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Abstract The aim of this master thesis is to examine the opinions of the 

students of Linköping University regarding the role of the 
university library in their learning process.  

 
The study addresses the student’s expectations and satisfaction 
regarding the library services. The questions we seek to answer are: 
What are the students’ conceptions of Linköping University 
Library as a part of their learning process? What expectations do 
the students have regarding Linköping University Library? Does 
the library fulfil the students’ expectations? In what way has the 
library’s pedagogical ambition reached the students? What are the 
students’ opinions about the user education?  
 
The study is based on a web survey complemented with interviews. 
The theoretical framework focuses on different theories on service 
quality and marketing. 
 
The results of the study show that the students’ attitudes towards 
the library are related to their subjects of study and the pedagogical 
approaches of the programs.  The students within The Health 
Sciences Faculty use the services more frequently and have more 
positive expectations compared to the students within The Faculty 
of Science and Engineering. The students of The Arts and Science 
Faculty use the library services more frequently than the students 
within The Faculty of Science and Engineering but more rarely 
than the students within The Faculty of Health Sciences. Most of 
the students, who are library users, are satisfied or more than 
satisfied with the services and have very positive conceptions of the 
librarians and their professional knowledge. 
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1 INLEDNING 
 
1.1  Bakgrund 
 
Under 2003 utarbetade Linköpings universitetsbibliotek, LiUB, tillsammans med företrädare 
för de olika fakulteterna vid Linköpings universitet, LiU, en plan för att på ett medvetet, 
strategiskt och kostnadseffektivt sätt utnyttja universitetets skilda resurser, samt möta 
framtidens utmaningar och möjligheter. Resultatet presenterades i Strategiska vägval: en 
utredning om vetenskaplig informationsförsörjning vid Linköpings universitet. Förste 
bibliotekarie Wedborn skriver i sin sammanfattning: 
 

Det är bibliotekets ambition att studenterna vinner kunskap och lär sig behärska verktyg 
som gör studierna effektivare och som underlättar uppsatsskrivande och möjliggör för var 
och en att ta ett växande eget ansvar för sitt eget kunskapssökande (Wedborn, 2003, s. 16). 

 
För att följa upp hur bibliotekets ambition når fram till studenterna och för att få återkoppling 
på bland annat undervisningen föreslås att biblioteket kontinuerligt genomför riktade 
användarundersökningar (Wedborn, 2003, s. 15). Föreliggande studie är ett första led i detta 
arbete och har genomförts på uppdrag av Linköpings universitetsbiblioteks styrelse och med 
hjälp av bidrag från BIBSAM. 
  
Det finns, enligt Svensk biblioteksförenings Handbok för utvärderingsarbete (Edgren et al, 
2005, s. 4), fyra huvudskäl att utvärdera och ”mäta” bibliotek:  
 

- för att ta reda på vad användarna tycker  
- för att ta reda på hur biblioteket används 
- för att beskriva verksamheten för uppdragsgivarna   
- för att utvärdera effektiviteten i bibliotekets inre processer  

 
Föreliggande studie fokuserar de två förstnämnda. Mycket har skrivits om bibliotekens allt 
viktigare pedagogiska roll, men det finns ett behov av ökad kunskap om studenternas 
uppfattning om den service som biblioteken erbjuder och om den motsvarar deras 
förväntningar och behov. I vårt dagliga arbete vid LiUB har vi tagit del av intressanta 
diskussioner om bibliotekets utveckling och de framtida utmaningar som 
biblioteksverksamheten står inför. Det var därför naturligt för oss att välja ett ämne för vår 
magisteruppsats, som kan befrämja bibliotekets kvalitets- och utvecklingsarbete.  
 
1.2  Universitets- och högskolebibliotekens uppdrag  
 
Universitets- och högskolebibliotekens uppdrag regleras i bibliotekslagen. Där fastställs att 
det ska finnas ändamålsenliga bibliotek vid samtliga universitet och högskolor samt att dessa 
ska samverka med landets biblioteksväsen i övrigt. (Bibliotekslagen SFS 1996:1596 § 6, 7a; 
10, SFS 2004:1261) 
 
Antalet användare vid universitets- och högskolebiblioteken har ökat kraftigt under de senaste 
tio åren. Det högsta antalet förväntade användare, ca 585 000, uppnåddes 2004 för att därefter 
avta något (Statistiska Centralbyrån, 2004, s. 29 Tabell 8). Till förväntade användare räknas 
studenter, lärare och forskare knutna till den aktuella högskolan eller universitetet. Antalet 
besök per dag uppgick 2005 till ca 71 500. (Statistiska Centralbyrån, 2005, s. 27 Tabell 7)  
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Under perioden 1999-2005 ökade antalet lokala lån, d v s hemlån (initiala och omlån), 
läsesalslån och kopior istället för lån, vid de svenska forskningsbiblioteken1 från knappt 6 till 
ca 11,1 miljoner. (Statistiska Centralbyrån, 2003, s. 17; 2005, s. 8) Ökningen kan delvis 
förklaras med det ökade antalet studenter, men även antalet lån per förväntad låntagare har 
ökat, för LiU:s del från 22 (1999) till 26 (2004). Medelvärdet för antal lån per förväntad 
låntagare vid högskolebiblioteken 2004 var 18. (Statistiska Centralbyrån, 2003, s. 24 Tabell 3; 
Statistiska Centralbyrån, 2004, s. 24 Tabell 3) 
 
Mycket av utvecklingsarbetet vid högskolebiblioteken under det senaste årtiondet har utgått 
från BIBSAM:s omfattande utredning, Studenternas bibliotek (Hagerlid, 1996), vilken 
genomfördes 1993-1995. Studien är en analys av studenternas behov och bibliotekens 
utveckling. Resultatet sammanfattades i en förslagslista, vilken kom att bli underlag för 
diskussionen om målen för informationsförsörjning och biblioteksservice både centralt och 
vid de enskilda biblioteken. Bland de punkter, vilka lyftes fram och som fortfarande är lika 
relevanta finns bland annat: 
 

- studenternas förmåga att tillvara ta information är avgörande för en hög utbildningskvalitet 
- bibliotekets integration i den pedagogiska verksamheten 
- personalen och dess kompetens är bibliotekets viktigaste tillgång 
- utveckla biblioteket som mötes- och arbetsplats inom högskolan (Hagerlid, 1996) 

 
Den goda tillgången till externt tillgängliga informationsresurser i form av elektroniska 
resurser har inte gjort att det fysiska biblioteket utnyttjas mindre. Den förändrade 
fokuseringen inom den högre utbildningen från undervisning och inlärning till lärande och det 
studentcentrerade lärandet med självständigt kunskapssökande innebär att det fysiska 
biblioteket fortfarande spelar en viktig roll. Gellerstam (2002, s. 26ff) framhåller att 
användarnas uppskattning av sina bibliotek och biblioteksmiljöer som en omistlig del av den 
vetenskapliga miljön är oförändrad, men att studenternas användande av biblioteken har 
förändrats. Det är, enligt Gellerstam, en myt att studenterna i huvudsak använder biblioteken 
för att läsa kurslitteratur och låna böcker. Studenternas användande av biblioteken är mer 
varierat och liknar i hög grad forskarnas. 
 
Sahlin (2004, s. 99f) lyfter fram dagens biblioteks funktion som en arbetsplats för grupparbete 
och dialog med studiekamrater i andra världsdelar via datorer, där studenterna läser 
studiematerial, frågar bibliotekarier eller letar i databaser. En viktig förklaring till det ökade 
antalet lån är, enligt Sahlin, förändringar inom undervisningen och bibliotekens allt viktigare 
roll i den pedagogiska processen. Bibliotekens roll inskränker sig inte längre till att 
tillhandahålla litteratur. Undervisningsformer som problembaserat lärande (PBL), e-learning, 
flexibelt lärande och sist men inte minst ökande krav på livslångt lärande ställer nya krav på 
biblioteken och lyfter fram deras roll inom utbildningen. Även den allt viktigare nätbaserade 
undervisningen ställer stora krav på bibliotekens resurser och anpassningsförmåga. 
 
Biblioteken har fått en ny bredare roll i att generellt stödja studenterna i att söka, värdera och 
välja information. Användarutbildningarna har utvecklats från att ha fokuserat enbart på 
informationssökning till att omfatta alla färdigheter som behövs för att utveckla 
informationskompetens. En förutsättning för bibliotekens vidgade deltagande i det 
pedagogiska arbetet är, enligt Gellerstam (2002, s. 21ff), att bibliotekspersonalens 

                                                 
 
1 Till forskningsbiblioteken räknas förutom universitets- och högskolebiblioteken även nationalbiblioteket och 
specialbiblioteken. 
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pedagogiska kompetens ses som en viktig resurs. Alla universitets- och högskolebibliotek 
bedriver någon form av undervisning i informationssökning, men variationen i omfattning och 
utförande är stor. 2005 deltog 119 500 personer i forskningsbibliotekens undervisning 
(Statistiska Centralbyrån 2005, s. 9). 
 
Begreppet informationskompetens nämns inte i högskolelagen, men det fastslås att den 
grundläggande högskoleutbildningen ska ge studenterna:  

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 
utveckla förmåga att: 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 
- följa kunskapsutvecklingen 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Högskolelagen § 9 
SFS 1992:1434; SFS 2001:1263)2

 
Hansson och Rimsten (2005, s. 7ff) undersökte via offentligt material och med enkäter till 
berörda rektorer, bibliotekschefer och studentkårer hur de svenska universiteten och 
högskolorna hanterar högskolelagens krav på informationskompetens hos studenterna. 
Dessutom genomfördes ett antal intervjuer. Deras resultat visar att skillnaderna mellan de 
olika lärosätena är stora beträffande ambitionsnivå, språkbruk och valda lösningar. I några fall 
har ansvaret för studenternas utbildning i informationskompetens pålagts biblioteket, men ofta 
har biblioteken själva valt att ta på sig det ansvaret. Lärarnas del i diskussionen om 
informationskompetens är mycket begränsad och pedagogiska frågor angående 
informationskompetens diskuteras sparsamt vid de olika lärosätena. Anmärkningsvärt är att 
det under intervjuerna med studenter framkom att det finns en diskrepans mellan 
bibliotekspersonalens bild av studenternas informationskompetens och de egna bidragen till 
densamma samt studenternas uppfattning. Studenterna hade en betydligt mindre positiv 
uppfattning än bibliotekspersonalen både angående den egna informationskompetensen samt 
bibliotekets delaktighet i densamma. (Se även avsnitt 2.6 Kvalitetsarbete med fokus på 
biblioteket som pedagogisk resurs.) 
 
1.3 Presentation av Linköpings universitetsbibliotek 
 
LiU finns på tre Campus. Två är belägna i Linköping, Campus Valla och Hälsouniversitetet 
vid Campus US samt Campus Norrköping. Universitetet har ca 27 000 studenter, varav 80 % 
läser vid något av universitetets 80 utbildningsprogram och 20 % på någon av de 500 
fristående kurserna. LiU kallar sig ett universitet ’på tvären’ och har en tradition av 
nyskapande och samarbete över traditionella ämnes- och fakultetsgränser. Organisationen 
består av stora flerämnesinstitutioner, vilket underlättar kontakten mellan olika discipliner och 
samhällssektorer. Mjärdevi Science Park, en av Europas största teknikparker, där flertalet 
företag härstammar ur forskning och utveckling vid LiU är exempel på framgångsrika 
samarbeten.  

                                                 
 
2 Från och med 1e januari 2007 anpassas högskolelagen efter Bolognaavtalet och utbildningarna delas upp i tre 
nivåer, grund, avancerad och forskarnivå. Angående studenternas informationskompetens sker inga större 
innehållsmässiga förändringar  (Högskolelagen § 8 & 9a ; SFS 2006:173). 
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Hälsouniversitetet vid LiU var först i Sverige med att använda PBL, problembaserat lärande, 
som pedagogik vid undervisning. Utmärkande för PBL är, enligt Silén (2001, s.6f), självstyrt 
lärande, problembearbetning/lösning och arbete i mindre grupper. PBL utgår ifrån individens 
tidigare kunskaper samt att individen upplever lärandet som meningsfullt. Silén betonar också 
att förhållningssättet till lärande inom PBL förutsätter att studenten ges möjlighet att vara 
aktiv genom hela lärprocessen. Detta ställer krav på lärmiljö och kräver resurser som kan 
stödja lärandet.  
 
Universitetsbiblioteket är LiU:s viktigaste gemensamma informationsresurs och har som mål 
att: 

− Utgöra en pedagogisk resurs för universitetet 
− Medverka i förnyelse av universitetets undervisningsformer 
− Medverka till att universitetets mål om informationskompetens uppnås 
− Utveckla och förmedla kunskap och informationssökning 
− Samverka i det nationella och internationella biblioteksnätverket 
− Svara för sin del i universitetets arbete som kunskapscentrum samt i dess ambition att främja och 

stödja utveckling och samarbete i regionen (Linköpings universitetsbibliotek, 2006b) 
 
LiUB består av fyra bibliotek Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket, HumSam, 
Hälsouniversitetets bibliotek, HUB, Campus Norrköpings bibliotek, CNB och Teknisk-
naturvetenskapliga biblioteket, TekNat. Det totala antalet besökare vid LiUB var 2005 ca 
3 400 personer per dag. Biblioteket tillhandahåller ca 1000 sittplatser och ca 200 datorer. 
(Statistiska Centralbyrån, 2005, s. 18 Tabell 7) 
 
LiUB är ett offentligt bibliotek, en informationsresurs för det omgivande samhället och för det 
flexibla livslånga lärandet. Enligt Strategisk plan för Informationsförsörjningen vid 
Linköpings universitet 2006-2010 ska ytterligare fokusering och förbättring ske beträffande 
arbetsformerna kring studentaktivt lärande (Linköpings universitet, 2005a). Studenten ska ses 
som en resurs som vill och kan ta ansvar för sitt lärande. Genom att skapa mera intensiva och 
meningsfulla studier, utveckla individen till att bli ansvarsfull, kreativ och kritiskt tänkande 
ges studenten bättre förutsättningar för ett gott studieresultat samt ett livslångt lärande.  
 
Ett viktigt led i förverkligandet av målsättningen med informationskompetenta studenter är, 
enligt Wedborn (2003, s. 10 f), att informationskompetens infogas som en särskild kvalitet i 
utbildningssystemet och i lärares och studenters vardagspraktik, samt att utbildningen i 
informationssökning naturligt integreras i studierna. Hon föreslår även kursutvärderingar vid 
undervisningen i informationssökning och undersökningar med fokus på studenternas syn på 
biblioteket som studieresurs. Ett ökat samarbete mellan bibliotek och kursansvariga skulle 
även leda till att LiUB:s resurser utnyttjades bättre. 
 
Pedagogisk verksamhet och förnyelse är viktigt för LiUB och ett viktigt redskap för detta är 
Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik, CeBIT. CeBIT verkar ur ett biblioteksperspektiv 
inom tre parallella områden: 
 

- Kompetensutveckling avseende den egna bibliotekarieprofessionen internt inom LiUB samt regionalt 
och nationellt. 

- Utveckling av informationskompetensen hos bibliotekets användare. 
- Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU). 

 
Utöver detta ges både poänggivande och icke-poänggivande kurser av tvärvetenskaplig 
karaktär. Fokuseringen ligger på informationskompetens inom olika vetenskapliga och 
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praktiska kontexter. Dessutom ska centret verka för långsiktig kunskapsgenerering inom det 
bibliotekspedagogiska området och förbereda/utveckla bibliotekarier i deras pedagogiska roll. 
FoU-projekt initieras och genomförs för att öka förståelsen för inlärnings- och 
undervisningsprocesser och därigenom höja utbildningens kvalitet. (Linköpings 
universitetsbibliotek, 2005) 
 
I det fortlöpande kvalitetsarbetet, med målsättning att integrera biblioteket i universitetets 
utbildningar, finns behov av ökad förbättringskunskap. Det behövs kunskap om studenternas 
uppfattning om och syn på bibliotekets service. Som ett led i detta arbete har denna 
undersökning genomförts. 
 
 
1.4  Syfte och frågeställningar 
 
Övergripande syfte med studien är att försöka skapa ökad förståelse för studenternas 
informationsbehov och biblioteksutnyttjande vid Linköpings universitet. 
 
För att uppfylla syftet används följande frågeställningar: 
 

• Vad har studenterna för uppfattning om Linköpings universitetsbibliotek som resurs i 
sina studier? 

• Hur överensstämmer studenternas värdering av tjänsternas betydelse med deras 
uppfattning om erhållen service? 

• Hur har Linköpings universitetsbiblioteks pedagogiska ambition nått fram till 
studenterna? 

• Hur uppfattar studenterna Linköpings universitetsbiblioteks undervisning? 
 
Tillsammans utgör dessa frågeställningar även en kvalitetsutvärdering av Linköpings 
universitetsbiblioteks olika tjänster utifrån användarnas perspektiv. 
 
 
1.5 Litteratursökning 
 
Målsättning vid materialsökningen har varit att få en översiktsbild av förekomsten av 
användarundersökningar vid högskole- och universitetsbibliotek, både i Sverige och 
internationellt, samt hur kvalitet på tjänster kan mätas i dessa sammanhang.  
 
Användarundersökningar vid högskole- och universitetsbibliotek är en internationell 
företeelse, som förekommer i många olika former.  Vid materialsökningen till föreliggande 
arbete användes artikeldatabasen Library and Information Science Abstract, LISA, den 
pedagogiskt inriktade databasen Educational Resources Information Center, ERIC, Library 
Literature and Information Science och Academic Search Premier. Citeringsdatabasen Social 
Science Citation Index, SSCI, har också använts. Ett flertal ämnesord och söktermer har 
använts t ex user survey, user studies, user education, bibliographical instruction, learning, 
information literacy, library service, performance indicators, total quality management, TQM, 
framför allt i kombination med quality och review. En fokusering på så aktuellt material som 
möjligt har gjorts i synnerhet beträffande artiklar.  
 
Sökverktygen Vivisimo och Google Scholar använts för att nå elektroniskt publicerat 
material, t ex användarundersökningar vid andra högskole- och universitetsbibliotek. Libris 
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har varit ett viktigt redskap för litteratursökning, men även LiUB:s lokala katalog och 
tidskriftsarkiv samt Borås högskolebiblioteks katalog har använts. Handledaren har dessutom 
rekommenderat metodböcker samt gett tips om relevant forskning. Ett flertal 
magisteruppsatser från främst Bibliotekshögskolan, BHS, har utgjort bakgrunds- och 
jämförelsematerial. 

 
 

1.6 Disposition av uppsatsen 
 
I kapitel 1, Inledning, behandlades bakgrunden till val av ämne, undersökningens syfte, 
problemformulering och frågeställningar. Litteratursökningsprocessen redovisades. 
 
I kapitel 2, Teoretisk referensram, redovisas teorier om kvalitet, tjänstekvalitet och 
bibliotekens kvalitetsarbete. Internationella och svenska exempel på användarstudier med 
fokus på användartillfredställelse eller kundnöjdhet lämnas. Tidigare användarstudier vid 
LiUB tas upp. Vidare belyses biblioteket som en pedagogisk resurs utifrån relevant forskning 
på området.  
 
I kapitel 3, Metod, redogörs för val av metod och tillvägagångssätt. Här redovisas även etiska 
aspekter och undersökningens validitet och reliabilitet belyses.  
 
I kapitel 4, Resultatredovisning, sammanställs och redovisas resultaten av 
enkätundersökningen och intervjuerna. Undersökningarna redovisas var för sig, men med en 
avslutande gemensam sammanfattning. 
 
I kapitel 5, Diskussion, redovisas undersökningens huvudresultat. Vidare jämförs 
undersökningens resultat med internationella, svenska och tidigare användarundersökningar 
vid LiUB. Metoden utvärderas. Undersökningens teoretiska och praktiska implikationer 
redovisas. 
 
 
2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
2.1 Bibliotekskvalitet 
 
Det finns, enligt Gellerstam (2002, s. 41ff) fyra former av kvalitetsmodeller som brukar 
användas inom biblioteksvärlden. Målmodellen, där organisationens mål jämförs med dess 
prestation, systemmodellen, där de resurser som biblioteket får från sina finansiärer blir ett 
mått på framgången och ändamålsenligheten i verksamheten, processmodellen, där 
effektiviteten i de inre processerna och personalens arbetsorganisation står i fokus. Den fjärde 
modellen är marknadsmodellen, vilken består av en analys av behoven hos de grupper som 
har intresse eller investeringar av olika slag i biblioteket som organisation. 
 
Orr skrev redan 1973 (s. 318) om den allt vanligare användningen av kvantitativa 
mätinstrument inom total quality management, TQM, i biblioteksvärlden. Enligt Orr är det 
avgörande kriteriet för att utvärdera kvaliteten hos en tjänst dess förmåga att möta de 
användarbehov den är avsedd för, och värdet av en tjänst måste bedömas i termer av den nytta 
som dess användning upplevs ha för dem som betalar tjänsten. Det vanligaste sättet att 
utvärdera  kvaliteten på en tjänst är att fråga  den potentiella användaren. 
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Användarundersökning, user study eller user survey har en lång tradition inom 
biblioteksvärlden och definieras i Online Dictionary for Library and Information Science, 
ODLIS (2007), på följande sätt: 
 

A questionnaire administered to users of a library or library system to find out what brings them to 
the library, how they normally use the resources and services it provides, their subjective evaluation 
of the quality of their library experiences, and any suggestions for improvement (feedback). 

 
Det finns flera definitioner av bibliotekskvalitet. Den mest kända ”… the totality of features 
and characteristics of a product or services that bear on the library’s ability to satisfy stated or 
implied needs” är hämtad från ISO (1998:11620). 
 
ODLIS (2007), definerar tjänstekvalitet eller quality of service ur ett biblioteksperspektiv på 
följande sätt: 
 

The degree to which the services provided by a library or library system meet the needs of its 
users and the standards established by the profession, usually assessed statistically and on the 
basis of qualitative feedback (user surveys, suggestion box, etc.). Quality of service is affected 
by budgetary constraints, management policies, design and condition of facilities, personnel 
decisions, and employee morale.   

 
Det har under de senaste årtiondena pågått ett omfattande kvalitetsarbete inom 
biblioteksvärlden. Initiativtagare har ofta varit de internationella biblioteksföreningarna och 
ett antal handböcker med beprövade och godkända mått samt indikatorer har arbetats fram. En 
av de första var American Library Association, ALA, som 1990 presenterade Measuring 
academic library performance (Van House, 1990) och 1996 kom International Federation of 
Library Associations and Institutions, IFLA, med Measuring quality: international guidelines 
for performance measurement in academic libraries (Poll & Boekhorst, 1996). 1998 kom den 
första ISO-standarden för bibliotek, den ovan nämnda, Information and documentation - 
Performance indicators for libraries (ISO 1998:11620). Prestationsindikatorer är, enligt 
Jordan (1998, s. 25) en mycket betydelsefull del av bibliotekens kvalitetsarbete. Det finns 
flera områden som tillsammans visar bibliotekets effektivitet; integrering, servicekvalitet, 
effektivitet och ekonomi. Gemensamt för dessa verktyg med indikatorer är att de i huvudsak 
är baserade på kvantitativa utvärderingsmodeller. Parallellt med dessa utvecklades även 
utvärderingsmodeller för bibliotek baserade på gapmodellen, som tar fasta på kundens eller 
användarens uppfattning om vad som är bibliotekskvalitet. (Harnesk, 2005, s. 5) Mer om detta 
nedan. (Se avsnitt 2.3.) 
 
Ytterligare ett gemensamt drag är att biblioteken ses som ett tjänsteföretag. Kettner (1998, s. 
14) betonar bibliotekets roll som tjänsteföretag och behovet av att biblioteket producerar de 
tjänster som verkligen efterfrågas av kunderna, d v s användarna. Det traditionella arbetet med 
mål, strategier och evalueringar ger inte hela bilden. Det är också nödvändigt att ta reda på 
användarnas åsikter eller som Kettner uttrycker sig ”det är dags för biblioteket att ställa sig på 
andra sidan disken”. Här presenteras ett par teorier som används i bibliotekens kvalitetsarbete 
och som alla har sin utgångspunkt i att det är kunden som avgör vad som är bra kvalitet. 
 
2.2 Biblioteket  - ett tjänsteföretag 
 
Att biblioteket är ett tjänsteföretag vars uppgift är att serva användarna och att producera de 
tjänster som användarna efterfrågar är ett viktigt och grundläggande ställningstagande i den 
typ av kvalitetsarbete som föreliggande studie baseras på. Hernon och Whitman (2001, s. ix) 
framhåller att bibliotekens relation till användarna har stora likheter med andra 
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serviceföretags kundrelationer. ”The first step toward getting a grip is to recognize and 
examine this relationship for what it is: a transaction between the library, as a servicedelivery 
enterprise, and the consumer of its services, it’s customer.”  
 
Detta ställningstagande innebär att man kan jämföra biblioteken med andra 
tjänsteproducerande företag och det kvalitetsarbete som där bedrivs. Det ger också 
möjligheten att i kvalitetsarbetet arbeta utifrån traditionella marknadsföringsteorier hämtade 
från den företagsekonomiska forskningen. (Se t ex Hernon & Altman 1996; Jordan 1998; 
Hernon & Whitman 2001) Sedan slutet av 1970-talet finns det en nordisk forskningstradition 
med fokus på tjänstemarknadsföring som brukar kallas den nordiska skolan. De främsta 
företrädarna är Gummesson (1993), Grönroos (1997) och Normann (1992), vilka bedrev 
omfattande forskning angående upplevd tjänstekvalitet med utgångspunkt på 
konsumentbeteende och värdering av varor efter konsumtion.  
 
Att definiera ordet tjänst är svårt. Grönroos föreslår följande heltäckande definition: 
 

En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som vanligen, 
men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal och/eller fysiska 
resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör lösningar på kundens 
problem (Grönroos, 2002, s. 58; Grönroos, 2005, s. 229) 

 
Tjänster kan även definieras med utgångspunkt på vad en tjänst är eller vad en tjänst kan 
åstadkomma för kunden: 
 

En tjänst är en process i vilken ett antal resurser samverkar med varandra och med kunden med 
målet att stödja kundens processer på ett sätt som skapar värde för kunden i dennes värdeskapande 
processer (Grönroos, 2005, s. 230) 

 
Enligt detta synsätt är det inte leverantören av tjänsten som skapar ett värde för kunden utan 
kunden gör det själv i sina processer. Tjänstelogik innebär, enligt Grönroos (2005, s. 230ff), 
att företaget med sina processer stödjer kundens värdeskapande processer till skillnad från 
varulogik som bara ställer resurser till kundens förfogande. Kvalitetsarbete med 
tjänsteperspektiv innebär att verksamheten fokuserar på att stödja kundens värdeskapande 
processer genom att mobilisera resurser, samt ett kunnande och ledarskap, vilket gör det 
möjligt att utveckla, styra och genomföra kedjor av processer, interaktioner och utfall som 
möjliggör ett sådant värdeskapande. 
 
Även kvalitet är ett svårdefinierat begrepp. Schneider och White (2004, s. 10) definierar 
begreppet kvalitet utifrån tre olika infallsvinklar: filosofiskt, tekniskt eller användarbaserat. 
När det handlar om tjänster används med fördel det användarbaserade, vilket innebär att en 
tjänsts kvalitet är bestämd av dess användare, d v s kvaliteten på tjänsten är hög när kunden 
anser det och inte när den t ex uppfyller vissa tekniska kriterier. Denna definition av kvalitet 
är subjektiv och beror på kundens individuella förutsättningar och förväntningar.    
 
Den upplevda kvaliteten av tjänsten består, enlig Grönroos och Monthelie (1988, s. 23 f), av 
två delar dels den tekniska kvaliteten på resultatet, d v s vad kunden får som slutresultat efter 
att ha utnyttjat tjänsten, dels av den funktionella kvaliteten på processen, d v s hur kunden 
uppfattar processen som leder fram till den tekniska kvaliteten. Det innebär att kunden eller 
användaren baserar sin upplevelse av kvaliteten på hur han eller hon upplever hela processen, 
som leder fram till vad han eller hon får i resultat. Dessutom finns något som Grönroos och 
Monthelie (1988, s. 28) kallar organisationsprofilen, vilken trots att den inte har någon 
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inverkan på totalkvaliteten, då den inte har något med själva tjänsten att göra, är viktig för 
kvalitetsupplevelsen i och med att den påverkar hur kunden upplever den tekniska och 
funktionella kvaliteten. Om profilen eller imagen är bra kommer kunden att ha en positiv 
inställning redan från början. Organisationsprofilen kan med andra ord liknas vid ett filter 
genom vilket den faktiska kvaliteten upplevs. Vid en negativ profil eller image kan små 
misstag förstärkas och totalkvaliteten upplevas som sämre än vad den annars skulle ha gjort. 
Den funktionella kvaliteten är av stor och ofta avgörande betydelse för hur totalkvaliteten 
upplevs. Tjänsteproduktionsprocessen bör därför planeras och styras med ett serviceinriktat 
fokus på kunden för att kunna garantera en fortlöpande hög tjänstekvalitet. (Grönroos & 
Monthelie, 1988, s. 31) En liknade uppdelning återfinns hos Gummesson ( 1993, s. 7f) som 
anser att det finns tre aspekter på kvalitet: 
 

- Kvalitet som synliga, mätbara egenskaper 
- Kvalitet som inneboende, svårmätbara egenskaper (t ex konst) 
- Kvalitet som en upplevelse hos kunden  
 

Gummesson (1991, s. 246) anser, precis som Grönroos och Monthelie, att upplevelsen av 
kvalitet är subjektiv och att det är kunden som avgör vad som är god respektive dålig kvalitet. 
Kundens upplevelse av kvaliteten är en blandning mellan de inneboende svårmätbara 
egenskaperna och de synliga mätbara.  
 
Zeithaml, Berry och Parasuraman (1988) arbetade under 1980- och 90-talet fram 
SERVQUAL, även kallad Conceptual model of service quality eller gapmodellen, en modell 
för att mäta tjänstekvalitet inom det privata näringslivet. Metoden baserades ursprungligen på 
tio dimensioner som påverkar kundernas bedömning av en tjänsts kvalitet; tangibles 
(omgivning), reliability (pålitlighet), responsivness (tjänstevillighet), competence 
(sakkunskap), courtesy (artighet), credibility (trovärdighet), security (säkerhet), access 
(tillgänglighet), communication (kommunikationsförmåga) och understanding the customer 
(förståelse för kunden). Efter omfattande kvantitativa enkätstudier kunde antalet dimensioner 
minskas till fem, tangibles, reliability, responsivness, assurance (en sammanslagning av 
competence, courtesy, credibility och security) samt empathy (en sammanslagning av access, 
communication och understanding the customer). (Se t ex Schneider & White, 2004, s. 29 f; 
Grönroos, 1997, s. 47; Hernon & Whitman 2001, s. 166 f) Flera forskare har arbetat vidare 
med modellen, t ex har Grönroos (1997, s. 51) med utgångspunkt från SERVQUAL tagit fram 
sex kriterier för god upplevd tjänstekvalitet: yrkesmässighet och sakkunskap, attityder och 
uppträdande, tillgänglighet och flexibilitet, återställning samt rykte och trovärdighet. Dessa 
kriterier bidrar tillsammans till kundens värdering av den erhållna informationsprodukten och 
jämförs med förväntningarna.  
 
SERVQUAL har debatterats och ifrågasatts, men dess tillkomst innebar ett stort steg framåt 
för forskningen om tjänstekvalitet i och med att den har skapat förutsättningar för jämförelser. 
Innan tillkomsten av SERVQUAL utarbetades det i stort sett ett nytt mätningssystem inför 
varje större forskningsprojekt. På senare tid har det kommit fram alternativ till SERVQUAL, 
men inget har blivit lika allmänt accepterat eller har lika stora jämförelsemöjligheter. 
(Schneider & White, 2004, s. 60) Det har även tagits fram vidareutvecklingar och 
branschanpassningar av SERVQUAL, t ex LibQUAL™ för bibliotek. (Mer om detta nedan i  
avsnitt Internationella exempel.) 
 
Gemensamt för dessa modeller är kundperspektivet och att man vid mätning av tjänstekvalitet 
utifrån de olika dimensionerna undersöker skillnaden mellan kundens förväntningar och 
verkligen upplevd tjänstekvalitet, något som kallas gapmodellen. Modellen utarbetades för att 
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användas vid analys av orsakerna till kvalitetsproblem och för att öka kunskapen om hur 
tjänstekvaliteten kan förbättras. (Grönroos, 1997, s. 62 f)  
 
Den ursprungliga gapmodellen mäter fem olika gap eller diskrepanser. Gap ett, gapet i 
ledningens uppfattning, mäter felaktigheter i ledningens uppfattning av 
kvalitetsförväntningarna. Gap två, kvalitetsspecifikationsgapet, uppkommer när 
specifikationerna på tjänstekvaliteten inte stämmer med ledningens uppfattning om 
kvalitetsförväntningarna. Gap tre, tjänsteleveransgapet, uppkommer när 
kvalitetsspecifikationerna inte uppfylls under tjänsteproduktionen och/eller leveransen. Gap 
fyra, marknadskommunikationsgapet, uppkommer när löften som givits i 
marknadskommunikationen inte stämmer med de tjänster som levererats. Gap fem, mäter 
upplevd tjänstekvalitet jämfört med förväntad tjänstekvalitet, d v s tillfredställelsen med den 
aktuella tjänsten. (Grönroos, 1997, s. 64 f f) Det är det sistnämnda konsumentrelaterade gapet 
som forskningen om kundnöjdhet och användartillfredställelse inklusive föreliggande studie 
fokuserar på. 
 
När utförandet av t ex en tjänst är bättre än vad som man hade förväntat sig uppkommer 
godkänd kvalitet, balans eller överkvalitet positive disconformation, vilket resulterar i nöjdhet 
och positiva känslor. När förväntningarna inte införlivas uppkommer istället en brist eller 
kvalitetsgap, performance gap. (Se t ex Shi, Holahan & Jurat, 2004, s. 123; Schneider & 
White, 2004, s. 40f)  
 
Gemensamt för Grönroos, Gummessons och Zeithaml, Berry och Parasuramans modeller är 
att de utgår från kundens perspektiv och kundens sätt att se på service- eller tjänstekvalitet. 
Samtliga anser att kvalitet för användaren ligger i skillnaden mellan den förväntade servicen 
och den faktiskt upplevda. Det är också detta användarperspektiv som ligger till grund för 
föreliggande studie. Studien är dock genomförd på uppdrag av Linköpings 
universitetsbiblioteks styrelse och har därför även ett organisationsperspektiv, men i fokus är 
användarna och deras uppfattningar om universitetsbibliotekets service. 
 
 
2.3  Kvalitetsarbete med fokus på användartillfredställelse 
 
Det finns en rik flora av goda exempel på såväl internationella som svenska 
användarundersökningar inom biblioteksvärlden. De vanligaste anförda skälen till att 
användarundersökningar genomförs är för att mäta användartillfredsställelse för att kunna 
anpassa resurser och samlingar för att möta användarnas förändrade behov och givetvis för att 
kunna förbättra servicen och biblioteksmiljön. (Se t ex Woo 2005, s. 115) Det är, enligt 
Harlan (2005, s. 2), viktigt att inse att tjänste- och servicekvalitet bara kan mätas genom 
redovisad användartillfredsställelse.  
 
