek, Dokumentation & Information / BHS =
Bibliotekshögskolan (i Borås) / B&I = Biblioteks och Informationsvetenskap / HH =
Högskolan i Halmstad / HHB = Halmstads Högskolebibliotek / HSV = Högskoleverket /
LISA = Library and Information Science Abstracts / SAB =  Svenska Allmänna
Biblioteksföreningen / UB = Universitetsbibliotek / ÖS = Öppen Samling.

�#*�!��9������


Efter inledningen så tar jag i litteraturgenomgången upp litteratur om bibliotekets miljö och
service samt de relevanta undersökningar utförda inom universitets- och högskolebibliotek
som också berör dessa två aspekter. Därefter i kapitel 3 presenteras det för
enkätundersökningen berörda biblioteket närmre och utformningen samt utdelningen av
enkäten tas också upp. I kapitel 4 presenteras och gås det generella resultatet av
undersökningen igenom. I kapitel 5 analyseras det ovanstående resultatet genom att ställas
emot innehållet i bakgrundskapitlet varpå slutsatser presenteras. Avslutningsvis sammanfattas
uppsatsen i det sista kapitlet där också referensförteckning och bilagor ingår.

&#� ���	���:��	
�8�<
�

I denna delen av uppsatsen skall de två aspekterna miljö och service belysas via ett antal olika
böcker, artiklar och undersökningar som har anknytning till ämnesområdet. Detta är dels tänkt
att ge en bild av de ideala förhållandena i ett akademiskt bibliotek sett ur användares
synvinkel och dels också utgöra underlag för diskussionen i analysdelen. Till sist tecknas
också en kortare och generell bild av dagens student på universitets- och högskolenivå samt
förhållandena för de svenska akademiska biblioteken, för att på så sätt kunna jämföra med
situationen för högskolebiblioteket i Halmstad och respondenterna i undersökningen.

&#��)��=�
����������	�������	


”Entering the library should be an attractive, inviting and orienting experience” 6

Detta citat sammanfattar tämligen väl vad de flesta användare, besökare eller kunder av ett
bibliotek vill erfara när de stiger in i bibliotekslokalen. Detta första visuella intryck man får av
miljön i bibiliotekslokalen kan också vara starkt bidragande för hur en användare ser på
servicen som biblioteket erbjuder. Enligt Quinn är ”påtagliga” faktorer av servicemiljön som
t.ex. fysiska faciliteter, utrustning och personal betydelsefulla för kunderna eftersom det är
dessa faktorer som kunderna baserar sitt omdöme på, när det gäller den övergripande
servicekvalitén (i t.ex. ett bibliotek).7

Vad är det då som kännetecknar en användarvänlig bibliotekslokal? I boken ”University
Library Building Planning” presenteras den engelske arkitekten Faulkner-Browns ”Tio
Budord” om hur ett bibliotek skall vara. Av dessa tio bud är det fem som kan sägas har
koppling till miljöaspekten. Det första budet är flexibilitet vilket innebär att layouten,

                                                
6 Lushington, Nolan & Willis, N. Mills. Jr ���������	
������	���	�����	-	�	��������	.�����)�, 1979,
Gaylord Professional Publications, Syracuse, s. 87.
7 Quinn, Brian ��������	�������	/������	��������	��	�������	����������, 1997, The Journal of Academic
Libararianship, Vol. 23, No. 5, s. 366.
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strukturen, och servicen i biblioteket skall vara anpassbar till ändrade omständigheter men
samtidigt inte inskränka på att det alltid måste finnas en så stor yta som möjligt till
huvudfunktionerna: användare, personal och samlingar.8 Även Lushington & Mills. Jr är inne
på vikten av en yta för huvudfunktionerna då de säger att en centraliserad service i
bibliotekslokalen, koncentrerad runt professionell personal där olika servicetjänster utgår ifrån
är ett önskvärt designkriterium.9 Det andra budet är kompakthet d.v.s. biblioteksbyggnaden är
så kompakt att förflyttningar tar så pass kort tid som möjligt och att användarna vid inträdet
direkt kommer till bibliotekets kärna eller dess kärnverksamheter.10 Att kärnan i
bibliotekslokalen är viktig tas också upp av Neal men framför allt då i form av en slags
kommunikationsknutpunkt för biblioteket. Denna knutpunkt bör innehålla informations- och
lånedisk, personalrum, avkopplingsrum samt trappor, hissar, och utgångspunkter för att kunna
ta sig runt i biblioteket. Motivet bakom denna idé är att man på så sätt samlar de mest bullriga
funktionerna på ett ställe så att ett minimum av ljud och rörelser drabbar den enskilde
användaren. Detta kräver förstås att läs- och studieutrymmen placeras ytterst i
bibliotekslokalen med samlingarna emellan som därmed ytterligare hjälper till med att dämpa
ljudnivån, och denna layout förespråkas av just Neal.11 Att ljudnivån har ökat i akademiska
bibliotek beror troligen på att det finns fler studenter i det högre utbildningssystemet än
tidigare, men också på förändrade attityder till biblioteksmiljön. Bland bibliotekspersonalen
finns det många som förespråkar en minimal ljudnivå så att både dom själva och studenterna
får arbetsro. Men eftersom det är den enskilde användarens subjektiva åsikt som styr så finns
det variationer i denna fråga precis som i frågan om t.ex. vilken belysning som skall råda i
biblioteket. Somliga studenter vill ha det knäpptyst medan andra föredrar lite bakgrundsljud
så att man inte hoppar till när någon tappar en penna eller hostar.12

Budord nr. 3 är tillgänglighet vilket betyder att användaren via bibliotekslokalens design och
inte via en överdriven skyltning, omedelbart skall kunna hitta var informationsdisken, katalog,
trappor och hissar är belägna någonstans.13 Lushington & Mills. Jr är inne på samma sak när
de betonar att alla viktiga biblioteksfunktioner skall vara synbara för användaren när denne
träder in i biblioteket via något eller några av följande sätt: Belysning, karakteristiskt
möblemang eller färgval samt upplyst skyltning. Till skillnad från Faulkner-Brown betonar
Lushington & Mills. Jr vikten av skyltning då de också anser att en upplyst planritning över
biblioteksbyggnaden med en nyckel till vad och var funktionerna på planritningen är för
något, underlättar orienterandet för användaren.14 Det fjärde budordet är variation som
innebär att tillgången till service och utrymmen är så pass varierad att det passar behoven hos
alla de olika användare som nyttjar ett bibliotek.15 Detta kan vara allt från att biblioteket har
ett utbud bestående av gruppstudierum, enskilda studiebås till stora salar med öppna läsplaster
eller att möblemanget i de nyss nämnda utrymmena är så varierat som möjligt så att
användarens önskan om privathet, öppenhet eller vad det nu är som efterfrågas kan
uppfyllas.16

                                                
8 Edwards, Heather. M. �����������	�������	�������	���������, 1990, The Scarecrow Press Inc. , London, s. 4.
9 Lushington, & Willis, s. 16.
10 Edwards, s. 5.
11 Neal, K.W. �������"	��������������������, 1978, Egen utgåva, Alderley Edge, s. 122-123. Även Faulkner-
Brown stöder denna layoutidé. Se Edwards, s. 6. 	
12 Jordan, P. �!"�	�������	�������	��	0��	������, 1998, Gower Publishing Limited, Aldershot, s. 51-52. samt
Neal, s. 124.
13 Edwards, s. 5.
14 Lushington & Willis, s.19 och 88.

15 Edwards, s. 5.
16 Edwards, s. 124 samt Lushington & Willis, s. 34.
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Det sista budordet är bekvämlighet, d.v.s. att man främjar ett effektivt användande av
biblioteket genom att t.ex. hålla en frisk, konstant nivå på temperaturen och luftfuktigheten
samt sörja för goda ljusförhållanden.17 Om man tittar närmare på den sista punkten d.v.s.
ljusförhållanden anser Neal att naturligt ljus är önskvärt men inte för mycket, eftersom det kan
störa användarens koncentration (vid t.ex. direkt solsken). Alltså är det kvalitén snarare än
styrkan på ljuskällan som är det avgörande för hur man upplever ljusförhållandena.18 Därav
bör artificiellt ljus vara att föredra då det är lättare att kontrollera kvalitén på denna form av
ljus genom att släcka eller skruva ner ljusstyrkan. På så sätt kan användaren också utföra sin
aktivitet på ett mindre ansträngande sätt oavsett om det handlar om kopiering, bokletning eller
läsning, än vad som skulle vara fallet om man enbart förlitade sig på dagsljusets skiftande
karaktär. När det gäller nivån på luftfuktighet och temperatur anser Neal också att det är
viktigt med jämnhet eftersom människor arbetar i regel mindre effektivt om luften är för torr
eller fuktig eller om det är för varmt eller kallt i bibliotekslokalen.19

Sammanfattningsvis kan man säga att det verkar som om bibliotekslokalen är uppbyggd kring
många samverkande faktorer och aspekter som påverkar miljön och vilka på så sätt också
borde kunna påverka användares upplevelser av mötet med bibliotekslokalen. Men till att
fästa så stor vikt till ett biblioteks interiör så att om den är designad på ett sådant sätt så att
användaren kan relatera till miljön, njuta av atmosfären och helt enkelt trivas där, kan
innebära att vissa användare glömmer bort störande faktorer såsom dålig luft, ljus och otrevlig
personal och fortsätter att komma tillbaka, är att lägga för mycket tonvikt på miljöaspekten.
Man får inte glömma bort den andra aspekten, service, vilken också borde kunna påverka en
användares biblioteksärende.

&#&��	���	���;��������	��9	���
��

”In most Professions, the client-professional interaction is enhanced by an environment that
the professional controls and the client understands. […] the environment […] as a means of
communicating and facilitating their (the proffesional förf. anmn.) client interactions”��

Vad detta citat tycks påvisa är att miljön , i t.ex. en biblioteksverksamhet, är tätt knutet till
interaktionen mellan kund och yrkesman/kvinna. Men denna interaktion är också något som i
denna uppsats kan sägas vara en viktig del av begreppet service, d.v.s. en lyckad interaktion
lär underlätta användarens nyttjande av en viss tjänst som bibliotekspersonalen erbjuder. På så
sätt bör också upplevelser av denna interaktion, precis som var fallet i föregående kapitel om
de ”påtagliga” faktorerna av servicemiljön, påverka hur en användare ser på servicen i stort i
ett visst bibliotek.

Vilka är då de faktorer som påverkar samspelet mellan kund och bibliotekspersonal? Peter
Jordan tar i sin bok upp den sociala faktorn och hur denna påverkar interaktionen.
Sociologiskt sett så får normer och roller människor att agera i överensstämmelse med andra
människor. Dessa roller innefattar ömsesidiga förväntningar på varandra – användaren
förväntar sig ett visst beteende av bibliotekarien och vice versa. Delar av dessa beteenden
influeras av regler, användarinstruktioner, förordningar och dylikt men också av erfarenheter.

                                                
17 Edwards, s. 6.
18 Neal, s. 125-126.
19 Lushington  & Willis, s. 102-103 samt Neal, s. 126.

20 Durrance, Joan, C. �$��������	 �������	
���	�"�	11	�������	$���	!���	�"�	2"���	 �����, 1989, Library
Journal, Vol. 114 , No. 7, s. 31.
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En användare som råkar ut för dålig service vid ett biblioteksbesök förväntar sig ett liknande
beteende nästa gång denne nyttjar samma bibliotek igen och sprider även denna uppfattning
omkring sig, medan en användare som får god service ofta förväntar sig mer och mer av
bibliotekspersonalen för varje nytt besök.21

Dessa erfarenheter kan alltså bygga på tidigare möten med bibliotekspersonalen i samband
med t.ex. utnyttjandet av en viss tjänst eller vid förfrågan om en viss bok. Vad som kan ske
under en sådan interaktion ger Morgan exempel på när han beskriver ett tänkt förlopp i en
användares interaktion med personal vid informationsdisken i ett bibliotek. Först inser
studenten att denne har ett B&I (Biblioteks och Informationsvetenskap) relaterat problem och
väljer att antingen söka assistans för att lösa problemet eller så försöker studenten lösa det
själv, och då oftast för att undvika  risken för att utsättas för skam vid interaktionen med
bibliotekspersonalen. Om studenten väljer att uppsöka professionell hjälp sker detta oftast i
form av en fråga ställd till någon ur bibliotekspersonalen.22

Det är nu som interaktionen går in i en kritisk fas där ömsesidiga missförstånd och
feltolkningar av vad som sägs och syns i samtalet mellan studenten och bibliotekarien kan
påverka intryck och upplevelser hos bådadera parterna. Dessa missförståelser kan härledas
från faktorer som antingen finns eller inte finns där vid interaktionen eller beteenden som
överdrivs eller inte alls figurerar i samtalet. Exempel på dessa faktorer och beteenden kan vara
allt ifrån att det finns en bibliotekarie vid informationsdisken när studenten närmar sig, att
bibliotekarien presenterar sig på ett öppet sätt som gör studenten avslappnad och att denne
känner sig välkommen, att inga osynliga barriärer som kroppsspråk finns där och påverkar
interaktionen, att det föreligger ett intresse från bibliotekariens sida att hjälpa till, att samtalet
förs på rätt nivå, språk och i rätt format, till att omkringliggande faktorer som köer och
ljudnivån inte stör samtalet.23

Informations och referensdisken är serviceytor inom biblioteket där det vanligtvis
förekommer interaktion mellan kund och bibliotekspersonal. Därav borde upplevelser och
intryck av dessa servicepunkter också påverka användares genomförande av sitt
biblioteksärende förutsatt att användaren behöver ta kontakt med dessa punkter. Men för att
interaktionen skall förlöpa lyckligt krävs det att bibliotekspersonal oavsett om de sysslar med
referenssamtal eller arbetar inom lån – och cirkulationsbiten, är förberedda på mötet med
användaren och de frågor som denne kan ställa. Dessa förfrågningar kan spänna över ett brett
fält och innefatta frågor som om hur man hittar i samlingen eller i katalogen, varför en bok
saknas, att peka ut en viss service eller att ge efterfrågad information från en av användaren
önskad källa.24 Det sistnämnda exemplet rör en fråga som kan förekomma i referenssamtalet
och där det i ”People Come First” poängteras att i detta samtal, är det inte bara innehållet eller
resultatet som är viktigt. Lika viktigt om inte viktigare är relationsaspekten d.v.s. förhållandet
mellan användaren och bibliotekarien. Om bibliotekarien i samtalet fokuserar på förhållandet
är det lättare för denne att anpassa sig till användarens individuella önskemål men det medför
också att användaren kan få den personliga service med relevant resultat och visat intresse

                                                
21 Jordan, s. 37.
22 Morgan, Steve ������������	����������	��	�������	����������, 1995, Mansell Publishing Limited,
London, s. 111.
23 Morgan, s. 111-112.
24  Stalker, John, C. �$���������	�������	�����	������	i �������	����	������	����	�������	�������	�������
 ��������, red: Montanelli, Dale. S. & Stenstrom, Patricia. F.,1999,Association of College and Research
Libraries (a division of ALA), Chicago, s. 118-119. samt 	Morgan, s. 108.
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från bibliotekariens sida, som troligen är det bemötande användaren helst vill uppleva.
Dessutom förbättras chansen att användaren vill besöka biblioteket igen.25

Några forskare som intar en mer resultatfixerad syn på vad användaren kan tänkas vilja ha ut
av interaktionen med bibliotekspersonalen eller biblioteket i sig (t.ex. samlingarna) är Ellen &
Altman. Enligt dessa är det som de flesta användare vill ha ut av ett biblioteksbesök oavsett
om det handlar om lån av en viss bok, fotokopiering eller tillgång till läsplatser, är att servicen
finns tillgänglig, att den fungerar och att den ger kunden det önskvärda resultat som denne vill
ha just vid det tillfälle då kunden är i biblioteket. Men att den mer relationsmässiga aspekten
också förekommer i Ellen & Altmans tankevärld kan man ana då de säger att servicekvalité,
kan beskrivas som förhållandet mellan kundens förväntningar och den service som kunden
verkligen får tillbaka.26 Om den återgivna servicen då inkluderar interaktion med
bibliotekspersonal lär det bli svårt för en användare att blunda för de relationsmässiga
intrycken av servicen.