Användartillfredställelse är ett komplext begrepp. Miller ger följande förklaring: 

 
It may simply be how good users feel after dealing with a library, it may include their 
likelihood to return to that library when next they need information. It may also include 
their perception of how well the experience answered their information problem, improved 
their productivity or the quality of their own output (Miller 2004, s. 125). 

 
I Svensk standard (SS-ISO 11620 2001) beskrivs användartillfredställelse som: 
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User satisfaction is a subjective output measure which reflects the quality dimension of library 
services as a whole or specific components of the service being provided. User satisfaction is 
defined as the average rating given by users on a five-point scale ranging from very unsatisfactory 
to very satisfactory expressing their perception of the library services as a whole or of individual 
services offered by the library. 

 
Ett allmänt accepterat teoretiskt ramverk för hur användartillfredsställelse ska mätas saknas 
inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen enligt Shi, Holahan och Jurat 
(2004, s. 122). Det finns ett stort behov av välutvecklade och testade teorier om 
nöjdhet/tillfredställelse bland biblioteksbesökare. Dessa teorier skulle kunna fungera som 
hjälpmedel i det strategiska och praktiska biblioteksarbetet. Shi, Holahan och Jurats studie 
utgår från en teoretisk modell om kundnöjdhet/missnöjdhet och applicerar denna på studiet av 
hur nöjdhet uppkommer hos biblioteksanvändarna. En grundförutsättning för att kunna mäta 
användartillfredsställelse inom biblioteksvärlden är att information ses som en konsumerbar 
produkt och användaren som en konsument av informationstjänster och produkter. Shi, 
Holahan och Jurat definierar information som en produkt bestående av två komponenter, de 
informationssystem och tjänster som kunden använder för att hitta och få tillgång till 
informationsprodukten samt själva informationsprodukten. 
 
Shi, Holahan och Jurats studie innebar omfattande kvantitativa hypotesprövningar för att ta 
reda på vilka faktorer som biblioteksanvändare värderar högst vid bedömning av 
bibliotekstjänster. Studien utfördes vid åtta universitet och college i nordöstra USA och 
genomfördes via en enkät som skickades till de anställda. Enkäten var uppdelad i två delar, en 
som skulle fyllas i innan den aktuella informationssökningen för att fånga upp behov och 
förväntningar, samt en del efter informationssökningsprocessen där respondenterna betygsatte 
och utvärderade resultatet, d v s den erhållna informationsprodukten och de använda 
informationssystemen och tjänsterna. (Shi, Holahan & Jurat, 2004, s.125)  
 
De testade hypoteserna var: 

- Increases in satisfaction with the information product are related to increases in 
the user’s overall satisfaction.  

- Increases in satisfaction with the information system/services are related to 
increases in the user’s overall satisfaction.  

- The more the information product performance is perceived to fulfil the library 
user’s needs, the greater the library user’s satisfaction with the information 
product.  

- The more the information product performance perceived to fulfil the library 
user’s expectations, the greater the library user’s satisfaction with the 
information product. 

- The more the information systems/services performance is perceived to fulfil the 
library user’s needs, the greater the library user’s satisfaction with the 
information systems/services.  

- The more the information systems/services performance is perceived to fulfil the 
library user’s expectations, the greater the library user’s satisfaction with the 
information systems/services. (Shi, Holahan & Jurat, 2004, s. 123 f) 

 
Shi, Holahan och Jurat (2004, s. 122f) använde ett restaurangbesök för att åskådliggöra att det 
finns flera faktorer, förutom själva maten (eller informationsprodukten), som tillsammans 
bildar den helhet som krävs för att besökaren ska bli nöjd. Det kan vara bemötande hos 
personalen, hur snabb servicen är och hur lättförståliga de hjälpmedel, vilka behövs för att få 
tillgång till den efterfrågade produkten, d v s maten eller informationen, är. Finns det personal 
tillgänglig för att hjälpa till med en svårförstådd meny eller ett bibliotekssystem? Studiens 
resultat visade att användartillfredsställelse kom från två oberoende källor; nöjdhet med den 
erhållna informationsprodukten, samt nöjdhet med de informationssystem och tjänster som 
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använts för att erhålla produkten. Mest betydelsefullt var nöjdhet med informationsprodukten, 
vilket enligt Shi, Holahan och Jurat, tyder på att användarna värderar hög kvalitet på 
informationsprodukterna högre än lättillgängliga informationssystem och effektiv service. 
(Shi, Holahan & Jurat, 2004, s. 129) 
 
Calvert (2001, s. 750) har jämfört användarundersökningar utförda i olika världsdelar, bland 
annat i New Zeeland och China. Hans slutsats var att skillnaderna i vad användarna förväntar 
sig av biblioteken är oväntat små och att det därför finns goda grunder för internationella 
jämförelser. 
 
2.3.1  Internationella exempel  
 
Användarundersökningar är, som tidigare har nämnts, en mycket vanlig del av bibliotekens 
kvalitetsarbete och har så varit under en längre tid. Vi har valt att nämna några exempel för att 
illustrera hur arbetet kan bedrivas. Dessa har valts ut för att utgöra en inspirationskälla och ett 
jämförelsematerial, då de bygger på samma teoretiska ramverk som föreliggande studie. Det 
finns givetvis många fler t ex Woo (2005). 
 
En multiinternationell undersökning genomfördes årsskiftet 2001-2002 vid fyra 
universitetsbibliotek i England, Japan och Finland. Utgångspunkten var en SERVQUAL-
undersökning, men med vissa anpassningar för bibliotek. Biblioteksanpassningarna hade 
arbetats fram genom omfattande undersökningar i Japan under flera år och genom jämförelser 
med likartade undersökningar i Australien, USA och Nya Zeeland. (Nagata et al, 2004, s. 
53ff)  
 
Slutsatsen var att det för bibliotek finns fyra dimensioner som påverkar användarnas 
uppfattning om servicen: 
   

1 Effect of service (personal), that concerns the attitude of library staff to the customer. 
2 Library as ba (place), that is composed of the items in tangibles as well as those related to the 

environment of library. 
3 Collection and access. 
4 Effect of services (organizational), that is concerned with services planned and offered by the 

library as an organization (Nagata et al, 2004, s. 63). 
 
Metoden var en webbaserad enkätundersökning bestående av 29 påståenden relaterade till de 
fyra dimensionerna. Respondenterna ombads ange acceptabel mininivå, förväntad nivå och 
upplevd servicenivå. Utifrån dessa resultat genomfördes en gapanalys för att undersöka hur de 
enskilda biblioteken presterade inom de aktuella områdena. Via korrelationsanalys 
undersöktes vilka dimensioner eller områden som var mest betydelsefulla för den totala 
användartillfredsställelsen. Mest signifikativt för akademiska bibliotek var, enligt Nagata et 
al, effect of service (personal), collection and access och effect of service (organizational). 
(Nagata et al, 2004, s. 61 f f) 
 
Ett framgångsrikt försök att skapa internationella jämförelseramar och uniformitet i den rika 
floran av användarundersökningar är Libqual+™, ett forsknings- och utvecklingsprojekt 
framtaget av Texas A & M University, TAMU, och Association of Research Libraries, ARL. 
Det presenterades 1999 som ett webbaserat survey-verktyg för att mäta akademiska biblioteks 
tjänstekvalitet och baserades på det tidigare nämnda SERVQUAL. LibQUAL+™ användes 
för första gången vid Nordamerikanska forskningsbibliotek år 2000 och under 2004 deltog 
totalt 20 organisationer från USA, Canada och Europa. 
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Med LibQUAL+™ är målen att: 
 

1. Foster a culture of excellence in providing library service 
2. Help libraries better understand user perceptions of library service quality 
3. Collect and interpret library user feedback systematically over time 
4. Provide libraries with comparable assessment information from peer institutions 
5. Identify best practices in library service 
6. Enhance library staff members’ analytical skills for interpreting and acting on data 

(LibQual+™, 2006a) 
 
LibQUAL+™ huvudinstrument är en enkät med ca 25 påståenden där deltagare får gradera 
sina minimikrav och önskemål om servicen, samt sin uppfattning om hur väl dessa motsvaras 
av det aktuella bibliotekets faktiska service. Enkätens påståenden är fördelade på tre 
servicedimensioner; intryck av service t ex willingness to help users, biblioteket som plats  
t ex a haven for quiet and solitude, och kontroll över informationen t ex website enabling me 
to locate informaton on my own. Respondenten ombeds värdera varje påstående tre gånger, 
lägsta tänkbara servicenivå, önskad servicenivå samt upplevd servicenivå. Diskrepansen 
mellan lägst, önskad och upplevd servicenivå inom de tre dimensionerna ger ett mät- och 
jämförbart resultat. Respondenterna ombeds också ge egna kommentarer om 
biblioteksverksamheten (LibQUAL+™, 2006a) 
 
I Storbritannien utförs årligen LibQUAL+™-undersökningar vid ett flertal av de större 
akademiska biblioteken. Dessutom tillhandahåller Society of College, National and 
University Libraries, SCONUL, en mall för användarundersökningar och sammanställer 
statistik från sina medlemmar varje år. Creaser (2006, s. 1f) sammanfattade och utvärderade 
undersökningar genomförda 2003 och 2004, vilket var första gången en stor andel av de 
akademiska bibliotekens användare har besvarade samma frågor. Målsättningen var att ta 
fram underlag för jämförelser och benchmarking.   
 
Det är, enligt Creaser (2006, s. 5f), inte möjligt att göra några generella slutsatser angående 
vad som är av störst betydelse för användarna utifrån de engelska undersökningarna. 
Skillnaderna mellan de olika användargruppernas behov var för stora. Flera av de mest 
betydelsefulla påståendena finns dock inom dimensionen effect of service, t ex readiness to 
respond to enquiries, dependability on handling service problems och knowledgeable staff. 
Av minst intresse för användarna i de brittiska undersökningarna var undervisningen med 
syfte att uppnå informationskompetens. Gemensamt för de olika användargrupperna var dock 
att det finns ett motstånd mot att uttrycka missnöje med bibliotekens tjänster. Generellt får 
biblioteken och dess tjänster höga betyg av användarna (Creaser, 2006, s. 14). 
 
Sedan några år tillbaka genomförs årligen koordinerade användarundersökningar vid de 
australiska universitetsbiblioteken. Arbetet utförs av Rodski Behavioural  Research Group 
och initiativtagare är the Council of Australian University Librarians, CAUL. Målsättningen 
är att biblioteken genom att använda benchmarking ska kunna jämföra sina prestationer, över 
tid och med varandra, för att kunna uppnå högsta möjliga servicenivå till sina användare. 
(Rodski Behavioural Research Group, 2004, s. 2) University of Queensland Cybrary, 
biblioteket vid Australiens största och mest välrenommerade universitet, har genomfört 
undersökningen vid tre tillfällen och motiverar sitt deltagande med:  
 

In a rapid changing environment user surveys and studies provide an important tool for 
measuring customer perceptions, practises and satisfaction, thus improving the efficiency 
and effectiveness of services. Empirical methods such as these can assist in the planning 
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process, enabling decisions to be made about existing and future infrastructure, collection 
building and service delivery (Clark & Saw, 2004). 

 
Precis som i fallet med LibQual+™ ombeds respondenterna värdera betydelsen i ca 40 
påståenden om bibliotek. De olika påståendena har valts ut med utgångspunkt från deras 
betydelse för bibliotekets framgång och framtid. Därefter värderar respondenterna hur de 
anser att biblioteket presterade inom de aktuella påståendena. Avsikten är att identifiera 
performance gaps, d v s områden där biblioteket inte lever upp till respondenternas 
förväntningar och där det finns ett behov av förbättring. (Rodski Behavioural Research 
Group, 2004, s. 2) Påståendena grupperas efter teman som: kommunikation, tjänstekvalitet, 
lokaler och utrustning, samt bibliotekspersonal (Rodski Behavioural Research Group, 2004, s. 
11f). 
 
2004 genomfördes enkätundersökningen för tredje gången vid University of Newcastle 
Library. Syftet med undersökningen var att identifiera, prioritera och hantera nyckelfrågor 
som påverkar användare, samt att ge universitetsbiblioteket i Newcastle möjlighet att jämföra 
sina prestationer över tid och med externa biblioteksstandarder. (Rodski Behavioural 
Research Group, 2004, s. 2f) Generellt är respondenterna mycket nöjda med biblioteket. Över 
70 % ger högsta eller näst högsta möjliga betyg och endast 4 % ger lägsta. (Rodski 
Behavioural Research Group, 2004, s. 22f) 
 
2.3.2  Svenska exempel 
 
Bibliotekskvalitet är en mycket sammansatt företeelse och arbetet med kvalitetsfrågor vid de 
svenska universitets- och högskolebiblioteken har varit omfattande och varierat, men har i 
stortsätt följt de internationella trenderna. Fokus har flyttats från interna kvantitativt inriktade 
prestationsindikatorer till ett användardominerat synsätt där kvalitet är det som kunden 
uppfattar som bra eller över förväntan. (Gellerstam, 2002, s. 51) Axelsson och Haglund 
(2000) har gjort en sammanställning och analys av användarundersökningar vid svenska 
bibliotek under 90-talet. Här följer några exempel från de senaste åren. Precis som i fallet med 
de internationella exemplen finns det givetvis fler likvärdiga undersökningar. 
 
Under 2004 genomfördes LibQUAL+™-undersökningar vid fyra svenska bibliotek, var av två 
universitetsbibliotek, Lunds Tekniska högskola, LTH, och Ekonomiska biblioteket vid 
Göteborgs universitet, Ge. Syftet med undersökningen vid LTH var att undersöka 
bibliotekens användningsfrekvens, tjänstekvalitet, de mest önskade kvalitetsaspekterna samt 
användarnas nöjdhet och informationskompetens. En inbjudan skickades i mars 2004 ut till 
samtliga studerande och anställda vid LTH under mars 2004. Totalt svarade 1043 personer, 
vilket genererade en svarsfrekvens på ca 12 %. Persson framhåller att det viktigaste i dessa 
sammanhang inte är svarsfrekvensen utan att fördelningen på användarkategorier är 
proportionell. 69 % av respondenterna var grundstudenter, 17 % studerande med 
högskoleexamen och 14 % lärare och forskare. Motsvarande siffror för LTH totalt är 80 %, 12 
% respektive 8 % (Persson, 2005b, s. 32 f) En nackdel var, enligt Persson, att enkäten 
upplevts som lång och komplicerad att besvara. (Persson 2005a, s. 52; Persson, 2005b, s. 50f) 
 
Resultaten delades upp utifrån tre kvalitetsaspekter, intryck av service, biblioteket som plats 
och kontroll över information. Kontrollen av information är den viktigaste 
kvalitetsdimensionen för LTH:s användare och det är just inom det området som biblioteken, 
enligt Persson, är sämst på att uppfylla användarnas behov och förväntningar (Persson 2005a, 
s. 51; Persson, 2005b, s. 54f). Biblioteket som plats är viktigt för studenterna, men inte för de 
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anställda. Intryck av service däremot är viktigare för de anställda än för studenterna (Persson 
& Kyrillidou, 2006, s. 48) 
 
De mest betydelsefulla eller högst rankade påståendena var Making electronic resources 
accessible from my home or office och Easy-to-use access tools that allow me to find things 
on my own (Persson & Kyrillidou, 2006, s. 49). Även av de egna kommentarerna framgår att 
bibliotekets användare vill kunna hantera bibliotekens stora utbud av information på egen 
hand. 

 
This shows that we have been unable to see the users’ information needs and that we in the 
future must focus our services more on the information control dimension rather than the library 
as a place and affect of service, which we see as the traditional focus for libraries (Persson & 
Kyrillidou, 2006, s. 48 f). 

 
Undersökningen visade att samtliga deltagande användarkategorier ansåg att servicen låg 
under den miniminivå de önskar sig. Persson sammanfattar undersökningens resultat med: 
”Generellt kan sägas att kvaliteten är låg på LTH:s bibliotek” (Persson, 2005b, s. 54)  
 
Lunds universitetsbibliotek har, som ett direkt resultat av LibQUAL+™-undersökningen, 
skapat en ny webbstruktur och en användarvänligare ämnesingång till universitetsbibliotekets 
portal till de elektroniska tidskrifterna och databaserna. Vid LTH har även ett projekt startats 
med en så kallad interaktiv agent för bibliotekswebbsidorna och arbetet med att underlätta 
användningen av bibliotekets resurser fortsätter. (Persson, 2005a, s. 52) 
 
Ekonomiska biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek deltog i samma undersökning 
som LTH. Ge valde, enligt Omstedt att använda LibQUAL+™ då den föregående 
användarundersökningen ansågs ha varit alltför tungarbetad. Enkätmottagare var studenter 
tillhörande Handelshögskolan i Göteborg med aktuella lånekort och samtliga anställda. 
Förberedelser startade i november 2003 och under mars-april 2004 skickades en webbenkät 
ut. Svarsfrekvensen var ca 15 %, vilket anses normalt vid denna typ av 
användarundersökning. Resultatet diskuterades vid Ekonomiska biblioteket som ett led i 
verksamhetsutvecklingen men eftersom biblioteket ingår i ett större bibliotekssystem kan 
användarnas synpunkter, enligt Omstedt, inte till fullo åtgärdas och efterföljas. Bland annat 
framkom synpunkter om gemensamma elektroniska resurser och bibliotekskatalogen och 
detta måste diskuteras gemensamt med övriga inom biblioteksorganisationen. (Alopaeus & 
Omstedt, 2005)  
 
Under 2002-2004 pågick ett större samarbetsprojekt där ett 50-tal svenska folk- och 
forskningsbibliotek från olika delar av landet deltog, Handboksprojektet. Ansvariga för 
projektet var Svensk biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik. 
Specialgruppen arbetade även fram den skrift, Handbok för utvärderingsarbete: 
Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet, som var projektets utgångspunkt. Syftet var 
att höja medvetenheten bland svenska bibliotek om kvalitetsarbete och att vara en hjälp för de 
bibliotek som inte hade påbörjat sitt kvalitetsarbete samt att sprida kunskap och förståelse för 
användandet av prestationsindikatorer vid utvärdering av biblioteksverksamhet. Efter att 
projektet avslutats gjordes en utvärdering av Harnesk Information på uppdrag av BIBSAM. 
(Edgren et al, 2005, s. 5; Harnesk, 2005, s. 6) 
 
Handboken baseras på prestationsindikatorer hämtade ur IFLA manualen Measuring quality: 
international guidelines för performance measurement in academic libraries och ISO 11620 
1998 - Information and documentation – Library performance indicators samt EU-projektet 
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Equinox3. Ett större antal bibliotekschefer och ansvariga fick en lista på 40 indikatorer, 
sammanställd av författarna, och utifrån vilken de valde ut indikatorer som de ansåg vara 
viktigast för deras bibliotek. Därefter valdes 12 indikatorer ut. Avsikten med det relativt låga 
antalet indikatorer, jämfört med t ex 32 ISO 11620 och 17 IFLA, var att underlätta för 
kontinuerliga undersökningar. (Jönsson Adrial et al, 2005, s. 190) De utvalda indikatorerna 
var: 

1 Användartillfredsställelse 
2 Öppettider i förhållande till behoven  
3 Andel av målgruppen som nås av bibliotekets tjänster  
4 Andel av målgruppen som använder de elektroniska tjänsterna utanför biblioteket  
5 Antal söksessioner på varje elektronisk tjänst per person i målgruppen  
6 Antal biblioteksbesök per person i målgruppen 
7 Antal referensfrågor per person i målgruppen 
8 Antal deltagare i bibliotekens arrangemang per person i målgruppen 
9 Mediantid för förvärv – från beställning till hylla 
10 Proportionen mellan antal fjärrinlån och totala antalet utlån från de egna samlingarna 
11 Samlingarnas omsättning 
12 Andel fel uppställda böcker i bibliotekets samlingar (Edgren et al, 2005, s. 13) 

 
Datainsamling skedde vid de deltagande biblioteken genom enkäter, analys av statistiska data 
från olika källor, t ex besöksräknare, processmätning och stickprov (Harnesk, 2005, s. 8). De 
enskilda biblioteken lämnade sina uppgifter via ett webbformulär och kunde sedan göra 
jämförelser både med andra bibliotek och med sig själva över tid. 
 
Det viktigaste resultatet av projektet var, enligt Jönsson Adrial et al, att så många svenska 
bibliotek kom igång med sitt kvalitetsarbete (Jönsson Adrial et al, 2005, s. 189). 
Resultaten av mätningarna har sedan använts internt inom de egna biblioteksorganisationerna 
som en utgångspunkt för förbättringar och ökad självkännedom, samt externt som 
presentation av bibliotekens kvalitetsarbete (Harnesk, 2005, s.16). 
 
Ett av de deltagande forskningsbiblioteken var Bibliotek och IT, BIT, vid Malmö högskola. 
BIT omfattar fyra bibliotek och ansvarar utöver biblioteksverksamheten även för högskolans 
IT-avdelning och telefoni (Malmö högskola, 2007). BIT har genomfört enkätundersökningar, 
baserade på handboken, 2002, 2003 och 2004.  
 
2002 skickades en enkät bestående av 50 frågor ut till ca 15 500 personer. Endast 926 
personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på ca 6 % (Nilsson, 2002, s. 6). Även de 
följande undersökningarna har haft en svarsfrekvens runt 6 % och totalt har ca 25 000 enkäter 
skickats ut. Ca 85 % av respondenterna var programstudenter och ca 70 % kvinnor, vilket gör 
att resultatet trots den låga svarsfrekvensen är representativt (Nilsson, 2004, s. 5).  På grund 
av den låga svarsfrekvensen måste resultatet utvärderas och tolkas med stor försiktighet, men 
det har ändå gett underlag för det kontinuerliga förbättringsarbetet vid BIT (Nilsson, 2002, s. 
5).  
 
Enkätens utformning har varit densamma vid samtliga tillfällen, men antalet frågor har 
minskats från 50 2002 till 12 2004. Från Handboksprojektet har fyra indikatorer hämtats; 
användartillfredsställelse, öppettider i förhållande till behoven, andel av målgruppen som nås 

                                                 
 
3  Library Performance Mesurement and Quality Management System- med syfte att ta fram 
utvärderingsindikatorer för bibliotekens elektroniska tjänster. http://equinox.dcu.ie/reports/deliberations.html 
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av bibliotekets tjänster, andel av målgruppen som använder de elektroniska tjänsterna utanför 
biblioteket (Nilsson, 2004, s. 6f). 
 
Angående användartillfredsställelse ställdes tre frågor. Den första frågan var ”Hur nöjd är du 
med servicegraden på biblioteket?” och generade ett betyg strax över fyra på den femgradiga 
skalan vid samtliga undersökningar. Nästa fråga ”Hur nöjd är du med bibliotekets 
öppettider?” fick ett något lägre genomsnitt, men även den runt fyra. Den sista frågan ”Hur 
nöjd är du med ditt besök på biblioteket idag?” fick även den ett genomsnitt strax över fyra. 
Nilsson skriver i sin sammanfattning angående användarnas uppfattning av bibliotekets utbud 
av tjänster och service ”Slutsatsen man kan dra av detta är att det åtminstone inte finns ett 
utbrett missnöje med vår verksamhet. … vi kan nog drista oss till att påstå att de allra flesta av 
våra användare är nöjda eller mycket nöjda med vår verksamhet” (Nilsson, 2004, s. 4ff). I de 
egna kommentarerna framkommer, enligt Nilsson, ett generellt problem. BIT måste bli bättre 
på marknadsföring. Kommentarerna innehåller inköpsförslag på material som redan finns och 
förslag på nya tjänster som redan erbjuds. (Nilsson, 2004, s. 13) 
 
Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola genomförde 2005 och 2006 en större 
enkätundersökning inspirerad av Handboksprojektet. Syftet var att få en uppfattning om vad 
bibliotekets användare tycker om biblioteket och vilka områden av verksamheten som bör 
prioriteras i det fortsatta kvalitetsarbetet. (Högskolebiblioteket, 2005, s. 3f) 
 

Ett seriöst kvalitetsarbete är något som ständigt pågår och vi vill från biblioteket se denna 
webbenkät som en startpunkt för kvalitetsdiskussioner. Dels kan man kontinuerligt och 
regelbundet mäta nöjdheten och kvaliteten och dels kan man förbättra kontaktytorna där 
användarnas önskemål kommer fram i den dagliga verksamheten. (Högskolebiblioteket, 2005 s. 
23) 

 
Frågorna gällde besöksfrekvens, utnyttjande av hemsida och webbresurser, samt 
nöjdhetsfrågor om upplevd service, bemötande, teknik (t ex datasupport och problem med 
datorer och kopiatorer), undervisning och öppettider. Dessutom ställdes frågor om användarna 
hittade på biblioteket samt visste vem som var deras kontaktbibliotekarie. 
(Högskolebiblioteket, 2005, s. 3f) 
 
2005 fanns enkäten tillgänglig via bibliotekets hemsida under en månad och skickades via 
mejl till samtliga programstudenter och anställda, totalt ca 16 000 personer. Totalt besvarades 
1653 enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på ca 10 %. Av respondenterna var ca 80 % 
studenter varav majoriteten, 63 %, på grundnivå, d v s A- och B-nivå och 23 % på 
uppsatsnivå, d v s C- och D-nivå. (Högskolebiblioteket, 2005, s. 5)  
 
I sammansällningen av 2006 års resultat framgår inte svarsfrekvensen, men det inkom nästan 
exakt lika många enkäter. Av respondenterna är 84 % studenter varav 46 % på grundnivå och 
36 % på uppsatsnivå. (Högskolebiblioteket, 2006, s. 5f) Angående nöjdhetsfrågorna så har 
öppettiderna det högsta genomsnittliga värdet. Därefter kommer i fallande skala bemötande, 
servicenivå, hjälp vid Infosök, webbsidan, IT help och teknik. (Högskolebiblioteket, 2006, s. 
31) Beträffande deltagande i bibliotekets undervisning så har andelen som deltagit ökat bland 
studenterna på grundnivå från 57 % 2005 till 67 % 2006, men minskat bland de på 
uppsatsnivå från 79 % 2005 till 74 % 2006. På frågan ”Hur tycker du att bibliotekets 
undervisning och handledning i informationssökning fungerar?” svarade majoriteten ganska 
bra (Högskolebiblioteket, 2006, s. 37f). 
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2.3.3 Linköpings universitetsbibliotek 
 
Under de senaste åren har det genomförts flera användarundersökningar av varierande 
utformning och omfattning vid LiUB. Här redovisas en, vilken tillsammans med föreliggande 
undersökning, kan fördjupa bilden av studenternas uppfattning om biblioteket. 
 
Wäster (2004, s. 4) undersökte i sin magisteruppsats hur användare vid LiUB utnyttjar och 
upplever den service de där får. Studien fokuserar på kvalitetsbegrepp i referensverksamheten 
och referenssamtalet.  
 
En kvantitativ enkätundersökning genomfördes och enkäter lämnades ut via 
utbildningsadministratörer vid lektionstillfällen samt personligen vid bibliotekets utgång 
Totalt utlämnades ca 300 enkäter till studerade vid samtliga fakulteter och det externa 
bortfallet var ca 30 %. Det låga antalet respondenter kan inte anses vara representativt för 
universitets ca 26 000 studenter, men är tillräckligt stort för att kunna ge en uppfattning om 
tendenser. Av de svarande var 28,5 % män och 71,5 % kvinnor. (Wäster, 2004, s. 30ff) 
Enkäten bestod av faktafrågor om biografiska uppgifter, antal besök och ärende, samt av 
attitydfrågor med fasta svarsalternativ, men med möjlighet till egna kommentarer. 
Attitydfrågorna rörde respondenternas upplevelse av utnyttjandet av informationsdiskens 
tjänster och bibliotekspersonalens bemötande, t ex om de brukar bli nöjda med den hjälp de 
fått och vilken egenskap de anser vara av störst betydelse hos referensbibliotekarien. (Wäster, 
2004, s. 7)  
 
Wästers resultat visar att nästan 90 % av respondenterna har erfarenhet av att ha utnyttjat 
informationsdiskens tjänster. Den höga siffran kan delvis, enligt Wäster, bero på hennes 
medvetna val att i möjligaste mån lämna ut enkäter till studenter som har kommit en bit in på 
sin utbildning. Mer än hälften av respondenterna har dock använt informationsdiskens tjänster 
i mindre än hälften av de kurser de läst. (Wäster, 2004, s. 48) De vanligaste frågorna har gällt 
informations- och litteratursökningar inom ett visst område. Det finns i Wästers resultat 
tydliga skillnader mellan de olika fakulteterna angående besöksfrekvens och ärende. 
Hälsouniversitetets studenter använder biblioteket flitigare och i högre grad för att söka 
information och litteratur än studenterna vid de tekniska utbildningarna. (Wäster, 2004, s. 33f) 
Förklaringen till detta finns troligen i utbildningarnas utformning. Vid Hälsouniversitetet 
tillämpas problembaserat lärande, PBL, medan Tekniska högskolan tillämpar en mer 
traditionell pedagogik. Ca 80 % av respondenterna uppger att de alltid har varit nöjda med 
den hjälp de fått och över 50 % har aldrig blivit missnöjda. Även här finns det dock vissa 
skillnader mellan fakulteterna och TekNat-biblioteket får högst betyg. (Wäster, 2004, s. 55)  
 
Wästers (2004, s. 59) generella slutsatser är att respondenterna till stor del är nöjda med den 
service och det bemötande som de fått av personalen i informationsdisken. Bibliotekarierna 
upplevs som engagerade och villiga att hjälpa till. Den egenskap som respondenterna 
värdesatte högst hos bibliotekarierna var också intresse och engagemang. Negativt är att 
personalen ofta upplevs som stressad och att tidsbrist ofta begränsar hur mycket hjälp 
studenterna får. 
 
2.4 Kvalitetsarbete med fokus på biblioteket som en pedagogisk resurs 
 
Det har under en längre tid bedrivits användarundervisning vid de akademiska biblioteken. 
Formerna har dock varierat och under de senaste årtiondena har utvecklingen intensifierats. 
Den traditionella användarutbildningen, ofta kallad bibliotekskunskap eller bibliographical 
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instruction, har utvecklats under ett långt tidsperspektiv. Begreppet bibliotekskunskap har, 
enligt Rader (1999, s. 220 f), genomgått tre större utvecklingsfaser från att under den första 
halvan av 1900-talet främst ha handlat om att förmedla biblioteksorientering eller library 
orientation. På 1970-talet började traditionella undervisningsformer ersättas med ett nytt 
tankesätt med fokus på lärprocesser och där informationssökning samt 
informationsutnyttjande kombinerades med den framväxande informationsteknologin. De 
akademiska biblioteken började samarbeta med lärosätenas olika fakulteter samt ge 
kursrelaterad undervisning i informationssökning. Under 1980-talet ökade bibliotekens 
samlingar markant och biblioteksundervisningen koncentrerades till att lära användaren att 
använda olika forsknings- och informationskällor. Metoder och program utvecklades för att 
ytterligare integrera biblioteken i lärosätenas undervisning. Begrepp som orientation librarian 
och instruction librarian började användas. På 1990-talet accelererade utvecklingen inom 
informationsteknologin ytterligare, vilket enligt Shapiro och Hughes (1996, s. 31f), påverkade 
människor i varierade situationer, utbildningsmässigt, politiskt och socialt. Tillgången till 
elektroniskt material samt multimedia-material förändrade innehållet i 
biblioteksundervisningen, vilket medförde nya krav i utbildningskontexterna. Nya krav 
ställdes även på bibliotekarierna när de pedagogiska frågorna lyftes fram och nya 
inlärningsmetoder togs i bruk.  
 
Ett tidigt exempel på dessa diskussioner var Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars 
Förbunds, NVBF, konferens vid LiU 1996. Syftet med konferensen var att erbjuda ett 
nordiskt forum för diskussion och utbyte av åsikter om informationskompetens och 
bibliotekens pedagogiska roll i samband med utbildning i 
användarutbildning/informationssökning. Teoretiska aspekter samt praktiska tillämpningar 
diskuterades. Lantz (1997, s. 5 f) beskrev LiUB:s ambition att nå alla kategorier av användare 
med undervisning, poänggivande grundkurser, specialkurser och forskarkurser inom 
informationssökning. Vikten av att biblioteket marknadsfördes som en informations- och 
pedagogisk resurs gentemot universitetet som helhet betonades. Biblioteket och 
bibliotekarierna borde även vara delaktiga i de olika skedena i utbildningsprocesserna inom 
universitetet, från planering till utvärdering av genomförda aktiviteter. Detta innebar att olika 
samarbetsformer borde förnyas och utvecklas inom universitetet. 
 
Termen informationskompetens används inte i högskolelagen, men i lagen fastslås att den 
grundläggande högskoleutbildningen ska ge studenterna:  

 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 
utveckla förmåga att: 

 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 
- följa kunskapsutvecklingen 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Högskolelagen § 9 SFS 
1992:1434; SFS 2001:1263)4

 

                                                 
 
4 Från och med 1e januari 2007 anpassas högskolelagen efter Bolognaavtalet. Utbildningarna delas upp i tre 
nivåer, grund, avancerad och forskarnivå, men angående studenternas informationskompetens sker inga större 
innehållsmässiga förändringar  (Högskolelagen § 8 & 9a ; SFS 2006:173). 
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Begreppet informationskompetens eller information literacy har utvecklats parallellt med den 
framväxande informationsteknologin och är knutet till den del av biblioteks- och 
informationsvetenskap, som ägnat sig åt informationsanvändning i utbildningskontexter. Det 
finns en omfattande diskurs kring begreppet och en riklig forskning, se t ex Kuhlthau (2004) 
och Limberg (2002) m fl. Bawden (2002, s. 235ff) belyser att en del av forskningen kring 
informationskompetens hör samman med den långa traditionen av bibliographical instruction 
främst inom högre utbildning. Vissa svårigheter har dock funnits kring den praktiska 
implementationen när det gäller att utveckla en användarundervisning som uppfyller 
kriterierna för att skapa informationskompetenta studenter.  
 