&#(�,	�	�
����	
����:
�	����
�
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De undersökningar som ska tas upp är dels i detta kapitlet svenska undersökningar och i nästa
kapitel australiska, engelska och amerikanska studier. Gemensamt för alla dessa är att det är
serviceaspekten som dominerar framför miljöaspekten. Men det finns resultat från studierna
och undersökningarna som innefattar båda aspekterna och som kan vara av intresse för denna
uppsatsens analys och diskussion.

Den första svenska undersökningen är en enkätstudie utförd under 1998 med hjälp av 909
studenter vid fyra högskolor: Borås, Kalmar, Växjö och Örebro. Syftet med undersökningen
var att via tre olika utvalda studentgrupper baserade på ämnestillhörighet (maskinteknik,
ekonomi, engelska) från vardera en av de fyra ovanstående högskoleorterna, försöka klargöra
hur dessa grupper använder högskolebiblioteken på respektive ort och vilka attityder som
finns till informationssökning och utnyttjandet av högskolebiblioteken.27 Frågan om
studenternas användande av biblioteken gällde deras senaste besök och de populäraste
nämnda sysslorna var att studera antingen i grupp eller enskilt, att kopiera material samt läsa
kurslitteratur. Studenterna hade också möjligheten att uppge egna svarsalternativ och bland
dessa svar kan nämnas att plugga, återlämna böcker, fika och träffa kompisar.28 I studien
frågade man också vilka av sysslorna man var mest nöjda respektive minst nöjda med och här
fann man ut att kopiering, hämta fjärrlån och fråga personalen var de sysslor som studenterna
var mest tillfredsställda med. De sysslor som rönte minst uppskattning var läsning av annan
litteratur (ej kursrelaterad) och datorsökningar i katalog och databaser.29 På liknande sätt
undersöktes vad studenterna tyckte om bibliotekens tjänster och där visade sig bibliotekets
placering, öppettider samt personalens servicekänsla och kompetens vara mest uppskattat. De
minst uppskattade tjänsterna var utbudet av medier inom eget (studenternas) ämnesområde
och tjänster som berörde utrustning, läsplatser  och grupprum. Vad studenterna tyckte var

                                                
25  Wiley, Lynn & Harer, John �(�������	�����	 ��������, i �������	����	������	����	�������	�������
�������	 ��������, red: Montanelli, Dale. S. & Stenstrom, Patricia. F.,1999,Association of College and Research
Libraries (a division of ALA), Chicago, s. 89.
26 Hernon, Peter & Altman, Ellen � ������	'������	��	�������	����������, 1996, Ablex Publishing
Corporation, Norwood, s. 6 och 95.
27 Peterson, Magnus � �������	��"	��������)���	3�	���+��������4)����	��	����	"4��)�����������)�, 1998,
Rapporter och Publikationer från högskolan i Borås 1998:1, Borås, s. 6.
28 Peterson, s. 18-19.
29 Peterson, s. 22-23.
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viktiga tjänster var personalens kompetens och bemötande, böcker inom egna ämnet samt läs-
och studieplatser.30 Alltså föreligger det ett samband mellan denna aspekt och hur studenterna
uppskattar tjänsterna, eftersom det är samma tjänster som tas upp i dessa tre frågeavsnitt från
studien.

En liknande undersökning finns i rapporten ”Studenternas Bibliotek” där 1000 studenter från
tre universitet och sex högskolor utfrågades via enkät och intervjuer om användning och
behov av akademiska bibliotek, litteratur samt deras attityder till akademiska bibliotek. Den
bild som gavs av denna undersökningen var att studenterna framför allt ser
högskolebiblioteket som en arbetsplats där läsning, katalogsökning alternativt
informationssökning och lån av material dominerar bland studenternas aktiviteter, följt av
förfrågningar till personalen, kopiering samt olika sysslor förknippade med kurslitteratur.
Överlag var studenterna nöjda med bibliotekens tjänster men ett flertal av studenterna
önskade fler grupparbets- och läsplaster.31

Den sista svenska undersökningen som tas upp var en del av ett projekt om
biblioteksanvändningen i Göteborg och avsikten var bl.a. att via en enkät som 856 personer
besvarade, få en bild av den faktiska användningen vid Göteborgs UB (Universitetsbibliotek)
samt användarnas värderingar av komponenter i detta utbud.32 På frågan om varför man
kommer till biblioteket blev tendensen av svaren att UB nyttjas mer som en studielokal än
som litteraturförmedlare och bokmagasin. Att läsa eller arbeta i läsesal, få studiero och träffa
vänner var långt vanligare svarsalternativ än att använda bibliotekets material eller
bibliotekspersonalens hjälp och kunnande.33 Som en följdfråga undrade man om användarna
uppnådde sitt syfte med besöket och 80% svarade Ja, 15% svarade Delvis medan 5% svarade
Nej. Skälen till varför man  misslyckades kunde t.ex. vara att eftersökt material inte fanns, det
saknades plats (stol, läsplats) eller att materialet var utlånat.34 Avslutningsvis undersökte man
också vad användarna tyckte om bibliotekets tjänster och vad som uppskattades var bl.a.
tillgång till sittplatser, öppettiderna och personalen medan kopiering, biografier och databaser
var mindre uppskattade.35 Användarna hade också möjligheten att komma med egna bidrag
till denna fråga och där toppade lokalerna med kommentarer såsom ”mitt andra hem” och
”underbar arkitektur”, före personalens kunnighet och vänlighet på den positiva sidan. Den
negativa sidan bestod av kommentarer som t.ex. brist på läs- och studieplatser, viskningar i
läsesalen och småprat i ÖS (Öppen Samling), öppettiderna som borde utsträckas ytterligare
samt tillmötesgåendet gentemot användarna från vissa ur personalen.36

&#$�,	�	�
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En australisk undersökning som skulle ta reda på om det förelåg några skillnader mellan 300
akademikers förväntningar av informationsservicen vid akademiska bibliotek och
bibliotekariers uppfattningar om dessa förväntningar gav en del intressanta resultat angående

                                                
30 Peterson, s. 26-27.
31 Hagerlid, Jan � ����������	��������)	-	3�	������	��	.4��)�����������)���	�����)�����, 1996, Slutrapport
BIBSAM, Stockholm, s. 13-14.
32 Roos, Erna �(��5	(���4�5	(�5	6*���	��	���+�������	��	74�������	��������������������)�, 1989,
Göteborgs Universitetsbibliotek Rapport 1, Göteborg, s. 2.
33 Roos, s. 17-18. En annan fråga tog också upp nyttjandet av personalen och där svarade 11% att de sökte hjälp
(utöver vanliga rutinärenden). Detta tycks bekräfta 20/80 regeln, d.v.s. det är en liten del av det stora kollektivet
av användare som kräver den största delen av resurserna. (Roos, s. 20)
34 Roos, s. 19.
35 Roos, s. 22 och 24.
36 Roos, s. 26-27.
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synen på vad som är servicekvalité. Akademikerna fick sätta poäng på fem dimensioner av
kvalité inom biblioteket samt ge sitt omdöme om 61 olika tjänster och möjligheter som
berörde aspekterna service och miljö.37 De fem dimensionerna berör ”påtagliga faktorer”(se
kap.2.1) såväl som faktorer som har med interaktionen mellan användare och personal att
göra, nämligen faktorerna ”reliability, responsiveness, assurance, empathy”38. Enligt
bedömningen av akademikerna var ”reliability” och ”responsivness” de viktigaste
dimensionerna medan de ”påtagliga faktorerna” hade minst betydelse för vad akademikerna
ansåg vara av stor vikt för god service.39 När det gällde betygsättningen på de 61 tjänsterna
fick akademikerna via en 7-gradig skala, avgöra hur pass viktig varje tjänst eller funktion var
för deras uppfattning om bra biblioteksservice. Detta resultat jämfördes sedan med
bibliotekspersonalens gradering av samma tjänster och det intressanta med denna
komparation var att tjänster såsom skyltning, goda hyllförhållanden och vänligt bemötande
ansågs som viktigare av bibliotekarierna än av akademikerna.40 Medan bibliotekarierna
betonade värdet av att visa vänlighet, inge förtroende och visa sig kunniga inom kundens
ämnesområde, verkade användarnas (d.v.s. akademikernas) fokus snarare ligga på
genomförandet av sitt ärende än på egenskaperna hos de som skall hjälpa till med ärendet.41

I en amerikansk undersökning från 1979 studerades om ett akademiskt bibliotek och dess
design påverkade användarnas beteende och tillfredsställelse med sina biblioteksärenden.
Detta gjordes genom att tre olika metoder togs i bruk: Intervjuer med 75 studenter om
användande av och känslor om biblioteket, dagboksskrivande av 24 studenter om deras
biblioteksbesök och observation av aktiviteter i ett utvalt akademiskt bibliotek.42 De två första
metoderna gav intressanta resultat om miljö- och serviceaspekterna: I intervjun fick
respondenterna svara på vad de tyckte var bra respektive dåligt i biblioteket och dessa svar
strukturerades i följande fem kategorier: 1) Material, d.v.s. tillgången på eftersökta böcker,
tidskrifter och utrustning i biblioteket. 2) Den fysiska omgivningen innefattande ljud-,ljus och
temperaturnivå samt köbildning. 3) Faciliteter d.v.s. den service som erbjöds av det berörda
biblioteket. 4) Biblioteksorganisationen vilket innebar hur byggnaden, öppettiderna och
samlingarna var arrangerade. 5) Personal.43 Resultatet av denna svarskategorisering visade att
de tre första kategorierna var mest uppskattade men även personal och biblioteksorganisation
fick tämligen många röster. När det gällde det negativa hamnade 70% av de totala svaren i
kategorierna den fysiska omgivningen samt biblioteksorganisation. Exempel på svar som
hamnade i dessa sistnämnda kategorierna tog upp trängsel, avsaknad av plats, uppställning av
material i hyllorna och öppettidernas utsträckning.44 Dagböckerna gav information om att
studenterna ägnade sig mest åt läsning och sökning, att man var mest nöjda med läsning och
studerande samt att man uppskattade faciliteter och personalen mest. Det som var minst
uppskattat var designen av bibliotekslokalen och trängseln. Sammantaget visade denna
undersökning att det undersökta biblioteket inte verkade vara speciellt välbesökt eller för den
delen väluppskattat av studenterna då faktorer som berörde miljön, bl.a. belysning,

                                                
37 Edwards, Susan & Browne, Mariéad �'������	��	0����������	 ��������	
�	�����	��	����������	
�����	��
!"���	38����������5�, 1995, Library  and Information Research, Vol. 17, No.1, s. 163, 168-170.
38 Edwards & Browne, s. 167.
39 Edwards & Browne, s. 167,168 och 181.
40 Edwards & Browne, s. 169, 177.
41 Edwards & Browne, s. 180-181.
42 Campbell, David, E. & Schlechter, Theodore, M. ��������	
�����	0���������	��	����	��"������	��
 ������������ , 1979, Library Quarterly, Vol. 49, No.1, s. 26.
43 Campbell & Schlechter, s. 30.
44 Campbell & Schlechter, s. 30-31.
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uppvärmning storleken på utrymmena i lokalen och arrangemang av faciliteterna stod för en
stor del av den negativa kritiken.45

En annan aspekt som kan påverka upplevelsen av servicen men som också är knuten till
miljön är ”library anxiety” d.v.s. en ängslan eller oro för att utnyttja eller ens bara besöka ett
bibliotek. Ofta har denna ängslan att göra med en användares tidigare möten och erfarenheter
med bibliotek, t.ex. att inte hitta en bok eller inte bli vänligt bemöt i lånedisken, och som kan
få användaren till att förvänta sig ett liknande beteende nästa gång denne ska nyttja ett
bibliotek. Två exempel på vad sådana slags upplevelser eller erfarenheter kan ha för betydelse
för en användares interaktion med bibliotekspersonal gavs av Jardine i hennes undersökning
från 1993. I undersökningen ville man ta reda på om användares tillfredsställelse med
bibliotekariers beteende vid t.ex. ett referenssamtal, påverkade användarnas vilja att återvända
till samma bibliotekarie vid ett annat tillfälle. Det slutgiltiga resultatet var att 99% av
respondenterna i denna undersökningen var nöjda med bemötandet från bibliotekspersonalens
sida, alltså var de villiga att återvända till samma bibliotekarie igen.46 Men det intressanta
med undersökningen var de beteenden och övriga faktorer hos personalen som användarna
ansåg vara av betydelse för deras tillfredsställelse med interaktionen. Visserligen var det
viktigt för användarna att svaren från personalens sida konkret hjälpte användarna i sin
informations- eller materialsökning, men minst lika viktigt var de beteendemässiga
egenskaper hos personalen som enkäten lyfte fram. T.ex. intresse, förtroende, entusiasm och
vänlighet.47 Kände någon användare sig inte riktigt nöjd med svaren och inte heller att
referenssituationen förlöpte som normalt, visade sig detta också i lägre rankning av de
ovanstående egenskaperna. Men en övervägande majoritet (94 av 100) var nöjda med eller
mycket nöjda med interaktionen och betonade vänlighet och tålamod som betydelsefulla
egenskaper hos bibliotekarien. Den egenskap som ansågs av användarna vara av minst värde
för bibliotekspersonalen var entusiasm.48

Men att attityden hos bibliotekspersonalen kan vara det avgörande för en användares vilja att
besöka ett visst bibliotek eller uppsöka en viss bibliotekarie igen, ser man exempel på i
Durrances studie. I denna undersökningen av 266 referenssamtal i 142 olika Folk-,
Akademiska och Specialbibliotek visade det sig att 90% av de som deltog i undersökningen
inte skulle ställa ytterligare en fråga till någon ur bibliotekspersonalen, som hade verkat vara
otrevlig, ointresserad eller fick användarna att känna sig obekväma i samtalssituationen. Detta
till trots att användarna hade fått det svar de var ute efter.49

Att också miljön kan vara en bakomliggande faktor till ”library anxiety” gavs det exempel på
i en engelsk undersökning där 29 studenter som använde Manchester Polytechnic Library,
tillfrågades om deras beteende och upplevelser vid ett tidigare besök vid biblioteket.50 De
problem som studenterna stötte på hade bl.a. att göra med materialbeståndet i biblioteket.
T.ex. var antalet exemplar av vissa titlar för få enligt studenterna då det ofta var kraftig
konkurrens om böckerna eller så hittade man inte bland hyllorna p.g.a. att man antingen inte
var förtrogen med klassificeringssystemet eller inte visste om att vissa hyllsektioner fortsatte

                                                
45 Campbell & Schlechter, s. 33 och 35.
46 Jardine, Carolyn, W. 9����	�"�	11	�������	$���	
����:�	!���	�"�	2"���	 �����, 1995, College & Research
Libraries, Vol. 56 , No. 6, s. 477, 480.
47 Jardine, s. 477, 479.
48 Jardine, s. 482-483.
49 Durrance, s. 35.
50 Andrews, Judith ���	38���������	��	 ������	�������	���	���������, 1991, Library Review, Vol.40, No.1, s.
5-6.
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på en annan våning i biblioteket.51 Även bristen på information om vissa tjänster och
faciliteter i biblioteket nämndes av ett antal studenter liksom en känsla av oro eller vilsenhet
när man trädde in i bibliotekslokalen.52 Det man ska ha i åtanke när det gäller denna studie är
att det i vissa fall bara var ett fåtal studenter som upplevde ett visst sorts problem och att
dessutom alla studenter kom från en och samma fakultet. Men ett problem som ett ganska
stort antal av studenterna upplevde och som man dessutom kan stöta på oavsett
fakultetstillhörighet (eller ej för den delen) var interaktionen med personalen. Ett
problematiskt förhållande som också förekom i de två föregående studierna. Studenterna i
Manchester som upplevde problem i interaktionen sade att de var ovilliga att söka hjälp från
bibliotekspersonalen p.g.a. risken för att framstå som otillräckliga eller för att personalen såg
upptagen ut.53 Dessa faktorer kan säga ha stor likhet med de beteendemässiga egenskaper som
både Jardine och Durrance var inne på i sina undersökningar.