Informationsteknologins utveckling skapade ett behov av gemensamma riktlinjer för att 
hantera bibliotekens roll som förmedlare av informationskompetens och olika standarder 
utvecklades. Först ut var the American Library Association, ALA, som 1989 tog fram den 
första definitionen för informationskompetens där hänsyn togs till studenten i en social och 
ekonomisk kontext, både utbildningsrelaterat och privat (Johnston och Webber (2003, s. 
337ff). 2001 kom the American Association of College and Research Libraries, ACRL 
(2001), med sin tongivande standard, enligt vilken informationskompetens är grunden för 
livslångt lärande och relevant för alla discipliner, i alla lärandemiljöer och på alla 
utbildningsnivåer. En informationskompetent person ska, enligt standarden, kunna: 
 

- Determine the extent of information needed 
- Access the needed information effectively and efficiently 
- Evaluate information and its sources critically 
- Incorporate selected information into one’s knowledge base 
- Use information effectively to accomplish a specific purpose 
-    Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of information, and access              
 and use information ethically and legally 

 (ACRL, 2001) 
 
Ytterligare ett internationellt exempel på en standard utformad av en biblioteksorganisation är 
the Council of Australian University Librarians, CAUL, (2004) program, som togs fram 2004 
och är baserat på ovanstående standard men formulerat på följande sätt: 
 

- Recognises the need for information and determines the nature and extent of the 
information needed 

- Finds needed information effectively and efficiently 
- Critically evaluates information and the information seeking process 
- Manages information collected or generated 
- Applies prior and new information to construct new concepts or create new 

understandings 
- Uses information with understanding and acknowledges cultural, ethical, economic, legal 

and social issues surrounding the use of information 
(CAUL, 2004) 
  

Bruce (2000, s. 4 f) medverkade i utformandet av CAUL:s standard men betonade särskilt att 
informationskompetens inte borde definieras som något mätbart. Hon underströk också att 
informationskompetens inte var samma sak som att kunna använda biblioteksresurser. Istället 
ansåg Bruce (1997) att informationskompetens borde ses utifrån ett användarperspektiv 
beroende på vilken relation användaren har till informationen. 
 
Det finns även ett flertal svenska definitioner t ex beskriver Hansson och Rimsten (2004 s. 34) 
en informationskompetent person som en person som:  
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- är medveten om sina informationsbehov 
- formulerar frågeställningar utifrån informationsbehovet 
- identifierar lämpliga informationskällor 
- utvecklar effektiva sökformuleringar 
- använder olika typer av källor 
- utvärderar information 
- organiserar information för praktiskt användande 
- integrerar ny information med befintlig kunskap 
- använder information i kritiskt tänkande och vid problemlösning  

 
Det fortgår, som tidigare nämnts, en kontinuerlig internationell forskning om 
informationskompetens och dess integrering i olika utbildningsformer. Virkus (2003) ger en 
översiktsbild av europeisk forskning inom området. Initiativ till att förmedla 
informationskompetens inom högre utbildning har varierat och olika undervisningsformer har 
använts. Kursrelaterad biblioteksundervisning, webb-baserad undervisning, fristående eller 
enstaka kurser samt kursintegrerade biblioteksinstruktioner har provats. Virkus betonar att de 
bästa resultaten vid undervisning i informationskompetens nåtts vid samarbete mellan 
bibliotek och fakulteter samt då undervisningsformen varit studentaktiv och problembaserad.  
 
Lupton (2004, s. 8) tar upp studenternas uppfattning om informationskompetens. Hon har 
baserat sin forskning på två fenomenografiska studier genomförda av Bruce (1997) och 
Limberg (1998a) och studien fokuserar på hur studenter samlar information till sina arbeten 
under första studieåret. Lupton relaterar informationskompetens till lärande på följande sätt: 
 

If we see information literacy as a learning approach, then it follows that it is not seen as a 
characteristic of a learner, but a response to a context. The way students experience information 
literacy is bound up in the topic, the course and the discipline. The implication for seeing 
information literacy as a learning approach is that educators need to understand information 
literacy in a wider context and as an intrinsic part of learning. This is a challenge for breaking 
down the operational boundaries between lecturer, tutor/demonstrator, librarian and academic 
skills adviser that exist in higher education and that function as barriers to integration of 
disciplinary content and process (2004, s. 89). 

 
Mer forskning angående behovet av en ny användarundervisningspedagogik samt en 
redogörelse för de nya krav som ställs på bibliotekarier som arbetar med 
användarundervisning utvecklas bl a av Johnston och Webber (2003) samt Owusu-Ansah 
(2003).  
   
Hansson och Rimsten (2005, s. 34ff) belyser, som tidigare nämnts, svenska förhållanden och 
hur informationskompetens förmedlas i bibliotekens användarutbildning. Deras undersökning 
visar att användarutbildningen fokuserar på informationskällor, sökstrategier och sökverktyg. 
Vanligast är att användarutbildning ges vid enstaka inplanerade tillfällen och har ett 
biblioteks- och lärcentrerat perspektiv där bibliotekarien framstår som lärare. Studenters 
biblioteksanvändning speglar fortfarande ett äldre lärandemönster, där stark styrning i 
undervisning och koncentration på kurslitteratur resulterar i en låg biblioteksanvändning. 
Allra tydligast är detta i grundutbildningarna. Av stor betydelse är även lärarnas attityd och 
inställning till informationskompetens och bibliotek.  
 
Ramsden (1992, s. 108f) presenterar tre pedagogiska modeller för lärande inom högre 
undervisning:  

− Teaching as telling or transmission 
− Teaching as organising student activity 
− Teaching as making learning possible 
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Den första modellen innebär traditionell katederundervisning där en lärare talar inför passiva 
studenter. Den andra modellen flyttar fokus från läraren till studenten som under handledning 
av läraren arbetar och deltar mera aktivt vid undervisningen. Den tredje modellen har det 
övergripande syftet att koppla samman undervisning, studenter och ämne. 
Undervisningsprocessen blir ett sätt att förändra studenternas förståelse, vilket alltid kräver en 
kunskapskontroll för att på ett tidigt stadium kontrollera om något missförståtts. 
Tillvägagångssättet är en kombination av vad- och hur-aspekten och fokuserar på innehållet i 
vad som ska läras i relation till hur det ska läras. Viktigast är att lärandet är något studenten 
själv ska utveckla. Arbetsuppgifter, som används vid denna undervisningsform, ska vara 
formulerade med hänsyn till studentens ämne samt ge möjlighet att skapa kunskap. En 
förutsättning är att studenterna arbetar med reella uppgifter och sökstrategier lärs ut i en 
integrerad ämneskontext och metod och innehåll blandas. Målsättningen är att undervisningen 
skall leda till ett djupinriktat lärande, vilket kräver en aktiv student. Limberg beskriver att ett 
djupinriktat lärande (1998b, s. 68) innebär att studenten försöker förstå en texts innehåll och 
budskap. Detta innebär att studenten inte bara riktar sig mot textens yta för att memorera 
innehållet utan även försöker förstå det som texten betecknar relaterat till den studie- och 
samhällskontext som studenten befinner sig i. 
 
Ytterligare en viktig faktor vid undervisning med syfte att utveckla informationskompetens är, 
enligt Fjällbrant (2000, s.25ff), motivationen. Studenter, som arbetar med projekt och 
uppsatser, har ett högre informationsbehov jämfört med dem som deltar i en 
användarutbildning vilken inte är förankrad i studentens verkliga behov och t ex ligger alltför 
tidigt i utbildningen. Det är därför mycket viktigt att den utbildning som biblioteken ger, och 
som ska bidra till informationskompetens verkligen anknyter till studenternas studiekontext 
samt att den motiverar och ger beredskap till fortsatt livslångt lärande. Hansson och Rimsten 
(2005, s. 33f) framhåller att användarutbildning inom bibliotek ska fokusera på 
informationskompetens och vara direkt knuten till studentens kontextuella lärandeprocess, till 
ämnets innehåll, till vetenskapliga metoder och problem samt utgå från användarens situation. 
Detta är, enligt Gellerstam (2002, s. 28), en förutsättning för biblioteksundervisningens 
målsättning om att kunna utveckla studenter i informationskompetens. Den konkreta 
undervisningen ska vara direkt knuten till ämnets innehåll, vetenskapliga metoder och 
problem samt utgå från användarnas situation. Lupton (2004, s. 90) anser att de som 
undervisar i informationskompetens bör se begreppet som:  

− a set of skills 
− a series of defined steps, stages and phases 
− an individual, stable characteristic 
− measurable and observable 
− generic 
− topic free, discipline free and context free 
− information seeking rather than information use 
− information seeking rather than information use 

 
Även om utbildningen utformas efter de ovan nämnda kriterierna kvarstår problematiken med 
att veta om undervisningen fungerar och fyller sitt syfte. Rockman (2004, s. 246f) beskriver 
svårigheterna med kvalitetsmätning när det gäller att följa upp resultatet av 
användarundervisning i informationskompetens. Det är komplicerat att skapa verktyg som på 
ett validitets- och reliabilitetsmässigt sätt kan mäta studenters kunskap inom detta område. 
Förslag på en form av internationella, diagnostiska prover med fokus på informations- och 
kommunikationsteknologi har provats men fortfarande är det, enligt Rockman, vanligt med 
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pappers- eller webb-baserade tester i början eller slutet av kurser där svarsalternativen består 
av sant-falskt, flervalsalternativ eller studentens egna, korta svar. Enligt Rader (1999, s. 221) 
finns ett framträdande krav inom högre utbildning att man ska kunna undersöka hur 
användarundervisning bidrar till att utveckla studenters informationskompetens och deras 
förmåga att i framtiden kunna hantera den ständigt föränderliga informationsmiljö de befinner 
sig i.  
 
 
3 METOD 
 
Föreliggande studie är en beskrivande undersökning, baserad på en kvantitativ enkät 
kompletterad med kvalitativa intervjuer, och med syfte att öka kunskapen om studenternas 
syn på universitetsbiblioteket som en resurs i deras studier. Genom att kombinera kvalitativt 
och kvantitativt material är förhoppningen att kunna ge en bredare bild av studenternas syn på 
biblioteket som en resurs i deras studier. Den kvantitativa delens syfte är att undersöka hur 
stor andel av studenterna som är nöjda respektive missnöjda med bibliotekets olika tjänster 
och den kvalitativa delens syfte är att fördjupa bilden och genom intervjuer med ett antal 
studenter åskådliggöra deras syn på bibliotekets roll i deras studier.  
 
3.1  Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
I slutet av 1950-talet lanserades inom psykologin multimethod matrix av de amerikanska 
forskarna Campbell och Fiske. Metoden går ut på att kombinera kvalitativa och kvantitativa 
data i samma studie för att höja det vetenskapliga värdet.   

 
Recognizing that all methods have limitations, researchers felt that biases inherent in any single 
method could neutralize or cancel the biases of other methods. Triangulating data sources – a 
means for seeking convergence across qualitative and quantitativ methods. (Creswell, 2003, s. 15) 

 
Från början var det vanligast att kombinera observationer och intervjuer med traditionella 
enkätstudier, men även andra kombinationer har utvecklats. Det finns idag många olika sätt 
att kombinera forskningsmetoder och nästan lika många namn på metoden, t ex multi, 
convergence, integrated, combined och mixed methods (Creswell, 2003, s. 15f). Inom svensk 
och internationell forskning används ofta benämningen triangulering. Triangulering kan 
utföras på många olika sätt, men syftet är alltid att öka trovärdigheten och validera den 
kvalitativa forskningsprocessen genom att flera olika datainsamlingsmetoder eller datakällor 
används eller genom att flera forskare studerar samma företeelse. (Patel & Davidson, 2003, s. 
105) 
 
Triangulering är den metod som ger den bästa helhetsbilden då den besvarar både frågorna 
’vad’ och ’hur’. I synnerhet om man kombinerar kvantitativa frågor med slutna svarsalternativ 
med öppna kvalitativa frågor. Creswell (2003, s. 22) förespråkar kvantitativa metoder när 
målsättningen är att identifiera faktorer, vilka påverkar ett resultat eller när man ska pröva en 
teori. Kvalitativa metoder är att föredra när man har ett nytt eller relativt outforskat område. 
Enligt Creswell (2003, s. 4, 208) är den vanligaste metoden inom 
samhällsvetenskapligforskning idag en kombination av kvalitativt och kvantitativt 
tillvägagångssätt. Triangulering diskuteras grundligt av Denzin och Lincoln (1998), Patton 
(1990) och Yin (1994). 
 
Det finns inom metodforskningen olika uppfattningar om vad som bör komma först när man 
använder sig av både kvantitativ och kvalitativ metod inom samma forskningsprojekt (Se t ex 
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Creswell, 2003, s. 16; Widerberg, 2002, s. 85). Det finns, enligt Creswell, tre huvudsakliga 
strategier för hur man kan gå tillväga när flera metoder används inom samma 
forskningsprojekt. 
 

- Sequential procedures, in which the researcher seeks to elaborate on or expand the 
findings of one method with another method.   

- Concurrent procedures, in which the researcher converges quantitative and qualitative 
data in order to provide a comprehensive analysis of the research problem.  

- Transformative procedures, in which the researcher uses a theoretical lens as an 
overarching perspective within a design that contains both quantitative and qualitative 
data. (Creswell, 2003, s. 16) 

 
Variationsmöjligheterna är dock många. I föreliggande studie har den kvantitativa 
enkätundersökningen genomförts först för att sedan kunna gå på djupet i aktualiserade 
problemområden vid de kompletterande kvalitativa intervjuerna.  
 
3.2  Enkät och intervju: två undersökningsspår 
 
Kylén (2004, s. 53) definierar enkät som en skriftlig förfrågan som går ut till flera personer 
eller grupper. Enkäten besvaras skriftligen på papper, Internet eller i någon annan form, enligt 
den disposition eller blankett som skickats ut. Fördelen med enkätundersökningar är att de ger 
möjligheten att nå ut till många och att alla besvarar samma frågor, vilket gör det lättare att ta 
fram meningsfull statistik. Enkäten ger också respondenten möjligheten att besvara frågorna i 
sin egen takt. En stor nackdel är dock att möjligheten att ställa följdfrågor försvinner (Kylén, 
2004, s. 10).  
 
Det finns olika argument för varför webbundersökningar är att föredra framför traditionella 
pappersenkäter. De tre främsta fördelarna med webbundersökningar är tillgängligheten, att 
distributionen är mindre tidskrävande och att webbaserade undersökningar kan kompletteras 
med bilder, ljud och länkade texter. (Perkins, 2004, s. 123ff) Vid University of Hong Kong 
har enkätundersökningar utförts kontinuerligt sedan 1995. År 2004 genomfördes den första 
onlinebaserade undersökningen med mycket gott resultat. Onlineundersökningen hade högre 
svarsfrekvens än de tidigare på papper och fler öppna kommentarer lämnades in vilket, enligt 
Woo (2005, s. 134), innebär att onlineundersökningar är att föredra framför papper, trots det 
merarbete som tekniken innebär. Genomförande av webbundersökningar kräver betydligt mer 
arbete än pappersenkäter, men det är väl investerad tid då de underlättar bearbetningen av 
materialet.  
 
Erfarenheter från t ex de tidigare nämnda LibQual+™-undersökningarna visar att 
webbaserade enkätundersökningar ofta har en lägre svarsfrekvens än traditionella. En 
svarsfrekvens på 30 % anses vara hög i LibQual+™-sammanhang och 15-20 % normalt 
(Alopaeus & Omstedt, 2005, s. 39). I de, tidigare nämnda, engelska undersökningarna har 
inget av de deltagande biblioteken nått den eftersträvade 25 % svarsfrekvensen (Creaser, 
2006, s. 14). 
 
Enligt Nagata et al (2004, s. 57) är svarsfrekvensen lägre på webbundersökningar, men den 
enklare hanteringen, både vid utskick och vid bearbetning av data, innebär att fördelarna 
väger över. Den japanska delen av Nagata el als studie hade en så låg svarsfrekvens som ca 7 
%, men genom att jämföra respondenternas biografiska uppgifter med universitetets totala 
sammansättning visade det sig att materialet ändå kunde anses vara representativt om än inte 
generaliserbart.  
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Undersökningens syfte bör styra valet av frågeform. Både öppna frågor och bundna svar kan, 
enligt Kylén (2004, s. 61), användas för att undersöka attityder och mäta kunskaper. 
Bedömningsfrågor med skalor är lämpliga när man är intresserad av respondenternas 
värderingar. Öppna frågor kräver alltid mer arbete, men har en stor fördel i att de inte styr 
respondenten i samma utsträckning som frågor med givna svarsalternativ och skalor. 
Nackdelen med öppna frågor är att de kan orsaka stort svarsbortfall. Endast ca 10 % av 
respondenterna svarar, enligt Trost (2001, s. 75), på öppna frågor. Frågor med bundna 
svarsalternativ är lätta att besvara och bearbeta, men kan styra tanken hos respondenterna och 
generera mindre genomtänkta svar eller onyanserade svar styrda av konstruktören (Kylén, 
2004, s. 71ff).  
 
I föreliggande undersökning har den intervjuform som Lantz (2006, s.18f) kallar den riktade 
öppna intervjun använts. Respondenten berättar fritt om sitt sätt att uppfatta ett fenomen, 
resonerar med sig själv och beskriver sammanhang, som hon eller han anser är betydelsefulla 
för beskrivningen av det efterfrågade fenomenet. Den intervjuade ger sin bild av verkligheten 
och därmed ger intervjun data som ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter. 
Det är med denna intervjuform just det subjektiva som söks, vilken mening och innebörd en 
individ ger ett speciellt fenomen. I en öppen intervju är det också möjligt att fånga 
respondentens uppfattning och upplevelse av för den personen betydelsefulla kvaliteter. Det 
är alltså respondenten som definierar och avgränsar ett fenomen vilket innebär att olika 
respondenter kan ge olika definitioner.  
 
Som ett komplement utnyttjades instrumentet semantisk differential eller semantic 
differential. Instrumentet semantisk differential utvecklades av Osgood (1969, s. 36) och är ett 
tillvägagångssätt för att undersöka uppfattningar om och mäta attityder: 
  

The development of a semantic differential as a general method of measuring meaning is  
described. It involves the use of factor analysis to determine the number and nature of  
factors  entering into semantic description and judgement, and the selection of a set of specific 
scales corresponding to these factors which can be standardized as a measure of meaning. 
Using this differential, the meaning of a particular concept to a particular point in the 
multidimensional space defined by the instrument are briefly indicated (Osgood, 1969, s. 36). 

 
Enligt Jerkedal (1996, s. 11) innebär instrumentet att respondenten presenteras olika begrepp, 
ett ord, en mening eller en bild tillsammans med polära skalor med adjektiv i motsatspar. 
Polerna mellan adjektivparen utgör skalan, som avgränsas och till sin riktning bestäms av de 
två adjektiven. Skalorna delas oftast in i sju skalsteg. Respondentens uppgift är att markera 
sin värdering av begreppets position på skalan. Skalstegen poängsätts från ett till sju där låg 
siffra anger negativ värdering och hög siffra anger positiv värdering. Jerkedal beskriver 
Osgoods forskning som språkpsykologisk och inriktad på att studera ords semantiska 
innebörd, meaning. Forskningen utgår ifrån att associationer mellan ord och begrepp beror på 
närhet mellan dem i vår begreppsvärld, det semantiska rummet.  
 
Eftersom webbenkäten efterfrågar olika värderingar av bibliotekets tjänster har den 
semantiska differentialen haft samma betydelse vid intervjuerna. Varje intervjutillfälle har 
därför avslutats med att ett formulär delats ut (se bilaga 4) och studenten ombads markera sin 
värdering angående bibliotekets betydelse.  
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3.3 Undersökningens genomförande 
 
För att underlätta det praktiska arbetet med enkäten och intervjuerna delade vi upp arbetet på 
så sätt att Eva Sejmyr ansvarade för enkäten, uppbyggnad, teknik och 
resultatsammanställning, samt den rapport till uppdragsgivaren där resultatet redovisades. 
Marie Didriksson ansvarade för intervjuernas praktiska genomförande och 
resultatsammanställning. Uppsatsens inledande och avslutande delar har vi arbetat med 
tillsammans. 
 
Enkätdelen av undersökningen byggde på en webbenkät för att på ett enkelt sätt nå ut till så 
många som möjligt och på ett sätt som studenterna är vana vid, då mycket av 
korrespondensen mellan universitetet och studenterna sker via studentmejlen. Svaren har 
samlats i en accessdatabas och sedan bearbetats via programmet Crystal Reports. Enkäten 
med tillhörande följebrev återfinns i bilaga 5. Vi vill dock påpeka att studien bygger på 
studenternas uppfattning om vad de gör inte deras faktiska agerande. 
 
Enkätens fokus eller frågeområden arbetades fram genom en omfattande genomgång av 
svenska såväl som internationella användarundersökningar. Ett förslag togs fram och 
presenterades för bibliotekets ledning, som även kom med konstruktiva idéer. Därefter 
påbörjades arbetet med att konstruera webbenkäten.  
 
Ett viktigt led i utformandet av en enkätundersökning är pilotstudierna (Se t ex Kylén, 2004, 
s. 13, 58; Patel & Davidson, 2003, s. 102). Universitetsbibliotekets studentmedhjälpare 
ombads på ett tidigt stadium att fylla i och kommentera enkäten. Anledningen till att 
studentmedhjälparna valdes är att dessa befinner sig i en liknande situation som målgruppen, 
men har en något större erfarenhet av biblioteket och dess resurser. Deras kritiska granskning 
av enkäten har varit till stor nytta för den slutliga enkätens utformning. Enkäten har även 
prövats på ett antal personer som helt saknar biblioteksanknytning för att kontrollera att 
enkäten inte innehåller begrepp eller fackterminologi, som kan vara svåra att förstå för dem 
som inte använder bibliotek i någon större utsträckning. 
 
Syftet med att lämna utrymme för egna kommentarer vid varje frågeställning var att ge 
respondenterna möjlighet att motivera sitt ställningstagande. Totalt kom det in 528 egna 
kommentarer i varierande omfattning, allt ifrån enstaka ord till mindre uppsatser. 
Kommentarerna har citerats ordagrant. Förekommande stavfel m m är inte korrigerade, utan 
kommentarerna redovisas exakt som de har skrivits av studenterna. De delar av 
kommentarerna, som direkt pekar ut enskilda personer inom bibliotekspersonalen, har dock 
uteslutits. Alla uteslutningar och tillägg har markerats med [  ]. Användande av punkter för att 
markera uteslutningar har undvikts, då ett flertal av kommentarerna redan innehåller … 
 
Ett flertal av frågorna, vilka har för avsikt att mäta hur nöjda studenterna är med de tjänster 
som biblioteket erbjuder, har en gradering där respondenterna ombeds fylla i hur viktig 
tjänsten är för deras studier samt hur nöjda de är med densamma. Udda antal skalsteg gav 
respondenterna möjlighet att använda mitten som ett neutralt ställningstagande. Dessa 
mittenmarkeringar kan vara svåra att tolka då de kan betyda både ’mitt i’, ’vet ej’ eller ’jag 
bryr mig inte’. (Kylén, 2004, s. 83) Enkäten har därför kompletterats med ett fält med 
benämningen ’ingen erfarenhet’ för att minska osäkerheten i tolkningarna. 
 
En femgradig skala, där ett är lågt och fem är högt, har valts, då den anses vara mer 
användarvänlig än sju- och niogradig skala. Det är också den skala som rekommenderas av 
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Svensk biblioteksförening (Edgren et al, 2005, s. 14). Samma indelning används även 
internationellt (Se t ex Woo, 2005, s 116). Det förefaller dock som om en niogradig skala 
används internationellt t ex  vid LibQUAL+™-undersökningarna (LibQUAL+™, 2006b). 
 
I undersökningen har också sex intervjuer genomförts. I första hand har informanterna kunnat 
anmäla sitt intresse för att delta i en intervju via det missivbrev (se bilaga 5) som följt 
webbenkäten. Nästa steg har varit att en intervjuguide skickats till informanterna. 
Intervjuguiden består av bredare teman relaterade till LiUB:s verksamhet och service. (Se 
bilaga 3.) Därmed har informanten getts möjlighet att se frågorna i förväg, förbereda sig och 
avböja intervjun på ett tidigt stadium. Vid varje intervjutillfälle har en intervjuare och en 
informant deltagit. Intervjuerna har genomförts i offentlig miljö. Anteckningar har förts under 
pågående intervjuer, vilket har accepterats av samtliga informanter. Intervjutiden har varit 
cirka 60 minuter. Informanterna har också haft möjlighet att avstå från att besvara en viss 
fråga under själva intervjun om de så önskat. Inför varje intervju har syfte och bakgrund 
presenterats, samt att resultatet skulle komma att användas i en magisteruppsats i Biblioteks- 
och informationsvetenskap. Informanten har också varit garanterad fullständig anonymitet. 
Som avslutning vid varje intervjutillfälle har informanten informerats om att det 
sammanställda textmaterialet skulle skickas till vederbörande för personlig granskning. 
Informanten har därmed fått se resultatet av intervjumaterialet och haft möjlighet att justera 
eventuella felaktigheter eller misstolkningar som kan ha uppstått under intervjun. För att 
garantera anonymitet har fingerade använts namn vid resultatredovisningen av intervjuerna.  
 
I vår undersöknings webbenkät efterfrågade vi deltagande i biblioteksundervisning och bad 
studenterna värdera betydelsen av undervisningen samt hur de anser att den utförs. I 
intervjuerna fick informanterna själva beskriva sin uppfattning av begreppen 
informationskompetens och livslångt lärande, samt hur de upplever biblioteket och dess 
undervisnings betydelse för deras studier. Varje intervjutillfälle har avslutats med att ett 
formulär med en semantisk differential (se bilaga 4) har delats ut. Genom användandet av den 
semantiska differentialen tillsammans med intervjuernas öppna frågor kombinerat med 
svarsmaterialet från enkäten har en djupare bild av studenternas uppfattningar om och 
värderingar av bibliotekets betydelse erhållits.  
 
3.3.1 Urval  
 
Det optimala hade givetvis varit att kunna kontakta samtliga av universitetets ca 26 000 
studenter. Det tillät dock inte studiens begränsade omfattning. Ett kvoturval har därför 
använts. Kvoturval kan aldrig bli helt representativa. Om urvalet har en likartad fördelning 
beträffande ålder och kön, som den totala populationen i sin helhet, kan det dock bli 
representativt avseende just ålder och kön. (Trost, 2001, s. 29) 
 
Studiens målgrupp var de heltidsstuderande från alla fakulteter vid LiU, som höstterminen 
2005 läste på termin fem av ett program omfattande minst åtta terminer, d v s 160 poäng. 
Dessa personer kan knappast sägas vara representativa för den totala studentpopulationen, 
men studien fokuserar på de studenter som har hunnit få en viss studierutin och erfarenhet av 
eget skrivande. Vid LiU fanns 28 program omfattande minst 160 poäng och under 
höstterminen 2005 fanns det 2 572 studenter, vilka uppfyllde de ovan nämnda kriterierna. 
Dessa fick enkäten via studentmejlen.  
 
Det inkom 499 svar, vilket innebar en svarsfrekvens på 19,4 %.  Det externa bortfallet, d v s 
de personer som väljer att inte besvara enkäten är, som tidigare nämnts, ofta mycket högt i 
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samband med webbenkäter och en svarsfrekvens runt 20 % kan därför anses acceptabel. Det 
interna bortfallet, d v s personer som har valt att inte svara på en enskild fråga, redovisas vid 
varje aktuellt tillfälle.  
 
Fördelningen mellan de olika fakulteterna bland de svarande avviker från den totala 
fakultetssammansättningen bland helårstudenterna vid universitetet. Svaren kan därför inte 
anses vara representativa beträffande fakultet. 
 
Tabell nr 1: Helårsstudenter och enkätdeltagare fördelade per fakultet, % 
Del av LiU Universitetet totalt  Enkätdeltagare  
 Antal % Antal % 
Filosofiska fakulteten 4 916 34 249 50 
Hälsouniversitetet 2 398 17 92 18 
Tekniska högskolan 6 657 47 120 24 
Övriga 276 2 37 7 
Totalt  14 247 100 499 100 
Källa: Linköpings universitet (2005c)  
 
Enkätdeltagarnas programtillhörighet återfinns i bilaga nr 1. Svaren från de studenter som valt 
att inte besvara frågan om vilket program de studerar vid redovisas under övriga. 
 
Åldersfördelningen bland de svarande stämmer väl överens med universitetets 
helårsstudenter. Enkätdeltagarna anses därför vara representativa beträffande ålder. 
 
Tabell nr 2: Helårsstudenter och enkätdeltagare fördelade efter ålder, % 
 Universitetet totalt  Enkätdeltagare  
Ålder Antal % Antal % 
< 25 8 446 59 299 60 
25 - 34 4 451 31 130 27 
> 34 1 349 10 65 13 
Totalt 14 247 100 499 100 
Källa: Linköpings universitet (2005c) 
 
Av de 499 som svarade var 35 % (174) män och 63 % (317) kvinnor. 8 personer (2 %) har 
valt att inte uppge könstillhörighet. Hela universitetet har en jämnare könsfördelning med 48 
% män och 52 % kvinnor (Linköpings universitet 2005b). Den sneda fördelningen beträffande 
fakultet och kön bland de svarande ger minskade möjligheter till generaliseringar. Det är dock 
inte undersökningens ambition att göra generella uttalanden om alla studenters inställning till 
universitetsbiblioteket utan bara att redovisa vad respondenterna anser angående de aktuella 
frågeställningarna. Däremot ökar förutsättningarna till generaliseringar om undersökningen 
fortgår och resultatet kan användas som underlag för framtida undersökningar. 
 
Urvalet av personer till intervjuerna har styrts av de intresseanmälningar, som kunnat göras 
via webbenkätens missivbrev och ett så kallat bekvämlighetsurval har gjorts (Trost 1993, s. 
17) Fyra kvinnor och två män har efter visat intresse valts ut via mejl och personlig kontakt 
och inbjudits att delta i intervjuer. De har presenterats med fingerade namn av 
anonymitetsskäl. Representation av olika programutbildningar vid LiU har eftersträvats.  
 
Följande tabell visar köns- och åldersfördelningen bland de intervjuade, samt vilka program 
de studerar vid. 
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Tabell nr 3: Presentation av respondenter 
Respondent Ålder Utbildningsprogram 
Anna 42 SOMS, Socionomprogrammet, inriktning social omsorg 
Calle 21 SKA, Samhälls- och kulturanalysprogrammet 
Lena 26 Lärarprogrammet, inriktning årskurs 4-9 
Sofie 26 PA-programmet, Personal- och arbetslivsvetenskap 
Maria 26 Programmet för Högskoleingenjörer i medie- och kommunikationsteknik 
Mats 22 Programmet för Civilingenjörer i medie- och kommunikationsteknik 
 
Mer omfattande text om studenterna och respektive programs lärandemål finns i avsnitt 4.2.1 
Informanterna och deras studiekontext. 
 
3.3.2 Bearbetning och analys 
 
Den genomsnittliga användartillfredsställelsen för varje tjänst eller funktion har beräknats 
A/B, där A är summan av betygen för varje service eller funktion som användarna angivit. B 
är antalet personer som svarat på frågan. Eventuella performance gap eller diskrepanser har 
identifierats genom en jämförelse mellan användarens värdering av tjänstens betydelse och 
nöjdhet med erhållen service. (Se t ex Edgren et al, 2005, s.14 f) 
 
En stor negativ differens mellan användarnas tillfredställelse och deras gradering av tjänstens 
värde indikerar att en tjänst som värderas högt av kunderna inte utförs tillfredställande. Stora 
positiva differenser indikerar att tjänsterna anses vara mindre viktiga av kunderna, men utförs 
tillfredställande. Även dessa förtjänar att uppmärksammas då de kan vara potentiella 
resursslukare, vilka inte uppskattas av kunderna i någon högre utsträckning. Små differenser 
visar på balans mellan vilken betydelse tjänsten har för kunderna och hur de upplever att den 
utförs. (Edgren et al, 2005, s. 15) Områden med hög grad av viktighet eller betydelse, men låg 
prestationsnivå, måste anses vara akuta problemområden. Woo (2005, s. 125ff) påpekar dock 
att man även bör reflektera över de områden som har hög prestationsnivå, men som av 
användarna anses vara mindre viktiga, då dessa kan vara potentiella resursslukare.  
  
Att ställa krav på att alla frågor måste vara besvarade vid insändandet av enkäten är tekniskt 
möjligt, men kan påverka svarsfrekvensen negativt då det kräver merarbete av respondenterna 
som tvingas skrolla fram och tillbaka. Inga spärrar har använts i föreliggande undersökning 
för att underlätta för respondenterna och om möjligt höja svarsfrekvensen. Nackdelen är att 
antalet ofullständigt ifyllda enkäter kan öka och orsaka bortfall på enskilda frågor. Det interna 
bortfallet har redovisats vid varje enskild fråga. 
 
I samband med utskick av webbenkäter finns två valmöjligheter för att skydda 
respondenternas anonymitet. Individens deltagande kan behandlas anonymt eller 
konfidentiellt (Patel & Davidson, 2003, s. 70f). Vid anonymt deltagande, som denna 
undersökning grundar sig på, finns varken namn, nummer eller någon annan möjlighet till 
identifiering av ett enskilt svar. En nackdel med detta är att vid utskickandet av en eventuell 
påminnelse går den ut till samtliga deltagare, även till de som redan har besvarat 
webbenkäten.  
 
Efter varje intervjutillfälle har textmaterialet sammanställts och renskrivits, samt skickats till 
respektive informant för påseende och godkännande. Därefter har materialet ytterligare 
bearbetats och sammanställts för att presenteras på ett överskådligt sätt. Resultatet av den 
semantiska differentialen har sammanställts för redovisning i tabellformat samt löpande text. 
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3.4 Etiska aspekter 
 
Föreliggande studie har genomförts som en del av förbättringsarbetet vid LiUB. 
Målsättningen är att resultatet ska leda till förbättringar av servicen till studenterna. I 
följebrevet till enkäten framgick syftet med undersökningen, vem som var ansvarig och att 
den genomfördes på uppdrag av Linköpings universitetsbiblioteks styrelse. Det framgick även 
att resultatet skulle komma att presenteras i en rapport (tillgänglig via bibliotekets hemsida) 
samt i en uppsats vid BHS. Vidare framgick vilka som var undersökningens målgrupp. Det 
informerade samtycket kunde därför inhämtas genom det frivilliga deltagandet (Ejlertsson, 
2005, s. 29). 
 
Enkäten har godkänts av universitets ledning och distribuerades via universitetets centrala 
dataavdelning, UNIT. Biblioteket har ej tillgång till respondenternas namn eller mejladresser, 
vilket garanterar att svaren behandlas helt konfidentiellt och respondenterna garanteras 
fullständig anonymitet. Svaren är samlade i en accessdatabas, till vilken endast ansvariga för 
undersökningen har tillgång. 
 
För att tydliggöra hur individens bidrag använts har informationen getts i flera steg. 
Inledningsvis i, det ovan nämnda, följebrevet och inför intervjuerna i ytterligare ett brev, 
vilket respondenterna har fått tillsammans med en övergripande intervjuguide. På detta sätt 
gavs individen möjlighet att på ett tidigt stadium kunna avböja att delta i intervjun.  
 
Eftersom motivationen under en intervju ytterligare påverkas av den personliga relation, 
vilken uppstår mellan intervjuare och respondent, har det varit mycket viktigt att från början 
vara helt öppna med att vi tillhör den organisation som undersökningen avser och därmed 
våra frågor berör. Samtliga intervjuer har utförts i en offentlig miljö utanför biblioteket.  
 
3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Undersökningens validitet avser dess förmåga att mäta det den avser mäta. Det är vid 
kvantitativa studier viktigt att validera frågorna i relation till syftet med respektive fråga eller 
grupp av frågor (i vårt fall teman). Det är vår förhoppning att vi i och med våra pilotstudier 
ska ha konstruerat frågorna på ett korrekt sätt och att vi genom att använda flera olika metoder 
och instrument, som enkät, intervju och semantisk differential har gett våra resultat ökad 
trovärdighet. Vi har även valt att i hög grad ta med studenternas egna ord för att ytterligare 
lyfta fram deras åsikter och öka undersökningens trovärdighet.  
 
Att mäta reliabilitet, d v s metodens tillförlitlighet i mätningen, vid enkätundersökningar om 
attityder är svårt. Även om en ’test-retestmetod’ används, d v s samma personer besvarar 
samma frågor inom en kort tidsrymd, kan svaren variera. Respondenterna kan ha fått nya 
erfarenheter och ändrat åsikt. Det gäller i synnerhet frågor med avsikt att spegla 
känsloupplevelser vid ett visst tillfälle och t ex inleds med ’vid ditt senaste besök’, vilket 
några av våra frågor gör. (Ejlertsson, 2005, s. 102f)  
 
Det faktum att människans beteende inte är statiskt utan föränderligt försvårar användandet av 
begreppet reliabilitet vid intervjuundersökningar (Se t ex Merriam 1994, s. 193f). Det har 
under en längre tid pågått en diskussion om hur man vid kvalitativa studier ska hantera 
validitet och reliabilitet (Se t ex Ryen, 2004, s.136ff). Lincoln och Guba (1985) föreslår att 
man istället ska tala om trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. För att 
uppnå högsta möjliga resultat när det gäller trovärdighet har intervjuerna nedtecknats direkt 
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efter genomförandet för att inte missa någon information. Konfirmerbarhet har vi försökt 
uppnå genom att låta de intervjuade ta del av resultat för att på så sätt kunna justera eventuella 
misstolkningar av svarsmaterialet.  
 
Beträffande pålitlighet och trovärdighet har vi varit helt öppna om vår roll och det har klart 
framgått att vi tillhör den organisation som frågorna berör. Vår erfarenhet av och inblick i 
organisationens verksamhet har underlättat studiens genomförande, men har inte, enligt vår 
uppfattning, påverkat undersökningens trovärdighet. Det faktum att vi har varit två personer 
som gått igenom och tolkat materialet ger även möjlighet till interbedömarreliabilitet. 
 
4  RESULTATREDOVISNING 
 
Här presenteras resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna. Resultaten av de två 
delarna redovisas var för sig, men med en gemensam sammanfattning. Återigen vill vi påpeka 
att resultaten baseras på studenternas uppfattningar om sitt agerande och inte vad de faktiskt 
gör. 
 
4.1 Sammanställning av enkätresultat 
 
I sammanställningen av enkätens resultat redovisas den procentuella andelen först och det 
absoluta talet efter inom parentes för att underlätta jämförelser.  
 
4.1.1  Information om bibliotekets resurser 
 
Det är bibliotekets ambition att alla studenter under sin första termin ska få tillfälle att delta i 
en biblioteksintroduktion. Standardintroduktionen består av rundvandring på det aktuella 
kvartersbiblioteket, visning av Horizon, LiUB:s katalog över egna böcker och tidskrifter, samt 
LIBRIS, forskningsbibliotekens gemensamma katalog. Varje kvartersbibliotek erbjuder även 
kortare ’drop in-undervisning’ vid ett eller flera tillfällen per vecka. (Wedborn, 2003, s. 18f) 
 
Ansvarig för introduktionen är oftast utbildningsprogrammets kontaktbibliotekarie för att 
introduktionen ska kunna anpassas efter de resurser som är aktuella för just det programmet, 
men också för att kontaktbibliotekarien ska få ett tillfälle att presentera sig och sina 
specialkunskaper. Det är också ett bra tillfälle att introducera bibliotekets programhemsida om 
en sådan finns tillgänglig. I de fall när kontaktbibliotekarie saknas eller inte har möjlighet att 
handha introduktionen sköts denna av bibliotekets utbildningsansvariga. Introduktionen tar ca 
en lektionstimme och beställs av respektive kursansvarig. Inom en del program är den 
schemalagd och obligatorisk, men det finns stora skillnader mellan de olika programmen. 
(Wedborn, 2003, s. 18f)  
 
För att undersöka hur studenterna har kommit i kontakt med biblioteket och för att få deras 
bedömning av hur informationen om biblioteket fungerar ställdes i enkäten ett antal relaterade 
frågor. Den första frågan var: Hur har du fått information om bibliotekets resurser? 
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Den vanligaste källan till information om bibliotekets resurser har varit 
biblioteksintroduktionen. Drygt hälften, 55 % (275), av de svarande har deltagit i densamma. 
20 % (96) av studenterna uppger att de själva har sökt information, 6 % (32) att de fått tips av 
andra studenter och 5 % (27) att de fått information från kursansvarig.  
 
10 % (48) av studenterna anser att de inte har fått någon information om bibliotekets resurser. 
Av dessa studenter studerar majoriteten vid Tekniska högskolan. 31 % (37) av studenterna vid 
Tekniska högskolan anger att de inte har fått någon information. Motsvarande siffror för de 
andra grupperna är betydligt lägre, 6 % (2) för övriga, 3 % (8) för Filosofiska fakulteten och 1 
% (1) för Hälsouniversitetet. Flera av dem, vilka har valt att svara annat har motiverat sitt val 
i de egna kommentarerna. (Se avsnitt 4.1.1.1 Studenternas kommentarer angående 
informationen om bibliotekets resurser.) 
 
67 % (168) av studenterna vid Filosofiska fakulteten och ungefär lika många av 
Hälsouniversitetets studenter, 62 % (57), anger att de fått information om bibliotekets resurser 
vid en introduktion. Motsvarande andel bland studenterna vid Tekniska högskolan är betydligt 
lägre 24 % (29). Bland de övriga studenterna anger 64 % (24) biblioteksintroduktionen som 
informationskälla.  
 
22 % (56) av studenterna vid Filosofiska fakulteten har själva sökt information om 
biblioteket. Motsvarande uppgift för Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan är 16 % (15) 
och 25 % (19), för övriga 18 % (7).  
 
Tips från andra studenter har varit den viktigaste informationskällan för 11 % (13) av 
studenterna vid Tekniska högskolan och 10 % (9) vid Hälsouniversitetet. Andelen bland 
studenterna vid Filosofiska fakulteten, vilka har uppgett tips från studenter som 
informationskälla, är betydligt lägre 3 % (8) och bland övriga 6 % (2). 
 
Att informationen om biblioteket kommer från kursansvarig är vanligast bland studenterna 
vid Tekniska högskolan. 12 % (14) av studenterna vid Tekniska högskolan anger att de har 
fått information från kursansvarig. Andelen som har angett information från kursansvarig är 
betydligt lägre vid övriga fakulteter, Hälsouniversitetet 8 % (7), Filosofiska fakulteten 2 % (4) 
och övriga 6 % (2). 
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4.1.1.1 Studenternas kommentarer angående informationen om bibliotekets 
resurser 

 
Totalt kom det in 134 egna kommentarer av varierande omfattning angående informationen 
om bibliotekets resurser. Av dessa var ungefär en tredjedel positiva t ex, ”Bra och konkret”; 
”Tycker att informationen är bra”. Ungefär en fjärdedel var negativa t ex; ”obefintlig”; ”Lite 
information om biblioteket i ettan men inte så mycket.” Det vanligaste temat i kommentarerna 
angående informationen om biblioteket är att informationen ofta har kommit från flera källor. 
”Flera av ovanstående källor har använts. Bästa tipsen kommer från tidigare studenter.”; 
”Mycket har man lärt sig genom att leta själv, fråga kurskamrater, fråga personal igen.” ; ”Jag 
har även vid enstaka tillfälle fått tips från kursansvarig, men mest lär man sig av att leta själv 
och fråga personalen vid behov.” 
 

Jag måste säga att jag inte riktigt minns hur jag har fått info om biblioteket. Men jag tror faktiskt 
att det är en blandning av rätt många av alternativen här ovan. Jag har nog deltagit i information 
om biblioteket, själv sökt information och även fått info från andra studenter. 

 
En student vid Filosofiska fakulteten skriver angående informationen om bibliotekets 
resurser; ”Det har väl inte varit det bästa. Man har fått söka själv om ma vill använda sig av 
biblioteket.”. Tre andra studenter vid samma fakultet, men vid andra program är mer nöjda; 
”Tycker att informationen är bra. Har alltid fått svar på eventuella frågor och hjälp då jag sökt 
den.”; ”Skitbra med bibl.intro (orientering) när man börjar, värdefullt för ett självständigt 
arbete”; ”Informationen är väldigt omfattande och det finns möjligheter att hitta det mesta 
man söker bara man tar sig tid och kanske även får lite hjälp.”  
 
Nöjda studenter vid Hälsouniversitetet skriver; ”Bra att programmet ordnar så att man får en 
informationsdag på biblioteket i början av utbildningen för att se hur det fungerar, vad gäller 
sök-sidor och hur man hittar på biblioteket o s v.”  
 

Jag tycker det har varit väldigt bra information om vad för information det går att hitta på 
biblioteket. Det som jag tycker att jag har fått mest användbar information om är vetenskapliga 
artiklar, vart jag kan finna dem och hur jag kan gå till väga.  

 
Inställningen till biblioteket och informationen om detsamma är mycket individuell. En 
student vid Filosofiska fakulteten skriver; ”är i stort inte intresserad av biblioteket. därför har 
jag inte tillgodosett mig information som finns tillgänglig.” En annan student vid samma 
program och som rimligtvis borde ha fått samma information skriver 
 

Biblioteket som resurs nämns inte speciellt ofta tycker jag, varken av skolan eller lärarna. Det 
verkar vara många studenter som inte heller känner till att det exempelvis finns referenslitteratur 
som går att läsa på biblioteket när de desperat försöker få tag i böcker som är slutsålda överallt. 

 
Det stora flertalet av kommentarerna från studenterna vid Tekniska högskolan har ett likartat 
innehåll; ”Vi har, vad jag märkt, inte fått någon mer info om biblioteket än fått reda på var det 
ligger.”, ”Har aldrig fått någon som helst information om biblioteket”, ”Informationen får 
man vid starten, kan inte säga att jag kommer ihåg speciellt mycket av. Förmodligen eftersom 
jag aldrig har behövt den.”; ”Jag vet inte ens var det ligger.” 
 
Det finns fler exempel på att informationen om bibliotekets resurser inte har nått fram till 
många av studenterna på Tekniska högskolan t ex ”Har nog fått lite information någon gång i 
början av studierna, på någon rundvandring eller så, men har inte utnyttjat biblioteket i någon 
större utsträckning och känner inte att jag har så stor koll på vad det finns för resurser.”; ”Om 
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jag fått någon (vilket jag antagligen gjorde i början av studierna) så har jag i alla fall glömt 
bort det nu.”; ”Det jag vet är att det finns ett bibliotek och att det även finns studierum 
där…Men det ligger en bit bort från de byggnader som jag mest håller till i.”  
 

Tja, ett bibliotek är väl ett ställe där man kan låna böcker. Förutom några grupprum man kan boka 
vet jag ingenting mer om vad universitetsbiblioteket gör mer än utlåning av böcker. Kanske inte 
görs mer och då behövs det inte mer information, men det skulle inte förvåna mig om det finns 
andra saker jag skulle kunna använda biblioteket till. Sådan saker som biblioteket borde informera 
om. 

 
Det finns dock undantag och de studenter, som har upptäckt bibliotekets resurser, framhåller 
att det behövs mer marknadsföring och ökade kunskaper. En student vid Tekniska högskolan 
föreslår: ”Biblioteket borde kanske skicka ut mail om tjänsterna till förstaårselever. Det tar tid 
innan man upptäcker vilket otroligt utbud som finns.”  
 
Kommentarerna om biblioteksintroduktionen och dess genomförande är många. Både positiv 
och negativ kritik framförs. Ett återkommande tema i kritiken är att undervisningen är för 
komprimerad och tidspressen alltför påtaglig. Exempel på några av de många kommentarerna 
med likartat tema kommer från en student vid Filosofiska fakulteten: ”För kort och stressigt i 
helklass. Man skulle behöva personlig information för att förstå något, speciellt 
artikelsökning.” och från två studenter vid Hälsouniversitetet; ”Den korta utbildningen i hur 
man söker i bibliotekets databaser var väldigt hastig och inte särskilt pedagogisk” 

 
Introduktionen har jag gått på. Bra, men ofta för mycket intryckt vid ett tillfälle. När man går 
igenom olika databaser blir det rörigt om man tar upp för många på en gång. När man går därifrån 
minns man inte vilket söksätt som gällde vart osv.  

 
Det finns även studenter som anser att biblioteksintroduktionen är onödig och bör tas bort. En 
student vid Filosofiska fakulteten skriver:   
 

Introduktioner och genomgångar är tämligen onödiga. Ingen vill gå men alla måste. Den 
information man behöver är ändå tillgänglig. Genomgången på sökning på nätet är totalt onödig; i 
princip alla studenter vet mycket väl hur man använder en sökmotor, oavsett om det är google eller 
ett bibliotek.  

 
Mer positiv till biblioteksintroduktionen är en annan student vid samma fakultet: ”Mycket 
bra, hjälpte mig att förstå "systemet" och hur jag kan finna det jag söker. Det var intressant att 
få veta vad biblioteket kan hjälpa till med, det finns ju ofta fler tjänster än vad man normalt 
känner till.”  
 
Behovet av att biblioteksundervisningen integreras i ett skede av utbildningen när studenterna 
behöver den framhålls också av en student vid Filosofiska fakulteten: ”Mycket att ta till sig på 
en gång – svårt att komma ihåg allt om man inte använder sig av kunskaperna direkt (vilket 
man oftast inte gör)”. En annan student på samman program är mer positiv:  
 

Det är jättebra att man får information när man börjar på universitet. Tyvärr är det så att man får så 
himla mycket information om olika saker precis i början av studietiden att mycket av det inte 
fastnar i minnet. Jag känner att jag skulle behöva ytterligare hjälp och information nu när man har 
kommit lite längre i utbildningen och på allvar börjar utnyttja bibliotekets resurser. När man ska 
skriva sin C-/D-uppsats är det jätteviktigt att man är duktig på att söka information. Kanske att 
biblioteket i samarbete med programmen kunde anordna ett tillfälle inför uppsatsen där man får 
lära sig mer om hur man söker artiklar, hur det fungerar med fjärrlån och så vidare. 
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Det finns flera liknande kommentarer där studenterna efterfrågar ett tillfälle att fördjupa sina 
kunskaper t ex skriver två studenter på ett program vid Filosofiska fakulteten: ”Har även 
deltagit i biblioteksintroduktion, tyckte doch att den skulle följas upp. Alltså att vi skulle få 
chansen att gå dit igen. Man hinner ju inte allt på en gång…”; ”Biblioteksintroduktionen var 
bra, men låg tidigt i 1:an och det är först nu i 3:an som man verkligen behöver kunskaperna 
och då har man tyvärr glömt mkt.” Samma åsikt har en annan student vid Filosofiska 
fakulteten: ”Introduktionen var i början av första året. Bra då men hade vart bra att få igen. Än 
idag är jag ganska dålig på att hitta i alla kataloger osv. Känner mig ganska osäker på 
biblioteket och skulle vilja klara av mer själv!”  
 
En annan student vid samma fakultet skriver: 
 

När jag kom till Liu sökte jag själv upp biblioteket och undersökte vilka resurser som fanns men 
det var inte förrän jag gick på biblioteksintroduktionen som jag verkligen förstod vilka möjligheter 
och resurser som erbjöds på biblioteket. Dock var inte denna information obligatorisk vilket gjorde 
att en del inte gick och det är ju tråkigt för dem. Så gör informationen obligatorisk! 

 
Inom en del program är, som tidigare nämnts, biblioteksintroduktionen obligatorisk och även 
senare i utbildningen läggs stor vikt vid studenternas informationskompetens. Två studenter 
skriver: ”Det har varit jättebra biblioteksintroduktioner i många av de tidigare kurserna. Utan 
dessa skulle jag inte alls ha fått ut lika mycket av biblioteket.”; 
 

Bra. För oss var det obligatoriskt att gå på introduktionen för att bli godkänd på våra kurser under 
första året. Kan verka konstigt, men såhär i efterhand tycker jag att det var bra. Man får en liten 
uppfattning om hur bra biblioteket är och hur viktigt den är i vår utbildning. 

 
Biblioteksintroduktionen ska innehålla vissa moment, men det är upp till respektive 
kontaktbibliotekarie att göra vissa fokuseringar. Intresset och behovet hos studenterna är 
mycket individuellt och det är mycket svårt att utforma introduktionen på ett sätt som passar 
alla. En medicinstudent skriver: ”Kunde varit bättre i början, om olika databaser, e-böcker och 
annat som inte är böcker.” Den motsatta åsikten uttrycks av en student vid filosofiska 
fakulteten: ” Fick info om sökfunktioner i online-kataloger, men ingenting om det "fysiska" 
biblioteket, vilket är synd eftersom biblioteket oftast har mer än vad man tror.”  
 
Svårigheten att anpassa kunskapsnivån i introduktionen så att den passar alla framkommer i 
kommentarerna, t ex: ”Det var jättebra då jag inte hasde någon direkt erfarenhet av att 
använda dator eller hade kunskap om HUB.”; ”Den var på låg nivå och inte särkilt givande 
för någon som varit på ett bibliotek tidigare”.  
 
I de egna kommentarerna om informationen om biblioteket finns även omdömen angående 
bibliotekspersonalen. Det är både ris och ros. En student vid Filosofiska fakulteten skriver: 
”knapphändig och oengagerad personal som bara viftar åt ett visst håll om man frågar efter 
vägen, som om man absolut borde känna till hur ett bibliotek är organiserat.” Motsatt åsikt har 
två andra studenter vid samma fakultet, men andra program som skriver ”Jättebra. Finns alltid 
trevlig personal att tillgå om man behöver dessutom.”; ”Mycket tillmötesgående 
bibliotekspersonal som både hjälper till och informerar”. 
 
Kritik framförs även angående bibliotekspersonalens ämneskunskaper och uppdatering, t ex 
skriver två medicinstuderande; ”Det kunde ges bättre information från personalen på 
biblioteket, de kunde i vissa fall även vara bättre informerade själva.”; ”Ganska dålig. 
Eftersom personalen inte är ämneskunniga kan de sällan hjälpa till.”  
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Mer information angående studenternas omdömen om personalen finns i avsnittet om 
bibliotekets informationsdiskar. (Se avsnitt 4.1, Studenternas kommentarer angående 
bibliotekets informationsdisk.) 
 
4.1.2  Bibliotekets hemsidor 
 
LiUB ska, enligt Strategisk plan för Informationsförsörjningen vid Linköpings universitet 
2006-2010, bidra till att studenterna och forskarna får en samlad ingång till den nätbaserade 
information som erbjuds och vara drivande i att bygga en enkel och funktionell infrastruktur 
för såväl det fysiska som det virtuella biblioteket (Linköpings universitet 2005a).  
 
Detta gör att bibliotekets hemsida (http://www.bibl.liu.se ) har en mycket viktig funktion att 
fylla. Förutom den centrala hemsidan har varje kvartersbibliotek en egen hemsida. Arbetet 
med hemsidorna har som målsättning att skapa en naturlig startpunkt för studenternas 
informationssökning, men hur fungerar det i verkligheten? I enkäten ställdes ett antal frågor 
om studenternas syn på och upplevelse av bibliotekets hemsidor. Den första frågan som 
ställdes var: Hur ofta besöker du någon av bibliotekets hemsidor? 
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13 % (63) av studenterna uppger att de aldrig använder bibliotekets hemsidor. 17 % (83) 
använder dem mer sällan än någon gång i månaden och 26 % (130) använder dem just någon 
gång i månaden. Den största gruppen, 38 % (188) använder hemsidorna varje vecka och 6 % 
(30) uppger att de gör det varje dag. 
 
Hälsouniversitets studenter är de flitigaste användarna av bibliotekets hemsidor. Majoriteten, 
69 % (62), besöker varje vecka någon av hemsidorna. Motsvarande siffror är för Filosofiska 
fakulteten 38 % (94) och Tekniska högskolan 13 % (15). 16 % (14) av studenterna vid 
Hälsouniversitetet och 4 % (10) av dem vid Filosofiska fakulteten använder bibliotekens 
hemsidor varje dag medan inga av studenterna vid Tekniska högskolan gör det. Någon gång i 
månaden använder 37 % (91) av studenterna vid Filosofiska fakulteten hemsidorna, 18 % (21) 
av Tekniska högskolans och 10 % (9) av Hälsouniversitetets studenter.  
 
27 % (32) av Tekniska högskolans studenter använder hemsidorna mer sällan än någon gång i 
månaden. Motsvarande siffror för de andra fakulteterna är betydligt lägre, 16 % (41) för 
Filosofiska och 6 % (5) för Hälsouniversitetet. 
 
42 % (51) av studenterna vid Tekniska högskolan använder aldrig bibliotekens hemsidor. 
Andelen bland studenterna vid Filosofiska fakulteten, som aldrig använder bibliotekets 
hemsidor, är betydligt lägre 5 % (12), och ingen av Hälsouniversitetets studenter anger att de 
aldrig använder hemsidorna. 
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Bland de övriga studenterna använder 47 % (17) bibliotekens hemsidor varje vecka och 25 % 
(9) någon gång i månaden. Varje dag använder 14 % (5) hemsidorna och lika många gör det 
mer sällan än någon gång i månaden. 
 
På frågan, Hur värderar du bibliotekets hemsidors betydelse för dina studier?, svarade nästan 
hälften av studenterna, 44 % (221), att de värderar hemsidornas betydelse för deras studier 
högt (fem och fyra) och 19 % (96) ger hemsidorna en låg värdering (två och ett). 20 % (98) av 
studenterna valde det neutrala mellanalternativet tre och 17 % (84) valde att svara ingen 
erfarenhet.  
 
Det finns stora skillnader mellan de olika fakulteterna i inställningen till hemsidornas 
betydelse. Viktigast är de för studenterna vid Hälsouniversitetet, då 63 % (58) av dessa 
värderar hemsidan högt. 10 % (9) ger hemsidan en låg värdering och 24 % (22) valde 
mellanalternativet tre. Endast 2 % (2) av Hälsouniversitetets studenter valde att svara ingen 
erfarenhet, vilket visar på ett stort intresse för och kunskap om hemsidorna. 
 
Bland studenterna vid Filosofiska fakulteten är också kunskapen om hemsidorna god. 51 % 
(126) av studenterna värderar hemsidorna högt, 22 % (55) lågt och nästan lika många, 21 % 
(52) valde att värdera dem till tre på en femgradig skala. Svarsalternativet ingen erfarenhet 
valdes av 6 % (16) av studenterna vid Filosofiska fakulteten. 
 
Studenterna vid Tekniska högskolan anser att bibliotekets hemsidor har mindre betydelse för 
deras studier jämfört med studenterna vid de andra fakulteterna. 27 % (32) av studenterna 
värderar hemsidorna lågt och 14 % (17) högt. 13 % (15) av studenterna valde det neutrala 
mellanvärdet tre och nästan hälften, 47 % (56), valde att svara ingen erfarenhet. 
 
Bland de övriga studenterna värderar 54 % (20) hemsidan högt och 19 % (7) lågt. 24 % (9) 
valde svarsalternativet tre och en student svarade ingen erfarenhet.  
 
Den sista frågan angående bibliotekets hemsidor var Hur nöjd är du med bibliotekets 
hemsidor? Hälften av studenterna, 50 % (248), är nöjda med bibliotekets hemsidor och ger 
dem höga betyg, d v s fem och fyra på den femgradiga skalan. Endast 6 % (29) av studenterna 
ger hemsidan lågt betyg, d v s två och ett. 23 % (116) valde att ge hemsidorna mellanbetyget 
tre och nästan lika många, 21 % (104), valde att svara ingen erfarenhet. 
 
De studenter som är mest nöjda med hemsidorna finns på Hälsouniversitetet. 68 % (63) av 
Hälsouniversitets studenter ger hemsidan höga betyg och bara 5 % (5) ger den låga betyg. 
Nästan en fjärdedel, 24 % (22), valde att ge betyget tre och 2 % (2) svarade ingen erfarenhet.  
 
Även bland studenterna vid Filosofiska fakulteten är majoriteten nöjda med hemsidan. 56 % 
(140) ger den höga betyg och endast 7 % (18) ger låga betyg. Även här ger en fjärdedel, 25 % 
(63) av studenterna, hemsidan betyget tre medan 11 % (27) valde svarsalternativet ingen 
erfarenhet. 
 
Majoriteten, 59 % (71), av studenterna vid Tekniska högskolan valde att svara ingen 
erfarenhet på frågan om hur nöjda de är med bibliotekets hemsida. 23 % (28) ger dock 
hemsidan höga betyg och 16 % (19) mellanbetyget tre. Endast 2 % (2) av studenterna vid 
Tekniska högskolan ger hemsidan låga betyg. 
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Bland de övriga studenterna är fördelningen, höga betyg, d v s fem och fyra, 46 % (17) och 
låga betyg, d v s två och ett, 11 % (4). Mellanbetyget tre 32 % (12) och ingen erfarenhet 11 % 
(4). 
 
En sammanställning av studenternas värdering och bedömning av bibliotekets hemsidor ger, 
enligt tabell 4, följande resultat. 
 
Tabell nr 4: Studenternas värdering och bedömning av bibliotekets hemsidor  
Del av LiU Värdering Antal  

svarande 
Ingen 
erfarenhet 

m Diskrepans 

Betydelse 497 75 3,43  Totalt LiUB 
Bedömning 498 104 3,68 -0,25 
Betydelse 249 16 3,47  Filosofiska fakulteten 
Bedömning 248 27 3,68 -0,21 
Betydelse 91 2 3,82  Hälsouniversitetet 
Bedömning 92 2 3,78 0,04 
Betydelse 120 56 2,56  Tekniska högskolan 
Bedömning 120 71 3,65 -1,09 
Betydelse 37 1 3,52  Övriga 
Bedömning 37 4 3,45 -0,07 

m = medelvärde av studenternas värdering 
diskrepans = Skillnaden mellan studenternas summerade värdering av tjänstens betydelse och bedömning av 
tjänstens utförande. (Se avsnitt 3.1.1 Bearbetning och analys) 
 
Vid en analys av studenternas värdering och bedömning av bibliotekets hemsidor 
framkommer inga påtagliga diskrepanser. Skillnaden mellan hur viktiga studenterna anser att 
hemsidorna är och deras bedömning av hur bra dessa är är mycket liten. Intressant är att 
samtliga diskrepanser är negativa, d v s studenternas värdering av hemsidans betydelse är 
högre än deras betygsättning av densamma. Andelen studenter som har valt svarsalternativet 
ingen erfarenhet är dock hög, i synnerhet bland studenterna vid Tekniska högskolan. 
 
4.1.2.1 Studenternas kommentarer om bibliotekets hemsida 
 
102 studenter kommenterade bibliotekets hemsida. Det framgår tydligt av kommentarerna att 
det är svårt att utforma hemsidor på ett sätt som tilltalar alla användare. Det finns ett flertal 
kommentarer av karaktären ”bibliotekets hemsida är dålig. Den är svårnavigerad och ful.”; 
”Bibliotekets hemsida är rörig och plottrig med låg översikt samt många döda spår det inte 
går att ta sig utifrån utan att klicka bakåt i sin webläsare.” 
 

Anser att biblotekshemsidan är för rörig med för mycket länkar och menyer så det är svårt att 
överskåda och hitta rätt, de olika arkiven och sökfunktionerna är också för omständiga för att man 
skall orka söka i dem, använder man firefox som webbläsare så finns det en goggle sökruta till 
höger om adressfältet som oftast får upp de träffar jag är ute efter.... 

 
Snygga upp hemsidan så den blir mer användarvänlig och visa vad som erbjuds bättre. Har tagit 
mig över 2 år att hitta databaser och dyl (t.ex. NE, Rättsbanken) man kan komma in på genom er, 
en artikelsök som behöver alltför stora intruktioner att hitta och ta sig in i (Jstore). Mer info vid 
studiestart om de möjligheter som erbjuds, tex studiemiljön som erhålls.  

 
Det finns även ett flertal kommentarer från studenter som är nöjda med hemsidan; ”Jag tycker 
att bibliotekets hemsida är väldigt lättnavigerad.”; ”Söksidorna på biblioteket är mycket väl 
använda!!!”; ”Biblotekets hemsida är bra för att den är enkel och det är lätt att hitta det man 
vill åt!”; ”Bibliotekets hemsida har ett bra upplägg. Det är lätt att hitta och det är bra att man 
kan beställa böcker och göra omlån direkt från hemsidan.” 
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Hur man uppfattar hemsidan påverkar givetvis också i vilken grad man använder den 
”Då jag tentapluggar sitter jag o kollar på bibliotekshemsidan varje dag, annars 
mer sällan. Det är en viktig del då man vill ha förklaringar på sådant man inte 
förstår via bok o anteckningar, ett bra komplement!” 
 

Man borde använda bibliotekets hemsida i ganska stor utsträckning på våra kurser men man gör 
inte det för den är kass. Det här med alla dessa artikelbaser som man aldrig får fram fulltext på hur 
man än gör o.s.v. Det är helt enkelt för krångligt för att man ska vara motiverad att använda dem i 
sina studier. (och jag har ändå gått er biblioteksintr.) Samma gäller för e-tidskriftsarkiv, skulle vara 
nyttigt att använda på kurserna, men vem gör det? 

 
Mycket av kritiken handlar om att studenterna upplever att resurserna är svåra att hitta, t ex 
”funktionen för att söka i katalogen är väldigt svår att använda Funktionen för att söka bland 
bibliotekets tidskrifter är inte heller den bästa även om den är bättre.” 
 

Mycket bra innehåll men STOR kritik för att det inte går att hitta om man inte känner till exakt hur 
man ska göra. Visa att t. ex NE går att använda genom studentkonto artikelsök m.m. Det går inte 
att hitta idag om man inte får tips från någon som använt det.  
 
Vad gäller länkar till olika sökdatabaser vore det bra med en ordentlig beskrivning av vad man kan 
hitta på databaserna (ffa hur djupgående och detaljerande de är). Ibland sitter man i timtal för att få 
fram rätt info.. Ofta vet man ju ganska exakt vad för info man söker men inte vilken specifik länk 
som passar.  

 
Önskemål framförs även om en gemensam sökfunktion för alla resurserna.  

 
Det är irriterande att det inte finns någon gigantsökfunktion som kan söka i alla artikel-/litt-
databaser. Man måste alltid gå in på varje databas och söka där. Och det finns ju massor av 
databaser som hanterar samma ämnesområden. 

 
En student framhåller att hon föredrar att använda sig av ett annat universitets resurser 
framför LiU:s: ”Jag använder mig mycket av den litteratur och tidskriftsbas som finns vid 
Lunds Universitetsdatabas, där får man alltid god och trevlig service och utbudet är 
utklassande!” 
 
4.1.3  E-tidskrifter och e-böcker 
 
I Strategisk plan för Informationsförsörjningen vid Linköpings universitet 2006-2010 
(Linköpings universitet 2005a) framgår att universitetsbiblioteket även fortsättningsvis ska 
sträva efter ökad tillgänglighet och att satsningen på elektroniska resurser ska fortsätta.  
 
Linköpings universitetsbiblioteks mediabudget omfattade 2006 ca 24 miljoner kr och utgjorde 
ungefär 25 % av bibliotekets omsättning. 2005 var kostnaden för e-resurser ca 15,2 miljoner 
kr, fördelade på e-böcker ca 780 000 kr, e-tidskrifter ca 11,9 miljoner kr och databaser ca 2,6 
miljoner kr (Statistiska Centralbyrån, 2005, s. 36 Tabell 7). 
 
I maj 2006 hade användarna vid Linköpings universitets bibliotek tillgång till ca 18 000 e-
tidskrifter, men antalet förändras ständigt. E-tidskriftsarkivet består av e-paket, enskilda 
prenumerationer och fritt tillgängligt material (Linköpings universitet, 2006). I enkäten 
ställdes ett antal frågor angående studenternas användande och upplevelse av bibliotekets e-
tidskriftsarkiv och e-böcker.  
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Den första frågan var: Hur ofta använder du dig av bibliotekets e-tidskriftsarkiv? 
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Figur nr 4: Användning av e-tidskriftsarkiv, per fakultet
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Användningsfrekvensen av bibliotekets e-tidskrifter är, enligt figur 4, låg. Nästan hälften, 44 
% (217), av studenterna anger att de aldrig använder bibliotekets e-tidskriftsarkiv. 25 % (124) 
använder e-tidskrifterna mer sällan och 18 % (90) använder dem någon gång i månaden. 
Någon gång i veckan anger 11 % (55) av studenterna att de använder e-tidskrifterna och 2 % 
(9) använder dem så ofta som varje dag. 
 
Vid en uppdelning på de olika fakulteterna framgår att studenterna vid Hälsouniversitetet är 
de flitigaste användarna av e-tidskriftsarkivet. 7 % (6) av dem använder e-tidskrifterna varje 
dag och den största gruppen, 38 % (35), någon gång i veckan. 28 % (25) anger att de använder 
dem någon gång i månaden och 14 % (13) mer sällan. Endast 13 % (12) av 
Hälsouniversitetets studenter anger att de aldrig använder e-tidskriftsarkivet. 
 
Lägst användningsfrekvens av e-tidskrifterna har studenterna vid Tekniska högskolan. 
Majoriteten, 71 % (84), av dessa anger att de aldrig använder e-tidskrifterna och 17 % (20) 
använder dem mer sällan än någon gång i månaden. 8 % (10) av studenterna anger att de 
använder tidskrifterna någon gång i månaden och 4 % (5) någon gång i veckan. 
 
Vid Filosofiska fakulteten är användningsfrekvens lägre än bland Hälsouniversitetets 
studenter, men högre än bland Tekniska högskolans studenter. Den största gruppen, 46 % 
(113), av studenterna vid Filosofiska fakulteten anger att de aldrig använder e-tidskrifterna 
och 31 % (77) anger att de använder dem mer sällan än någon gång i månaden. 20 % (49) 
anger att de använder dem någon gång i månaden och 3 % (7) någon gång i veckan. 
 
Den låga användningsfrekvensen av e-tidskrifterna påverkar användarnas inställning till och 
tillfredställelse med tjänsten. Studenterna ombads värdera betydelsen av bibliotekets e-
tidskriftsarkiv för deras studier. Nästan hälften av studenterna, 46 % (226), valde att svara 
ingen erfarenhet på frågan om hur de värderade e-tidskrifternas betydelse.  
 
Hälsouniversitetets studenter är, vilket tidigare har nämnts, de som flitigast använder 
bibliotekets e-tidskrifter och värderar tidskrifternas betydelse för deras studier högst. 
Majoriteten, 65 % (59), av studenterna värderar dem till fem och fyra på den femgradiga 
skalan. 11 % (10) valde det neutrala tre och 8 % (7) värderade tidskrifternas betydelse till två. 
Ingen av studenterna vid Hälsouniversitetet valde att klassificera e-tidskrifternas betydelse 
som oviktig (ett). 16 % (15) valde dock att svara ingen erfarenhet.  
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Motsatta inställningen till e-tidskrifternas betydelse finns hos studenterna vid Tekniska 
högskolan. Endast 8 % (10) valde att värdera tidskrifterna till fem och fyra, 7 % (8) till tre och 
19 % (23) till två och ett på den femgradiga skalan. Majoriteten, 66 % (78), av studenterna vid 
Tekniska högskolan valde att använda svarsalternativet ingen erfarenhet. 
 