&#*�!��	
����:�	
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Hur ser den rådande situationen ut för de svenska högskole- och universitetsbiblioteken och
vilken framtida utveckling står de inför när det gäller frågan om synen på de båda aspekterna
miljö och service? Och vilket förhållande finns mellan dagens högskole- och
universitetsstudent och svenska AB(Akademiska Bibliotek)? När det gäller svaren på dessa
övergripande frågor ska man betänka att den generella bild som kan tecknas av dagens AB
samt student inte är en uniform bild, utan olika utbildningar, olika högskole- och
universitetsorter samt alla olika studenter som de individer de är spelar också in och skapar
särskilda förutsättningar för en sådan här generell bild. Men det som kan anas är mönster eller
tendenser som kan tänkas påverka eller influera de två tidigare nämnda aspekterna.

Svenska AB har precis som övriga Västvärldens AB gått ifrån att fungera som bokmagasin
med en ganska begränsad användarservice, till att bli mer serviceinriktade
informationsknutpunkter i samarbete med fakulteter och institutioner. Tanken är att AB skall
stödja basfunktionerna inom universitetsvärlden, d.v.s. undervisning och forskning, genom att
t.ex. möta litteraturförfrågningar, ge användarundervisning, sörja för tillgång till läsplatser
och även fungera som en mötesplats.54 De faktorer som har varit mest pådrivande i
omvandlingen av AB har varit den s.k. informationsexplosionen, IT-utvecklingen och den
alltmer probleminriktade, självstudie- eller grupparbetsbaserade nya pedagogiken inom den
högra utbildningsvärlden.55 Men också starkt bidragande har varit den allt jämnt ökade
tillströmningen av studenter (särskilt under 1990-talet), såväl helårs-, distans- som
forskarstudenter och att dessa generellt sett går längre utbildningar och läser sammantaget på
högre nivåer. Allt detta har lett till problem som nästa alla AB upplever: svårigheter för
användarna i att nyttja biblioteksservicen, krav på fler böcker, mer yta för självstudier såväl
som för sociala behov t.ex. i form av kaféer och dylikt.56

                                                
51 Andrews, s. 7-8.
52 Andrews, s. 9-10.
53 Andrews, s. 10-11.
54 Edwards, s. 1 samt Höglund, Lars & Thórsteinsdóttir, Gudrun � ������	��	�"�	����������	�������	-
��������	��	��	���	��	����������	���������	�����	 �����	��	��������, 1996:4, Svensk Biblioteksforskning,
s. 39.
55 Edwards, s. 1-2 , Tottie, Thomas � �������������)��	��	�������	������������	��)����	��"	�����������,
ingår i � ����)�	��������)���������	��*�	�4�������	����	94��������;	3�	�����)����	����	����	!������, red: Olson,
Lars, 1989, Stockholm, s. 164  och Steinaphir, Marianne �.������������)��	-	���������	��������)�,
Biblioteksbladet, 1998, Nr. 10 Årg. 83, s. 7. 				
56 Hagerlid, s. 12, 48 och Höglund & Thórsteinsdóttir, s. 36, 30.



17

Eftersom servicen i AB har förändrats för att motsvara informationsexplosionen, de nya
inlärningssätten samt bruket av IT måste följden bli att också biblioteksbyggnaderna
förändras.57 Hitintills har de anglo-amerikanska idéerna angående byggnation och design av
AB, som betydelsen av ÖS och läsplatskonceptet, varit de största influenserna för svenska
AB.58 Om nu det elektroniska eller digitala biblioteket blir verklighet och där Internet, datorer
och nätverk kommer att ersätta kataloger, fjärrlån och den ÖS, kommer bibliotekslokalen då
längre att behövas? Detta är troligt enligt ett antal författare och forskare då man som
användare även i framtiden kommer att behöva en skyddad fristad där man kan bedriva
studier, gå runt bland hyllorna och fynda bland beståndet, bara slå sig ner för att ta en
funderare eller kanske möta någon man känner för en fika i kafét.59 Dessutom kommer
bibliotekspersonalen också att vara önskvärda i framtiden eftersom det kommer att behövas
både en plats och personal därtill som kan plocka fram önskat nätverksbaserat material från
användarna via lämplig utrustning, men där personalen också kan bistå forskare, studenter och
andra användare i det s.k.”livslånga lärandet”. Därför är bibliotekslokalen oumbärlig men
kanske ännu viktigare är bibliotekspersonalen och dess kompetens.60

Den framtida miljön i AB verkar alltså att bli mer fokuserad kring utrustning och utrymmen
anpassade för den nya utbildningen såsom datorarbetsplatser, grupprum, studieplatser och där
automatiken och IT-utvecklingen har förvandlat bibliotekarien från en enbart serviceinriktad
person till en utbildare eller handledare av studenter.

Sett till den ovanstående utvecklingen av studenters studieteknik borde svenska AB vara
flitigt utnyttjade. Detta bl.a. eftersom AB alltid har haft samlingar av relevans för högskole-
och universitetsstudier i form av olika tryckta material men som under 1990-talet har fått
tillökning med Internet- och databaserade källor. Enligt HSV;s (Högskoleverket)
undersökning av studenternas tillvaro vid sekelskiftet 1999/2000 ägande humanister och
samhällsvetare 16-17 timmar per vecka åt självstudier medan övriga fakultetsområden stod på
11-13 timmar. Men den största delen av självstudierna skedde inte i biblioteket (2,5 timme)
utan i hemmet (12 timmar).61 Om man  ser närmare på dessa siffror utifrån
ämmnestillhörighet visar det sig att samhällsvetare och jurister är de som tillbringar mest tid i
högskolebiblioteken (4 timmar/vecka), följt av humanisterna med 3 timmar/vecka. Studenter
vid naturvetenskapliga utbildningar samt även de från lärarutbildningar spenderar minst tid i
biblioteket med ca. 1timmes tid/vecka. 62 Generellt sett över alla ämnesområden och
utbildningsinriktningar så anser 70% av studenterna i undersökningen att tillgången till de
hjälpmedel som krävs för studierna, i form av t.ex. datorer och bibliotek, är god.63

                                                
57 Edwards, s. 1-2.
58 Bergdahl, Birgitta �
�	<����	 �����������	!�����, ingår i � ����)�	��������)���������	��*�	�4�������	����
94��������;	3�	�����)����	����	����	!������, red: Olson, Lars, 1989, Stockholm, s. 18. ÖS och läsplatskonceptet har
inneburit att användarna lättare skall kunna komma åt böckerna och samtidigt också kunna använda dem för
forskning och läsning.
59 Bazillion, Richard J. & Braun, Connie ��������	���������	��	.��"�!��"	7���&���	-	�	����	��	
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60 Bazillion & Braun, s. 47.
61 �.��	���	��	 ����)�	���������	��������	��	5�, Rapport från Högskoleverket 2001, inhämtat via Internet
2001-10-13, kl.14.40 www.hsv.se, s. 54-55. Ytterligare 2,5 timme spenderades i övriga lokaler inom högskolan
(d.v.s. ej biblioteket).
62 �.��	���	��	 ����)�	���������	��������	��	5�, s. 55-56.
63 �.��	���	��	 ����)�	���������	��������	��	5�, s. 57.
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I detta kapitel kommer det undersökta högskolebiblioteket i Halmstad att presenteras närmare
i fråga om målsättningar, den inre miljön och servicen i  biblioteket. Därtill ges en allmän
introduktion till högskolan i Halmstad, dess akademiska uppbyggnad och studenter, samt
utformningen och utdelningen av enkäten.

(#�����8�������������	�������	�

Högskolebiblioteket är en del av högskolan i Halmstad som består av ett antal
tvärvetenskapliga områden innefattande följande ämnen: teknik- och naturvetenskap, data-
och elektroteknik, informationsvetenskap, hälsa, samhälle, humaniora och lärarutbildning.64

Dessa olika områden och de därtill hörande ämnena utgör också HHB;s användarunderlag då
man i målsättningsdokumenten säger att biblioteket skall vara informationscentrum för hela
högskolan och ska sträva efter att uppfylla studenters och forskares skilda behov av medier. I
dessa målsättningspapper uttrycks också att biblioteket skall präglas av tillgänglighet,
öppenhet och god service.65 Vikten av service och god studiemiljö dyker också upp under
punkt 3 i dokumentet där det betonas att biblioteket skall utgöra en intellektuell och social
mötesplats. Detta innebär generösa öppettider, hög kvalitet på lokaler, utrustning och övriga
resurser men också att det skall finnas tillgång till grupprum, plats för både samtal och tyst
läsning, samt bearbetning av information.66

Hur ser då den interna miljön och tillgången på service ut i bibliotekslokalen? Den nya
biblioteksbyggnaden från oktober 1998, som ersatte en mindre lokal för
biblioteksverksamheten inne på högskoleområdet, ligger i utkanten av campusområdet och
består av tre våningar som ger en sammanlagd biblioteksyta på 1800 kvm.67 På den första
våningen har man efter entrén direkt till höger en översiktsplan över biblioteket som består av
en svart bakgrund med vita markeringar för de olika rum och tjänster som finns i lokalen.
Rakt framöver finns en halvmåneformad disk med lån- och informationsservice, där den
förstnämnda servicen utföres stående medan den andra servicen utföres sittande. Ovanför
dessa två tjänster hänger det i taket skyltar som talar om vad det är för tjänst. Sådana här
skyltar finns också över t.ex. kurslitteraturen, tidskrifter och kopieringsmaskinen.

Till vänster om disken finns trapphuset upp till de två andra våningarna medan det till höger
finns toalett, hiss och kopieringsapparat (skymd av disken). ÖS på första våningen är precis
som på våning 2 uppställd i hyllor av bokfaner placerade runt disken och gångvägarna på
våning 1. På våning 2 är det en referensdisk och datorarbetsplatser som ÖS formerar sig
kring.68 Hyllorna är utrustade med belysning upptill på kanterna av långsidorna och även på
gavlarna finns, förutom skyltning om vilka SAB (Svenska Allmänna Biblioteksföreningen) -
kategorier eller ämnen varje hylla innehar, också spotbelysning för att belysa området vid

                                                
64 �����+��	��	"4��)����	�	.�������, inhämtat via Internet 2001-11-16, kl. 15.56, www.hh.se
65 �(��)���"������+������	=>>>AB???	����	9*�	��"	��������������	�4�	.�	�	.�������, skickat av
bibliotekschef Göran Ericson och bibliotekarie Lillemor Söderberg i form av elektronisk post under november
2001.
66 �(��)���"������+������	=>>>AB???	����	9*�	��"	��������������	�4�	.�	�	.�������.
67 �����+�	0����������	��	�*������)��%	4��������%	��"	��)�����)�������	��	.�������	.��, inhämtat via
Internet 2001-11-16, kl. 16.10, www.hb.se
68  Egna betraktelser vid besök på HB i Halmstad den 26-28/11-01.
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gavlarna. Hylluppställningen följer SAB-systemet bortsett från vissa ämnen och kategorier
nämligen kurslitteratur, statistik, uppsatser och referensexemplar som har tagits ut och samlats
på egen hyllplats.69

Utanför hyllsystemen på våning 1 & 2 finns bord och stolar i olika storlekar och antal
(rymmer från 2 till 6 personer). Dessa bord och stolar utgör en del av de totalt 190 läsplatser
som finns i bibliotekslokalen. På den tredje våningen finns det förutom personalrum och
några enstaka ströplatser i form av bord, stolar och bänkar, också 10 st. bokningsbara
grupprum, en tyst läsesal och en lektionssal för användarundervisning.70 HHB sörjer också för
16 st. datorarbetsplatser med t.ex. ordbehandlingsprogram och 4 st. terminaler för databassök
samt arbete med den egna katalogen Hulda, där många av katalogtjänsterna såsom
reservationer, omlån, nya tidskrifter m.m. numera sköts elektroniskt av både användare och
personal.

Den totala personalstyrkan uppgår till 12 st. varav tre st. är biblioteksassistenter och på
kvällstid och sen eftermiddag figurerar också studenter som extrapersonal i lånedisken.
Bibliotekets öppettider är måndagar 10.00 till 20.00, tisdagar till fredagar 09.00-20.00 och
fredagar 09.00 till 18.00. Under terminstid besöker mellan 1100-1200 personer HHB per dag
och det totala antalet besökare under 2000 var 208.780 st.71
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Det totala antalet studenter vid högskolan i Halmstad uppgår till ca. 6500 st. från
grundutbildningsnivå till forskarstuderande72som läser inom något eller några av de
ämnesområden som nämndes i förra kapitlet. För att därmed försöka täcka in så många olika
ämnen som möjligt hos de som skulle besvara enkäten, så sträcktes utdelningen av enkäten ut
till att omfatta tre dagar från tänkta en eller två dagar. Dessutom skedde utdelningen vid tre
olika tidsperioder på dagen under dessa tre utdelningstillfällen för att på så sätt ytterligare
eliminera riskerna att få för många respondenter från samma utbildning eller ämne. Dessa tre
perioder var ca 1½ timme den 26/11 mellan 10.00-12.00, ca 1 timme och en kvart den 27/11
mellan 16.00-18.00 och slutligen ca 1 timme den 28/11 mellan 13.00-14.00. Tanken var också
att via fler utdelningstillfällen och under olika perioder av bibliotekets öppethållande skulle en
mer varierad svarsbild, av framför allt det tredje delen av enkäten (frågor om
biblioteksservicen) troligen uppstå.