Inställningen till e-tidskrifterna bland studenterna vid Filosofiska fakulteten hamnar 
någonstans mitt emellan studenterna vid Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan. 15 % 
(38) av studenterna vid Filosofiska fakulteten värderar tidskrifternas betydelse till fem och 
fyra. Lika många valde det neutrala mellanvärdet tre. 19 % (47) valde de lägre värdena två 
och ett. Andelen som valde att svara ingen erfarenhet var hög även bland studenterna vid 
Filosofiska fakulteten, 46 % (124).  
 
Bland övriga studenterna värderas e-tidskrifternas betydelse högt av 35 % (13) och lågt av 22 
% (8). 19 % (7) valde mellanalternativet tre och 24 % (9) valde att svara ingen erfarenhet. 
 
Även på följdfrågan ”Hur nöjd är du med bibliotekets e-tidskriftsarkiv?” valde hälften, 50 % 
(247) av studenterna svarsalternativet ingen erfarenhet. 
 
Mest nöjda med tidskriftsarkivet är Hälsouniversitetets studenter. Den största gruppen, 51 % 
(45), gav arkivet höga betyg, fem och fyra på en femgradig skala där fem stod för mycket 
nöjd. 20 % (18) av studenterna gav mellanbetyget tre och 9 % (8) gav betyget två. Ingen av 
studenterna angav att de var mycket missnöjda med arkivet, men 20 % (18) valde att svara 
ingen erfarenhet. 
 
Även bland svaren på frågan om hur nöjda studenterna är med e-tidskriftsarkivet är skillnaden 
mellan Hälsouniversitetets och Tekniska högskolans studenter stor. 14 % (17) av studenterna 
vid Tekniska högskolan gav höga betyg, fem och fyra. 10 % (12) valde det neutrala 
mellanbetyget tre och 3 % (3) gav betyget två. Inte heller bland Tekniska högskolans 
studenter fanns någon som var mycket missnöjd med arkivet, men hela 73 % (86) valde att 
svara ingen erfarenhet. 
 
18 % (45) av Filosofiska fakultetens studenter gav tidskriftsarkivet höga betyg, fem och fyra. 
20 % (48) gav arkivet betyget tre och 8 % (20) av studenterna gav de lägre betygen, två och 
ett. Två av studenterna vid Filosofiska fakulteten var mycket missnöjda och gav betyget ett, 
vilket ingen vid de andra fakulteterna gjort. Den största gruppen, 54 % (133), av studenterna 
valde dock att svara ingen erfarenhet.  
 
Bland de övriga studenterna gav 46 % (17) tidskriftsarkivet höga betyg och 5 % (2) betyget 
två. Ingen av de övriga studenterna gav tidskriftsarkivet ett, d v s mycket missnöjd, men 27 % 
(10) valde att svara ingen erfarenhet.  
 
En sammanställning av studenternas värdering och bedömning av bibliotekets e-
tidskriftsarkiv ger följande resultat. 
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Tabell nr 5: Studenternas värdering och bedömning av bibliotekets e-tidskriftsarkiv 
Del av LiU Värdering Antal

svar 
Ingen 
erfarenhet 

m Diskrepans 

Betydelse 495 226 3,25  Totalt LiUB 
Bedömning 491 247 3,49 0,24 
Betydelse 247 124 2,85  Filosofiska fakulteten 
Bedömning 246 133 3,29 0,44 
Betydelse 91 15 4,09  Hälsouniversitetet 
Bedömning 89 18 3,69 -0,40 
Betydelse 119 78 2,46  Tekniska högskolan 
Bedömning 118 86 3,59 1,13 
Betydelse 37 9 3,35  Övriga 
Bedömning 37 10 3,66 0,32 

m = medelvärde av studenternas värdering 
diskrepans = Skillnaden mellan studenternas summerade värdering  av tjänstens betydelse och bedömning av 
tjänstens utförande. (Se avsnitt 3.1.1 Bearbetning och analys) 
 
En analys av studenternas värdering och bedömning av bibliotekets e-tidskriftsarkiv ger inga 
stora diskrepanser. Skillnaden mellan hur viktiga studenterna vid Filosofiska fakulteten och 
Hälsouniversitet anser att e-tidskrifterna är och deras bedömning av hur bra dessa är är 
mycket liten. Bland studenterna vid Tekniska högskolan är skillnaden större, men andelen 
studenter som har valt svarsalternativet ingen erfarenhet är så pass hög att resultatet bör tolkas 
med en viss försiktighet. 
 
I bibliotekets satsning på e-resurser ingår 2006 ca 45 e-bokspaket och enskilda titlar, som ger 
studenterna tillgång till ca 16400 e-böcker (Linköpings universitetsbibliotek, 2006). Böckerna 
är tillgängliga via Horizon, bibliotekets lokala katalog, och/eller via länkar från bibliotekets 
hemsida. 
 
Den första frågan angående e-böckerna var: Hur ofta använder du dig av bibliotekets e-
böcker? 
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Resultatet visar, enligt figur 5, att studenternas användning av bibliotekets e-böcker är ännu 
lägre jämfört med e-tidskrifterna. Så många som 70 % (347) av studenterna anger att de aldrig 
använder e-böckerna. 19 % (96) uppger att de använder dem mer sällan än någon gång i 
månaden och 7 % (33) att de gör det någon gång i månaden. 3 % (13) uppger att de använder 
e-böckerna någon gång i veckan och 1 % (5) att de gör det varje dag. 
 
De flitigaste användarna av e-böckerna finns bland Hälsouniversitetets studenter. 5 % (5) av 
dessa uppger att de använder e-böckerna varje dag och 7 % (6) någon gång i veckan. Någon 
gång i månaden använder 18 % (16) av studenterna e-böckerna och 21 % (19) gör det mer 
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sällan än så. Nästan hälften, 49 % (45), av Hälsouniversitetets studenter uppger dock att de 
aldrig använder e-böckerna. 
 
Av studenterna vid Filosofiska fakulteten anger majoriteten, 74 % (183), att de aldrig 
använder e-böckerna och 20 % (50) att de gör det mer sällan än någon gång i månaden. 5 % 
(13) använder e-böckerna någon gång i månaden. 
 
Den absoluta majoriteten, 82 % (98) av studenterna vid Tekniska högskolan använder aldrig 
bibliotekets e-böcker. 12 % (14) använder dem mer sällan än någon gång i månaden. 3 % (3) 
använder dem just någon gång i månaden och lika många, 3 % (4) använder dem någon gång i 
veckan. 
 
Bland övriga studenter är motsvarande siffror, aldrig 57 % (21), mer sällan 35 % (13), någon 
gång i månaden 3 % (1) och någon gång i veckan 5 % (2). 
 
Den låga användningsfrekvensen av e-böckerna påverkar, precis som i fallet med 
tidskrifterna, användarnas inställning till och tillfredställelse med tjänsten. Återigen ombads 
studenterna värdera betydelsen av tjänsten och ange hur nöjda de är med densamma.  
Så många som 73 % (361) av studenterna valde att svara ingen erfarenhet på frågan om hur de 
värderade e-böckernas betydelse för deras studier. På följdfrågan om hur nöjda de var med e-
böckerna var andelen, som valde svarsalternativet ingen erfarenhet, ännu högre, 80 % (387). 
 
Endast 5 % (26) av studenterna värderar e-böckernas betydelse till fem och fyra på den 
femgradiga skalan, där fem står för mycket viktig och ett för oviktig. Andelen som värderar 
dem lågt (två och ett) är 16 % (78) och 6 % (29) valde det neutrala värdet tre.  
 
Vid en uppdelning per fakultet framkommer att det finns stora skillnader även i inställningen 
till e-böckerna. Av studenterna vid Filosofiska fakulteten har 78 % (193) respektive 82 % 
(202) valt att svara ingen erfarenhet på frågorna om e-böckernas betydelse respektive hur 
nöjda de är med desamma. Motsvarande siffror för Hälsouniversitetets studenter är 56 % (51) 
respektive 64 % (58), samt för Tekniska högskolan 79 % (94) respektive 84 % (101). Bland 
de övriga studenterna valde 62 % (23) respektive 70 % (26) att svara ingen erfarenhet på de 
båda frågorna. 
 
15 % (36) av studenterna vid Filosofiska fakulteten ger e-böckernas betydelse värdet två och 
ett på den femgradiga skalan. Motsvarande andel bland studenterna vid Tekniska högskolan 
är 16 % (19) och 19 % (17) bland dem vid Hälsouniversitetet.  
 
Det neutrala mellanalternativet, tre, valdes av 5 % (12) av studenterna vid Filosofiska 
fakulteten och av 11 % (10) av Hälsouniversitetets studenter. Bland studenterna vid Tekniska 
högskolan valde 2 % (2) att värdera e-böckernas betydelse till tre.  
 
E-böckernas betydelse värderas högt av 14 % (13) Hälsouniversitetets studenter, av 3 % (4) 
av Tekniska högskolans studenter och av 2 % (6) av studenterna vid Filosofiska fakulteten.  
 
Bland övriga studenterna värderas tidskriftsarkivet högt av 8 % (3). Dubbelt så många, 16 % 
(6), värderar det lågt och 62 % (23) valde det neutrala värdet tre. 
 
8 % (38) av studenterna är nöjda med e-böckerna och ger dem höga betyg, fem och fyra på 
den femgradiga skalan där fem står för mycket nöjd och ett för mycket missnöjd. Lika många, 
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8 % (39), valde att ge e-böckerna betyget tre medan 5 % (25) är missnöjda och ger betyget två 
och ett.  
 
18 % (16) av studenterna vid Hälsouniversitetet ger e-böckerna betyget fem och fyra. 
Studenterna vid Filosofiska fakulteten och Tekniska högskolan ger e-böckerna betydligt lägre 
betyg och motsvarande andel är 4 % (10) respektive 6 % (7). Även andelen missnöjda är 
störst bland Hälsouniversitetets studenter, då 8 % (7) ger e-böckerna lågt betyg, d v s två och 
ett. Bland studenterna vid Filosofiska fakulteten och Tekniska högskolan är 4 %, (11) 
respektive (5), missnöjda. 
 
Bland övriga studenter gav 14 % (5) e-böckerna höga betyg. Ingen av de övriga studenterna 
ger e-böckerna betyget två, men 5 % (2) är mycket missnöjda och ger dem lägsta möjliga 
betyg, ett. 11 % (4) valde det neutrala betyget tre. 
 
En sammanställning av studenternas värdering och bedömning av bibliotekets e-böcker ger 
följande resultat. 
 
Tabell nr 6: Studenternas värdering och bedömning av bibliotekets e-böcker 
Del av LiU Värdering Antal

svar 
Ingen  
erfarenhet 

m Diskrepans 

Betydelse 494 361 2,37  Totalt LiUB 
Bedömning 489 387 3,19 0,82 
Betydelse 247 193 2,15  Filosofiska fakulteten 
Bedömning 244 202 2,98 0,83 
Betydelse 91 51 2,83  Hälsouniversitetet 
Bedömning 91 58 3,39 0,56 
Betydelse 119 94 1,52  Tekniska högskolan 
Bedömning 117 101 3,31 1,79 
Betydelse 37 23 2,50  Övriga 
Bedömning 37 26 3,18 0,68 

m = medelvärde av studenternas värdering 
diskrepans = Skillnaden mellan studenternas summerade värdering av tjänstens betydelse och bedömning av 
tjänstens utförande. (Se avsnitt 3.1.1 Bearbetning och analys) 
 
En analys av studenternas värdering och bedömning av bibliotekets e-böcker ger, enligt tabell 
6, endast en större diskrepans. Den positiva diskrepansen i studenterna från Tekniska 
högskolans värdering och bedömning av bibliotekets e-böcker tyder på att tjänsten är mindre 
viktig för studenterna, men utförs över förväntan. Resultatet bör dock tolkas med viss 
försiktighet då få studenter har värderat och bedömt e-böckerna. 
 
4.1.3.1 Studenternas kommentarer om bibliotekets e-tidskrifter och e-böcker 
 
75 studenter har kommenterat bibliotekets e-resurser. Kommentarerna innehåller både ris och 
ros. Många studenter säger sig sakna både kunskap om och erfarenhet av e-tidskrifter och e-
böcker. Den vanligaste kommentaren av alla är ”Visste inte att de fanns”. Det är främst 
studenter inom filosofiska och tekniska fakulteten som framhåller sina bristande erfarenheter 
med kommentarer som ”Har aldrig utnyttjat e-tidskrifterna/böckerna…”; ”Vet inte vad e-
böcker är. Vet inte om jag någonsin har blivit informerad om dessa.”; ”Hur hittar jag dit?”; 
”Har ej tänkt på att dessa finns och vet ej riktigt hur jag ska komma åt dem.” 
 
”Jag tycker det är jätteviktigt att de finns, kanske skulle det vara mer information från 
bibliotek och skola att de faktiskt finns.” skriver en student vid Filosofiska fakulteten. 
Upplevelsen av bristande information är ett återkommande tema, då man saknar information 

 
 

48



om tjänsterna, men gärna skulle använda dem om man visste mer. En student vid Tekniska 
högskolan skriver: ”Hittade e-böckerna rätt sent, men tycker det är så bra! E-tidskrifterna 
hörde jag för första gången talas om idag. Kommer att kolla närmare på dessa snarast.”  
 
Inom flera ämnesområden saknas e-böcker och andelen e-tidskrifter är låg. Detta gör att 
informationen till studenterna är begränsad och intresset mindre. En student vid filosofiska 
fakulteten skriver ”Jag har aldrig varit i kontakt med e-tidskrifter eller e-böcker, mycket tror 
jag beror på att jag inte fått någon infromation om detta och när jag försökt söka efter böcker 
som varit relevanta till kurser jag läst har dessa inte funnits.”  

 
Kritiken från de studenter som använder e-tidskrifterna gäller främst tre områden, svårigheter 
att hitta rätt, dålig uppdatering och begränsad tillgång till fulltext. Ett konkret förslag kommer 
från en student vid Filosofiska fakulteten: ”Tycker det kan vara svårt att söka bland e-
tidskrifterna. Svårt att hitta rätt. Skulle vilja ha en tydligare meny med mer detaljerat innehåll 
och beskrivningar och en översikt var man kan hitta olika artiklar inom olika områden.” 
 
En hel del av åsikterna om e-tidskrifterna kan sammanfattas med en students kommentar: ”bra 
med e tidskrifter nar man väl lärt sig söka”. Intresset finns hos många, men redskapen saknas. 
En student vid Filosofiska fakulteten sammanfattar sin inställning till e-tidskrifterna på 
följande sätt ”Att jag inte är så nöjd med tidskrifterna beror på att jag inte är tillräckligt duktig 
på att hitta relevant info. Jag skulle alltså behöva bli duktigare på att söka info ur databasen. 
En lathund eller kurs skulle sitta fint”. En annan student vid samma fakultet skriver: ”Svårt att 
hitta relevant material, och alldeles för litet utbud. Det har även utgått för lite info om dessa 
tjänster...”  
 
Det paradoxala i kravet på att studenterna ska använda sig av de senaste forskningsrönen 
samtidigt som de har bristande tillgång på uppdaterat material påpekas av en student: 
 

Det är väldigt bra att ha tillgång till e-tidskrifter! Det är dock ganska ofta man saknar tillgång till 
en hel del tidningar och framförallt de nyaste. Vilket känns lite konstigt eftersom det pratas så mkt 
om i utbildningen om att vi ska ha de färskaste artiklarna...  

 
En av Tekniska högskolans studenter skriver: 
  

E-tidsskrifter: OTROLIGT BRA! Särskilt inom det naturvetenskapliga området. Jag ser dock att ni 
skaffar fler prenumerationer. Som det är idag är det många gånger jag stöter på att en 
prenumeration antingen inte finns eller har gått ut (har sett en hel del som gått ut någon gång i Sep 
2004). Uppdatera med mer e-tidsskrifter! 

 
De vana användarna skulle gärna se att det fanns mer att tillgå inom deras område. Många av 
de flitigaste användarna finns, som tidigare har nämnts, på Hälsouniversitetet. Ett 
återkommande tema bland kommentarerna från dessa studenter är att de använder och 
uppskattar e-resurserna, men saknar flera för dem viktiga tidskrifter och referensverk. Två 
medicinstuderande skriver: ”E-tidskrifterna är något som berör min utbildning väldigt mycket 
och jag har haft en väldig nytta av dem.” 
 

Jag skulle önska ett större utbud att e-tidskrifter. Är så viktigt för min utbildning att kunna hitta 
artiklar snabbt och enkelt. Då bibloteket har så begränsade öppettider är det nödvändigt att 
tidskrifterna finns på hemsidan. Det finns många och det är jättebra!!!Men snälla, skaffa fler! 

 
Åsikterna om universitetsbibliotekets satsning på e-böcker går isär. En student vid Tekniska 
högskolan skriver: ”E-böcker är nog det enda som är lite intressant med biblioteket.”, medan 
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flera andra studenter tycker att det satsas alldeles för mycket på e-böcker: ”Ta bort e-böckerna 
och satsa på vanliga böcker. Ha fler böcker enbart som REF, för annars får ju bara en person 
glädje av den.”.  
 
Även inom samma utbildning kan åsikterna vara helt motsatta. Två studenter vid 
Hälsouniversitet skriver:  ” e-böcker ger mindre är fysiska böcker”  
 

Har inte tittat så mycket på e-tidskrifterna. Har bara hittat dit någon gång. E-böckerna däremot är 
mycket bra! har inte använt dem så mycket den här terminen, men jag har gjort det mycket i 
tidigare terminer! Det är jättebra när man har en bok och kunna kolla fakta i en annan ifrån 
hemmet. Super!  

 
Flera påpekar att det är bra att e-böckerna finns, men att de föredrar papper när de ska läsa 
hela boken. ”Det är mycket bra att det finns. För oss teknologer är det oftast enklast att ha en 
riktig bok då man ofta sitter och läser och löser tal; något man inte gärna gör vid en 
datorskärm.”; ”Jag tycker det är svårt att läsa böcker på nätet. När det rör sig om så mycket 
information tycker jag det är lättare att kunna bläddra fram och tillbaka i en "riktig" bok”; ”e 
böcker är lite krångligt, itne så bekvämt att sitta o stirra på en skärm, skönare med riktig 
bok.”; ”föredrar riktiga böcker så dessa tar jag till i nödfall.” 
  
Bekvämligheten och svårigheterna att läsa långa texter på skärmen och utskriftsproblemen är 
ett annat återkommande tema; ”Det är väldigt bra, men jag saknar utskriftsmöjligheter för 
hela böcer. Det är inte så roligt att sitta och läsa 350 sidor på en dataskärm.”  
 
Tillgängligheten är den fördel med e-böckerna som tilltalar flest studenter. Två studenter vid 
Filosofiska fakulteten skriver ”Bra att det går att få tag på litteratur den vägen, litteratur som 
annars är svår att nå eftersom den inte finns på detta bibliotek. Dock haft problem med att 
skriva ut text därifrån.”; ”Bra att man kan logga in via bibliotekets hemsida och få tillgång till 
e-tidskrifter och e-böcker via hemdatorn.” 
 
Många av de studenter som använder e-böckerna tycker att de fungerar bra, men vill ha mer e-
böcker inom sina ämnesområden. Vad som efterfrågas är referensverk inom medicin, t ex 
cellbiologi, genetik och immunologi, samt svåråtkomlig kurslitteratur.   
 

Jag saknar böcker inom ämnesområden som patologi, fysiologi och farmakologi. Vad jag vet finns 
knappt en enda inom dessa områden. Det vore också bra om fler böcker från vår litteraturlista 
fanns som e-böcker, nu är det bara ett par stycken. Vissa perioder är det omöjligt att låna böcker då 
hela klassen läser samma sak och det skulle underlätta enormt om någon av böckerna då fanns på 
nätet. 

 
Liknade åsikter uttrycks även bland studenter inom kognitionsvetenskap och logopedi: ”Inom 
logopedin saknas e-böcker så gott som. Därför ingen erfarenhet, men skulle det finnas skulle 
jag absolut använda mig av dem!” 
 
4.1.4  Bibliotekets informationsdisk 
 
LiUB:s verksamhet är, som tidigare nämnts, uppdelad på fyra bibliotek: Humanistisk-
samhällsvetenskapliga biblioteket, HumSam, Hälsouniversitetets bibliotek, HUB, Teknisk-
naturvetenskapliga biblioteket, TekNat, och Campus Norrköpings bibliotek, CNB. De tre 
förstnämnda biblioteken finns i Linköping, HumSam och TekNat på Campus Valla, samt 
HUB på Campus US. Vid HumSam och CNB finns separata informations- och lånediskar. 
HumSam:s informationsdisk är bemannad måndag till torsdag 9:00-19:00, fredag 11:00-17:00 
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och lördag 10:00–14:00. CNB:s informationsdisk är bemannad måndag till torsdag 9:00-
17:00. När informationsdisken är stängd hänvisas studenterna till lånediskarna. TekNat och 
HUB har kombinerade diskar för både lån och information. Det kan därför vara svårt för 
studenterna att särskilja mellan låne- och informationsdisksärenden. Diskarna bemannas av 
bibliotekarier måndag till torsdag 9:00-19:00, fredag 9:00-16:30. På HUB arbetar även 
ordinarie personal söndagar 11:00-15:00. Under övrig tid bemannas diskarna av 
studentmedhjälpare. 
 
För att undersöka studenternas användning av informationsdisken vid de olika biblioteken 
ombads de att ange hur ofta de använder informationsdisken. Av intresse är även hur 
studenterna upplever den service de får av personalen och därför ombads studenterna besvara 
ett antal relaterade frågor. 
 
Den första frågan var: Vilket bibliotek använder du i första hand? 
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Den största gruppen, 41 % (207), av studenterna, som har besvarat enkäten, uppger att de i 
första hand använder HumSam. Fördelningen mellan de andra kvartersbiblioteken är ganska 
jämn, HUB och TekNat 19 % (96) respektive (92) vardera och CNB 18 % (90). 3 % (14) av 
studenterna valde att inte besvara frågan om vilket bibliotek de i första hand använder. Dessa 
studenters svar redovisas fortsättningsvis i graferna under Övriga.  
 
Nästa fråga gällde utnyttjandet och löd: Hur ofta vänder du dig till bibliotekets 
informationsdisk? 
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14 % (69) av studenterna uppger att de aldrig använder informationsdiskens tjänster. Den 
övervägande majoriteten av dem, som aldrig utnyttjar informationsdiskens tjänster, använder i 
första hand TekNat. 46 % (42) av de studenter, som har angivit att de i första hand använder 
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TekNat, uppger att de aldrig använder informationsdisken. Motsvarande siffror för HumSam 
är 7 % (14), HUB 5 % (5) och CNB 4 % (4). 
 
50 % (248) av studenterna använder informationsdisken mer sällan än någon gång i månaden. 
Den största gruppen bland dessa använder i första hand HumSam, 58 % (120) av dem uppger 
att de använder informationsdisken mer sällan. Motsvarande siffror för CNB är 48 % (43), 
HUB 41 % (39) och TekNat 41 % (38). 
 
29 % (143) av studenterna använder informationsdisken någon gång i månaden. Studenterna 
som främst använder CNB är här i majoritet, då 38 % (34) av dem anger att de använder 
informationsdisken någon gång i månaden. Nästan lika många 36 % (35) av studenterna som i 
första hand använder HUB utnyttjar informationsdisken någon gång i månaden. Motsvarande 
siffror för HumSam är 30 % (63) och 11 % för TekNat (10). 
 
De flitigaste användarna av informationsdisken finns på HUB. 16 % (15) utnyttjar 
informationsdisken någon gång i veckan. Motsvarande siffror är 9 % (8) för CNB, 4 % (9) för 
HumSam och 2 % (2) för TekNat. Totalt anger 7 % (35) av de svarande att de använder 
informationsdisken någon gång i veckan. 
 
2 % (2) av dem, som främst använder HUB, uppger att de använder informationsdiskens 
tjänster vid kursstarter, vilket de är ensamma om. 
 
Bland de studenter, som inte har angivit vilket bibliotek de i första hand vänder sig till, är 
fördelningen, aldrig 29 % (4), mer sällan 57 % (8), någon gång i månaden 7 % (1) och någon 
gång i veckan 7 % (1).  
 
För att undersöka användarnas tillfredställelse med bibliotekens informationsdiskar ombads 
studenterna ange vilken roll de anser att informationsdisken har för deras studier. Frågan som 
ställdes var: Hur värderar du informationsdiskens tjänsters betydelse för dina studier? 
 
20 % (98) av studenterna valde att svara ingen erfarenhet på frågan. En uppdelning per 
bibliotek visar att 10 % (9) av de studenterna som i första hand använder CNB har valt att 
svara ingen erfarenhet. Motsvarande siffror för HumSam är 11 % (23), HUB 14 % (13) och 
TekNat hela 51 % (47). Bland de övriga studenterna är andelen som valt att svara ingen 
erfarenhet 43 % (6).  
 
Den största gruppen, 26 % (130), av studenterna valde det neutrala svarsalternativet tre när de 
ombads värdera informationsdiskens betydelse för sina studier på en femgradig skala där fem 
var mycket viktig och ett oviktig. Vid en uppdelning per bibliotek framkommer att 
studenterna som främst använder CNB, HUB och HumSam värderar informationsdiskens 
betydelse högre än de studenter som främst använder TekNat och de som ej har angett vilket 
bibliotek de främst använder.  
 
Nästa fråga angående informationsdisken löd: Hur nöjd är du med informationsdiskens 
tjänster? På denna fråga valde 21 % (106) av studenterna att svara ingen erfarenhet. 10 % (9) 
av  CNB:s studenter har  valt det svarsalternativet. 12 % (25) av studenterna som använder 
HumSam och 16 % (15) av de som använder HUB har också valt att svara ingen erfarenhet. 
Mest utmärkande är dock siffrorna för TekNat där majoriteten, 55 % (51), har valt att svara 
ingen erfarenhet.  
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Av de studenter som har valt att ta ställning har den största gruppen, 42 % (209), valt att ge 
informationsdiskens tjänster betyget fyra på en femgradig skala där fem är mycket nöjd och 
ett är mycket missnöjd. En uppdelning per bibliotek visar att CNB och HumSam har de mest 
nöjda användarna.  
 
Resultatet av studenternas värdering och bedömning av bibliotekens informationsdiskar har 
sammanställts i tabell 7. 
 
Tabell nr 7: Studenternas värdering och bedömning av informationsdisken 
Del av LiU Värdering Antal 

svar 
Ingen  
erfarenhet 

m Diskrepans 

Betydelse 496 98 3,72  Totalt LiUB 
Bedömning 494 106 3,89 0,17 
Betydelse 206 23 4,27  HumSam 
Bedömning 207 25 3,74 -0,53 
Betydelse 95 13 3,50  HUB 
Bedömning 96 15 3,90 0,40 
Betydelse 92 47 2,60  TekNat 
Bedömning 92 51 3,76 1,16 
Betydelse 90 9 3,37  CNB 
Bedömning 90 9 4,06 0,69 
Betydelse 14 6 2,50  Övriga 
Bedömning 14 6 3,62 1,13 

m = medelvärde av studenternas värdering 
diskrepans = Skillnaden mellan studenternas summerade värdering av tjänstens betydelse och bedömning av 
tjänstens utförande.(Se avsnitt 3.1.1 Bearbetning och analys.) 
 
En analys av studenternas värdering och bedömning av bibliotekets informationsdiskar ger 
endast en större diskrepans. Även här finns en positiv diskrepans i Tekniska högskolans 
studenters värdering och bedömning av tjänsten, vilket tyder på att tjänsten är mindre viktig 
för studenterna, men utförs över förväntan. På de andra biblioteken råder en balans mellan hur 
viktig studenterna anser att informationsdisken är och hur de anser att biblioteket presterar. 
Även bland gruppen övriga finns en större diskrepans, men här är resultatet baserat på ett allt 
för lågt antal studenters åsikter. 
 
Studenternas uppfattning om bibliotekspersonalens kompetens kan vara avgörande för om de 
väljer att använda sig av biblioteket och informationsdiskens tjänster eller inte. Studenterna 
ombads därför att värdera personalens kompetens på en femgradig skala där fem är mycket 
god och ett inte alls god. Den aktuella frågan var: Hur värderar du biblioteketspersonals 
kompetens? 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Hum
Sam

CNB
HU

B

Te
kN

at

Övri
ga

5
4
3
2
1
0

Figur nr 8: Värdering av personalens kompetens

an
ta

l

5=Mycket god 1=Inte alls god 0=Ingen erfarenhet

n=499  internt bortfall 3

 

 
 

53



 
Majoriteten av studenterna har en positiv uppfattning om personalens kompetens. 36 % (180) 
ger den betyget fyra och 27 % (134) ger högsta möjliga betyg fem. 13 % (66) valde det 
neutrala alternativet tre och 21 % (102) valde att svara ingen erfarenhet. 
 
Vid en jämförelse mellan de olika biblioteken framkommer att CNB har de studenter som 
värderar personalens kompetens högst. 42 % (38) av de studenter som främst använder CNB 
ger personalens kompetens betyget fyra och 40 % (36) ger högsta möjliga betyg, fem. 
Motsvarande siffror för HUB är 40 % (38) respektive 26 % (25) och HumSam 38 % (79) 
respektive 29 % (59).  
 
TekNat har en annorlunda fördelning, då majoriteten, 52 % (47), av de studenter, som har 
angett att de främst använder biblioteket, har valt att svara ingen erfarenhet angående deras 
uppfattning om personalens kompetens. Motsvarande siffror för de andra biblioteken är 
HumSam 16 % (33), HUB 11 % (10) och CNB 7 % (6). 25 % (23) av de studenter som främst 
använder TekNat ger personalens kompetens betyget fyra och 12 % (11) ger det högsta 
betyget fem. 
 
Personalens bemötande av användarna är mycket viktigt och kan vara avgörande när 
studenterna väljer att använda sig av biblioteket och informationsdiskens tjänster eller inte. 
Studenterna ombads därför att ange sin uppfattning om personalens bemötande vid deras 
senaste biblioteksbesök och värdera detta på en femgradig skala där fem stod för mycket 
vänligt och ett för inte alls vänligt. 
 
Frågan löd: Vid ditt senaste besök – vad var ditt intryck av personalens bemötande? 
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Majoriteten av studenterna är mycket nöjda med det bemötande de fått av personalen. 35 % 
(173) ger bemötandet högsta möjliga betyg, fem, på en femgradig skala och 31 % (154) ger 
betyget fyra. 16 % (78) valde att ge det neutrala betyget tre och 14 % (67) valde att svara 
ingen erfarenhet.  
 
En uppdelning på de olika biblioteken visar att de studenter, vilka främst använder CNB är de 
studenter som är mest nöjda med det bemötande de fått. 48 % (43) ger bemötandet högsta 
möjliga betyg och 33 % (29) ger betyget fyra. Motsvarande siffror för HUB är 41 % (39) 
respektive 35 % (34) och för HumSam 31 % (64) respektive 35 % (73).   
 
TekNat har en annorlunda uppdelning, då den största gruppen, 43 % (40), av studenterna som 
främst använder TekNat har valt att svara ingen erfarenhet. Andelen som har valt det 
svarsalternativet är betydligt lägre vid de andra biblioteken, HumSam 7 % (15), HUB 5 % 
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(fem) och CNB 1 % (ett). 25 % (23) av de studenter, som främst använder TekNat, ger 
personalens bemötande det högsta betyget fem och 18 % (16) ger betyget fyra. 
 
Det neutrala betyget tre angavs av 18 % av de studenter som främst använder HumSam (37) 
och HUB (17). Motsvarande siffra för de andra biblioteken är CNB 15 % (13) och TekNat  
10 % (9). 
 
4 % av de studenter som främst använder HumSam (8) och de som använder TekNat (4) ger 
personalens bemötande betyget två. 4 % (9) av de studenter som främst använder HumSam 
ger personalens bemötande lägsta möjliga betyg, ett. Inga av studenterna som använder de 
andra biblioteken ger personalens bemötande ett så lågt betyg. 
 
Ytterligare en viktig faktor, förutom själva bemötandet, som påverkar studenternas upplevelse 
av biblioteket och informationsdiskens tjänster är om personalen avsätter tillräcklig tid för att 
försöka hjälpa varje enskild student, eller om personalen av studenten upplevs som stressad 
och därför ger ett mindre hjälpsamt intryck. Situationen kan också vara den motsatta att 
studenten istället anser att personalen tar för mycket av dennes tid i anspråk för att lösa det 
aktuella problemet. Studenterna ombads därför att, utifrån sina erfarenheter vid det senaste 
besöket, ange om de ansåg att personalen gav deras problem ’lagom’ mycket tid och om de 
fick sitt ärende uträttat. Majoriteten 78 % (390) av de svarande anser att personalen tog sig tid 
att hjälpa dem. 5 % (25) är däremot missnöjda och anser att de inte fick tillräckligt med hjälp. 
17 % (84) har valt att svara ingen erfarenhet.  
 
En uppdelning på bibliotek ger att 94 % (84) av dem som i första hand använder CNB anser 
att personalen tog sig tid att hjälpa dem. Motsvarande siffra för HUB är 86 % (83), HumSam 
81 % (168) och TekNat 51 % (47).  
 
Det största antalet missnöjda finns bland de studenter, som främst använder HumSam 7 % 
(14). Andelen missnöjda bland HUB:s studenter är i stort sett densamma 6 % (5). Endast 1 % 
(1) av CNB:s studenter är missnöjda med den tid som personalen använde för att hjälpa 
honom eller henne.  
 
3 % (3) av de studenter som främst använder TekNat är missnöjda med den tid personalen 
använde för att hjälpa dem. 46 % (42), av TekNat:s studenter har dock valt att svara ingen 
erfarenhet. Andelen studenter som valt att svara ingen erfarenhet vid de andra biblioteken är 
12 % (25) för HumSam, HUB 8 % (8) och CNB 3 % (3). 
 
Bland övriga studenter är 57 % (8) nöjda med den tid personalen använde för att hjälpa dem 
och 43 % (6) har valt att svara ingen erfarenhet.  
 
På frågan ”Tyckte du att personalen tog för mycket av din tid i anspråk?” svarade majoriteten, 
81 % (402), att de inte ansåg att så var fallet. Endast 2 % (10) ansåg att personalen upptog för 
mycket av deras tid. 17 % (85) har valt att svara ingen erfarenhet. 
 
Vid en uppdelning per bibliotek framkommer att andelarna i stort sett är likvärdiga förutom 
att andelen, som valt att svara ingen erfarenhet, är större bland de studenter som i första hand 
använder TekNat 46 % (42) jämfört med de andra biblioteken, 12 % (24) HumSam, 8 % (8) 
HUB och 5 % (5) CNB. 
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Av de övriga studenterna, har 57 % (8) valt att svara nej på frågan om personalen tog för 
mycket av deras tid i anspråk och resterande 43 % (6) har svarat ingen erfarenhet.  
 