De som tillfrågades om att vara med i enkäten var både individer som kom in i lokalen och de
som var på väg ut även om den förra dominerade. Dessutom tillfrågades personer som fanns i
lokalen och då särskilt på våning 2. Vid dessa tre tillfällen delades det ut totalt 28 st. enkäter
varav 22 st .besvarades medan 6 st. tilltänkta respondenter, inte var intresserade av att vara
med eller ansåg sig inte ha tid för att delta. Vid dessa utdelningstillfällen fanns författaren på
plats så att respondenterna i samband med ifyllandet av enkäten hade möjligheten att ta upp
eventuella oklarheter med att besvara frågorna eller diskutera något närmre utanför själva

                                                
69 �����+�	0����������	��	�*������)��%	4��������%	��"	��)�����)�������	��	.�������	.��, samt samtal med
bibliotekarie Lillemor Söderberg 2001-12-13 via telefon.
70 �����+�	0����������	��	�*������)��%	4��������%	��"	��)�����)�������	��	.�������	.��, samt samtal med
bibliotekarie Lillemor Söderberg 2001-12-13 via telefon.

71 �(��)���"������+������	=>>>AB???	����	9*�	��"	��������������	�4�	.�	�	.�������.

72 �����+��	��	"4��)����	�	.�������;
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undersökningen om de så ville73. 16 st. av enkäterna delades ut på våning 1 medan de
resterande 12 delades ut på våning 2. Skälet bakom denna uppdelning var att på de två första
våningarna av HHB till skillnad från våning 3 fanns ett tillräckligt underlag av miljö- och
serviceaspekter, för att respondenterna skulle kunna besvara enkäten till så stor del som
möjligt. Detta eftersom underlaget i form av bibliotekservice på våning 1 och 2 innefattar
både självgenomförbara såväl som personalinvolverade biblioteksärenden medan det på
våning 3 endast går att utföra ärenden på egen hand som t.ex. att plugga.

Själva enkäten är uppbyggd efter att ha studerat ett antal andra enkäter i tidigare BHS-
uppsatser och enkäter i B & I relaterade undersökningar eller rapporter. Denna bakgrund
tillsammans med syfte, frågeställningar och problemformulering samt en första allmän
genomgång av materialet till litteraturstudien, gav inspiration och idéer till det konkreta
utförandet av enkäten. Eftersom jag vid denna tidpunkt endast hade tagit del av den tilltänkta
bibliotekslokalen för enkätstudien via beskrivningar på Internet och via telefonkontakt med
personal vid HHB, medförde detta en viss brist i bakgrundsbilden som kom att påverka
frågedelen om biblioteksmiljön (se kap. 4.3, Not 78). Enkäten består av totalt 23 frågor i de
olika formerna av öppna frågor, frågor med fasta svarsalternativ eller frågor i skalor för
bedömning eller instämmande.74

Dessa 23 frågor är fördelade mellan fyra olika frågeavsnitt på det 2-sidiga enkätformuläret.
Allra först finns ett avsnitt som heter ”Enkätundersökning” och som syftar till att som Kylén
uttrycker det, få svararna motiverade inför uppgiften att fylla i enkäten och upplysa dom om
vem som gjort enkäten, varför och vad som sker med resultatet.75 Därefter kommer det första
frågeavsnittet ”Allmän Frågedel” som ger svar på vem respondenten är i fråga om kön, om de
studerar eller inte vid HH, vilket ämne och på vilken nivå och hur ofta de besöker HHB. Det
andra avsnittet tar upp frågor om biblioteksmiljön genom ett antal frågor i skalor och en
avslutande öppen fråga. Det tredje avsnittet berör respondenternas senaste biblioteksärende,
intryck av biblioteksservicen och upplevelser samt åsikter av mötet med eller om
bibliotekspersonalen. Till sist frågas om respondenternas förhållande till hur upplevelser och
intryck av miljön och servicen påverkar deras genomförande av sitt ärende samt viljan att
besöka HHB igen.76
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I detta kapitel ges en allmän presentation av enkätresultaten som sedan skall fungera som
underlag för diskussionsdelen av uppsatsen. De nyss fyra presenterade frågeavsnitten kommer
att redovisas i ett antal underkapitel. Den resultatbild som ges här är först och främst den
generella och majoritetsbaserade bilden men eftersom syftet med uppsatsen var att undersöka
ett antal individuella användares åsikter och upplevelser, kommer också enskilda och
avvikande svar att få utrymme i presentationen. På så sätt underlättar också denna breda och
varierade svarspalett diskussionen av det empiriska materialet när det gäller att hitta skillnader
och likheter jämfört med resultaten från litteraturgenomgången.

                                                
73 Vilket dessvärre inte mer än någon enstaka gjorde och dessa fåtaliga muntliga kommentarer visade sig sedan
vara ganska överensstämmande med vad respondenterna dessförinnan uppgett i de skriftliga kommentarerna.
74 Kylén, s. 15.
75 Kylén, s. 14.
76 Se Bilaga 1 för hela enkäten.
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Resultaten kommer att presenteras i löpande text antingen i form av procentsatser (som dock
inte är statistisk säkerställda p.g.a. det få antal respondenter som är med i undersökningen),
antalsbaserade nummersatser eller skrivna kommentarer från respondenterna. För en total
resultatsbild inklusive bortfall, kommentarer och fullständiga frågeformuleringar, se bilagor.
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Resultaten av fråga 1 och 2 visade att alla utom en av de 22 respondenterna studerade vid HH
och utav dessa 22 individer var 13 kvinnor och 9 män. Eftersom jag är intresserad av
kopplingen mellan respondenternas intryck och upplevelser av miljön och servicen i HHB och
dessas eventuella påverkan för genomförandet av respondenternas senaste ärende, och inte
spinner vidare på vilken betydelse detta har för deras studier alternativt om deras studieteknik
påverkar förhållandet till de ovanstående två aspekterna, gör detta att även respondenten som
inte är student också passar in i urvalet.

När det gällde frågan om ämnestillhörighet eller vilket program respondenterna går på fick de
själva uppge detta vilket kan ha gjort sammanställningen av denna fråga krångligare än vad
fallet hade varit om det funnits färdiga svarsalternativ att välja på. Men med hjälp av HH;s
uppdelning av ämnesområde och allmän slutledningsförmåga kan följande ämnen och
program avläsas ur svaren på fråga 3: Sociologi 4st./Medie & Kommunikation 3st./
Statsvetenskap 2st./ Utvecklingsingenjör 2st./ Idrottsvetenskap 2st./ Ekonomprogrammet 2st./
Nationalekonomi 2.st/ Finansiering & IT-ekonomprogrammet 2st./ Företagsekonomi 1st./
Informatik 1st./ Lärarprogrammet 1st.77

Följdfrågan till fråga 3 tog upp vilken nivå i form av poäng respondenterna tagit under sina
studier totalt eller vilken termin man var inne på av det ämne eller program man uppget nyss.
Resultatet blev också här blandat då vissa respondenter tolkade poäng som vilken studietakt
man höll (hel- eller deltid) och termin som vilken nivå man hade nått upp till i sina studier
totalt sett. Svaren gick ändå att förstå då de flesta antingen uppget vilken termin man var inne
på eller på vilken nivå man befann sig på i det ämne eller program man studerade just nu. Det
visade sig att nästan hälften var igång med en ny kurs (A-nivå) alternativt var helt nya på HH
medan 4 personer uppgav C-nivå som svar. På terminsidan var 5 st. inne på sin femte termin
och vardera 1 individ på termin 1,4 och 9. Avslutningsvis ställdes fråga 4 om hur ofta
respondenterna besöker HHB och svaret blev att 21 st. besökte biblioteket någon gång per
vecka medan 1 respondent besökte det någon gång per månad.
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Den första frågan om biblioteksmiljön rör respondenternas värdering av hur pass inbjudande
bibliotekslokalen känns på en 5-gradig skala, där alternativ 5 var ���)��	���,���� och
alternativ 1 ����	����	���,����. Här fördelade sig svaren så att de positiva intrycken
dominerade då ca.77% av respondenterna ringat in alternativ 4 och 5. De resterande 23% av
svaren hamnade på mittalternativet och intog alltså en slags neutral åsikt i frågan (d.v.s.
varken inbjudande eller avskräckande) medan inga av respondenterna fann bibliotekslokalen
vara icke inbjudande.

                                                
77 Anledningen till att totalsumman av svar är fler än antalet studenter (se fråga 1) beror på att vissa respondenter
uppget mer än ett ämne/program på denna fråga.
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Nästa fråga gällde också en värdering av hur pass lätt respondenterna tyckte det var att hitta i
bibliotekslokalen och ytterlighetsalternativen var ���)��	�+�� (5) och ����	����	�+�� (1). Även i
denna fråga fanns majoriteten av svaren på den positiva sidan av skalan då ca.64% hade valt
alternativ 4 och 5. Dubbelt så många (ca.28%) som de som valt alternativet mycket lätt, intog
dock positionen varken svårt eller lätt (alternativ 3) medan ca.9% ansåg att det inte var så lätt
att hitta i lokalen (alternativ 2).

I fråga 7 undersöktes hur pass bra respondenterna tyckte skyltningen i biblioteket fungerar
och också här var det på en 5-gradig värderingsskala som svaren skulle ges. Alternativ 5
innebar ���)��	��� medan alternativ 1 innebar ����	����	���. Svarsbilden liknade föregående
frågas svarsbild eftersom en majoritet av respondenterna (13st.) valt alternativ 4 & 5 medan
4st.respondenter valt det neutrala svarsalternativet (nr.3). 4st. individer ansåg att skyltningen
inte fungerade bra. Fråga 8 handlade om hur respondenterna tyckte det var att leta efter
material bland hyllorna. På en 5-gradig skala med ytterlighetsalternativen ���)��	�+�� (5) och
���)��	��*�� (1) gavs följande svar: 1 person tyckte det var mycket lätt, 10 personer tyckte det
var lätt, 10 personer ansåg att det var varken lätt eller svårt medan 1 person tyckte det var
svårt.
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I fråga 9 fick respondenterna bedöma ljudnivån i HHB via en 5-gradig skala där alternativ 5
innebar ���)��	"4� och alternativ 1 ����	����	"4�. Här hamnade majoriteten av svaren (13st.)
på alternativ 3 d.v.s. ljudnivån upplevs som varken för hög eller att det är för tyst, alltså en
lagom ljudnivå. 8st. svar fördelade på alternativ 4 och 5 indikerar att det finns dem som
upplever ljudnivån som hög eller för hög medan 1 person tyckte att ljudnivån inte var hög
(alternativ 1). Den efterföljande frågan tog upp respondenternas värdering av
ljusförhållandena via en 5-gradig skala där ytterlighetsalternativen var ���)��	��� (5) och ����
����	��� (1). Svarsbilden var fördelad över alla alternativen med antalet svar i en fallande
skala från alternativ 5 med 36%  av svaren, alternativ 4 med ca.32%, alternativ 3 med ca.23%,
alternativ 2 med ca.5% och slutligen alternativ 1 med ca.5% av svaren.

Fråga 11 innebar en värdering från respondenternas sida om luftförhållandena och detta
skedde via en exakt likadan 5-gradig skala som i föregående fråga. Även här var svarsbilden
uppsplittrad men i detta fallet mellan alternativ 4 som fick 50% av svaren och alternativen 5
respektive 3 som fick ca.14% vardera, medan alternativ 2 fick ca.23% av svaren. I fråga 12
ombads respondenterna att via en 5-gradig skala, i samma utförande som i föregående fråga,
värdera hur pass bra bibliotekslokalen fungerar som studieplats. Svaren blev att 6st. tyckte
den fungerade mycket bra, 8st. att den fungerade bra, 7st. varken bra eller dåligt och 1st.
ansåg att bibliotekslokalen inte fungerade bra som studieplats.78

Den avslutande frågan på avsnittet om biblioteksmiljön gav respondenterna möjligheten att
bidra med egna kommentarer om just biblioteksmiljön. Många av dessa kommentarer tog upp
betydelsen av biblioteket som studielokal som t.ex. följande: ”bra att man kan välja olika
miljöer och ljudnivå, ex. finns både tysta läsesalar och grupprum”. En annan kommentar löd
”bra med avdelade läsesalar” men innehöll också kritik: ”däremot är övriga miljön lite
högljudd”. Även tillgången på bord och sitt- eller läsplatser är somliga inte helt nöjda med:
”skulle kunna finnas mer platser” samt ”skulle vara fler bord att sitta på”. Det förekommer

                                                
78 Denna fråga kunde ha utvecklats med att också fråga om respondenternas åsikter om tillgången på t.ex.
läsplatser eller datorer.
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också enstaka missnöjda röster om temperaturnivån, markiserna (solskyddet) och
belysningen. Kommentarerna som bl.a. lyder: ”det kunde ha varit starkare lampor vid borden”
och ”jobbigt att solskyddet låter så mycket och ibland går upp eller ner i onödan”. När det
gäller den totala upplevelsen av biblioteksrummet märker man positiva kommentarer såsom
”lugna färger, rofylld miljö” samt ”ett ljust och fint bibliotek”. En kommentar verkar utrycka
en uppskattning av designen men inte till fullo:�”Fräsh lokal men inte speciellt mysig”.
Ungefär hälften av kommentarerna tar upp både negativa och positiva ting medan övriga
kommentarer antingen är enbart positiva eller negativa till miljön.
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Fråga 14 var den första frågan på avsnittet om biblioteksservice och handlade om vilket
ärende respondenterna hade haft med sitt senaste biblioteksbesök. Det visade sig att ungefär
hälften av respondenterna kom till biblioteket för att antingen studera/plugga eller söka efter
en viss bok, tidning- eller tidskriftsartikel eller information i någon annan form. De två därpå
följande mest populära aktiviteterna var att låna böcker eller syssla med skol- alternativt
grupparbete. Förutom dessa aktiviteter förekom också enstaka sysslor bland svaren som t.ex.
kolla mail, lämna igen böcker, beställa fjärrlån eller sitta och läsa.79

Följdfrågan (nr.15) handlade om hur respondenterna gick tillväga för att genomföra de nyss
nämnda ärendena och det fanns fyra svarsalternativ: på egen hand, via hjälp av personalen,
bådadera alternativen eller annat sätt. Här visade det sig att de flesta (15st.) löste sitt ärende på
egen hand. Detta gällde bl.a. för alla de enstaka sysslor som nämndes sist i föregående fråga
men också till viss del för aktiviteter som lån av böcker och informationssökning.
Genomförandet av skol- och grupparbeten liksom att studera eller plugga skötes inte helt
oväntat också på egen hand. Endast ett ärende (leta efter kurslitteratur) krävde enbart
personalhjälp medan för 5 ärenden hade svarsalternativet bådadera alternativen ringats in. Av
dessa 5 ärenden var 3 fördelade på lån av böcker och vardera 1 ärende på fjärrlån respektive
informationssökning. En respondent hade svarat annat sätt och svaret löd ”använder endast
lokalen för studier”, vilket får en att tro att respondenten antingen blundade för all annan
service i HHB eller var respondenten övertygad om att denne inte behövde något mer av
biblioteket för sina studier.

Nästa fråga berörde bara dem som svarat att de hade tagit hjälp av personalen på något sätt
och dessa respondenter fick gradera på en 5-gradig skala hur de upplevde bemötandet från
personalens sida. Ytterlighetsalternativen var ���)��	�+����� (5) och ����	����	�+����� (1). Det
totala antalet svar på denna fråga var 8st. medan endast 6st. respondenter i fråga 15 uppgivit
att de tog hjälp av personalen på något sätt. Denna skillnad beror på att två respondenter
uppgivit att de utförde sitt ärende på egen hand men där man via svaren på de två kommande
frågorna kan ana att de har haft kontakt med personalen på något sätt. Av de totala 8 svaren
fördelade sig 5st. på vänligt och mycket vänligt, 2st. på inte vänligt och 1st. på varken vänligt
eller ovänligt.

På frågan om bemötandet kom två följdfrågor (17a och b) som undrade om respondenterna
tyckte att personalen tog sig tid till att hjälpa dem, och om svaret blev nej eller delvis skulle

                                                
79 Ett svar löd ”kurslitteratur”, vilket kan innebära många saker: låna, läsa, använda i grupparbete, fjärrlåna m.m.
Det man också ska i åtanke är att det föreligger likheter mellan de uppgivna svarsalternativen och detta kan
innebära en viss risk för att resultaten kan bli godtyckliga. Se också kap. 5.4 för mer om denna problematik.



24

respondenterna ange orsaken till detta. 6 av de 8 respondenterna ansåg att personalen tog sig
tid medan de övriga två tyckte att personalen delvis tog sig tid. Orsaken till detta bemötande
var enligt den första respondenten att ”de verkade inte helt vänliga att hjälpa till” och den
andre respondenten angav som skäl: ”lite mycket suckande och långsamt gick det”.
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Fråga 18 handlar om hur respondenterna som besvarade de två föregående frågorna tyckte det
var att ställa en fråga eller föra ett samtal med någon ur personalen. I denna fråga inkom det
svar från lika många som i fråga 16 och av dessa 8 svar innehöll 5st. enbart positiva
kommentarer som t.ex.: ”helt oproblematiskt” och ”mycket trevlig och bemötande personal”.
2st. svar innefattade negativa kommentarer som t.ex. ”lite besvärande” medan 1 kommentar
tog upp både negativa och positiva ting: ”det varierar mycket, somliga är väldigt positiva och
hjälpsamma, andra inte alls. det beror också på när under dagen man vill ha hjälp”. Den sista
meningen i kommentaren väcker en del frågor hos en. Spelade tidpunkten på dagen störst roll
t.ex. i form av att det är mest stress för personalen vid vissa tidpunkter eller beror det mer på
vem som står i disken, en bibliotekarie eller en biblioteksvakt (student)? I detta fallet hade en
uppföljande intervju varit passande eftersom respondenten inte tog upp mer om denna
problemsituation i frågan om övriga kommentarer om biblioteksservicen (nr.21).

Nästa fråga var en följdfråga till den föregående frågan och i vilken respondenterna skulle via
en 5-gradig skala uttala sig om personalens kompetens. Alternativ 5 stod för ���)��	�� och
alternativ 1 för ����	����	��. Här tyckte de flesta att personalens kompetens var god (5st.)
eller mycket god (3st.) medan 2st. intog en neutral ståndpunkt (alternativ 3).80

Till sist utfrågades alla respondenter om de tyckte att de fick sitt biblioteksärende utfört och
på denna fråga kunde man svara ja, nej eller delvis. 18st. svarade ja, ingen svarade nej och
3st. svarade delvis och dessa tre fick utveckla svaren i en följdfråga.81 Där gavs kommentarer
till det delvisa misslyckandet såsom ”eftersom boken var försvunnen fick jag ej den” och ”det
var för kallt. jag fick gå hem och läsa istället”. Kommentarer där i alla fall den förstnämnda
mer känns som ett fullt misslyckande men det kan tänkas att denne respondent löste sitt
bokbehov på ett annat sätt. T.ex. genom att kanske låna en kurskamrats bok vilket hade varit
intressant om denne hade tagit upp.
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I fråga 21 fick alla respondenter chansen till att bidra med ytterligare kommentarer om
biblioteksservicen och den dominerande trenden bland svaren är goda omdömen om
personalens attityder, kompetens och positiva inställning till att hjälpa till. Bland exemplen på
dess svar fanns t.ex. ”bra och hjälpsam personal, de flesta mycket kunniga” och ” Bra service,
man får den hjälp man behöver & de är oftast glada + positiva bakom disken”. Det finns ett
antal svar av ungefär samma typ och de går i samma stil som denna kommentaren: ”de få
gånger jag bett om hjälp har jag blivit positivt bemött, bra service.” Den inledande frasen om
få gånger som man tar hjälp av personalen kan tyda på att respondenterna klarar sig själva när
det gäller att nyttja det mesta av biblioteksservicen i HHB. Denna förklaring kan också anses

                                                
80 Ett av svaren kom från en respondent som inte svarat på frågorna 16-18 men som troligen hänvisar till tidigare
erfarenheter av samtal med personalen.
81 Den siste respondenten uppgav bara ordet plugga på fråga 20b och inget svar på fråga 20a.
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vara trolig om man jämför med siffrorna i fråga 15, där 15 av 22 respondenter uppgav att de
utförde sitt ärende på egen hand.

En annan noterbar sak är att det endast förekommer en kommentar om övriga tjänster i
biblioteket, nämligen att en respondent tycket att det finns god tillgång till tekniska
hjälpmedel såsom datorer och kopieringsmaskiner. Detta kan tyckas vara konstigt men
förklaringen kan vara att respondenterna tycker det är en självklarhet att dessa hjälpmedel
finns tillgängliga och att de fungerar som de ska. En annan tänkbar förklaring kan vara att
enkätens frågor om biblioteksservice enbart handlat om sådan service där personalen
figurerar. Därmed har kanske respondenterna avhållit sig från att kommentera den service
som är icke-personal anknuten, eftersom de har trott att sådana kommentarer är oviktiga för
undersökningen.82

Det fanns ett litet antal mer negativa kommentarer och också här är det personalen som är det
kära debattämnet. Exempel på dessa kommentarerna är ”servicen varierar från människa till
människa” och ”det känns som om det varje gång är nya ansikten bland personalen, hade varit
kul att se samma människor ibland”.

I nästa fråga fick respondenterna värdera hur pass mycket den personliga upplevelsen av
miljön och servicen i HHB betydde för genomförandet av deras respektive ärende via en 5-
gradig skala. Ytterlighetsalternativen var ,�	���)��	(5) respektive ��,	����� (1). Svarsbilden
blev varierad men den största mängden av svaren hamnade på ja mycket (8st.) och mycket
(8st.). 3st. svar fanns på det neutrala varken-mycket-eller-inget-alternativet (3), medan 2st.
respondenter ansåg att upplevelsen hade knappast någon betydelse (alternativ 2) och 1st. svar
hamnade på nej inget (alternativ 1). Om man ser på svaren utifrån det ärende varje respondent
uppget på fråga 14 finner man att i de två kategorier av alternativ där upplevelsen betydde
mycket (4 & 5), dominerar ärenden såsom att plugga, syssla med grupparbete och låna
böcker. På den mer negativa sidan d.v.s. alternativ 2 & 1 hamnar hälften av de respondenter
som sökte efter information på något sätt samt vardera ett ärende av sorten grupparbete och
kolla mail. I mellanalternativet (3) fanns ärendena läsa tidningen, söka information och
återlämning av bok.

Den allra sista frågan i enkäten (nr.23) kan sägas vara en följdfråga till den föregående frågan
då respondenterna ombads värdera hur pass mycket både upplevelsen och det konkreta
resultatet av servicen och miljön påverkar deras lust att komma tillbaka till HHB. Svaren gav
också här på en 5-gradig skala där alternativ 5 var ,�	���)�� och alternativ 1 var ��,	����	����.
Över hälften av respondenterna (ca.54%) svarar ,�	���)�� medan ca.36% svarar mycket och
ca.9% anger alternativ 3 som svar d.v.s. de tycks inte bry sig så mycket om vilken eventuell
påverkan servicen och miljön i HHB har på deras besökslust.83 Om man tittar lite bakom
dessa siffror och undersöker hur de som inte tyckte att personalen tog sig tid att hjälpa till
eller bara delvis fick sitt ärende uträttat svarade i frågan, finner man att dessa tycker att
upplevelsen spelar roll eller stor roll. När det gäller att jämföra denna fråga med frågeavsnittet
om biblioteksmiljön är det inte lika enkelt som med serviceaspekten där det fanns två frågor

                                                
82 Det är dom visserligen eftersom jag har begränsat mig till den service som personalen är delaktig i och kan
erbjuda användarna direkt men övrig service hade kunnat vara av intresse för miljöaspekten. T.ex. om
kopieringsmaskinen stör koncentrationen för vissa individer vid datorarbetsplatserna.
83 Dessa respondenter kan tänkas ha en starkare kraft som driver dem, kanske intresse för studierna i sig eller
ekonomiska alternativt sociala villkor som sätter reglerna i deras liv, men detta är inget som denna uppsatsen
skall undersöka närmre. Även om det vore intressant.
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(17 & 20) samt färre respondenter att tillgå än vad som är fallet med miljöaspekten. Eftersom
denna jämförelse tar mer plats sparas den och även fördjupningen av serviceaspekten till nästa
del av uppsatsen: diskussionsdelen.

*#�!���:����


I  diskussionsdelen ska jag utifrån de tre frågeställningarna i kap. 1.2 som utgångspunkt
diskutera eventuella tendenser till skillnader och likheter mellan mitt empiriska material och
materialet från litteraturgenomgången. Detta kan förhoppningsvis leda till en djupare
förståelse och en mer varierad tolkning av respondenternas individuella upplevelser och
åsikter om de två aspekterna miljö och service, och på så sätt även kunna bidra till att besvara
min problemformulering som löd: Vilken betydelse hade mötet med bibliotekets miljö och
dess service för respondenterna i undersökningen när det gällde genomförandet av deras
senaste utförda biblioteksärende? Avslutningsvis presenteras de slutsatser som kan dras ut av
det undersökta materialet och diskussionen utifrån de tidigare nämnda frågeställningarna och
problemformulering.
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Enkätundersökningen inleddes med en allmän frågedel och där finns det två frågor som kan
diskuteras närmare. Den första frågan är den om respondenternas ämnes- eller
programtillhörighet samt vilken total poängnivå som uppnåtts (i dessa ämnen eller program)
eller termin respondenterna var igång med just vid tillfället för undersökningen.

Den första delen av frågan om ämnes- eller programtillhörighet gav en bred svarsbild där man
kan säga att alla ämnesområden vid HH innefattades förutom data och elektroteknik. Ibland
de uppgivna ämnesområdena dominerade samhällsämnen såsom t.ex. Sociologi, Medie &
Kommunikation och Nationalekonomi framför de övriga ämnesområdena, d.v.s.
Teknik/Natur, Informationsvetenskap samt Lärarutbildning. Om man jämför denna svarsbild
med siffrorna i HSV;s undersökning angående vilka sorters studenter som tillbringar mest tid
för självstudier i högskolebiblioteken, finner man följande: Att tendensen i denna uppsats
undersökning är den samma som i HSV;s studie, d.v.s. det är studenter inom de ”mjukare”
ämnesområdena (humaniora & samhälle) snarare än studenter vid de ”tyngre” områdena
(teknik & naturvetenskap) som är de flitigaste gästerna av högskolebiblioteken. Detta är dock
inget som behöver betyda att HHB inte kan erbjuda ett tillräckligt lockande serviceutbud för
teknik/naturvetenskapinriktade studenter vid HH utan det är kanske snarare så som det sägs i
HSV;s undersökning, att studenter inom teknik/naturvetenskapinriktade ämnen studerar i
andra utrymmen på högskolorna (t.ex. i datorsalar).84

När det gäller den andra delen av den första frågan, d.v.s. total poängnivå och vilken termin
respondenterna är inne på i sina pågående studier föreligger det generellt sett ingen större
skillnad i den totala svarsbilden av enkäten, mellan de tio respondenter som gick en helt ny
kurs (A-nivå) eller var helt nya på HH, och de tio som var längre komna i sina studier (från C-
nivå upp till termin 9).85 Det som är värt att lägga märke till är att det är fler erfarna studenter

                                                
84 �.��	���	��	 ����)�	���������	��������	��	5�, s. 56. Det är också tänkbart att denna sistnämnda förklaring
kan ha och göra med HB serviceutbud som i dessa studenters ögon kanske ses som undermålig, p.g.a. för få
datorarbetsplaster eller för dålig tillgång till dessa.
85 De två svar som ej är med i denna jämförelse var dels den respondent som inte studerade vid HH samt en
respondent som inte uppgett något svar på frågan om poäng/termin.
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(C-nivå och högre) än oerfarna studenter (A-nivå eller nybörjare), som gett kommentarer på
fråga 13 om miljön i HB. Det omvända förhållandet gäller i fråga 21, d.v.s. övriga
kommentarer om bibliotekservicen. Därav borde fler oerfarna studenter varit i kontakt med
personalen. Men om man sedan jämför detta påstående med svaren i fråga 15 på hur
respondenterna löste sitt senaste biblioteksärende (för dessa två grupper av respondenter),
visar det sig att lika många oerfarna som erfarna studenter utfört ärendet på egen hand eller
utfört det både själva och via hjälp av personalen. Alltså var det inte fler oerfarna studenter
som tog hjälp av personalen vilket man kunde ha tänkt sig sett till svarsbilden i fråga 21. Men
man skall också ha i åtanke att det endast var 6 av de 22 ärenden som inte utfördes på egen
hand vilket också kanske kan förklara likheten mellan de erfarna och de oerfarna studenternas
svar på fråga 15.

Den andra frågan är den angående respondenternas besöksfrekvens och som synes enligt
svaren besökte 21 av 22 respondenter HHB minst 1 gång i veckan vilket kan tyda på att det är
en grupp som nyttjar biblioteket flitigt. Men att denna grupp av respondenter skulle vara
representativa för hela studentpopulationen på HH (ca. 6500) är inte möjligt även om
respondenterna täcker in alla utom ett av högskolans ämnesområden. Denna grupp är för liten
då en endast utgör ca 2% av de 1100-1200 besökare som passerar HHB;s dörrar varje dag
under terminstid. Det som kanske hade varit intressant och mer givande hade varit om frågan
istället konstruerats utifrån mer precisa eller avgränsade svarsalternativ, som t.ex. hur många
dagar i veckan eller hur många timmar per dag som respondenterna tillbringar i HHB. På så
sätt hade man troligen kunnat göra ytterligare jämförelser av svaren mellan olika respondenter
eller respondentgrupper.

*#&�1������	�	���8��=�

I miljöaspekten ingick faktorer såsom design, möblemang, skyltning, hylluppställning samt
ljus- ljud- och luftförhållanden. Alla dessa faktorer kan också sägas ingå i begreppet
inbjudande när det gäller att som respondenterna skulle göra, sätta betyg på bibliotekslokalen,
d.v.s. hur pass inbjudande lokalen känns vid första ögonkastet. Lokalen är uppbyggd kring de
ovanstående faktorerna och därför blir ett värderande av denna lokal också ett värderande av
dessa faktorer. Resultatet av denna fråga (nr.5) var att mer än ¾ av respondenterna fann
lokalen inbjudande eller t.o.m. mycket inbjudande. Detta är kanske inte så märkvärdigt när
man betänker det intryck lokalen tycks ge ifrån sig när man först beskådar det: Ett ljust och
luftigt intryck av den nästan helt fönsterinnefattade bibliotekslokalen med ett därtill ljust
innergolv såväl som innertak som ytterligare lyser upp lokalen.86 Men eftersom enkäten sedan
tar upp de olika ovanstående faktorerna var för sig framkommer en mer varierad bild av
bibliotekslokalen med både positiva och negativa sidor, vilket kanske blir som mest påtagligt i
frågan med kommentarer om biblioteksmiljön.