Nästa fråga var: Tyckte du att du fick ditt ärende uträttat? Majoriteten, 80 % (401), av 
studenterna anser att de fick sitt ärende uträttat. 5 % (25) anser att de lämnade biblioteket med 
oförrättat ärende. Flera av de studenter, som svarade nej, har valt att förklara varför i de egna 
kommentarerna. Det vanligaste angivna skälet till att ärendet inte kunde uträttas är att den 
efterfrågade boken var utlånad eller saknades. 14 % (69) av studenterna har valt att svara 
ingen erfarenhet. 
 
En uppdelning på bibliotek visar att CNB har högst andel studenter, som anser att de fick sitt 
ärende uträttat, med 94 % (85). Motsvarande siffror är HUB 89 % (85), HumSam 85 % (176) 
och TekNat 51 % (47).  
 
Högst andel studenter som anser att de inte fick sitt ärende uträttat har HumSam och HUB 
med 6 %, (12) respektive (6). Nästan lika många har TekNat med 5 % (5) och CNB med en 
något lägre andel, 2 % (2).  
 
Återigen har TekNat en betydligt högre andel studenter som har valt att svara ingen erfarenhet 
44 % (40), jämfört med HumSam 9 % (19), HUB 4 % (4) och CNB 3 % (3). 
 
Av de övriga studenterna har 57 % (8) valt att svara ja på frågan om de anser att de fick sitt 
ärende uträttat och resterande 43 % (6) har svarat ingen erfarenhet.  
 
4.1.4.1 Studenternas kommentarer om informationsdisken  
 
Totalt kom det in 66 egna kommentarer om informationsdiskarna. Av dessa var majoriteten 
mycket positiva, men det finns även en hel del konstruktiv kritik. 
 
Ett flertal studenter framhåller hur viktiga personalen och informationsdiskarna är för 
biblioteksanvändarna. ”Om jag någon gång skulle behöva vända mig till ett bibliotek är det 
informationsdisken jag uppsöker först.” [TekNat]; ”bra att den finns, jag har ofta svårigheter 
att navigera mig bland alla hyllor.” [CNB]; ”Utan bibliotekspersonalen skulle jag fått lägga 
ner mina studier, för lärarna sköter bara sina lektioner. Inget mer.”[CNB] 
 
Ett problem som tas upp av flera studenter är att bibliotekspersonalen upplevs vara för 
högljudd. ”Bra att det är uppdelat i Norrköping så att det är en infodisk och en lånedisk. 
Däremot förstår jag inte hur […] i infodisken kan prata så högt jämt! Det är störande när man 
sitter uppe och försöker läsa.”; ”måste de prata så högt. Det är ändå ett bibliotek och idkarna 
gör som personalen, talar högt..” [HUB]  
 

I teknat bibblan har bibliotekarierna en alldeles för hög ljudnivå då de pratar, oavsett om det är 
med en ”kund” eller med varandra. Många sitter i bibblan och pluggar, antingen i båsen eller vid 
borden. Och en av dem, […] hörs fanimej över hela b-bibblan, trots att man sagt till […] ngr 
gånger att sänka rösten. Ni borde sätta upp en lapp med ”tystnad” som vätter in mot disken, 
eftersom de är de enda som inte kan hålla en vettig ljudnivå. Alla studenter klarar av att hålla en 
låg profil, så då ska väll för farao de också klara av det….  

 
Ett annat problem som tas upp är att informationsdiskarna under kvällstid är obemannade 
eller sköts av studentmedhjälpare. 
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Tyvärr är det ofta studenter som står där på helger/kvällar. Det kanske är ett måste för att 
biblioteket skall hållas öppet, men de kan inte hjälpa till med problem. De kan (givetvis) inte lika 
mycket som de ordinarie biblotikarierna. Oftast är personalen tillmötesgående och 
hjälpsamma.[HUB] 

 
De långa köerna som ibland uppstår upplevs också som ett problem av studenter med 
pressade scheman. En student i Norrköping skriver. ”När det är lång kö borde det finnas mer 
personal. Oftast är vi upptagna under passen och har kanske bara 30 min på oss att låna en 
bok och att sedan förflytta oss till ex Bomull eller Gropen.”  
 
Samma problematik tas upp av en student vid Filosofiska fakulteten i Linköping: ”Det kan ta 
lång tid att stå i kö och vänta på att få hjälp.”  
  
En del studenter upplever också att personalen är stressad och mindre intresserad av att hjälpa 
till, t ex skriver en student vid Hälsouniversitetet: 
 

Ofta känns det som att de är trötta på att hjälpa alla studenter som tycks ha samma frågor. De 
verkar tycka att man absolut ska pröva själv och krångla mycket innan man har rätt att be om 
hjälp. Artikelsökningskurser i Pubmed borde finnas oftare! För min del passade ingen av höstens 
tider pga praktik osv. 

 
Ett annat exempel kommer från en student i Norrköping: ”Ofta visas en tendens till tidsbrist 
hos de anställda, vilket gör att man hellre går vilse i biblioteket än frågar. Dock är det inte 
alltid så.”.  
 
Det är också varierande hur mycket hjälp personalen är villig att ge och hur mycket de anser 
att studenterna ska klara av själva; ”Det är lite olika vem man patar med. En del kan till och 
med följa med och leta efter bok åt mig, medan en del ger info om på vilken bokstav jag ska 
leta. De flesta är ändå väldigt hjälpsamma.” [HumSam] 

 
Behöver sällan hjälp mer än att ställa mig på kö, någon gång per termin. Blandat bemötande, de 
flesta är mycket proffsiga mne det finns en och annan paragrafryttare. Tyvärr kan jag inte namnet 
på den jag främst tänker på.[HumSam]  

 
Personalen, i alla fall i Norrköping, tycker jag är väldigt varierande. En del tar sig verkligen tid att 
hjälpa till och engagera sig i vad man som student behöver hjälp med men ibland kan jag känna 
mig ivägen och de kan tycka att det kan du söka uppp själv på nätet. Jag som student vill ju ha tips 
och råd och det kan jag inte få av en dator, det vill jag ha av en riktig människa![CNB] 

 
Ett flertal studenter påpekar att personalens bemötande och kompetens är mycket varierande. 
 

Vid mitt senast besök var jag på HUB och det var de väldigt trevliga och hjälpsamma samt 
kompetenta men på TekNat får man ofta som svar på en fråga ”du kan söka i datorn där borta” och 
jag kan säga det att jag om jag kunde och hade hittat det jag skulle där så skulle jag inte prata med 
dem!  
 
Det beror på vem som sitter där. Ibland sitter det ingen alls där, ibland finns där någon som tar upp 
alldeles för mycket tid fast det från början står klart att man inte kommer få den hjälp man söker, 
då är det bättre att de säger att de inte vet. Ibland är det dock ett både vänligt och professionellt 
bemötande.”[HumSam]  

 
”Jag tycker att personalen vid informationsdisken är värda mycket beröm. Visserligen finns 
det nâgon gâng som nâgon har verkat sur, men vem som helst kan ju ha en dâlig dag. Tack 
säger jag.” [HumSam], ”personalen har goda kunskaper och har alltid kunnat hjälpa mig 
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tillfredställande dock har […] inom personalen en otrevlig ton och en överlägsten attityd 
vilket är väldigt tråkigt att bli bemött med.” [HumSam] ; ”beror ju på vem det är som står i 
disken. Vissa är trevligare än andra. Precis om det alltid är ute i samhället.” [CNB] 
 
Några studenter har valt att kommentera personalens kompetens. De flesta är mycket nöjda,  
t ex skriver några Norrköpingstudenter: ”Man får adekvat hjälp och vägledning av dem.”; 
”Bra källa om man inte kan hitta informationen själv. Oftast bra kompetens och hjälpsamma 
personer.”; ”Personalen vid CNB är mycket trevliga och kunniga, en eloge till dem!”  
 

Mina erfarenheter av bibliotekspersonalen är mycket goda. Till skillnad från personalen på 
Stasbiblioteket i Norrköping så är personalen alltid trevlig och hjälpsam. De sitter dessutom på en 
fantastisk kompetents. De har förvånat mig många gånger med hur kunniga de är inom de mest 
skilda områden. Och om de någon gång inte vet svaret på en fråga så anstränger de sig alltid för att 
ta reda på det. 

 
Tre studenter vid Filosofiska fakulteten i Linköping skriver om personalen vid HumSam: 
”Personalen verkar mkt kompetent och hjälpsam”, ”Mycket bra informationsdisk!”; 
”Personalen har i mina tre år av studier alltid varit hjälpsamma och väl kompetenta.” 
 
Några studenter anser dock att personalens kompetens inte räcker till för att ge dem den hjälp 
de behöver: ”hittar oftast lika bra eller bättre själv” [HumSam]; ”ofta hittar inte de heller den 
tidskrift jag söker trots att den ska finnas enligt datakatalogen.”[HUB] 
 
Många studenter framhåller hur nöjda de är med det bemötande de har fått. Framförallt är det 
personalen vid HUB som får mycket beröm: ”De är kanske lite tråkiga men hjälpsamma”,  
”Personalen på HUB är jättetrevliga hjälper alltid till. De är dem jag kommer att sakna när jag 
slutar mina studier på HU.”; ”Helt suverän hjälp. När man själv inte har så bra koll på vilka 
böcker man egentligen söker efter så är de till stor hjälp med att genom att ställa frågor hjälpa 
en att hitta lämpliga böcker.”; ”Personalen på HUB skall ha eloge!! Så otroligt trevliga och 
hjälpsamma allihop. Man blir glad bara man ser dem.” 
 
Även vid de andra biblioteken får personalen beröm. Två studenter vid Tekniska högskolan 
skriver: ”Mycket nöjd med informationsdisken. Guldstjärna.. : )”; ”Jag har altiod fått ett 
vänligt bemötande av dem och de har utfört vad jag har önskat.” 
 
Personalen på CNB får också mycket beröm: ”Vänlig, hjälpsam och kunnig personal.”, 
”Jättetrevliga, proffsiga, hjälpsamma.”; ”en mycket bra och värdefull resurs!” 
 
Två studenter vid Filosofiska fakulteten skriver om personalen på HumSam, ”Bra! Skönt att 
det finns folk som är kunniga och hjälpsamma. Rationalisera inte bort personalen! De 
behövs.” ;”Oftast mycket trevligt bemötande. Jättebra, jag pratar mycket hellre med en 
människa än håller på och klickar i en dator …”. 

 
Två studenter har även valt att kommentera personalen i HumSam’s lånedisk med både ris 
och ros: ”En del personal som står i utlåningsdisken är mycket otrevliga och inte alls 
tillmötesgående. Om man frågar något så möts man av en tråkig attityd” 

 
Jag betalade böter senast jag var där. Hon hade humor. Sånt uppskattar jag. Människor som ser 
glada ut och verkar trivas fastän man har att göra med folk som glömt lämna in sina böcker. 
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4.1.5  Bibliotekets undervisning 
 
Biblioteket har som ambition att genom undervisning i informationshantering medverka till 
att: 

- studenterna vinner kunskap och lär sig behärska verktyg som gör studierna effektivare, som 
underlättar uppsatsskrivande och möjliggör för var och en att ta ett växande ansvar för sitt eget 
kunskapssökande 

- studenterna lär känna traditionella tryckta källor och får praktisk övning i hur man kan ta hem 
fakta och texter från bibliotekets elektroniska databaser, e-tidskrifter och e-böcker och från den 
fria webben 

- studenterna får insikt i informationskällornas mångfald och förståelse av vikten av att välja rätt i 
informationsflödet, att kritiskt värdera information och att beakta vetenskaplighet i texter. 
(Wedborn 2003, s. 16) 

 
Inför arbetet med den första uppsatsen erbjuder biblioteket studenterna undervisning där 
sökstrategier och bibliotekets ämnesspecifika resurser presenteras. Vid detta tillfälle får 
studenterna själva söka fram material och diskutera källkritik. Ytterligare ett 
fördjupningstillfälle erbjuds där sökmetodiken förfinas. Dessa kurser beställs av 
institutionerna eller kursansvariga, vilket leder till skillnader mellan de olika programmen. 
Biblioteket ger poänggivande kurser i informationssökning och det finns kurser där 
kontaktbibliotekarier deltar som handledare och i examinationen, t ex inom 
Miljövetarprogrammet. (Wedborn, 2003, s. 18ff) Sammanlagt hölls ca 2 200 formella 
undervisningstimmar i LiUB:s regi under 2005 och ca 5 200 studenter deltog (Statistiska 
Centralbyrån, 2005, s. 28 Tabell 7). 
 
Undersökningens studenter, som läser på termin fem, bör med andra ord ha deltagit eller haft 
möjlighet att delta i bibliotekets undervisning vid minst ett tillfälle utöver 
biblioteksintroduktionen. För att ta reda på hur stora dessa skillnader är och hur studenterna 
har upplevt undervisningen ombads de att svara på ett antal relaterade frågor. I de egna 
kommentarerna framgår dock att det har funnits en osäkerhet bland de svarande om 
biblioteksintroduktionen som behandlades i första avdelningen, räknades in bland bibliotekets 
utbildningar. Det kan därför inte uteslutas att studenternas uppgifter och omdömen även kan 
avse introduktionen. 
 
Den första frågan som ställdes angående undervisningen var: Har du deltagit i något 
undervisningstillfälle som biblioteket erbjudit? 
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Figur nr 10: Deltagande i undervisning, per fakultet
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Drygt hälften, 55 % (271), av de svarande har deltagit i någon av bibliotekets utbildningar. 
Det är dock stor skillnad mellan de olika fakulteterna. Vid Hälsouniversitetet har hela 88 % 
(81) av studenterna deltagit i bibliotekets undervisning. 54 % (133) av studenterna vid 
Filosofiska fakulteten har också deltagit, men vid Tekniska högskolan är situationen 
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annorlunda. Endast 29 % (34) av dessa studenter har tagit del av biblioteksundervisningen.  
Bland de studenter som inte har angivit vilken fakultet de tillhör har 64 % (23) deltagit i 
undervisningen.  
 
För att undersöka hur bibliotekets undervisning motsvarar studenternas behov och 
förväntningar ställdes frågan: Hur värderar du biblioteketsundervisnings betydelse för dina 
studier?  
 
42 % (206) av studenterna valde att svara ingen erfarenhet. Av studenterna vid Tekniska 
högskolan är andelen ännu högre, 65 % (77). Vid Filosofiska fakulteten har 43 % (105) valt 
svarsalternativet ingen erfarenhet och bland de övriga är andelen 32 % (12). 
Hälsouniversitetets studenter har en betydligt lägre andel studenter som har valt att svara 
ingen erfarenhet, 13 % (12). 
 
Nästa fråga var: Hur nöjd är du med bibliotekets undervisning? 45 % (218) av studenterna 
valde att svara ingen erfarenhet. Tekniska högskolan har den högsta andelen, då 72 % (84) av 
studenterna har valt det svarsalternativet. Motsvarande andel vid Filosofiska fakulteten är 44 
% (109), Övriga 35 % (13) och Hälsouniversitetet 13 % (12). 
 
Värderingen och betygsättningen av bibliotekets undervisning har med andra ord gjorts av en 
mindre grupp studenter än vad som skulle vara önskvärt. Av de studenter, som har valt att 
värdera undervisningens betydelse på en femgradig skala där fem står för mycket viktig och 
ett för oviktig är fördelningen mellan de olika svarsalternativen ganska jämn. 16 % (81) valde 
att ge värderingen ett och två. 18 % (88) valde det neutrala svarsalternativet tre och 17 % 
(120) värderade undervisningens betydelse till fyra och fem.  
 
Därefter ombads studenterna ange hur nöjda de är med bibliotekets undervisning på den 
femgradiga skalan där fem stod för mycket nöjd och ett för mycket missnöjd.  
 
Betygsättningen av undervisningen följer ett likartat mönster. 11 % (55) av studenterna ger 
den låga betyg, d v s ett och två. Det neutrala betyget tre valdes av 18 % (93) av studenterna 
och en fjärdedel av studenterna, 25 % (125), gav höga betyg, d v s fyra och fem.  
 
Resultatet av studenternas värdering och bedömning av bibliotekets undervisning redovisas i 
följande tabell. 
 
 Tabell nr 8: Studenternas värdering och bedömning av bibliotekets undervisning 
Del av LiU Värdering Antal

svar 
Ingen  
erfarenhet 

m Diskrepans 

Betydelse 495 206 3,15  Totalt LiUB 
Bedömning 491 218 3,33 0,18 
Betydelse 247 105 3,23  Filosofiska fakulteten 
Bedömning 245 109 3,27 0,04 
Betydelse 92 12 3,44  Hälsouniversitetet 
Bedömning 92 12 3,40 -0,06 
Betydelse 119 77 2,38  Tekniska högskolan 
Bedömning 117 84 3,36 0,98 
Betydelse 37 12 3,08  Övriga 
Bedömning 37 13 3,38 0,30 

m  = medelvärde av studenternas värdering 
diskrepans = Skillnaden mellan studenternas summerade värdering av tjänstens betydelse och bedömning av 
tjänstens utförande. (Se avsnitt 3.1.1 Bearbetning och analys.) 
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Studenternas tillfredställelse med bibliotekets undervisning beräknades, enligt den tidigare 
nämnda formeln. Återigen framkom inga större diskrepanser. Skillnaden mellan förväntningar 
på och upplevelse av bibliotekets undervisning är mycket små. Den största diskrepansen finns 
i studenterna vid Tekniska högskolans värdering, men andelen som har valt svarsalternativet 
ingen erfarenhet är mycket hög i synnerhet bland studenterna vid Tekniska högskolan. 
 
4.1.5.1 Studenternas kommentarer om bibliotekets undervisning 
 
Totalt har 56 studenter kommenterat bibliotekets undervisning. Kritiken är stundtals hård, 
men det finns även många positiva omdömen. 
 
Ett antal av kommentarerna innehåller ett förtydligande att deras svar angående bibliotekets 
undervisning har avsett introduktionen. Det verkar vara ett generellt problem, då det är svårt 
att särskilja biblioteksintroduktionen och bibliotekets undervisning i informationssökning i 
synnerhet då alla studenter inte har haft tillfälle att delta i den sistnämnda. De kommentarer 
som uttryckligen handlar om biblioteksintroduktionen har överförts till avdelningen 
information om bibliotekets tjänster. 
 
Det framkommer också av kommentarerna att inte alla studenter har haft tillfälle att delta i 
undervisningen och har begränsade kunskaper om densamma. T ex skriver två studenter på 
Tekniska högskolan skriver: ”Visste inte om att de fanns, vet inte vad de handlar om.”; ” Vad 
jag vet har vi inte haft några tillfällen”. 
 
Kritiken angående bibliotekets undervisning är omfattande; En student vid Tekniska 
högskolan ”Med tanke på hur mycket (lite) det finns att lära ut om biblioteken så är det svårt 
för dom att misslyckas.” En student vid filosofiska fakulteten ger uttryck för en något mer 
positiv inställning, men är inte heller helt nöjd: ”Bibliotekets undervisning ingår i min 
utbildning som en del av att förbättra informationssökning och känna till var man kan hitta 
den informationen som man söker efter. Oftast bra, ojämn kvalite på utbildningstillfällena.”; 
”Det fungerar inte med att enbart ha personal som inte är ämneskunniga, särskillt inte på 
utbildningstillfällen.”; ”Det var en dryg och otrevlig stämning och jag lärde mig väldigt lite 
om hur jag själv ska söka de uppgifter jag behöver”.  
 
Precis som med hemsidorna framkommer svårigheterna med att anpassa nivån på ett sätt som 
passar alla: ”Den var på för hög nivå”; ” fick mest lära sig sånt man redan vet”; ” Det gick 
alldeles för fort och man hann inte med i instruktionerna.”; ”Utbildningstillfället gav mig 
ingenting. Då skall sägas att jag är väldigt datorvan sen innan.”   
 

Alldeles för snabbt genomförande. man hinner inte fatta och minnas i det tempot tyvärr. Vore 
bättre med olika steg; en för verkliga nybörjaer som inte fattar någonting och behöver tid! Och för 
de som är snabba och vill slippa sitta poch vänta på de som är nybörjare och vänta på de frågor de 
har att ställa. 

 
Det vanligaste temat i kritiken är att det var för mycket information på för kort tid. Denna kritik 
gäller både biblioteksintroduktionen och de övriga undervisningstillfällena: ”Hade gärna haft 
en till och mer uppdelat inte allt på en gång.” ; ”Informationen om biblioteketn i T1 är bra. Men 
det är mycket att ta in på en gång och det går väldigt snabbt. Har nog faktiskt lärt mig mer 
efterhand som utbildningen har fortgått. Men det är inte dumt med en genomgång ändå”. 
 
Mer positiva till bibliotekets undervisning är tre studenter vid Hälsouniversitetet: ”Bra att man 
kan boka en tid och få adekvat hjälp.”; ”Vi fick ett resurstillfälle i artikelsök, det var mycket 
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uppskattat att man tog sig tid till det.”; ”bra när man behöver hjälp med att söka relevanta 
vetenskapliga artiklar till uppsatser och rapporter.”. En student vid Tekniska högskolan 
”Borde finnas som val i varje årskurs. Verkligen väl spenderad tid.” 
 
Ett flertal studenter vid Filosofiska fakulteten och Hälsouniversitetet framhåller också att de 
gärna skulle vilja ha mer undervisning: ”Jag skulle vilja gå en kurs i informationssökning.”; 
”Bör vara flera och schemalagda”; ”Att bli erbjuden utbildning av biblioteket är suveränt. När 
man skriver sina examinationsarbeten är det viktigt att hitta bra material på ett så snabbt och 
smidigt sätt som möjligt.” 
 

Det vore bra med fler tillfällen, fortlöpande under utbildningen. Det ändrar sig så mycket vilken 
sorts information man letar efter ( artiklar/ böcker/ statistik..) och man kommer inte ihåg hälften av 
det som sas på det första tillfället även om jag minns att undervisningen var bra. Det som inte är 
aktuellt just då får inte plats i huvudet. 
 
Det var så länge sen undervisningen ägde rum. det skulle varit bra med en repetitionskurs i 
informationssökning vad gäller i alla fall artiklar nu under senare terminer när man börjar få mer 
användning av att söka artiklar. Under mina första terminer sökte jag bara artiklar under HEL-
kursen, undervisningstillfället och till seminarieuppgifter. 

 
Några studenter påpekar att undervisningen låg tidsmässigt fel i deras utbildning. T ex skriver 
fyra studenter vid Hälsouniversitetet; ”Utbildningstillfället låg tidigt vid studiernas början. det 
var svårt att ta till sig, förstå och tillämpa det man lärde sig då. Först på senare tid har jag fått 
lära mig själv hur man ex letar efter artiklar via biblioteket.”; ”Utbildningstillfället var i 
början av termin 1, skulle även behövas senare då jag kommit in i studierna mer och har fått 
en större förståelse för vad och varför jag ska söka efter.” 

 
I min utbildning låg undervisningen fel, tidsmässigt. Vi förstod inte hur viktigt det var och 
använde oss inte av kunskapen direkt. När vi sen behövde kunskapen hade den fallit i glömska och 
vi var tvugna att tjata halvt ihjäl all bibliotekspersonal. Men dom har visat stort tålamod och varit 
mycket behjälpliga 
 
Vad jag kommer ihåg så var det jättetråkigt. Man fick sitta i en datorsal och så var det någon slags 
genomgång. Jag kommer ihåg att jag tyckte att genomgången skulle kunnat gjorts bättre. Sen var 
det kanske fel tidpunkt. Antar att det var i början av studierna. Det skulle vara bättre (för en 
teknolog) att ta sådan information på vårkanten i ettan, då allt lugnat ner sig och man kommit in i 
det ganska hetsiga tempot. Information i början av skolan försvinner lätt i bruset av allt nytt. 

 
Ett antal av studenterna påpekar att undervisningen säkert är nyttig, men att 
undervisningstillfällena var tråkiga och ointressanta: ”Det var inte sâ inspirerande, men 
mycket intressant.”; ”Lite långrandig, men informativ”; ”Det kanske inte var den roligaste 
föreläsningen jag varit på, men det är ju väldigt mycket möjligheter till informationssökning 
man går miste om då man inte känner till tjänsterna.” 
 
4.1.6  Övriga upplysningar 
 
I slutet av enkäten fanns även utrymme för studenterna att komplettera med sådant som de 
ville tillägga eller berätta för oss. 91 studenter valde att utnyttja den möjligheten! Ett resultat 
som är över all förväntan. Kommentarerna har sammanställts efter tema och återfinns i 
fulltext i bilaga 2. Kommentarerna handlar om öppettiderna, lånesystemet, önskemål om 
utökat och mer uppdaterat bokutbud, lokalerna, ljudnivån, personalen, förslag på frågor som 
borde ha ingått i enkätundersökningen och mer allmänna upplysningar. De kommentarer som 
specifikt hör samman med något av våra undersökningsområden har förts över till respektive 
avdelning/tema. 

 
 

62



 
4.2 Sammanställning av intervjuresultat 
 
Här följer en presentation av informanterna tillsammans med en kort genomgång av deras 
studiekontext och utbildningsprograms lärandemål utifrån de aktuella kursplanerna. Dessutom 
ges en sammanställning av de intervjuer som genomförts samt resultatet av den semantiska 
differentialen som presenteras i tabellform. 
 
4.2.1 Informanterna och deras studiekontext 
 
Anna är 42 år och går Socionomprogrammet, med inriktningen social omsorg, SOMS, vid 
LiU. Inriktningen utbildar socionomer som arbetar med lednings- och verksamhetsansvar 
inom omsorg för äldre och funktionshindrade samt handläggare som bedömer människors 
behov av hjälp och stöd. Utbildningen förbereder även för forskning och utvecklingsarbete. 
Utbildningen bedrivs med hjälp av PBL, problembaserat lärande, som särskilt betonar ett 
självständigt och livslångt lärande. Det innebär ett undersökande, kritiskt förhållningssätt till 
både lärande och kunskap. Studenten förbereds för ett yrkesliv där den snabba 
kunskapsutvecklingen gör att kunskaper ständigt måste förnyas. I utbildningsplanens mål 
anges att studenten ska visa en kommunikativ förmåga, visa förmåga till samverkan både 
inom och mellan organisationer i det globala samhället samt visa förmåga till ett flexibelt 
förhållningssätt (Socionomprogrammet, med inriktning social omsorg, 2006) 
 
Calle är 21 år och går programmet Samhälls- och kulturanalys, SKA vid LiU. Det är en 
tvärvetenskaplig utbildning som överskrider gränserna mellan olika ämnesområden för att 
därmed ge möjlighet att förstå komplexa samhällsförändringar och problem. Utbildningen vill 
med diskussioner skapa förståelse för olika vetenskapliga perspektiv. Teoretisk bredd 
kompletteras med metodfördjupning och studenten får lära sig genomföra fältarbeten, 
intervjuteknik, olika sorters text- och dokumentanalys samt enklare statistikbehandling, vilket 
ska ge en bred analytisk kompetens. Studierna bedrivs med studentaktiva arbetsformer vilket 
inkluderar grupparbeten och självständigt kunskapssökande. Kritiskt tänkande präglar också 
utbildningen. Studenten ska kunna formulera och presentera samhällsanalyser på ett 
pedagogiskt och argumenterande sätt samt nå en grundläggande förståelse för normer, 
värderingar och förhållanden i samhället. Utbildningsplanens mål stöder sig allmänt på de mål 
som anges i 1 kap. 9 § högskolelagen. Därutöver ska studenten kunna bedöma, kritisera, 
analysera och värdera kunskap samt utveckla ett eget kritiskt och etiskt gott förhållningssätt 
(Samhälls- och kulturanalys, 2006) 
 
Lena är 26 år och går Lärarprogrammet med inriktning årskurs 4-9 vid LiU. Utbildningen är 
dels förlagd till arbetslivet genom praktik, dels till universitetet. Studenten har nära kontakt 
med förskolans, skolans och fritidshemmets verksamhet. Under hela utbildningen är också 
studenten placerad i ett arbetslag i någon av dessa verksamheter där möjlighet ges att prova 
och utveckla en yrkeskompetens. Studenten ska ta aktiv del i verksamheten och utforska den 
ur olika perspektiv. En stor del av lärandet sker i en arbetsgrupp med fem till sju studenter, 
vilka tillsammans planerar och genomför olika kursuppgifter för att utveckla förmågan att 
arbeta i arbetslag. Studenten tränar även på att söka litteratur, tolka texter, identifiera problem 
samt se alternativa lösningar och konsekvenser av olika ställningstaganden. Lärarutbildningen 
är tvärvetenskapligt organiserad, vilket innebär att studenten läser kurser med innehåll från 
olika ämnen. Utbildningen är också utforskande och problemorienterad. Det innebär att man 
individuellt eller i grupp bearbetar egna såväl som givna frågeställningar. Utbildningen 
förbereder för det viktiga uppdrag lärare har i egenskap av arbetsledare och handledare i 
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barnens utveckling och lärande, men också i arbetet med att utveckla verksamheter. Även i  
denna utbildningsplan anges de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt att studenten 
ska utveckla en god, social förmåga och självkännedom samt ta ansvar för sitt eget lärande. 
Studenten ska också utveckla sin förmåga att hantera informationsteknik och ta ställning till 
när och varför datorn är ett möjligt pedagogiskt hjälpmedel.  Studenten ska även medverka till 
att stödja och stimulera andra studenters utveckling och lärande. (Lärarprogrammet med 
inriktning årskurs 4-9, 2006) 
 
Sofie är 26 år och går programmet Personal- och arbetslivsvetenskap, PA-programmet vid 
LiU. Studierna på programmet bygger på samverkan mellan flera olika ämnen. Främst 
beteende- och samhällsvetenskap, ekonomi samt juridik. Aktuell forskning har inflytande på 
utbildningens innehåll och flertalet lärare forskar inom områden som har direkt anknytning till 
programmet t ex lärande i arbetet, ledarskap och utveckling av grupper och organisationer. 
Kontakt med företag inleds i början av utbildningen och pågår under resten av studietiden. 
Syftet är att kunna göra undersökningar och utföra projektarbeten med nära anknytning till 
vad som händer och sker i företag och organisationer. Som student förs under pågående 
studier en diskussion med människor vilka är verksamma i arbetslivet, för att få en bra 
koppling mellan teori och praktik. Genom ett mentorsprogram får studenten även möjlighet 
att under en längre tid ha kontakt med en egen mentor, som är yrkesverksam inom 
utbildningens område. I utbildningsplanen anges att utbildningens syfte är att den studerande 
ska förvärva allmänna och grundläggande kunskaper samt färdigheter som fordras för ett 
självständigt, kritiskt och utvecklande arbete. Studenten ska även utveckla sin förmåga att 
kunna identifiera, strukturera och analysera problem, att förstå grundläggande sammanhang 
samt att växla mellan olika kunskapsperspektiv. Utbildningen ska också präglas av allsidighet 
och kritisk granskning. (Personal- och arbetslivsvetenskap, 2006) 
 
Maria är 26 år och går på programmet för Högskoleingenjörer i medie- och 
kommunikationsteknik vid Linköpings universitet. Utbildningen syftar till att uppehålla och 
utveckla den kompetens som fordras för att effektivt och tidsenligt utnyttja teknik i samhällets 
och individens tjänst. Den ska också ge förmåga att tillämpa och delta i utveckling av teknik 
med utgångspunkt från en matematisk naturvetenskaplig modellsyn. Utbildningen ska även ge 
kännedom om sambandet mellan den naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen samt 
människans livsmiljö. Studenten ska tränas i att identifiera och formulera problem samt 
inhämta de ytterligare kunskaper som krävs för dess lösning. Utbildningen ska förbereda för 
yrkesverksamhet inom ett brett fält av teknikområden såsom telekommunikation, 
medieproduktion och informationsteknik i olika former. (Högskoleingenjör i medie- och 
kommunikationsteknik, 2006) 
 
Mats är 22 år och går programmet för Civilingenjörer i medie- och kommunikationsteknik 
vid LiU. För högskoleingenjörsutbildningen i media- och kommunikationsteknik gäller 
följande lokala mål: Efter avklarad utbildning ska studenten kunna delta i och leda arbete i 
projektform enligt erkänd projektstyrningsmodell, kunna utveckla nya, innovativa medie- och 
kommunikationstjänster, samt kunna tillämpa och värdera metodik för användarinriktad 
utveckling av distribuerade tjänster. Utbildningen ska även ge en bra grund i de viktiga 
ingenjörsämnena matematik och programmering. Studenten ska självständigt kunna ta till sig 
ytterligare kunskap inom dessa områden. Utbildningen ska förbereda för yrkesverksamhet 
inom ett brett fält av teknikområden som medieproduktion, mobil kommunikation, 
informationsteknik och mjukvaruutveckling i olika former. (Högskoleingenjörer i medie- och 
kommunikationsteknik, 2006) 
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4.2.2 Erhållen information om bibliotekets resurser 
 
Här följer en sammanställning av informanternas uppfattningar om hur de har fått information 
om bibliotekets resurser, samt hur de upplever att deras informationssökning fungerar. 
 
Anna: Anna har fått information om biblioteket via sin utbildning och hon anser det är 
jätteviktigt med den kontakt som bibliotekarier har mot utbildningarna. Hon upplever också 
att biblioteket fått utrymme i studieplanen. Ändå anser Anna att det har tagit tid, sex terminer, 
att lära sig hitta och använda de verktyg som ger den information hon behöver. Anna söker 
mycket engelska artiklar och det har varit svårt att få den rätta inblicken i att söka. Hon anser 
att hennes B-uppsats var lika viktig som C-uppsatsen som hon skriver nu och den krävde 
också vetenskapligt granskade artiklar. Anna har haft möjlighet att delta i 
biblioteksintroduktioner av varierande kvalitet. Hon nämner speciellt en bibliotekarie vid 
CNB som delvis har ansvarat för hennes programs biblioteksintroduktion som mycket bra.  
 

Det har varit basic och utgått från att man inte kan något från början. Bibliotekarien var 
entusiastisk, positiv och mycket engagerad och jag upplevde att bibliotekarien verkligen var 
intresserad av det som visades.  

 
Den helkursinformation som Anna fick vid Humsam-biblioteket anser hon däremot var riktigt 
dålig. Hon upplevde att bibliotekarien var oengagerad med mycket negativt kroppsspråk. 
 

Bibliotekarier är mycket värdefulla personer som absolut måste fungera ihop med studenterna. 
Detta är livsviktigt och ger en bra bas för att våga gå vidare själv och söka information.  

 
 

Calle: När det gäller information om bibliotekets resurser har Calle haft möjlighet att gå 
kortare introduktionskurser i början av utbildningen, men det har han inte utnyttjat.  
 

Min egen nyfikenhet har varit bättre och jag ångrar inte detta val. Det beror mycket på hur man är 
som person, om man vill granska och värdera själv. 