De tre frågorna 6-8 i enkäten handlar om hur respondenterna tycker att skyltningen i lokalen
fungerar samt hur pass lätt det är att hitta i lokalen i allmänhet och även ibland hyllorna i ÖS.
Dessa frågor berör faktorerna design, skyltning och hyllluppställning. HHB verkar ha haft
dessa faktorer i åtanke när de inredde bibliotekslokalen eftersom bibliotekschefen Göran
Ericson säger ”de stora glasfasaderna gör […] att man redan där kan börja orientera sig. Inne i
byggnaden är det lätt att hitta genom tydliga skyltar, logisk och lättfattlig uppsättning av
bokhyllorna […]”87. I litteraturgenomgången fanns det skilda åsikter mellan om man skall

                                                
86 Egna betraktelser vid besök på HB i Halmstad den 26-28/11-01
87 �����+�	0����������	��	�*������)��%	4��������%	��"	��)�����)�������	��	.�������	.��
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vägledda användare via lokalens design, t.ex. i form av ett visst sorts möblemang för en viss
tjänst, eller om detta görs bäst via belysning och skyltning, t.ex. i form av en upplyst
planritning över bibliotekslokalen.88 Men det forskarna och författarna var överrens om var
vikten av att bibliotekets mest betydande funktioner såsom informations- och/eller lånedisk,
katalog, trappor eller hissar omedelbart kan lokaliseras av användaren när denne träder in i
bibliotekslokalen. Att så är fallet i HHB verkar var ganska klart när man dels tar del av svaren
på frågorna 6-8 och dels när man betänker hur den interna miljön ser ut i bibliotekslokalen.89

Både i fråga 6 och 7 fann en majoritet (ca.63% respektive ca.59%) av respondenterna att det
var lätt eller mycket lätt att hitta i lokalen samt att skyltningen fungerade bra eller mycket bra.
I fråga 8 fanns det dock lika många respondenter som fann det lätt att leta efter material bland
hyllorna (10st.) som det fanns respondenter som tyckte det var varken lätt eller svårt (10st.).
Detta kan förstås bero på att de sistnämnda inte hade någon större erfarenhet av att söka efter
material och därför inte kunde eller ville ge ett positivt eller negativt omdöme. De få negativa
kommentarer som fanns bland svaren på dessa tre frågor (sammanlagt  7st.) får dessvärre
ingen vidare utveckling i kommentardelen av respondenterna. Men det finns indikationer på
att skyltningen och att orientera sig i lokalerna inte alltid upplevs av användarna på HHB som
fungerande eller att det förlöper smidigt. T.ex. finns det ingen skylt i taket eller vid
trapphallen som indikerar vad som finns uppe på bibliotekets övriga två våningar. Denna
information finns på översiktsplanen vid entrén vilket få verkar utnyttja. De flesta som
behöver orientera sig verkar, enligt bibliotekarie Lillemor Söderberg, fråga personalen vid
disken.90 Detta var visserligen bara en parantes eftersom inga av respondenterna tar upp
orienteringsanknutna betänkligheter i sina kommentarer. Men det kan vara värt att begrunda
eftersom det kan bli ett framtida dilemma när t.ex. HHB förändras eller HH, t.ex. i form av ett
ökat antal studenter.

När det gäller hylluppställningen har HHB lyckats bra med, som Lushington & Willis
uttrycker det, skapat ett strukturerat system för samlingarna innefattande hyllor som är
utrustade med grafiska skyltar, har en regelbunden form och står geometriskt ordnade, så att
detta ytterligare underlättar för användaren om denne vill söka fritt bland hyllorna.91 Men
bland de sex respondenter som uppget i fråga 14 att de letade efter något slags material (bok,
tidskrift, tidningar) stötte två på problem, då böckerna de sökte inte fanns på sin plats. Den
ene av dessa två respondenter ansåg att man ej kan hitta själv men ansåg ändå att det var lätt
att leta efter material bland hyllorna.92 Den andre tycker det var svårt att leta även om denne
fått besked (troligen via katalogen) om att titeln som respondenten sökte fanns inne. Det
slutade alltså med att bägge två sökte hjälp av personalen. Vad detta kan tyda på är att
hyllsystemet och skyltningen inte är så logiskt uppbyggd för alla användare som HHB trott
eller att dessa två respondenter inte helt enkelt var förtrogna med att använda katalogen och
klassificeringssystemet, vilket också var fallet med studenterna i undersökningen från
Manchester.93

Ljud- ljus- och luftförhållanden kan sägas vara faktorer som är svårbedömda var för sig
eftersom de oftast påverkar eller ingår i andra faktorer och aktiviteter. Som t.ex. när man letar

                                                
88 Se kap. 2.1.
89 För denna interna miljö se kap 3.1.
90 Samtal med bibliotekarie Lillemor Söderberg 2001-12-13 via telefon.

91 Lushington & Willis, s. 34.
92 Frågan om hur pass lätt det är att leta efter material bland hyllorna föregick fråga 14.
93 För Manchesterundersökningen se kap. 2.4.
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efter en bok kan ljusförhållandena påverka resultatet av letandet eller när man sitter och
studerar kan ens koncentration påverkas av t.ex. dåliga luftförhållanden och en högljudd
omgivning. Men respondenterna behövde inte bara göra en generell uppskattning av dessa
förhållanden, eftersom de hade möjligheten att utförligare kommentera ljud- ljus och
luftförhållandena i fråga 13. Om man tar dessa kommentarer och sätter ihop dom med
svarsbilden för respektive förhållande (ljud, ljus & luft) och sedan jämför vad
litteraturgenomgången gav för information om dessa förhållanden kan man komma vidare i
diskussionen.

En majoritet av respondenterna tyckte att ljudnivån var varken för hög eller för låg men det
fanns fler som tyckte att ljudnivån var för hög (8st.) än som tyckte den var för låg (1st). Ibland
kommentarerna förekommer det ett antal som tycker att vissa delar av biblioteksmiljön är lite
stökig men samtidigt är de flesta av dessa glada för att det finns tysta läsesalar och grupprum,
så att man på det sättet kan få lugn och ro. I användarundersökningen från Göteborgs UB
figurerar också ljudfaktorn bland användarnas kommentarer i form av bl.a. negativa
uttalanden om viskningar och småprat. Att ljudnivån är en viktig faktor i miljön hos AB
framstår klart när man ser att i alla de tre svenska undersökningarna, liksom för HHB, är den
mest utbredda studentaktiviteten att studera eller plugga. Detta innebär oftast att man då som
användare vill ha studiero och få möjlighet till att koncentrera sig och vilket är något som man
kan få i bl.a. bibliotekslokaler. Men som för nästan alla andra faktorer i biblioteksmiljön är
också uppfattningen om ljudförhållanden en helt subjektiv sak och kan därför variera mycket.
Detta exemplifieras av att en respondent som letade efter litteratur och kollade mail vid sitt
senaste biblioteksbesök inte fann HHB;s ljudnivå hög.

Dagsljuset i bibliotekslokalen är mycket påtagligt eftersom två av de tre våningsplanens yttre
väggar till nästan ¾ består av fönster och vilket många av respondenterna (15st.) tycks
uppskatta sett till deras svar på fråga 10.94 Men detta kan vara en uppfattning som snabbt kan
förändras eftersom direkt solsken kan störa koncentrationen vid t.ex. studier och detta är ett
potentiellt problem, särskilt i HHB där många läsplatser är positionerade längs fönsterytorna.
P.g.a. denna problematik är HHB utrustat med ett automatiskt solskydd som höjs och sänks
längs med fönsterytorna efter solens dagliga förflyttning. Detta solskydd tycks fungera relativt
bra eftersom endast en respondent tycker att det lätt blir för varmt i bibliotekslokalen. Denna
respondents uppfattning kan bero på att solskyddet, som bibliotekarie Lillemor Söderberg
påpekar, ännu inte fungerar som det ska vilket också en annan respondent uppmärksammar i
en kommentar.95 Den inre belysningen tycks också vara uppskattad även om två respondenter
finner kvalitén på ljusstyrkan vara för ojämn enligt deras tycke.

Att det i bibliotekslokalen tycks råda en jämn temperatur- och luftfuktighetsnivå (vilket enligt
Neal också är önskvärt i biblioteksmiljön) kan man se i siffrorna från fråga 11 där ca.64% av
respondenterna tycker att luftförhållandena är bra eller mycket bra. Men 5 respondenter är
inte nöjda med luften i HHB och bland dessa finner man bl.a. de två som inte var nöjda med
solskyddet (se ovan) men också en respondent som visserligen tycker att luftförhållandena är
bra men har kommenterat i fråga 13 att lokalen är för kall på hösten och vintern. Detta tycks
påvisa vikten av att ha en bra balans mellan ljus och luftförhållandena för att användarna av
HHB skall kunna trivas och vara verksamma i bibliotekslokalen.

                                                
94 Se kap. 4.3 för närmare siffror.
95 Samtal med bibliotekarie Lillemor Söderberg 2001-12-13 via telefon. För respondentens påpekande se kap.
4.3.
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En sådan här balans mellan inte bara olika jämna interna förutsättningar utan även mellan
olika ojämna interna förutsättningar är också eftersträvansvärt. Detta uttalar sig Edwards om i
kap.2.1 där balansen mellan olika interna förutsättningar och kopplingen till ojämnheten, är
att man i ett bibliotek bör ha en så pass varierad tillgång som möjligt av service och utrymmen
så att det kan passa behoven hos alla de olika användare som nyttjar biblioteket. Detta kan
också HHB sägas ha försökt uppnå med bl.a. sitt möblemangskoncept i vilket besökaren skall
erbjudas sittplatser av olika slag, allt från fåtöljer och grupparbetsplaster till enskilda
skrivbordsplatser utspridda över hela bibliotekslokalen.96 Att besökarna, i detta fallet
respondenterna, också tycks ha olika behov eller preferenser när det gäller val av service och
läs- eller studieutrymmen, kan ses utav de olika kommentarer som de avgett om
biblioteksmiljön. Ibland dessa förekommer önskemål om starkare lampor, fler bokningsbara
datorer, bättre solskydd, fler bord och platser medan andra är nöjda med den valbarhet av t.ex.
olika utrymmen som redan finns.

Dessa kommentarer från respondenterna stämmer också överrens med de tydligaste kraven på
förbättringar som framkom i de svenska användarundersökningarna, d.v.s. fler grupparbets-
läs- och studieplatser.97 Respondenternas negativa kommentarer påvisar likheter med bl.a.
Campbell & Schlechters undersökning där den fysiska omgivningen i det undersökta
akademiska biblioteket stod för hälften av den undersökningens negativa kommentarer, som
bl.a. berörde platstillgången och uppställningen av material i hyllorna. På det hela
sammantagna, d.v.s. om man betänker de inledande faktorerna i miljöaspekten vilka alla kan
sägas ingå som förutsättningar eller påverkande faktorer i fråga 12, så verkar respondenterna
nöjda med miljön i HB. I alla fall som en studieplats och för vilket flera av respondenterna
(10st.) verkade vara den viktigaste funktionen med HHB.

*#(�1������	�	����	���	

Denna del av diskussionen som ska ta upp respondenternas upplevelser och åsikter om mötet
med de bemannade tjänsterna i biblioteket och därtill hörande bibliotekspersonal är empiriskt
svagare underbyggt än det föregående kapitlet om bibliotekets miljö. Detta beror på att en så
stor del som 15 av de 22 respondenterna uppget att de inte tog del av personalens hjälp i
samband med sitt senaste utförda ärende vid HHB. Men för de 8 ”själar” som mötte eller
förde ett samtal med någon ur personalen kan det vara givande att jämföra deras svar med
materialet från litteraturgenomgången.98

Dessa 8 respondenters ärenden hade att göra med lån eller informationssökning av och om
kursböcker, tidskrifter och tidningar samt uthämtandet av en reservation. Endast ett ärende
sköttes enbart av personalen medan för övriga ärenden var både respondenterna och någon ur
personalen delaktiga i att utföra ärendet. Denna sistnämnda variant på hur man genomförde
ett ärende kan ses i exemplet med en respondent som letade efter kurslitteratur och där man
kan tänka sig att denne fått hjälp med att lokalisera referensböckerna eller just den eller de
eftersökta böckerna. Därefter har respondenten själv kunnat läsa, låna eller göra vad nu
respondenten ville ha gjort med boken eller böckerna. Den generella trenden bland

                                                
96 �����+�	0����������	��	�*������)��%	4��������%	��"	��)�����)�������	��	.�������	.��

97 Önskemål om förbättrade öppettider i användarundersökningarna förekom dock inte bland respondenterna
men däremot ett antal positiva kommentarer om lokalerna och arkitekturen, vilket också var fallet i
undersökningen från Göteborgs UB.
98 För en närmare förklaring angående differensen mellan antalet uppgivna svar i förhållande till den totala
summan av respondenter i undersökningen se kap. 4.4.
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respondenternas svar om de fick hjälp eller ej av personalen samt hur de uppfattade
bemötandet från personalens sida och personalens kompetens, visar på att respondenterna fick
den hjälp de ville ha, på ett vänligt sätt och av personal som tycks ha god kompetens.

Undantagen till denna positiva bild är de två respondenter som tyckte att personalen endast
delvis tog sig tid att hjälpa dom. Därav blev också respondenternas bedömning av personalens
kompetens lägre än de andra sex även om dessa två inte tyckte kompetensen var dålig (eller
bra för den delen). Det som kan tänkas ligga bakom dessa två respondenters mer negativa
upplevelser är att bibliotekspersonalen agerade på ett sätt som en användare inte förväntar sig
att en bibliotekarie skall göra. T.ex. inte påvisade ett tillräckligt intresse för respondentens
fråga eller fick inte respondenten att känna sig bekväm med samtalssituationen. Att dessa två
respondenter stötte på dessa problem är högst tänkbart då de beskrev orsaken till personalens
partiella oförmåga att hjälpa till med följande ord: ”de verkade inte helt vänliga att hjälpa till”
och ”lite mycket suckande och långsamt gick det”. Upplevelser som också avspeglas i
respondenternas låga betygsättning på fråga 16, d.v.s. båda två upplevde att de inte blev
vänligt bemötta av personalen. Detta icke-önskvärda beteende av personalen kan man också
ana i svaren på hur respondenterna upplevde att interaktionen med bibliotekspersonalen flöt
på, d.v.s. hur det var att ställa en fråga eller föra ett samtal med personalen. Den ene
respondenten fann situationen vara lite besvärande vilket kan få en att misstänka att
personalen kanske såg upptagen ut när respondenten tog kontakt. Eller så kanske
respondenten trodde att personalen ansåg att dennes ärende, d.v.s. hitta en speciell tidskrift
borde denne klara av på egen hand. Även om detta bara är spekulationer om orsaken till
respondentens upplevelse av samtalet så kan detta vara en tänkbar förklaring, då studenterna i
Manchesterundersökningen också upplevde liknande problem i interaktionen p.g.a. risken för
att framstå som okunniga eller för att personalen såg upptagna ut. Man kan tänka sig att också
den andre respondenten upplevde interaktionen som en skamfull situation då denne svarade
att det känns som om man ej kan hitta själv och därför blir tvingad att fråga om hjälp.99

Relationsaspekten i interaktionen mellan användare och personal som bl.a. betonas av Jordan
verkar för dessa två respondenter men också för övriga som varit i kontakt med personalen
samt även de som avgett personalanknutna kommentarer på fråga 21, vara en viktig del av
serviceaspekten och även för sättet på hur denna aspekt upplevs av respondenterna. Detta till
trots att flertalet av respondenterna vid tidpunkten för enkätundersökningen utförde sitt ärende
på egen hand och alltså inte var i kontakt med personalen, så uttrycker sig flera om att
servicen är bra eller personalen varit positiv vid andra tillfällen då man tagit hjälp av
personalen. Det fanns också några andra kommentarer som kan sägas knyta an till
relationsaspekten och dessa gavs av tre repsondenter som i samband med sitt ärende hade
samtalat med eller stött på någon ur personalen. Dessa tre kommentarer handlade om att
servicen varierade eftersom dessa respondenter tyckte att det alltid var nya ansikten som dök
upp bland personalen. Detta kan tyda på att respondenterna finner det vara viktigt med en
kontinuitet d.v.s. alltså att samma personal förekommer oftare, i t.ex. informationsdisken.
Detta resonemang, om det nu kan tänkas stämma med respondenternas uppfattningar, faller
väl in med det som nämns i en artikel om studenters användande av AB, att om man är
familjär med ett akademiskt biblioteks resurser, personal och tjänster förbättras ens
användande av just det akademiska biblioteket.100

                                                
99 Den fråga som man kan spinna vidare på angående denna respondents upplevelse är om huruvida det är fel på
sökupplägget eller om det är respondenten som inte har tillräcklig sökkunskap. Men det är en fråga för en annan
uppsats och undersökning eftersom detta inte är något som skall besvaras i denna uppsatsen.
100 Simmonds,Patience. L & Andaleeb, Syed Saad, ������	��	�������	����������	!"�	$���	��	 ������	'������%
$��������	��	����	�"��������������, 2001, Library Trends, Vol.49, No.4, s. 630-631.
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Alla respondenter tillfrågades också om de fick sitt ärende uträttat eller ej eller bara delvis. På
denna fråga svarade tre respondenter av vilka två hade varit i kontakt med
bibliotekspersonalen att de delvis fick ärendet uträttat. De bakomliggande orsakerna till dessa
svar var att det eftersökta materialet inte gick att hitta (för 2 respondenter) medan den siste
respondenten gick hem för att läsa eftersom det var för kallt i bibliotekslokalen. I dessa tre fall
var det alltså inte problem med interaktionen med personalen som var skälet till det delvisa
misslyckandet. Istället var det, som i Campbells & Schlechters intervjudel av deras
undersökning, ibland kategorierna den fysiska omgivningen och biblioteksorgansiationen som
skälen för denna studies respondenter partiella misslyckande fanns.
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Det som framkom tydligt av de olika ärenden som uppgavs av respondenterna i fråga 14 var
att de flesta av respondenterna ser HHB som en plats lämplig för studier eller grupparbeten
men också som en passande utgångspunkt för informationssökning i böcker, tidskrifter eller
databaser. Denna aktivitetsbild påvisar tydliga likheter med den bild som ges i de tre svenska
användarundersökningarna beskrivna i litteraturgenomgången, där de populäraste
aktiviteterna var att studera i grupp eller enskilt, läsa eller arbeta i läsesal samt läsa
kurslitteratur. Men att kopiera material, få studiero, låna böcker och söka information var
också sysslor som nämndes ofta av studenterna i dessa tre undersökningar. Ibland denna
uppsatsens respondenter var lån av böcker och informationssökning också populära sysslor
och så kan man också även misstänka var möjligheten till att få studiero. Detta sistnämnda
kan understrykas av att 10 ärenden hade med studier eller pluggande att göra och även sett till
ett antal kommentarer såsom ”det är det bästa stället att plugga på eftersom det inte finns så
många distraktionsmoment” och ”bra att det finns rum för grupparbeten samt tyst läsesal”.

Överlag verkar respondenterna ha positiva uppfattningar och åsikter om miljön och servicen
som erbjuds i HHB och som undersökts i denna uppsatsen. Detta var också delvis fallet i
Campbells & Schlechters undersökning i den del av studien som baserades på dagböcker. Där
fann man ut att faciliteterna (den service som erbjöds i det undersökta biblioteket) och
personalen var det som uppskattades mest medan designen av bibliotekslokalen var mindre
uppskattat. I denna uppsats enkätundersökning kan man via den överlag positiva
genomsnittliga svarsbilden på frågedelen om biblioteksmiljön dra slutsatsen att
respondenterna är nöjda med hur de upplever biblioteksmiljön. Men att det inte bara finns en
positiv bild bland respondenterna av miljön kan man förstå när man finner ca.10 kommentarer
som innehåller både positiva och negativa ting med miljön, men också klagomål på bl.a. ljud-
och ljusnivå i bibliotekslokalen samt önskemål om förbättringar såsom t.ex. fler bord och
läsplatser.

När det gäller serviceaspekten får man också här uppfattningen att respondenterna generellt
sett har goda erfarenheter av interaktionen med personalen. Detta trots att det var bara 8
respondenter som svarade på alla frågor i det enkätavsnitt som handlade om bibliotekets
service och varav 6 utav dessa var generellt sett positiva i sina omdömen. Men eftersom
ytterligare 9 respondenter har kommenterat biblioteksservicen och då nästan i enbart i positiva
ordalag, understryker detta ytterligare den generellt sett positiva bild av servicen som
respondenterna har förmedlat. Dessa kommentarer lyder i regel som denna: ”man får bra hjälp
om man frågar. Kompetent personal verkar det som”, eller går i denna tonen: ”servicen är god
och personalen hjälpsam”. Det verkar som att respondenterna betonar de samma egenskaper
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som Jardine samt Edwards & Browne betonade som önskvärda av bibliotekspersonal i kap
2.4: ”reliability, responsiveness, assurance, empathy” inom kundens ämnesområde. Man skall
dock inte glömma att det fanns mer negativa röster om servicen men det troliga är att dessa
hade mer att göra med respondenternas egna användarkunskaper och lokalens eller
samlingarnas uppbyggnad, än upplevda problem med personalen i interaktionen.

Resultatet av de avslutande frågorna i enkäten om huruvida upplevelsen av servicen och
miljön såväl som resultatet av interaktionen med dessa två aspekter påverkade
respondenternas genomförande av sitt ärende och lusten att besöka HHB igen, avspeglar den
positiva bild som kommit fram tidigare i diskussionsdelen. Nästan 70% av respondenterna
fann upplevelserna av de två ovanstående aspekterna vara betydelsefulla eller t.o.m. mycket
betydelsefulla för genomförandet av sitt ärende. Detta är säkerligen också fallet för de 10
respondenter som kom till HHB för att plugga eller studera. För dessa är det troligen viktigt
att biblioteksmiljön är bra avpassad för studier med rätt belysning, bra ljudnivå och god
tillgång till plats. Detta kan man också anse att de tycker att biblioteksmiljön erbjuder sett till
deras positiva svar på fråga 12.101 Hur respondenterna upplever servicen är inte bara av vikt
för tolkningen av svaren hos de 8 respondenter som var i kontakt med personalen utan även
för flera av de övriga respondenterna, eftersom dessa hänvisade till tidigare möten med
personalen och de upplevelser och åsikter som dessa respondenter då upplevde. Därav kan
man tolka det som att dessa övriga respondenter bygger sina åsikter på tidigare erfarenheter
av interaktionen med personalen och avgör på så sätt om de vill nyttja biblioteket igen.102

Eftersom dessa respondenters åsikter var överlag positiva till servicen kan man dra slutsatsen
att detta också influerar lusten till att besöka HHB igen. Det tycks det också göra eftersom
90% av det totala antalet respondenter anser att deras besökslust, påverkas eller t.o.m.
påverkas mycket av både upplevelsen och det konkreta resultatet av servicen och miljön. Men
det finns också dom av respondenterna (3st.) som inte fäster någon större vikt alls eller ytterst
liten vikt vid upplevelserna. För dessa kan man anta att som Ellen & Altman samt Edwards &
Browne båda uttrycker det, är det viktigare att få ut något resultatsmässigt av sitt
biblioteksbesök, än att uppleva t.ex. en positiv interaktion med bibliotekspersonalen. Men
även om detta kan tänkas vara ett synsätt hos respondenterna anser ändå två av dessa tre att
deras besökslust påverkas mycket av upplevelsen, såväl som av det konkreta resultatet av
biblioteksbesöket vid HHB.

En problematik är att många av respondenterna inte bara hänvisar till deras senaste ärende
utan också erfarenheter från tidigare ärenden till HHB. Detta kan riskera att en viss skevhet
kan uppstå i besvarandet av frågeställningarna eftersom dessa utgår ifrån respondenternas
senaste genomförda ärende. Men samtidigt kan det också som Jordan är inne på i kap. 2.2
vara så att en användare, när denne återigen kommer tillbaka till ett bibliotek som denne har
besökt tidigare, lätt kan förvänta sig ett visst bemötande (service) eller en viss upplevelse
(miljö) igen som användaren upplevde vid sitt föregående besök. Detta innebär att för en
användare, eller som i detta fallet för vissa av respondenterna, är också tidigare upplevelser
viktiga eftersom dessa kan influera hur respondenten upplever sitt senaste besök och ärende.
Därför kan det för uppsatsens frågeställningar och problemformulering också vara relevant
med sådan här information som inte kan tyckas passa in på problemformuleringen.

                                                
101 8 av 10 respondenter  tyckte att HHB fungerade bra eller mycket bra som studieplats. Se också kap. 4.3.
102 Denna förklaring bygger på samma resonemang som Jardine samt Edwards & Browne för i sina respektive
artiklar i kap. 2.4.
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I det här kapitlet ska jag redogöra för de viktigaste slutsatserna man kan dra ut av
diskussionen omkring enkätundersökningen och detta ska ske genom uppsatsens
frågeställningar och problemformulering.

Om man först granskar den inledande frågeställningen d.v.s. vad för slags upplevelser och
åsikter respondenterna hade om miljön i bibliotekslokalen och drar slutsatser utifrån vad
undersökningen gav för information, så finner man att de positiva intrycken dominerar. Detta
avspeglas av såväl den sammanlagda generella svarsbilden av de 8 inledande
värderingsbaserade bedömningsfrågorna såväl som ibland de kommentarer som gavs av
respondenterna i den avslutande öppna frågan om biblioteksmiljön. Man uppskattar t.ex.
ljusförhållandena och det allmänna första intrycket av bibliotekslokalen såväl som att det
finns möjlighet att välja mellan olika miljöer och utrymmen för studier eller grupparbeten.
Men det finns också ett antal negativa upplevelser och åsikter om t.ex. för hög ljudnivå, för få
bord och sittplatser samt ojämn belysning vilket påvisar hur mycket individers subjektiva
åsikter spelar in när man värderar saker som t.ex. biblioteksmiljön. T.ex. kan en respondent
uppskatta ljudnivån som mycket hög och störande medan en annan respondent finner den
varken för hög eller låg.

De slutsatser man kan dra av den andra frågeställningen d.v.s. vad för slags upplevelser och
åsikter respondenterna hade om bemötandet och servicen från bibliotekspersonalen (utifrån
undersökningen) är också som i föregående fall av överlag positiv art. Betoningen på
vänlighet, trevligt bemötande och kompetens eller kunnighet är de intryck som framkommer
hos både de respondenter som var i kontakt med personalen, men också för andra
respondenter som kommenterade tidigare erfarenheter av servicen i den avslutande frågan på
servicedelen av enkäten.

Diskussionen kring den avslutande frågeställningen om huruvida upplevelserna och åsikterna
om miljön och servicen vid respondenternas senaste biblioteksbesök påverkade deras sätt att
agera eller förhålla sig till HHB ledde fram till två olika slutsatser. Den första slutsatsen är att
tre respondenter som hade negativa upplevelser av miljön alternativt i mötet med
bibliotekspersonalen, endast delvis fick sina ärenden uträttade. För två av dessa respondenter
som var i kontakt med personalen ledde de först negativa intrycken av miljön (att ej kunna
hitta en bok bland hyllorna) till att respondenterna agerade i form av att de tog kontakt med
personalen. Den siste respondentens negativa upplevelse av miljön fick också denne att agera
på det sättet att respondenten löste sitt ärende (sitta och läsa) genom att gå hem och istället
utföra aktiviteten där. Den andra slutsatsen man kan dra utav båda dessa tre respondenters
svar såväl som nästan alla andra övriga respondenters svar på fråga 23 (förutom 2st.), är att
såväl upplevelsen som resultatet av mötet med HHB;s miljö och service påverkar
respondenternas sätt att förhålla sig till biblioteket. Detta därför att alla respondenterna anser
att deras besökslust påverkas eller t.o.m. påverkas mycket av upplevelserna och resultaten
som generellt sett var positiva.

Så om man avslutningsvis ska sammanfatta vad dessa slutsatser kan ha för betydelse för
problemformuleringen som handlade om vilken betydelse mötet med bibliotekets miljö och
dess service hade för respondenterna i undersökningen, när det gällde genomförandet av deras
senaste utförda biblioteksärende finner man följande: För nästan alla respondenter bekräftade
detta möte för att genomföra ärendet den redan positiva bild av miljön och servicen, som
respondenterna uppget tidigare i enkätundersökningen angående de två aspekterna. Detta kan



35

man säga innebär en positiv betydelse i form av bekräftelsen men egentligen inte mycket eller
rättare sagt inget konkret för själva genomförandet. De få respondenter för vars ärende detta
möte var av betydelse, var de tre som upplevde problem med antingen miljön eller servicen
och som nämndes i ovanstående stycke.
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I denna avslutande del kommer uppsatsen att sammanfattas i sin helhet. Detta följs av
referensförteckning och bilagor innefattande det utdelade enkätformuläret samt det
fullständiga resultatet av enkätundersökningen.
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Idén till uppsatsen fick jag via en föreläsning på BHS-utbildningen om biblioteket som
gränssnitt vilket ledde fram till ett beslut att skriva om hur användare upplever mötet med ett
bibliotek, och vad för detta möte kan få för eventuella konsekvenser för användarnas
förhållningssätt till biblioteket.

Syftet med uppsatsen blev därav att via en användarundersökning med ett antal användare vid
HHB försöka ta reda på vad för slags upplevelser och åsikter de hade om mötet med miljön i
bibliotekslokalen samt mötet med bibliotekspersonalen, och vilken eventuell betydelse dessa
upplevelser och åsikter hade för respondenternas sätt att förhålla sig till HHB. Via dessa
frågeställningar skulle också uppsatsens problemformulering besvaras och denna löd: Vilken
betydelse hade mötet med bibliotekets miljö och dess service för respondenterna när det
gällde genomförandet av deras senaste utförda biblioteksärende?
Två olika slags metoder användes för uppsatsen, dels en kombinerad kvantitativ - kvalitativ
metod som nyttjades för utformningen av enkätformuläret, och dels en kvalitativ
litteraturstudie av relevant material för både undersökningen såväl som för diskussionsdelen i
uppsatsen.
Detta material från litteraturstudien presenterades och analyserades i den andra delen av
uppsatsen och syftade till att ge en bild av de ideala förhållanden, ur en användares synvinkel,
angående aspekterna miljö och service i AB. Dessutom togs svenska såväl som utländska
relevanta användarundersökningar upp som behandlade användares intryck och upplevelser
av de två nyss nämnda aspekterna i andra undersökta AB. Därefter gavs en kort bild av
dagens svenska student samt dagens svenska högskole - och universitetsbibliotek för att dels
belysa deras förhållande sinsemellan varandra och dels för att diskutera vilken framtida
utvecklingen svenska AB står inför när det gäller synen på de båda aspekterna miljö och
service.