 
I Calles utbildning har lärare hänvisat till biblioteket främst när det gäller referensexemplar av 
kurslitteratur. Detta, upplever han, har varit en förutsättning för vissa kurser där det är stort 
tryck på litteratur. Via Internet har Calle själv ordnat sitt bokbehov men det är nu under hans 
sjätte termin som universitetsbiblioteket blivit viktigare. Calle anser att han behärskar de 
verktyg han behöver för att få tag i information till sina studier. Han upplever annars att det 
finns flera vägar att gå. Man kan fråga en person eller söka i en dator. För Calle är 
kombinationen av människa och teknik viktig.  
 
Lena: Lena fick information om biblioteket under termin ett. Det var en rundvandring och en 
lite allmän presentation om hur det fungerade att söka och låna.  
 

Jag gick på eget initiativ och det kändes som en självklarhet. Många av mina kursare gick också. 
Det var ingen påverkan från några lärare att det skulle vara bra eller viktigt att delta. 

 
Lena anser att en uppföljning på denna rundvandring hade varit jättebra. Det är så mycket nytt 
och mycket information på en gång.  
 
Sofie: Sofie har inte deltagit i någon information eller biblioteksintroduktion om bibliotekets 
resurser.  
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Det ”glömdes bort” av de flesta i min klass. Allt är så nytt i början så man hinner inte riktigt med 
att ta till sig all ny information. De flesta tror att de kan klara ut det mesta själva. 

 
Hon anser att en allmän information först skulle vara bra. Sofie berättar att hon har vänner 
som läser tekniska utbildningar och som inte utnyttjar universitetsbiblioteket alls och det 
tycker hon är synd. Hon anser att det finns mycket de skulle kunna använda. Just 
referenslitteratur är det viktigt att få information om i början. Sofie tror det beror mycket på 
vilken utbildning man går. I PA-programmet har man möjligheten att delta i 
biblioteksintroduktion men hon avstod. Sofie anser att hon behärskar de verktyg hon behöver 
för att få information till sina studier, men hon tror att det säkert är många som har problem. 
När det gäller databaserna känner Sofie att hon möjligen har en kunskapslucka. Hon har 
exempelvis behov av en förteckning av databaser som visar vilka som är lämpligast för 
hennes utbildning.  
 
Maria: Maria fick information om biblioteket i början av utbildningen. Hon anser att hon 
behärskar fysisk sökning av böcker, men att databassökningar är mycket svårare och därmed 
ett problem. Maria upplever att hon inte vet var hon ska börja.  
 

Jag tycker det är första introduktionen av biblioteket och dess resurser som är viktigast och som 
skulle kunna göra att man använder biblioteket mera. Det har också stor betydelse vad läraren 
säger.  Om läraren, till exempel, skulle säga var information finns då ”slukar man det”.  

 
Maria berättar att hon deltog i en grupp som blev guidad i lokalerna och i datasalen. Det 
ingick i utbildningen att vara med så det var inget eget initiativ. De flesta i hennes klass 
deltog. Maria upplevde informationen som något positivt och att det fanns resurser. Hon anser 
möjligtvis att det känns som om informationen skulle ha varit mera integrerad i studierna och 
att den gavs lite för tidigt i utbildningen, vilket gör att den lätt glöms bort.  
 
Mats: Mats berättar att han haft någon timmes biblioteksintroduktion med allmän information 
i början av utbildningen, men det kändes inte speciellt viktigt.  
 

 Men allt är ju ganska nytt i början.  Jag tror den var obligatorisk.  
 
Mats använder främst Internet istället för biblioteket. Han berättar vidare att hans lärare inte 
alls nämner biblioteket och att det inte finns någon koppling alls dit i hans kursplan.  Mats 
känner ändå att han behärskar de verktyg han behöver för att få material till sina studier.  
 
Sammanfattningsvis när det gäller information om bibliotekets resurser har samtliga 
intervjuade fått information i början av sina utbildningar och därmed haft möjlighet att delta 
vid introduktionstillfällen. Enligt fyra var dessa introduktioner frivilliga medan två upplevde 
dem som obligatoriska att delta i. Fyra av de intervjuade har deltagit vid dessa 
introduktionstillfällen och tre upplevde dem som positiva och värdefulla. En tycker dock att 
det inte kändes speciellt viktigt, men tror att det kan ha berott på att allt var ganska nytt i 
början av utbildningen. De två, som valt att inte delta vid något introduktionstillfälle, anser att 
de ändå behärskar de verktyg de behöver för att använda bibliotekets resurser. En av dessa 
anser att hans egen nyfikenhet har varit bättre ur kunskapssynpunkt när det gäller att använda 
sig av bibliotekets resurser. 
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4.2.3 Utnyttjande av bibliotekets resurser 
 
Biblioteket erbjuder fysisk tillgång till litteratur, tidskrifter och tillgång till datorer och 
läsplatser. Den obligatoriska kurslitteratur som finns vid LiU är tillgänglig på det bibliotek 
som finns där kursen är förlagd. Referenskursexemplar av kurslitteratur finns alltid 
tillgängliga. Ges en kurs i Linköping kan det därmed vara problem att få tag i litteraturen i 
Norrköping, i synnerhet referenskursexemplar. Elektroniska resurser som e-böcker och e-
tidskrifter tillhandahålls. Utöver LiUB:s gemensamma hemsida erbjuder även samtliga 
bibliotek sin egen hemsida samt bibliotekssidor för de enskilda kurserna eller programmen. 
Beroende på utbildning finns även ett utbud av så kallade kurshemsidor, som tidigare nämnts, 
för studenterna.  
 
Här följer en redovisning av de frågor som berör informanternas biblioteksanvändning, vilka 
tjänster de använder samt vilket behov de har av bibliotekets tjänster. 
 
Anna: Anna besöker biblioteket regelbundet varje vecka och använder även bibliotekets 
hemsida regelbundet. Hon har inte direkt använt CNB:s hemsida för sin utbildning, men 
använder gärna vissa länkar och söker böcker, artiklar osv. Hon anser att bibliotekets hemsida 
är hyfsad, men att genomgången vid biblioteksundervisningen är bra och nödvändig. Hon 
föredrar att använda databaserna som tillhandahåller vetenskapliga artiklar i fulltext. Denna 
typ av material använde hon redan till sin B-uppsats. E-böcker anser hon att hon inte har 
behov av. De elektroniska tidskrifterna är viktigare. Men det beror nog på vilket program man 
går, tror Anna.  
 

Ibland kan det vara problem med litteraturtillgången. Speciellt när en lärare kanske 
rekommenderar en viss bok. Jag önskar att det blev en bättre dialog mellan lärare-bibliotek för att 
täcka litteraturtillgången bättre.  

 
Anna anser också att hon personligen upplever kort lånetid på litteratur som ett problem.  
 
Calle: Calle besöker biblioteket ganska regelbundet men eftersom han hellre pluggar hemma 
beror biblioteksbesöken väldigt mycket på i vilket skede av kursen han är. Läroprocessen är 
viktig för honom vilket innebär trygga rutiner. Att isolera sig kring informationen är däremot 
bra på biblioteket. Calle upplever biblioteket som en stor trygghet och att det känns lugnt att 
ha tillgång till CNB. Han tycker att biblioteket inte bara ska vara en helpdesk där man hämtar 
böcker o s v Det är viktigt för honom personligen att få titta runt själv. Calle använder ofta 
bibliotekets hemsida dagligen. Faktiskt oftare än han besöker biblioteket. Det kan vara för att 
kolla tryckår, förlagsort o s v till en bok. Han anser att bibliotekets hemsida har en konsekvent 
utformning men att det möjligtvis är lite dåliga uppdateringar vilket även gäller kursens 
bibliotekshemsida som han sällan använder. Calle har inte haft några tekniska problem vid 
inloggningar trots att han studerar på oregelbundna tider. Det har fungerat kvällar och helger. 
Calle har inte använt sig av elektroniskt material som exempelvis e-tidskrifter. 
 

Att jag inte använder det elektroniska materialet beror nog främst på att jag inte deltagit vid något 
undervisningstillfälle.  

 
Däremot har han hittat en del äldre skrifter inskannade. Han har bland annat hänvisats till 
Guthenberg.com. Calle anser att bibliotekets resurser täcker hans informationsbehov till 
studierna. 
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Lena: Första året köpte Lena de mesta böckerna, men det blev för dyrbart i längden. 
Biblioteket blev ett bättre alternativ för henne. 
  
 Jag kommer inte till biblioteket för att plugga utan för att fixa litteratur. Det känns bättre att   
 läsa hemma.  
 
Hon anser att hon får tag på den litteratur hon vill ha och det är bra med 
referenskursexemplaren när det är kö på kursböcker. En eller två veckors lånetid upplever hon 
däremot som lite kort även om hon förstår principen med det. Lena använder 
universitetsbibliotekets hemsida nästan dagligen och hon anser inte att hon har haft några 
tekniska problem. Utformningen på bibliotekets hemsida är bra bortsett från inloggningen. 
Det är jobbigt med det långa kortnumret och Lena skulle gärna ha en enklare inloggning. 
Hennes program har en hemsida där bland annat schema finns och salsbokningar kan göras. 
Den är krångligare att använda layoutmässigt, men hyfsat uppdaterad. Hon känner inte till om 
universitetsbiblioteket har någon särskild kurshemsida för hennes utbildning.  
E-böcker har Lena inte provat än. Hon tror att det nog skulle bero på vad det var för en bok i 
så fall. Skönlitteratur i e-boksformat är inget alternativ som Lena tycker känns intressant. Det 
skulle vara jobbigt att läsa på en skärm. E-tidskrifter och artiklar har hon inte haft behov av. 
Lena tycker exempelvis artikelsök är svårt och hon har istället haft mest nytta av t ex 
rapportserier som finns tillgängliga på nätet.  
 

Jag tar inte avstånd ifrån det elektroniska materialet för att jag inte törs eller vill prova. Jag har 
hittat det jag behöver på andra vägar istället.  

 
Lena anser för det mesta att hon behärskar de verktyg hon behöver för att få information till 
sina studier. 
 
Sofie: Sofie besöker universitetsbiblioteket ungefär en gång i veckan. Sofie utnyttjar 
biblioteket mycket, både kurslitteratur, referensböcker o s v och anser det är bra att mycket 
finns som referenskursexemplar eftersom det ofta är kö på kurslitteratur.  
 

Ibland upplever jag det som ren tur om jag hinner få boken alls. Om inte så köper jag direkt eller 
fixar litteraturen på annat sätt. Det känns ibland som ett spel att få tag på litteraturen till kurserna.  

 
Referenslitteraturen är värdefullast för henne, främst för att spara pengar. Ibland är det 
problem med just kurslitteratur. Vissa böcker finns på CNB, andra på biblioteken i Linköping. 
Sofie anser att det försvårar tillgängligheten och att ytterligare ett problem är de långa köerna 
ibland som gör att litteraturen inte fås i tid till kurser. Hon anser att kurslitteratur ska finnas på 
samtliga bibliotek. Sofie tycker det är mycket enklare med litteratur till uppsatser. Hon tycker 
det vore bra med flera datorer i biblioteken, vilket skulle underlätta för att kolla sin e-post. 
Annars trivs Sofie med miljön både på CNB och HumSam-biblioteket i Linköping och 
upplever att hon koncentrerar sig bättre på biblioteken när hon pluggar. Hon upplever även 
tillgången till tysta läsplatser och grupprum som en bra resurs på biblioteken. 
 
Bibliotekets hemsida upplever Sofie som ganska tråkig och svår att ta sig fram på. Hon anser 
främst det är svårt att backa tillbaka och man kan få logga in igen flera gånger. Annars anser 
Sofie att hemsidan är användbar för omlån, sökning o s v. Hon använder den i första hand när 
hon söker material men den skulle kunna vara mera användarvänlig. Inloggningen har 
fungerat men det skulle kunna vara bättre med samma inloggning som till Studentportalen 
(Studentportalen, 2007). LiU-kortsnumret känns för långt.  
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Sofies utbildningsprogram har en egen hemsida som heter PULS och tidigare jobbade hon 
med den. PULS handlar om studierna och är bra, men den är inte kursrelaterad. PA-
programmets bibliotekshemsida fick hon inte information om via utbildningen. Hon hittade 
den själv trots svårigheter och nu är det länge sen hon använde den. Det Sofie minns är att den 
var bra uppdelad. E-tidskrifter och elektroniska böcker har Sofie varit inne på, men det känns 
inte aktuellt för henne just nu.  
 

Tanken är bra däremot och jag skulle absolut använda det om det fanns kurslitteratur som e-
material.  

 
Det skulle också kunna vara användarvänligare skärmar överallt i biblioteket vilket kanske 
skulle öka hennes användning. Sofie anser att tekniken utvecklas mer och mer och att det 
förmodligen därför kommer att bli enklare att hantera e-resurser i framtiden. 
 
Maria: Maria befinner sig inte så mycket på universitetet. Biblioteket besöker hon ett par 
gånger per månad, ofta i samband med lunchraster. Det brukar dock variera och under 
praktiska kurser med laborationer använder hon inte universitetsbiblioteket alls. Maria anser 
annars det är mycket upp till henne själv när det gäller hennes förväntningar på bibliotekets 
resurser. Att leta reda på saker handlar om tålamod. Hon anser att det gärna skulle få finnas 
flera arbetsplatser för datorer samt studieplatser med bättre utrymme för arbetsmaterial som t 
ex block och böcker. Det är ganska trångt och obekvämt nu.  
 
Maria använder bibliotekets hemsida för att söka och beställa böcker, men lånar sällan om via 
den. Hon anser hemsidan har en enkel och logisk sökfunktion med lagom många saker. 
Lånekortsnumret är lite krångligt för att inloggning ska fungera bra. Det skulle kunna vara 
bättre med samma inloggning som till Studentportalen. När det gäller kurshemsidor så 
använder Maria ITN: s (Institutionen för teknik och naturvetenskap) hemsida där kurser, 
scheman osv. finns.  
 
När det gäller e-böcker så har Maria provat på att läsa någon via Norrköpings stadsbibliotek, 
men det var skönlitteratur. Hon har även provat LiUB:s e-material men hon anser det är svårt 
att skilja mellan e-tidskrift, databas o s v  
 

Jag önskar att lärarna skulle kunna rekommendera bra tidskrifter som är tillgängliga via Internet 
kanske i samband med eller inför biblioteksundervisning. Det skulle kunna få mig att prova mera 
själv. 

 
Maria anser att det kan vara svårt att få tag på kurslitteratur vid kursstart men att 
referenskursböckerna inte betyder något för henne personligen. Hon pluggar helst hemma och 
vill därför gärna ha sina egna böcker. 
 
Mats: Mats besöker sällan biblioteket eftersom han i princip köper all sin kurslitteratur.  
 

Mina lärare säger alltid ”köp den” aldrig ”låna den” när det gäller kurslitteratur.  
 

Han påpekar att kurslitteraturen inom teknik är speciell, men tror att e-böcker skulle kunna 
vara en intressant möjlighet eftersom nya upplagor är viktigt inom hans utbildning. E-böcker 
skulle kanske kunna vara bättre uppdaterade än bibliotekets litteratur.  
 
Mats anser att bibliotekets hemsida är rörig vid första intrycket med gammal layout och dålig 
struktur.  
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Vad söker man egentligen? Den fångar inte upp användaren.  

 
Mats har inte använt den alls annars. Han prioriterar hemsidan långt ner på sin söklista, men 
tror att det kan bero på att han kanske inte har kunskap om resurserna. Han upplever att han 
kanske skulle kunna hitta något mera om han försökte tack vare sin egen höga datorvana. 
Mats använder ITN: s kurshemsidor men han berättar att det lärarna som gör de hemsidorna 
och de varierar därför med layout o s v. 
 
Den sammanfattande bilden visar en stor variation mellan informanterna i deras utnyttjande 
av bibliotekets resurser. Två av studenterna besöker biblioteket regelbundet varje vecka, tre 
gör det ett par gånger per månad och en mera sällan. Flera av de intervjuade säger dock att det 
i hög grad beror på vilka kurser de för tillfället läser. Det varierar också om de föredrar att 
studera hemma eller på biblioteket. Samtliga intervjuade använder sig av bibliotekets 
hemsida, men med en viss variation här också. Hemsidan får blandad kritik. Från konsekvent 
utformad till tråkig, rörig o s v. Flera av de intervjuade skulle också kunna tänka sig en annan 
inloggning. Studentportalens (Studentportalen, 2007) inloggning är ett tänkbart alternativ för 
de flesta då LiU-kortsnumret känns för långt.  
 
Användning av programmens eller kursernas bibliotekssidor sker inte i någon större 
utsträckning. En av informanterna upplever sitt programs bibliotekshemsida som hyfsad, men 
dåligt uppdaterad. En annan har använt sitt programs bibliotekshemsida vid något enstaka 
tillfälle och upplevde den som bra, men att den var svår att hitta. Tre av de intervjuade 
använder sig av andra kurshemsidealternativ beroende på institutionstillhörighet. Exempelvis 
används ITN: s hemsida av dem som går tekniska programutbildningar.  
 
Det framkommer också att de intervjuades behov av bibliotekets litteratur påverkas av vilket 
utbildningsprogram de går. För två av dem är tillgången till kurs- och referenskurslitteratur 
mycket viktig. Även övrig referenslitteratur nämns som viktig. De två som går tekniska 
programutbildningar anser att det är problem med att hitta sin kurslitteratur på biblioteket. 
Båda köper sin kurslitteratur själva eftersom de anser att biblioteket ofta har för gamla 
upplagor.  
 
Bibliotekets elektroniska material är det bara en av de intervjuade som utnyttjar regelbundet. 
De övriga uppger att de sällan eller aldrig har provat e-tidskrifter och e-böcker. De förklarar 
att detta beror på att det är behovsrelaterat med eventuellt elektroniskt material och att de 
hittills i sin utbildning inte haft något direkt behov av exempelvis att söka fram en elektronisk 
artikel. Vissa av informanterna tror att deltagande i biblioteksundervisning skulle ge mera 
kunskap och därmed absolut kunna leda till ökat användande av bibliotekets elektroniska 
resurser. Några av informanterna skulle kunna tänka sig främst teknisk kurslitteratur som e-
böcker vilket de motiverar med snabbare uppdateringsmöjlighet. 
 
4.2.4 Bibliotekets betydelse  
 
Varje intervjutillfälle avslutades med att en enkät, en så kallad semantisk differential (se 
bilaga 4) delades ut där studenten ombads markera hur hon respektive han personligen 
värderar universitetsbibliotekets betydelse. Enkäten består av ett antal adjektivpar av motsatt 
betydelse där varje informant markerar sin bedömning enligt en skala med sju steg där sju är 
positivt omdöme och ett är negativt omdöme. 
 

 
 

70



I nedanstående tabell presenteras resultatet av den semantiska differential, som behandlar 
olika aspekter av universitetsbibliotekets betydelse för studenterna. 
 
Tabell nr 9: Universitetsbibliotekets betydelse, semantisk differential 

Påståenden Informanter 
  Anna Calle Lena Sofie Maria Mats 

Viktigt  
Oviktigt 7 7 6 7 5 2  Behövt  Inte behövt 7 7 6 7 6 1 

 Intressant 
 Ointressant 6 7 5 6 5 3 
 Engagerande 

Oengagerande 6 5 6 5 3 3  
Värdefullt  Inte värdefullt 6 7 6 7 6 3 

 Vänligt 
 
 

Ovänligt 4 6 5 6 7 6 
Lätt 
Svårt 4 5 6 5 5 5  
Spännande 
Tråkigt 5 4 4 4 5 3 

 
 

 
Av resultatet framgår att universitetsbiblioteket främst anses som värdefullt. Därefter följer 
viktigt, behövt och vänligt. Lägst placerar sig biblioteket i egenskap av intressant och 
spännande. I intervjuerna är de flesta av informanterna positiva till biblioteket och samtliga 
utom de två studenter som går tekniska program, använder bibliotekets resurser regelbundet. 
Högst värderar Calle och Sofie bibliotekets betydelse. Maria och Mats, som läser tekniska 
utbildningar, ger det lägsta omdömet när det gäller biblioteket som engagerande. De är båda 
traditionellt fokuserade på den kurslitteratur som lärarna anger och eftersom ingen koppling i 
deras utbildning finns till biblioteket köper de sin litteratur själva. De ger däremot höga 
omdömen när det gäller biblioteket som vänligt. 
 
Totalt ger Mats det lägsta värderingsresultatet, framför allt när det gäller biblioteket i 
betydelsen behövt, vilket är naturligt eftersom han ju inte använder sig av biblioteket. Han 
upplever sig ha en hög datorvana och anser att han därmed självständigt kan finna den 
information han behöver. Anna, som läser en PBL-baserad utbildning, ger lägsta 
bedömningen till biblioteket som vänligt och lätt jämfört med övriga i gruppen. Det 
framkommer även i intervjun att hon har höga förväntningar och krav på 
bibliotekspersonalen.  
 
4.2.5 Bibliotekets informationsdisk 
 
Vid intervjun diskuterades studenternas användande av bibliotekens informationsdiskar och 
studenternas uppfattning om informationsdiskens tjänster samt upplevelse av 
bibliotekspersonalens bemötande och kompetens. Vidare diskuterades alternativa 
stödfunktioner för studenterna i deras informationssökningsprocess som t ex jourhavande 
bibliotekarie. 
 
Anna: Anna utnyttjade informationsdisken mer i början av sin utbildning. Hon anser att det är 
tryggare med ett ansikte istället för en maskin när hon söker något. Det är mera värdefullt 
med det mänskliga mötet och Anna anser just detta är en brist i samhället idag. Hon anser att 
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informationsdisken är en central punkt där man kan lägga fram sitt problem och få stöd. Men 
då är det förstås viktigt med rätt bemötande.  
 

Jag tycker det är självklart att bibliotekspersonal ska ha en grundbas att stå på ifråga om 
bemötande. Något gemensamt som ska krävas av alla anställda. Man ska vara överens och 
acceptera hur man ska agera som personal vid t.ex. ett bra bemötande. Annars tycker jag att man 
ska byta jobb.  

 
Hon anser det är viktigt att bibliotekspersonal i informationsdisken använder sin erfarenhet 
när det gäller att bemöta nya studenter och deras situation i biblioteket. Det får inte bli för 
mycket teknik. Anna anser även att informationsdisken ska vara en ”tydlig punkt”. Personalen 
där ska ha en gemensam ideologi om hur man bemöter sina kunder och de ska kunna vägleda 
dem till ett kritiskt tänkande. Personalen kan ge både för mycket och för litet hjälp. Hon 
tycker därför att man ska fråga studenten vilken termin han/hon går, vilken utbildning och 
gärna fråga om sökvana också. Anna tycker att en charmkurs för bibliotekarier vore bra. 
Bemötande är viktigast och hon anser det varierar mycket. Detta är speciellt viktigt när man är 
ny som student. En jourhavande bibliotekarie skulle kunna vara mycket positivt och ge bra 
hjälp vid t ex litteratursökningar.  
 

Möjligtvis skulle det kännas opersonligt att ha chattkontakt med en bibliotekarie och jag skulle 
uppleva det som en mera faktainriktad informationssökning. För mig personligen passar PBL-
metodens informationsinsamling och mänsklig kontakt bättre.  

 
Calle: Calle använder inte informationsdisken så mycket längre. Han använde den mest förr 
för bokförfrågningar.  
 

Jag tycker att jag har blivit sakligt bemött men annars känner jag att det har passerat obemärkt 
förbi. Mitt intryck är ändå att bibliotekspersonalen har goda kunskaper.  

 
Calle tror att detta nog mycket beror på gamla värderingar angående hur han ser på det här. 
Han anser att det är ett mera levande bibliotek nu jämfört med tidigare erfarenheter. Han trivs 
med informationsdiskens utformning och anser att fasta punkter är bra att kunna vända sig till. 
Calle kan inte tänka sig någon annan utformning. Möjligheten att kunna chatta med en 
jourhavande bibliotekarie under en helg till exempel känns inte som ett alternativ för honom 
personligen.  
 
Lena: Lena har bara varit i bibliotekets informationsdisk ett par gånger, men då har det 
fungerat bra. Hon anser att utformningen med dataskärmar för både student och bibliotekarie 
är jättebra. Det underlättar att kunna följa hur bibliotekarien söker efterfrågad information. 
Vid ett tillfälle var det kö och då upplevde Lena att hon blev stressad. Hon hade gärna velat få 
lite mera hjälp då.  På det stora hela är hon dock nöjd. Lena anser det skulle vara bra med 
personal ute i biblioteket. Det vore bra med en rörligare personal. Även chattmöjligheten är 
bra om det fungerar. Lena har testat chattfunktionen med jourhavande bibliotekarie vid ett 
tillfälle, men det fungerade inte. Hon tror att det kanske berodde på att den tjänsten var ganska 
ny då eller att hon gjorde något fel. Lena anser att det räcker bra med en informationsdisk, 
men vill som sagt gärna se mera personal ute i biblioteket. När det gäller 
bibliotekspersonalens bemötande och kompetens säger Lena att hon har lärt sig vilka hon ska 
gå till. De få gånger Lena bett om hjälp har hon fått det hon vill.  
 

Jag upplever att den bibliotekspersonal jag vänder mig till har begreppen som etik, moral och 
etikett. De man väljer att inte gå till är mera korta i attityden.  
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Sofie: Sofie har aldrig använt sig av informationsdiskens tjänster, men anser det är bra att den 
finns. Hon tror att det kanske skulle kunna vara bättre med personal ute i biblioteket men hon 
tycker det fungerar bra som det är nu. Sofie tror mer på att förbättra hemsidan i så fall samt på 
chattmöjlighet med en bibliotekarie. Sofie anser hon blivit bra bemött av den personal hon 
varit i kontakt med.  
 

Jag tycker att de flesta är väldigt hjälpsamma och tillmötesgående. Servicen kanske varierar men 
jag har aldrig upplevt något direkt dåligt.  

 
Maria: Maria tror att hon har använt bibliotekets informationsdisk en gång. Det gällde någon 
sökfråga om elektroniskt material. Hon upplever att informationsdisken känns bra placerad. 
Om man vill något är det bara att gå fram och fråga. Det är en resurs bland andra. För Marias 
personliga del känns det bäst med en fast informationsdisk. Det känns lugnare tycker hon. 
Jourhavande bibliotekarie och chattmöjlighet känns också som en bra möjlighet för Maria 
pluggar ofta kvällstid hemma.  
 
Mats: Informationsdisken har Mats aldrig använt. När det gäller bibliotekspersonalen skulle 
han kunna tänka sig att be om hjälp, men enbart om det var nödvändigt. Mats upplever att 
bibliotekspersonalen varierar från bibliotek till bibliotek.  
 

Jag tycker man ska vara som man är men man ska kunna sköta sitt jobb och inte bli otrevlig.  
 
Mats anser att det skulle kännas rörigt med personal ute i biblioteket. Informationsdisken ska 
ha en fast plats. Det upplever han som tryggare. Däremot tycker han att sökhjälpen skulle 
kunna utvecklas ytterligare vid datorerna för att uppmuntra självständig sökning.  
 
Sammanfattningsvis framgår det att bibliotekets informationsdiskar används i mycket 
begränsad omfattning av samtliga intervjuade. Två uppger att de hittills aldrig haft något 
behov alls av att använda den. Den upplevs som bra placerad på samtliga biblioteken. De som 
använt informationsdiskarnas tjänster upplever det som positivt och att de inte tvekar att göra 
det igen vid behov. De anser att de blivit sakligt bemötta och att det känns tryggt och 
värdefullt med det mänskliga mötet som sker i informationsdisken.  
 
Informanterna upplever bibliotekets personal i huvudsak som kunniga och trevliga, men här 
finns en viss variation bland åsikterna. En förespråkar en gemensam ideologi för 
bibliotekspersonalen om kundbemötande och att kunna vägleda studenter till ett kritiskt 
tänkande o s v. En annan berättar att hon medvetet söker sig till den bibliotekspersonal, som 
hon upplever har begrepp som etik och etikett. De som hon upplever som korta och negativa 
till sin attityd undviker hon. En av de intervjuade anser att man som bibliotekspersonal ska få 
”vara som man är”, men att man ska kunna sköta sitt jobb och inte bli otrevlig. Jourhavande 
bibliotekarie och möjligheten att kunna chatta med en bibliotekarie har en av de intervjuade 
provat. Tyvärr fungerade inte tjänsten, men den intervjuade tror att det kan ha berott på att 
tjänsten var ganska ny då eller att hon gjort något fel. Övriga intervjuade utom en ser det 
också som ett tänkbart alternativ.  
  
4.2.6 Deltagande i bibliotekets undervisning 
 
I följande avsnitt redovisas studenternas uppfattning om deras möjligheter och erfarenheter av 
att delta vid bibliotekets undervisningstillfällen, samt vad de anser om 
biblioteksundervisningens koppling till deras studier. 
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Anna: Studentperspektivet anser hon är absolut viktigast ifråga om biblioteksundervisning. 
Första steget måste alltid tas av dem som ger undervisningen. Anna berättar om en 
bibliotekarie vid CNB som får maxpoäng.  
 

En trygg famn att falla i. Inga frågor var för dumma och bibliotekarien hade en ödmjuk 
framtoning.  

 
Calle: Biblioteksundervisning har Calle inte deltagit alls i. Flera i hans kurs gjorde inte heller 
det. Man blir inte utskälld av bibliotekspersonalen om man inte gått på undervisningen utan 
man får hjälp ändå tycker han. 
 
Lena: Lena har inte fått någon information av exempelvis lärare om biblioteksundervisning 
och därför aldrig deltagit i någon sådan. Hon visste inte att den möjligheten fanns. Eftersom 
hon anser att universitetsbiblioteket är viktigt anser hon att det nog vore bra om 
biblioteksundervisningstillfällena var obligatoriska.  
 
Sofie: Sofie har inte deltagit alls i någon form av biblioteksundervisning. Allt var så nytt i 
början så man hann inte riktigt med att ta till sig all ny information minns hon. När det gäller 
biblioteksundervisning anser hon att man borde gå ut mera direkt i klasserna.  Nästa termin 
kommer hon att få undervisning inför uppsatsarbetet och det kommer hon absolut att delta i. 
Det har varit tydlig information i utbildningen att denna möjlighet finns. Sofie anser även att 
det skulle vara bra med biblioteksundervisning i mindre grupper under termin två eller tre för 
en mera detaljerad genomgång.  
 
Maria: Maria har deltagit i biblioteksundervisningen, men minns mest att lokala katalogen 
visades i samband med en större katalog.  
 

Jag minns ingenting om databaserna men jag tror att det beror på att den informationen kom för 
tidigt i utbildningen.  

 
Maria har ändå haft viss nytta av undervisningen. Hon känner till den valbara kursen 
TGTU60 (TGTU60, 2007) i informationssökning som finns i hennes program. Hon funderade 
på att välja den, men det fanns andra kurser som var relevantare. Den kursen kunde gärna ha 
fått ligga lite tidigare i utbildningen. Det blir nämligen mera ämnesinriktat längre fram i 
utbildningen enligt Maria. 
 
Mats: Mats anser att det hittills har känts som fel läge med biblioteksundervisning. Han 
tycker den i så fall helst ska vara kopplad till någon kurs. Mats berättar att om han läser en 
kurs som till exempel enbart handlar om programmering så är Internet bättre att söka 
information i. Det han använder i sådana situationer är främst Google.  
 
Endast två informanter har deltagit i biblioteksundervisning. En av dessa två uppger för övrigt 
att hon inte minns så mycket av själva undervisningen. Den informant som deltagit i 
biblioteksundervisning anser att studentperspektivet är absolut viktigast i detta sammanhang 
och att första steget alltid måste tas av dem som ger själva undervisningen. Fyra av de 
intervjuade har inte deltagit alls vid någon biblioteksundervisning. Gemensamt för 
informanterna är önskemålet att biblioteksundervisning måste ligga rätt i utbildningen och att 
tydlig information måste ges om vad själva undervisningen innebär samt vad man har för 
nytta av den som student.  
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4.2.7 Bibliotekets betydelse för informationskompetens och livslångt lärande 
 
Här följer studenternas beskrivning av begreppen informationskompetens och livslångt 
lärande, om de hört begreppen i samband med deras utbildning eller i något annat 
sammanhang samt uppfattningar om bibliotekets betydelse relaterat till dessa begrepp. 
 
Anna: Anna har inte hört begreppet informationskompetens tidigare och det har inte nämnts i 
samband med eller under hennes utbildning. Det är mera naturligt för henne att dela upp 
uttrycket; information för sig och kompetens för sig. Hon upplever annars begreppet 
personligen som ganska ”luddigt”.  
 

Om jag ska beskriva vad jag anser att informationskompetens skulle kunna innebära så handlar det 
om ett flöde i att föra ut och därmed förmedla information på ett verbalt enkelt sätt.  

 
Anna anser att information ska vara lättillgänglig, enkel och tydligt formulerad. Livslångt 
lärande är däremot självklart för henne som begrepp och det förknippar hon helt med PBL-
problembaserat lärande. Anna upplever att PBL bygger på förståelsekunskap istället för 
faktakunskap och hon kan här jämföra med sina tidigare studier i beteendevetenskap. Anna 
tycker att universitetsbiblioteket definitivt har bidragit med kunskap här. Tidigare byggde 
studier på vad lärarna ville ha. Nu handlar det mera om vad man själv vill ha och ökat eget 
ansvar. Hon anser att universitetsbiblioteket tar fram det som finns att tillgå för det livslånga 
lärandet.  
 
Calle: För Calle är informationskompetens en metod för hur man inhämtar och tillämpar 
kunskap. Han kommer från Göteborg och där användes en speciell, pedagogisk modell när 
han gick i skolan. Samma pedagogiska mentalitet finns, enligt Calle, inom SKA, men själva 
ordet informationskompetens används inte. För Calle känns det som ett gymnasialt begrepp 
och här är det istället invävt i utbildningen. En informationskompetent person är för honom en 
källkritisk person. Calle anser att han har fått med sig ett kritiskt och undersökande tänkande.  
 

Jag anser att det är viktigt att prova sin egen kunskap och att vara öppen och intresserad. Att vara 
kritisk kan verka negativt men det är viktigt att våga testa och ifrågasätta.  

 
Han anser att biblioteket bidragit med kunskap, vilken han kan använda sig av efter studierna. 
När det gäller informationskompetens relaterat till universitetsbiblioteket önskar han att det 
finns personal som kan ge ”runtomkringinformation”, alltså ge alternativ och ge kunskap om 
kunskapen.  
 
Livslångt lärande känns för Calle mera som ett begrepp eller som en livsfilosofi och känns 
inte förknippat med bibliotek. Calle känner sig annars osäker på begreppet det livslånga 
lärandet. Han anser att bibliotekets roll i livslångt lärande i så fall borde fungera som en 
outtömlig informationsbank, men det är viktigt med kunskap om hur man utnyttjar 
informationen/data.  
 
Lena: Lena har inte hört begreppet informationskompetens förut. Hon tror det skulle kunna 
innebära vilka vägar man kan gå för att få fakta, att veta om dessa vägar. Begreppet livslångt 
lärande – att lära genom hela livet har däremot berörts i Lenas utbildning.  
 