I den tredje delen av uppsatsen presenterades det undersökta biblioteket i Halmstad närmre för
att  teckna en bild av dess interna miljö och servicen i bibliotekslokalen. Utdelningen av
enkäterna och urvalet av respondenterna togs också upp vilket följdes utav en genomgång av
resultatet från själva enkätundersökningen. På detta följde själva diskussionen där materialet
från litteraturgenomgången ställdes gentemot materialet från undersökningen för att på så sätt
se om det gick att finna några tendenser till skillnader och likheter mellan dessa två material.
Detta skulle leda till en mer varierad tolkning av repsondenternas svar samt även ge möjlighet
att besvara frågeställningarna och problemformuleringen.
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De slutsatser man kunde dra av diskussionen var att merparten av respondenterna hade goda
ting att säga om biblioteksmiljön och upplevelserna av denna, såväl som upplevelserna och
åsikterna av och om biblioteksservicen. Detta avspeglades i att många betonade vikten av
bibliotekslokalen som studieplats med lämpliga förhållanden för detta som t.ex. olika
studiemiljöer, bra ljusförhållanden och en väl balanserad ljudnivå. Bland personalens positiva
sidor framhävdes bl.a. trevligt bemötande och kunnighet. Därav blev slutsatsen om huruvida
respondenternas agerande eller förhållningssätt påverkades av dessa upplevelser och åsikter
bekräftade genom att respondenternas besökslust påverkades av denna positiva atmosfär som
de flesta respondenterna sa sig erfara. För de respondenter som uppgett mer negativa intryck
eller kommentarer i samband med genomförandet av sina ärenden kan man dra slutsatsen, att
de problem som dessa stötte på berodde mer på miljöaspekten än personalaspekten. När det
gäller slutsatsen om huruvida de övriga respondenterna i samband med genomförandet av sina
ärenden påverkades av mötet med miljön eller servicen, är slutsatsen att denna påverkan inte
var av en konkret art utan snarare än bekräftelse av den positiva bild som dessa respondenter
tidigare uppgav i undersökningen.
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Svarsalternativ Antal Procent
Ja 21 95,4%
Nej 1 4,5%
Antal svarande: 22
Externt bortfall: 1
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Svarsalternativ Antal Procent
Kvinna 13 59%
Man 9 40,9%
Antal svarande: 22 (100%)
Internt bortfall: 0%
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Ekonomprogramet / Idrottsvetenskapligt
program / Sociologi / Företagsekonomi /
Idrottsvetenskap / Lärarprogramet
%
��	$'����& A-nivå / 20p/termin /
Termin 4 / Termin 1 / C-nivå 5:e / Termin 5
/ 5:e termin / 5:e termin /  A-nivå / C-nivå/A-
nivå / A-nivå / Termin 5 / C-nivå / A-nivå /
A-nivå / 20p./ C-nivå / A-nivå / 20p. /
Termin 9 /
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����)���������)�����)�)��
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Svarsalternativ Antal Procent
Någon gång
per vecka

21 95,4%

Någon gång
per månad

1 4,5%

Någon gång
per termin

- 0%

Någon gång
per år

- 0%

Aldrig - 0%
Antal svarande: 22 (100%)
Internt bortfall: 0%
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Svarsalternativ Antal Procent
5.Mycket
inbjudande

5 22,7%

4. 12 54,5%
3. 5 22,7%
2. - 0%
1.Inte alls
inbjudande

- 0%

Antal svarande: 22 (100%)
Internt bortfall: 0%

�������-������������������� ������
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Svarsalternativ Antal Procent
5.Mycket lätt 3 13,63%
4. 11 50%
3. 6 27,27%
2. 2 9,09%

1.Inte alls lätt - 0%
Antal svarande: 22 (100%)
Internt bortfall: 0%

.�������/0��������/�����	����)�)��
���
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Svarsalternativ Antal Procent
5.Mycket bra 2 9,09%
4. 11 50%
3. 4 18,18%
2. 4 18,18%
1.Inte alls bra - 0%
Antal svarande: 21 (95,45%)
Internt bortfall: 1   (4,5%)
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Svarsalternativ Antal Procent
5.Mycket lätt 1 4,5%
4. 10 45,45%
3. 10 45,45%
2. 1 4,5%
1.Mycket svårt - 0%
Antal svarande: 22 (100%)
Internt bortfall: 0%

2�������/0�������+������������
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Svarsalternativ Antal Procent
5.Mycket hög 1 4,5%
4. 7 31,81%
3. 13 59,09%
2. 1 4,5%
1.Inte alls hög - 0%
Antal svarande: 22 (100%)
Internt bortfall: 0%

�3�������/0�������+����� �������������
)�)��
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Svarsalternativ Antal Procent
5.Mycket bra 8 36,36%
4. 7 31,81%
3. 5 22,72%
2. 1 4,5%
1.Inte alls bra 1 4,5%
Antal svarande: 22 (100%)
Internt bortfall: 0%
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Svarsalternativ Antal Procent
5.Mycket bra 3 13,63%
4. 12 50%
3. 3 13,63%
2. 4 22,72%
1.Inte alls bra - 0%
Antal Svarande: 22 (100%)
Internt bortfall:  0%
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Svarsalternativ Antal Procent
5.Mycket bra 6 27,27%
4. 8 36,36%
3. 7 31,81%
2. 1 4,54%
1.Inte alls bra - 0%
Antal Svarande: 22 (100%)
Internt bortfall:  0%

����4���	���
��������
�
)�)��
������+��& Skulle vara fler bord att
sitta på. bra mötesplats./ Det är det bästa
stället att plugga på, efter som det inte finns
så många distraktionsmoment. Det är
dessutom bra att man kan välja olika miljöer
och ljudnivå, ex. finns både tysta läsesalar
och grupprum. / Den är helt ok, skulle
kunnas finna mer platser. / Alldeles för kallt
på höst/vintertid / markiserna fungerar inte
tillräckligt bra. Det blir lätt för varmt. / Det
kan ibland vara lite väl stimmigt, men oftast
är det OK. Hade varit bra om det fanns fler
platser/bord. Tar snabbt slut under
tentaperiod. / Bra med avdelade läsesalar.
Däremot är övriga miljön lite högljudd. /
Möjligtvis lite fler bokningsbara arbetsrum
och datorer./ Fräsh lokal men inte speciellt
mysig. / Bra att det finns rum för
grupparbeten samt tyst läsesal. /  Jobbigt att
solskyddet låter så mycket och ibland går
upp och ner i onödan. / Lugna färger, rofylld
miljö. / Bibliotekslokalen som studieplats
hade nått 5 (fråga 12) om inte belysningen
hade varit så ojämn. / Ett ljust och fint
bibliotek. / Det kunde varit starkare lampor
vid borden.
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�(��5����������	������� �������������
������)�)��
���)���!�Göra ett
skolarbete. / Kurslitteratur / Lånade bok till
ett arbete / Skulle plugga inför en tenta med
några klasskamrater / Tentaplugg / Sitta och
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läsa / Plugga / Plugga / Beställa fjärrlån /
Hämta upp en bok jag reserverat vid tidigare
besök. / Återlämning av bok. / Låna böcker
och studera. / Informationssökning
varumärken. / Letade efter en viss tidskrift. /
Leta kurslitteratur. / Begagna
referenslitteratur samt låna. / Leta efter
tidningsartiklar. / Leta litteratur och kolla
mail. / Lån av litteratur. / Grupparbete och
leta efter tidningsartiklar. / Grupparbete. /
Läsa tidningen

�,������	�
�������������������!
Svarsalternativ Antal Procent
På egen hand 15 68,18%
Via hjälp från
personalen

1 4,54%

Bådadera
alternativen

5 22,72%

Annat sätt
nämligen:
(Använder
endast lokalen
för studier)

1 4,54%

Antal Svarande: 22 (100%)
Internt bortfall:  0%
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Svarsalternativ Antal Procent
5.Mycket
vänligt

2 9,09%

4. 3 13.63%
3. 1 4,54%
2. 2 9,09%
1.Inte alls
vänligt

- 0%

Antal Svarande: 8 (36,36%)
Internt bortfall:  63,65%

�.���'/0����������-��
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Svarsalternativ Antal Procent
Ja 6 27,27%
Nej - 0%
Delvis 2 9,09%

Antal Svarande: 8 (36,36%)
Internt bortfall:  63,65%

�.)��6������������7+�����8����
���0���������& De verkade inte helt
vänliga att hjälpa till. / Lite mycket suckande
och långsamt gick det.

�1������������������������������	�����
������������������-��
����! Det känns
att man ej kan hitta själv / Det varierar
mycket: somliga är väldigt positiva och
hjälpsamma, andra inte alls. Det beror också
på när under dagen man vill ha hjälp. /
Personalen är väldigt tillmötesgående, så här
är det inga problem / Bra som vanligt. / Lite
besvärande. / Problemfritt. / Helt
oproblematiskt. / Mycket trevlig och
bemötande personal.

�2��5�����������
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�
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Svarsalternativ Antal Procent
5.Mycket god 2 9,09%
4. 5 22,72%
3. 2 9,09%
2. - 0%
1.Inte alls god - 0%
Antal Svarande: 9 (40.90%)
Internt bortfall:  59,1%

"3���'/0���������������0�����������
��������!
Svarsalternativ Antal Procent
Ja 18 81,81%
Nej - 0%
Delvis 3 13,63%
Antal Svarande: 21(95,40%)
Internt bortfall:  4,56%

"3)��6������������7+�����8���������
�����������!�Eftersom boken var försvunnen
fick jag ej den. / Det var för kallt. Jag fick gå
hem och läsa istället / Pluggade / En titel
fanns inne men gick ej att hitta på hyllan –
felplacerad?
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"���4���	���
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)�)��
�������0�& Bra service, man får den
hjälp man behöver & de är oftast glada +
positiva bakom disken. / Det är svårt att
uttala sig om kompetensen  / Man få bra
hjälp om man frågar. Kompetent personal
…verkar det! / Mycket trevlig och
tillmötesgående personal. Dessutom finns
det god tillgång till tekniska hjälpmedel
såsom datorer och kopieringsmaskiner. / De
få gånger jag bett om hjälp har jag blivit
positivt bemött, bra service. / I andra fall då
jag tagit hjälp av personalen tycker jag att de
varit hjälpsamma och tillmötesgående / Det
känns som om det varje gång är nya ansikten
bland personalen. Hade varit kul att se
samma människor ibland. / Servicen är god
och personalen hjälpsam. / Servicen varierar
från människa till människa. / Bra och
hjälpsam personal, de flesta mycket kunniga.
/ Den är bra. / Hjälper en när det behövs.
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Svarsalternativ Antal Procent

5.Ja mycket 8 36,36%
4. 8 36,36%
3. 3 13,63%
2. 2 9,09%
1.Nej inget 1 4,54%
Antal Svarande: 22 (100%)
Internt bortfall:  0%

"���%�����������0��
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Svarsalternativ Antal Procent

5.Ja mycket 12 54,54%
4. 8 36,36%
3. 2 9,09%
2. - 0%
1.Nej inte alls - 0%
Antal Svarande: 22 (100%)
Internt bortfall:  0%

9��������������	
Hej! jag är en student på Bibliotekshögskolan i Borås som i samarbete med Högskolebiblioteket
här i Halmstad vill ta reda på vad du som besöker och utnyttjar högskolebiblioteket tycker om
miljön och den personliga service som personalen erbjuder. Därför ber vi dig fylla i enkäten och
lämna tillbaka den till den person som delade ut enkäten. Dina svar kommer att ingå i ett
examensarbete och naturligtvis kommer dina svar att vara anonyma. Lite vägledning för
ifyllandet av enkäten: Finns det en parentes före svarsalternativet sätter du ett kryss i parentesen
vid det svarsalternativ som du finner passar dig. Om det finns en prickad rad efter frågan skriver
du ner ditt svar på denna. Finns det en sifferskala på 5-1 så ringar du in den siffra som motsvarar
din åsikt i frågan. Är det något som är oklart så fråga personen som delade ut enkäten.

����������	��

1) Studerar du vid Halmstads högskola ?
(  ) Ja  (  ) Nej

2) Är du (  ) Man (  ) Kvinna ?

3) I fall du studerar, vilket ämne och på
vilken nivå ?
Ämne/Program……….…………………
……………………………………………
Poäng/Termin…………………………..

4) Hur ofta brukar du besöka biblioteket ?



43

(  ) Någon gång per vecka (  ) Någon gång
per månad (  ) Någon gång per termin
(  ) Någon gång per år (  ) Aldrig

*��	
��
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5) Hur pass inbjudande känns
bibliotekslokalen ?
Mycket inbjudande  5  4  3  2  1  Inte alls
inbjudande

6) Hur pass lätt är det att hitta i
bibliotekslokalen ?
Mycket lätt  5  4  3  2  1  Inte alls lätt

7) Hur tycker du skyltningen i biblioteket
fungerar ?
Mycket bra  5  4  3  2  1  Inte alls bra

8) Hur tycker du det är att leta efter material
bland hyllorna ?
Mycket lätt  5  4  3  2  1  Mycket svårt

9) Hur tycker du ljudnivån är i
bibliotekslokalen ?
Mycket hög  5  4  3  2  1 Inte alls hög

10) Hur tycker du ljusförhållandena är i
bibliotekslokalen ?
Mycket bra  5  4  3  2  1  Inte alls bra

11) Hur tycker du luftförhållandena är i
bibliotekslokalen ?
Mycket bra  5  4  3  2  1  Inte alls bra

12) Hur pass bra fungerar bibliotekslokalen
som studieplats ?
Mycket bra  5  4  3  2  1  Inte alls bra

13) Övriga kommentarer om
biblioteksmiljön……………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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14) Vad för slags ärende hade du med ditt
senaste biblioteksbesök ?
………………………………………………
………………………………………………

15) Hur genomförde du detta ärende ?
(  ) På egen hand (  ) Via hjälp från
personalen (  ) Bådadera alternativen (  )
Annat sätt nämligen…………………………
………………………………………………

16) Om du tog hjälp av personalen på något
sätt vilket bemötande fick du då ? (Om inte
gå till fråga 20a)
Mycket vänligt  5  4  3  2  1  Inte alls vänligt

17a) Tyckte du att personalen tog sig tid att
hjälpa dig ?
(  ) Ja (  ) Nej (  ) Delvis

17b) Om du svarade Nej eller Delvis
utveckla svaret………………………………
………………………………………………
………………………………………………

18) Hur kändes det att ställa en fråga
och/eller föra ett samtal med personalen ?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

19) Vad anser du om personalens
kompetens?
Mycket god  5  4  3  2  1 Inte alls god

20a) Tyckte du att du fick ditt ärende
uträttat?
(  ) Ja (  ) Nej (  ) Delvis

20b) Om du svarade Nej eller Delvis i så fall
varför ?……………………………………...
………………………………………………
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………………………………………………

21) Övriga kommentarer om
biblioteksservicen………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

�������������	
�

22) Betyder upplevelsen av miljön och
servicen i biblioteket något för
genomförandet av ditt ärende ?
Ja mycket  5  4  3  2  1 Nej inget

23) Påverkar servicen och miljön din lust till
att besöka biblioteket igen ?
Ja mycket  5  4  3  2  1 Nej inte alls

Tack för din medverkan/Fredri
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