Jag tror att livslångt lärande är viktigt med tanke på universitetsbiblioteket och att veta vilka 
kanaler man kan använda sig av.  
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Lena berättar att PBL ingår i hennes utbildning och för henne personligen är det bra. 
Gymnasiet var inte alls så utan mera styrt. Nu är det mera frihet under ansvar och 
grupparbeten vilket innebär att Lena upplever att hon lär sig mera. 
 
Sofie: Sofie har inte hört begreppet informationskompetens vare sig i samband med sin 
utbildning eller privat. Hon tror att det skulle kunna innebära kompetens i att söka 
information om olika saker via Internet i första hand, men även exempelvis via t ex tidningar. 
Begreppet det livslånga lärandet – att lära genom hela livet har däremot berörts i Sofies 
utbildning. Här anser hon absolut att biblioteket kan bidra med kunskap om hur man söker 
information. 
 
Maria: Begreppet informationskompetens har Maria kanske hört i samband med biblioteket i 
början av sin utbildning, men det är inget begrepp hon använder.  
 

Jag tycker att en informationskompetent person är någon som vet var man letar efter kunskap, inte 
själva faktakunskapen alltså, utan själva vetandet i sig.  

 
Maria anser att begreppet livslångt lärande känns mera bekvämt att använda då man hela tiden 
lär sig något nytt. Det finns mycket resurser på biblioteket som bidrar och som Maria 
använder sig av. Balansen varierar förstås mellan biblioteket och Internet och Maria anser hon 
får de nyaste rönen via Internet. Hon kan dock inte peka på någon speciell kunskap som 
biblioteket har bidragit med som hon kommer att ha användning av efter studierna. 
 
Mats: Mats har inte hört begreppet informationskompetens i samband med sin utbildning, 
möjligtvis vid något tidigare tillfälle i så fall. Han tror att det handlar om att söka information 
på ett kompetent sätt. Både att söka den själv med hjälp av olika tjänster samtidigt som man 
kan få aktiv hjälp av någon annan. Det kan Mats annars inte relatera till i nuläget eftersom han 
inte själv aktivt besökt biblioteket än.  
 

Det som begärts hittills av mig i min utbildning kan inte universitetsbiblioteket bidra med något 
till, men jag tror att det nog skulle kunna förbättra mina studier längre fram.   

 
Mats har inte heller hört begreppet livslångt lärande tidigare, men säger att man ju lär sig så 
länge man lever. Mats tycker att det känns som om grundskolans bibliotek bidrog mera till det 
så kallade livslånga lärandet i så fall, men då var han 9-10 år. Bibliotek är kopplade till böcker 
för hans del och det känns föråldrat. Mats är uppväxt med hemdator så det känns naturligare. 
Han anser att informationen ju kan sökas på Internet på ett mycket enklare sätt, men 
experthjälp finns förstås att få på biblioteket. Mats jämför böcker med skivindustrin och 
menar att böcker liksom skivor känns föråldrat för honom personligen. Men skönlitteratur tror 
han ändå kommer att finnas kvar för bibliotekens del. 
 
När intervjuguiden formulerades utgick vi ifrån att informanterna skulle känna till begreppen 
informationskompetens och livslångt lärande men det framkommer i intervjuerna att 
begreppen inte alls är självklara för någon av informanterna. De intervjuade fick därför fritt 
beskriva begreppen utan vidare fördjupning. Det finns dock vissa gemensamma linjer i 
informanternas uppfattning om begreppen. Informationskompetens beskrivs till exempel som 
förmågan att kunna förmedla information på ett enkelt sätt, att veta var information kan 
hämtas samt kritiskt kunna granska och värdera information.  
 
Begreppet livslångt lärande känns däremot naturligt för två av de intervjuade som har PBL 
som pedagogisk modell i sin utbildning. Bibliotekets betydelse kopplat till dessa begrepp 
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stöds av fyra av informanterna. De två som går tekniska utbildningsprogram ställer sig mera 
tveksamma. För dem har biblioteket ingen större betydelse i samband med dessa begrepp och 
de kan inte peka på något särskilt som de skulle kunna ha användning av efter studierna som 
biblioteket skulle ha bidragit med. 
 
4.3 Sammanfattning enkätundersökning och intervjuer 
 
Den vanligaste källan till information om bibliotekets resurser är biblioteksintroduktionen, 
men variationen mellan fakulteterna är stor. Ett flertal studenter anser att de inte har fått 
någon information överhuvudtaget. Bibliotekets ambition att alla studenter ska erbjudas 
tillfälle att delta i en biblioteksintroduktion har nått bäst resultat vid Hälsouniversitetet och 
Filosofiska fakulteten. Informationen har inte i samma grad nått fram till studenterna vid 
Tekniska högskolan. Samtliga intervjuade studenter har i början av sina programutbildningar 
fått information om dessa introduktionstillfällen. Tre av fyra studenter som deltagit har 
genomgående positiv erfarenhet. Det finns i detta sammanhang även önskemål om 
repetitionstillfällen eftersom flera av informanterna upplever att det ges alltför mycket 
information på en gång i början av utbildningar. 
 
Bibliotekets målsättning, att genom hemsidan skapa en samlad ingång till den nätbaserade 
informationen för studenterna, har ännu inte nått sitt mål. Användningen av hemsidan är 
mycket varierad. Många av de studenter som använder hemsidan värderar den dock högt och 
är nöjda med densamma. Främst är det studenterna vid Hälsouniversitetet som använder 
hemsidan, men även bland studenterna vid Filosofiska fakulteten används den. Däremot har 
den en mindre funktion att fylla bland studenterna vid Tekniska högskolan. De egna 
kommentarerna om hemsidan är många och innehåller både beröm och en hel del kritik. Det 
som främst kritiseras är upplägget, vilket uppfattas som rörigt, och svårigheten att hitta rätt. 
 
Samtliga intervjuade studenter använder sig regelbundet av bibliotekets hemsida. Det är 
främst sökning av material som dominerar. Hemsidan får blandad kritik som rörig och tråkig 
men även positiva omdömen som logisk och enkel att använda. Önskemål framkommer dock 
om en enklare inloggning. Tekniskt sett tycker annars samtliga studenter att hemsidan 
fungerar bra. De kurshemsidor som biblioteket tillhandahåller utnyttjas inte i någon större 
utsträckning. Studenterna använder i större utsträckning sina utbildningsprograms kurssidor.  
 
Intresset för och kunskapen om bibliotekets stora samlingar av e-tidskrifter och e-böcker är 
begränsat bland de studenter som har svarat på enkäten. Framför allt verkar det saknas 
kunskap om vad som finns att tillgå. Andelen studenter som har valt att svara ingen erfarenhet 
på frågorna om e-resurserna är mycket stor, betydligt större än den gruppen som har valt att 
klassificera resurserna som oviktiga. Bibliotekets marknadsföring av e-resurserna har inte nått 
fram till merparten av studenterna vid Filosofiska fakulteten och Tekniska högskolan. 
Däremot finns det bland Hälsouniversitetets studenter större kunskap om och högre 
användningsfrekvens av e-resurserna. En förklaring kan vara de pedagogiska skillnaderna, då 
Hälsouniversitetet i högre grad tillämpar PBL, vilket genererar ett större behov av egen 
informationsökning än mer traditionell undervisning. Många av de egna kommentarerna tyder 
dock på att det finns ett intresse och behov bland de studenter som har upptäckt resurserna. 
Svårigheten att hantera sökmotorerna och svårigheten att få en överblick över vad som finns 
tillgängligt är de av studenterna oftast angivna förklaringarna till varför de väljer att inte 
använda resurserna. 
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Ett lågt användande av e-resurser framgår också mycket tydligt i intervjuerna. Av sex 
studenter är det bara en som regelbundet använder sig av e-tidskrifter och artikeldatabaser 
med fulltextmaterial men däremot inte e-böcker. Denna student hör till Hälsouniversitetet där 
vetenskapliga artiklar ofta efterfrågas i undervisningen. Ett visst intresse finns dock av 
kurslitteratur i e-boksformat, främst inom tekniska utbildningar. Informanterna anser att 
användande av e-material är behovsrelaterat och att de genomgående klarar att skaffa material 
till sina studier på annat sätt. Deltagande i biblioteksundervisning nämns som en möjlighet till 
ökad medvetenhet och användning av dessa elektroniska resurser. Önskemål finns även om en 
förbättrad användarvänlighet i biblioteket, t ex beträffande datorskärmar, för användning av 
elektroniska resurser. 
 
Av de studenter, som har svarat på enkäten, använder de flesta oftast HumSam-biblioteket.  
Majoriteten av studenterna använder bibliotekens informationsdiskar, men behovet och 
användningsfrekvensen skiljer sig en hel del åt mellan de olika fakulteterna. Viktigast är 
informationsdisken för de studenter som främst använder HUB och minst erfarenhet av 
informationsdiskens tjänster har de studenter som främst använder TekNat. De mest nöjda 
användarna finns på HumSam och CNB. CNB är också det bibliotek där högst andel av 
användarna anser att de fick sitt ärende uträttat. 
 
Majoriteten av studenterna är nöjda med det bemötande de fått och anser att personalens 
kompetens är god. Studenterna anser att personalen tar sig tid att hjälpa dem även om 
personalen ibland kan upplevas vara stressade. Det framgår även i de egna kommentarerna 
hur viktigt studenterna anser att personalens bemötande är. Bland annat framkommer det att 
personalen ibland kan uppfattas som högljudd och mindre tillmötesgående. De positiva 
omdömena är dock i majoritet. Det som uppskattas mest är kompetens och hjälpsamhet.  
 
Bibliotekets informationsdiskar används i mycket begränsad omfattning av de intervjuade 
studenterna och två informanter uppger att de aldrig haft något behov av att använda den. 
Bibliotekets personal upplevs ändå i huvudsak som trevlig och kunnig, men viss kritik 
framkommer. Kritiken handlar om bemötande och en allmän inställning bland informanterna 
är att bibliotekspersonal ska ha en trevlig och professionell attityd gentemot sina kunder, 
vilket inte alltid är fallet. En av informanterna som tillhör Hälsouniversitetet föreslår en sorts 
gemensam ideologi för bibliotekarier när det gäller bemötande och i resultatet av den 
semantiska differential, som anknyter till universitetsbibliotekets betydelse för studenten ger 
hon lägst omdöme om biblioteket som trevligt. Generellt finns ändå bland informanterna en 
uppskattande inställning till det mänskliga mötet och att kunna fråga en person istället för att 
bara vara hänvisad till tekniska lösningar. I den semantiska differentialen anses biblioteket 
främst som värdefullt men även viktigt, behövt och vänligt.  
 
Drygt hälften av studenterna anger att de vid något tillfälle har deltagit i bibliotekets 
undervisning. Skillnaderna mellan fakulteterna är stora. Nästan 90 % av studenterna vid 
Hälsouniversitetet har deltagit, men bara ca 30 % av Tekniska högskolans. Vid Filosofiska 
fakulteten har drygt hälften deltagit i undervisningen. Av de studenter som har deltagit 
värderar majoriteten undervisningen högt, och är nöjda eller mycket nöjda med densamma. 
De egna kommentarerna angående bibliotekets undervisning innehåller både positiv och 
negativ kritik. Många studenter upplevde undervisningen som stressig, tråkig, rörig och 
felplacerad i utbildningen. Ett flertal studenter framhåller dock undervisningens värde och 
efterfrågar repetitionstillfällen. Bland de intervjuade är deltagandet i biblioteksundervisning 
mycket lågt och endast två studenter har deltagit. Ytterligare två studenter uppger att de haft 
möjlighet att delta vid undervisning, men valt bort den liksom flera av deras kurskamrater. 
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Det finns också ett gemensamt önskemål bland samtliga informanter att undervisningen borde 
ligga rätt i utbildningen och att det ska framgå mer tydligt vad man som student har för nytta 
av den. Konkreta förslag till förbättringar förekommer, bland annat efterfrågas material att ta 
med sig därifrån. 
 
5  DISKUSSION 

 
5.1  Undersökningens huvudresultat 
 
Målsättningen med föreliggande studie har varit att skapa ökad förståelse för studenternas vid 
Linköpings universitets informationsbehov och biblioteksutnyttjande. För att uppfylla syftet 
har följande frågeställningar använts: Vad har studenterna för uppfattning om Linköpings 
universitetsbibliotek som resurs i sina studier? Hur överensstämmer studenternas värdering av 
tjänsternas betydelse med deras uppfattning om erhållen service? Hur har Linköpings 
universitetsbiblioteks pedagogiska ambition nått fram till studenterna? Hur uppfattar 
studenterna Linköpings universitetsbiblioteksundervisning? Tillsammans har dessa 
frågeställningar även utgjort en kvalitetsutvärdering av Linköpings universitetsbiblioteks 
olika tjänster utifrån användarnas perspektiv. 
 
Det finns ingen generell slutsats angående studenternas uppfattning om LiUB som en resurs i 
deras studier. Skillnaderna mellan de olika fakulteterna i inställningen till biblioteket och de 
tjänster som har utvärderats är för stora. Även i resultatet av intervjuerna framkommer tydligt 
att fakultetstillhörighet påverkar utnyttjandet av biblioteket. Det framkommer att samtliga 
informanter, utom de som läser tekniska utbildningar, använder sig regelbundet av 
bibliotekets resurser. Vad beror då dessa skillnader mellan fakulteterna i inställningen till 
biblioteket som en resurs i studenternas lärande på? 
 
Undervisningen vid Hälsouniversitetet är, som tidigare nämnts PBL-baserad, och 
informationssökning ingår som ett obligatoriskt kursmoment vid flera tillfällen i t ex 
läkarutbildningen. Dessa kurser leds och examineras av utbildningens kontaktbibliotekarie 
tillsammans med kursansvarig lärare, vilket innebär att bibliotekets roll utbildningen lyfts 
fram på ett naturligt sätt. Inom Tekniska högskolan bedrivs i huvudsak mer traditionell 
undervisning med fastlagd kurslitteratur. Studenterna har därför inte samma behov av egen 
informationssökning i början av sin utbildning, vilket kan vara en del av förklaringen till att så 
många inte har någon erfarenhet av bibliotekets olika tjänster. Det framkommer även i 
intervjuerna hur viktig framställningen eller presentationen av biblioteket vid 
utbildningsstarten är. Lärarens inställning till biblioteket påverkar i hög grad vilken 
inställning studenterna får och därför mycket viktigt hur läraren presenterar biblioteket och 
dess tjänster för studenterna.  
 
För Hälsouniversitetets studenter är biblioteket ett självklart nav i utbildningen. Studenterna 
har goda kunskaper om vad biblioteket erbjuder och utnyttjar de flesta av bibliotekets tjänster. 
Det är också dessa studenter som har de högsta kraven och anser att tjänsterna är viktiga för 
deras studier. Generellt är Hälsouniversitetets studenter nöjda eller mycket nöjda, och det 
finns en balans mellan hur viktiga de anser att tjänsterna är och hur de upplever att tjänsterna 
utförs. 
 
Även Tekniska högskolans studenter är generellt nöjda med biblioteket och dess tjänster, men 
scenariot är ett annat. Tekniska högskolans studenter använder i begränsad utsträckning 
biblioteket och saknar i många fall kunskap om vad biblioteket har att erbjuda för att 
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underlätta deras studier. Vid en jämförelse av hur Tekniska högskolans studenter värderar 
bibliotekets tjänster och hur de anser att biblioteket presterar framkommer att studenterna 
anser att biblioteket överpresterar inom vissa områden, t ex beträffande satsningen på e-
böcker. Dessa uppgifter ska dock tolkas med stor försiktighet eftersom många av Tekniska 
högskolans studenter valt att svara ingen erfarenhet på utvärderingarna av de olika tjänsterna. 
 
Studenterna vid Filosofiska fakulteten intar något av en mellanställning och det finns inte 
heller ett lika tydligt mönster inom gruppen. Användningen av bibliotekets tjänster är högre 
än bland studenterna vid Tekniska högskolan, men lägre än bland Hälsouniversitetets 
studenter. Även här finns en balans mellan hur viktiga studenterna anser att tjänsterna är 
jämfört med hur väl de anser att biblioteket utför dem. I likhet med Tekniska högskolans 
studenter har en stor del av Filosofiska fakultetens studenter valt svarsalternativet ingen 
erfarenhet på utvärderingsfrågorna. Detta gäller i synnerhet frågorna angående e-resurserna. 
Generellt har betydligt fler studenter valt att svara ingen erfarenhet på dessa frågor jämfört 
med hur många som har valt att värdera tjänsternas betydelse lågt och/eller gett låga betyg. 
 
Den generella slutsats som kan dras är att de allra flesta av de studenter, som använder 
bibliotekets olika tjänster, är nöjda eller mycket nöjda med den service de får. Speciellt nöjda 
är de med bibliotekspersonalen vars bemötande och kompetens värderas högt. 
 
Bibliotekets pedagogiska ambition, att genom sin undervisning bidra till att studenterna 
utvecklar sin informationskompetens, har haft varierande genomslagskraft. I 
biblioteksintroduktionen, vars syfte är att just introducera bibliotekets resurser, har nästa alla 
studenter vid Hälsouniversitetet deltagit och majoriteten av studenterna vid Filosofiska 
fakulteten. Däremot har en betydligt mindre andel av studenterna vid Tekniska högskolan 
deltagit. Deltagandet och värderingen av universitetsbibliotekets övriga undervisning följer ett 
likartat mönster. Bibliotekets pedagogiska ambition kan därför sägas ha nått ett bra resultat 
vid Hälsouniversitetet, ett halvdant vid Filosofiska fakulteten och ett ganska dåligt resultat vid 
Tekniska högskolan.  
 
Information om biblioteksintroduktion och undervisning har med ett undantag nått samtliga 
av de intervjuade studenterna. De har sedan på frivillig basis valt att delta eller inte delta. 
Samtliga informanter har hög datorvana och är medvetna om den nya teknik som finns i deras 
lärandemiljö, men upplever ändå ett visst problem att hantera det informationsflöde de 
kommer i kontakt med i biblioteksmiljön. Den pedagogik som för närvarande gäller inom 
användarundervisning möter här nya krav. Trots att flera av informanterna har valt att inte 
delta i bibliotekets användarundervisning upplever de sig ändå förhållandevis säkra i att finna 
den information de behöver till sina studier. Det framkommer en traditionell och något 
gammaldags syn på vad biblioteket har att erbjuda och till den undervisning som ges av 
bibliotekarier. Detta påverkar även informanternas förmåga att använda sig av exempelvis e-
resurser i olika former, då det framkommer att de ofta saknar kunskap och översikt om vad 
som finns tillgängligt.  
 
Många av studenterna vid både Tekniska högskolan och Filosofiska fakulteten påpekar även 
att bibliotekets undervisning har placerats fel i deras utbildningar. Oftast har den kommit för 
tidigt och studenterna har inte haft möjlighet att tillgodogöra sig informationen på ett 
meningsfullt sätt eftersom det inte funnits någon naturlig koppling till den kurs de läst just då. 
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5.2 Undersökningens resultat jämfört med tidigare användarundersökningar  
 
Undersökningens resultat jämförs här med tidigare undersökning vid LiUB och de framtagna 
svenska och internationella exemplen. 
 
Föreliggande undersöknings resultat stämmer, i mångt och mycket, väl överens med den 
tidigare nämnda undersökningen vid LiUB.  77 %, av de svarande i den undersökningen, hade 
deltagit i något introduktionstillfälle där biblioteket och dess tjänster presenterades. Även i 
denna undersökning framkom stora skillnader mellan fakulteterna. 94 % av respondenterna 
från Hälsouniversitet hade deltagit i introduktionen och 91 % av dem från Filosofiska 
fakulteten. Bland de studerande vid Tekniska högskolan angav bara 31 % att de har deltagit. 
På följdfråga om studenten ansåg att informationen hade varit tillräcklig svarade 63 %, av 
dem som deltagit i introduktionen, att den gett tillräcklig information om biblioteket. 19 % 
ansåg att introduktion gav otillräcklig information och 18 % valde att svara vet ej. (Wäster 
2004, s. 34) Detta är något som stämmer väl överens med den kritik angående 
biblioteksintroduktionen som framförts av våra respondenter. 
 
Wäster fokuserar i sin studie på användningen av bibliotekets informationsdiskar och 
referensarbetet.  Hennes resultat visar att 89 % av respondenterna någon gång har använt sig 
av informationsdiskens tjänster (Wäster, 2004, s 35). Det är nästan exakt samma uppgifter 
som framkommer i vår undersökning, då 86 % av våra respondenter använder sig av 
informationsdiskens tjänster, om än i varierande omfattning. 
 
Hälften av Wästers respondenter anger att de använt informationsdiskens tjänster i mindre än 
hälften av de kurser som de läst.  Knappt 20 % anger att de använt tjänsterna i varje kurs och 
lika många har gjort det i mer än hälften av de kurser de läst. I likhet med resultatet i vår 
undersökning finns de flitigaste användarna i Wästers studie vid Hälsouniversitet (Wäster 
2004, s. 35 f). 55 % av våra respondenter har deltagit i bibliotekets utbildningar. Vid Wästers 
undersökning angav något fler, 68 %, av de svarande att de hade deltagit i något 
undervisningstillfälle i informationssökning som biblioteket erbjudit. Fördelningen mellan 
fakulteterna var dock i stort sätt densamma, med högst antal deltagare vid Hälsouniversitetets 
och lägst bland Tekniska högskolans studenter. Andelen av studenterna vid Filosofiska 
fakulteten som deltagit i undervisningen var dock lägre i vår undersökning, 54 % att jämföra 
med 79 % i Wästers undersökning (Wäster, 2004, s. 34).  
 
Även om det inte går att göra direkta jämförelser mellan föreliggande undersökning och andra 
svenska och internationella undersökningar på grund av att de skiljer sig åt i utformning och 
val av frågor, kan man tala om tendenser. Creaser (2006, s.14) framhåller svårigheterna med 
att göra nationella jämförelser, då undersökningarna ofta har lokal prägel. Hennes slutsats, att 
den tydligaste gemensamma tendensen är att biblioteksanvändarna generellt är nöjda och att 
andelen missnöjda användare är låg, gäller även i föreliggande undersökning såväl som i de 
flesta andra svenska studier. 
 
Resultaten av LibQUAL-undersökningarna delas, som tidigare nämnts, upp i tre 
kvalitetsdimensioner; intryck av service, kontroll över informationen och biblioteket som 
plats. Av dessa är det främst intryck av service som är av intresse för jämförelser med 
föreliggande undersökning. De studenter vid LiU som har svarat på enkäten förefaller mer 
nöjda med den service de får än grundstudenterna vid LTH (Persson, 2005b, s. 40). 
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De flesta studenterna vid Malmö högskola som har besvarat BIT:s enkät är programstudenter, 
men det framgår inte på vilken nivå och redovisningen per institution försvårar eventuella 
jämförelser ytterligare. Majoriteten av studenterna är nöjda med den service de får och ger 
den ett betyg över fyra på en femgradig skala (Nilsson, 2004, s. 7).  
 
Mälardalens högskolebibliotek använder sig av en fyragradig skala i sina nöjdhetsfrågor, 
vilket också försvårar jämförelser. Det framgår dock att bemötande och service är de områden 
som får högst betyg av studenterna (Högskolebiblioteket, 2006, s. 31). 
 
95 % av de egna kommentarerna angående personalen vid BIT var positiva (Nilsson, 2004, s. 
13). Kommentarerna angående personalen vid LiUB är också övervägande positiva, men 
innehåller något mer kritik. Även vid Mälardalens högskolebibliotek får personalen mest 
positiva omdömen. Värt att notera är dock att användarna vid Mälardalens högskolebibliotek 
anser, precis som studenterna vid LiUB, att ljudnivån i biblioteket är ett problem 
(Högskolebiblioteket, 2006, s. 42). Hur viktig personalen är och hur betydelsefullt deras 
bemötande av studenterna är framkommer tydligt också i föreliggande studie. 
Personalrelaterade påståenden hade även en hög viktighetsrankning vid flera av de 
internationella studierna (Se t ex Creaser, 2006, s. 5 f och Woo, 2005, s. 124). 
 
I de egna kommentarerna angående LiUB:s hemsida finns en hel del kritik beträffande dess 
utförande. Likartad kritik förefaller LTH ha fått då påståendet ”En bibliotekshemsida med 
vars hjälp jag kan hitta information på egen hand” finns med bland de fem största 
performance gaps hos samtliga användargrupper. Även påståendet ”Att göra informationen 
lätt åtkomlig för eget bruk” hamnar bland topp fem eller de fem sämsta i LTH:s 
undersökning. (Persson, 2005b, s. 43) 
 
Mälardalens högskolebiblioteks hemsida får av användarna ett genomsnittligt betyg runt tre 
på en fyragradig skala (Högskolebiblioteket, 2006, s. 31). Angående användningen av 
hemsidan kan jämförelser göras mellan Mälardalens högskolebibliotek och LiUB. Av 
studenterna på C- och D-nivå vid Mälardalens högskola använder ca hälften bibliotekets 
hemsida varje vecka och en tredjedel gör det varje månad (Högskolebiblioteket, 2006, s. 20). 
Motsvarande siffror för LiUB är lägre, 38 respektive 24 %. 
 
Även beträffande deltagande i biblioteksundervisningen kan jämförelser göras mellan 
Mälardalens högskola och LiU. Av studenterna på C- och D-nivå vid Mälardalens högskola 
har 75 % deltagit i bibliotekets undervisning och handledning i informationssökning 
(Högskolebiblioteket, 2006, s. 37). Motsvarande andel vid LiU är, som tidigare nämnts, 55 %. 
Majoriteten av studenterna vid Mälardalens högskola gav undervisningen betyget tre, d v s 
ganska bra. Vid LiU ger 25 % av studenterna bibliotekets undervisning högt betyg, d v s fyra 
och fem på en femgradig skala, och 18 % gav den betyget tre. De egna kommentarerna 
innehåller en hel del kritik angående undervisningen. 
 
Kritik angående bibliotekens undervisning, med syfte att utveckla studenternas informations- 
kompetens, återfinns även i de internationella studierna och bibliotekens undervisning 
värderas generellt lågt av studenterna. (Se t ex Creaser, 2006, s. 5 f; Woo, 2005, s. 126) 
 
5.3 Metoddiskussion 
 
I föreliggande undersökning har tre typer av mätinstrument använts för att mäta samma sak, 
enkät, intervju och semantisk differential. Att mäta samma sak på tre olika sätt innebär extra 
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arbete, men det är vår åsikt att det även kan ge undersökningen en större tillförlitlighet och 
trovärdighet. Det ingick även i vårt uppdrag från biblioteksstyrelsen att undersökningen skulle 
innehålla både en kvantitativ och kvalitativ del. 
 
Vi valde att använda oss av en webbenkät och samla svaren i en accessdatabas. Det är vår 
förhoppning att basen även kan utgöra en grund för det fortsatta kvalitets- och 
utvecklingsarbetet på biblioteket. Det är även vår uppfattning att enkätens utformning kan ha 
påverkat svarsfrekvensen positivt. 
 
Utskickandet av en påminnelse hade vid den tidigare nämnda LibQUAL-undersökningen vid 
Göteborgs universitets ekonomiska bibliotek en mycket positiv effekt på svarsfrekvensen, då 
hela 40 % av svaren kom in efter påminnelsen (Alopaues och Omstedt 2005, s. 41). Samtidigt 
finns det en risk att utskicket likställs med SPAM om för många påminnelser skickas. Att 
använda tekniska lösningar för att bara skicka påminnelser till dem som ej har besvarat 
enkäten är komplicerat och minskar möjligheterna att garantera respondenterna anonymitet. 
Efter samråd med universitetsledningen beslutades att anonymiteten skulle prioriteras, vilket 
innebar att en påminnelse skulle ha skickats ut till samtliga respondenter fem dagar efter sista 
inlämningsdatum. Tyvärr tillstötte tekniska problem och ingen påminnelse gick ut. En 
påminnelse hade, enligt vår uppfattning, med största sannolikhet förbättrat svarsfrekvensen. 
 
Svarsfrekvensen på enkäten var generellt bra, men något för låg för att kunna fördela svaren 
på de enskilda utbildningsprogrammen. Vi fick därför skapa en uppdelning per fakultet, vilket 
innebar en något ’trubbigare’ resultatredovisning. Möjligheten finns dock att studera svaren 
på varje enskild fråga fördelade på program, kön och ålder. 
 
Vi skickade samma enkät till alla studenter oavsett programtillhörighet, vilket innebar vissa 
svårigheter. Studenterna har olika förutsättningar avseende tillgång till e-resurser och 
deltagande i bibliotekets undervisning m m beroende på vilket program de studerar vid. Det 
framkommer även i de egna kommentarerna att förutsättningarna varierar. 
 
Frågan om bibliotekets kurshemsidor eller kursens bibliotekssida kunde ej beaktas, då den var 
mindre bra formulerad. Det framgick av de egna kommentarerna att alltför många 
respondenter refererade till den centrala kurshemsidan, för vilken institutionen ansvarar. Vi 
var medvetna om att detta problem kunde uppstå då inte alla kontaktbibliotekarier har lagt 
upp bibliotekssidor för de olika kurserna och kvaliteten på desamma varierar. 
Marknadsföringen av sidorna har även varierat kraftigt mellan de olika kurserna. Vi valde 
ändå att ta med frågan, då det är ett arbete som biblioteket fokuserar på. Frågan genererade 
även ett flertal mycket intressanta egna kommentarer, som vi kunde bygga vidare på vid 
intervjuerna. 
 
Andelen studenter, som valde svarsalternativet ingen erfarenhet på de frågor där de ombads 
värdera betydelsen av bibliotekets tjänster för sina studier samt ange hur nöjda de var med 
respektive tjänster, var mycket högt vilket gör att resultaten på dessa frågor måste tolkas med 
försiktighet. 
 
De egna kommentarerna som kom in var betydligt fler än vad vi hade väntat oss och arbetet 
med dem har varit mycket givande. Vi fick många omfattande och engagerade svar som kan 
användas i bibliotekets fortsatta utvecklingsarbete. Ett stort plus är att de egna kommentarerna 
har en mycket bra spridning över de olika programmen och fakulteterna. Många av 
studenterna har också använt utrymmet för egna kommentarer till att förklara sina svar. 
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Mycket positivt är att ett antal så kallade icke användare, d v s studenter som inte använder 
biblioteket, har besvarat enkäten och även skrivit egna kommentarer om sin inställning till 
biblioteket.  
 
I det missivbrev som följde utskicket av webbenkäten fanns en förfrågan om att vid intresse 
delta i en kortare intervju. Det intresseunderlag som inkom blev grunden för det urval av 
informanter som senare deltog i genomförda intervjuer. Vi kan bara i efterhand konstatera att 
intresset tyvärr var mycket lågt. Det hade naturligtvis varit önskvärt med ett något större 
intervjuunderlag. Det är möjligt att fler hade visat intresse om påminnelse gått ut. En viss 
tidsbrist påverkade också förhållandena vilket resulterade i att vi accepterade det antal 
intervjuer som genomfördes och försökte göra det bästa möjliga av situationen.  
 
Första kontakten tog informanterna med oss via mejl där de anmälde intresse att delta i en 
intervju. I nästa steg kontaktade vi dem och berättade om varför intervjuerna skulle 
genomföras samt vad resultaten skulle användas till. En intervjuguide skickades ut i förväg 
för påseende av informanterna och därefter bestämdes tid för själva genomförandet av 
intervjuerna. Vid varje intervjutillfälle deltog en informant och en intervjuare och mötet 
skedde i en lugn offentlig miljö. Vi fick värdefull erfarenhet av hur viktigt det är att vara väl 
förberedd som intervjuare samt att vara flexibel under själva intervjutillfället. Samtliga 
informanter var öppna och avspända och valde att besvara samtliga frågor. Utförligheten i 
själva svaren varierade dock. Intervjufrågorna baserade sig till stor del på webbenkätens 
innehåll för att möjliggöra vissa jämförelser. Användandet av den semantiska differentialen 
tillsammans med intervjuerna gav ytterligare möjlighet till vissa jämförelser med 
webbenkäten. 
 
5.4 Teoretiska implikationer 
 
Undersökningens resultat har gett ökad förståelse för problematiken och lyft fram 
skillnaderna i fakulteternas olika inställning till biblioteket som en resurs i studenternas 
studier. Undersökningen har generat ökad kunskap och förståelse av studenternas 
biblioteksutnyttjande. Genom att be studenterna både värdera de olika tjänsternas betydelse 
för sina studier och bedöma hur tjänsterna utförs har en grund skapats för eventuella framtida 
fokuseringar av bibliotekets resurser och marknadsföringsinsatser. 
 
Resultatet av undersökningen kan utgöra en startpunkt för ytterligare och mer djupgående 
forskning i de aktualiserade problemområdena, t ex den låga användningen av bibliotekets e-
resurser och varför studenterna har så olika uppfattning om t ex betydelsen av bibliotekets 
undervisning. 
 
5.5 Praktiska implikationer 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att undersökningen utgör ett värdefullt underlag som 
förbättringskunskap i bibliotekets fortsatta kvalitetsarbete och för fortsatt evidensbaserat 
praktiskt utvecklingsarbete. 
 
Resultaten har sammanställts i en rapport och vid två tillfällen presenterats för 
uppdragsgivaren, LiUB:s biblioteksstyrelse. Styrelsen har gett överbibliotekarien i uppdrag att 
tillsätta en kvalitetsgrupp för att bland annat utreda de problemområden som framkommit i 
undersökningen, t ex skillnaderna mellan fakulteterna i attityden till biblioteket som 
pedagogisk resurs och i användningen av bibliotekets e-resurser. Kvalitetsgruppen har fått i 
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uppdrag att utreda och ta fram förslag på framtida användarundersökningar för att följa upp 
förändringar i studenternas behov och bibliotekets satsningar på förbättrad service.  
 
Bibliotekets personalutvecklingsgrupp kommer att genomföra ett seminarium om bemötande, 
då personalens bemötande framhålls som mycket betydelsefullt av studenterna. På varje 
enskilt kvartersbibliotek har dessutom diskussioner förts angående de förbättringsmöjligheter 
som framkommit i undersökningen, t ex bemötande och ljudnivå. 
 
Undersökningens resultat visar att det finns behov av kontinuerliga uppföljningar och 
utvärderingar av bibliotekets pedagogiska verksamhet. Biblioteksintroduktionen och dess 
genomförande diskuteras inom bibliotekets utbildningsgrupp.  
 
En tydlig tendens i de egna kommentarerna är att många studenter inte vet speciellt mycket 
om vad biblioteket har att erbjuda. LiUB behöver därför arbeta vidare med sin 
marknadsföring gentemot institutionerna för att på ett naturligt sätt integreras i utbildningarna. 
 
Det är vår förhoppning att undersökningen kan inspirera till framtida studier och praktiska 
implementationer även vid andra lärosäten. 
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Bilaga 1: Enkätdeltagarnas programtillhörighet 
 
Program Antal % 
Affärsjuridik 3 0,6 
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Affärsjuridik med Europainriktning 3 0,6 
Användarinriktad systemutveckling   
Arbetsterapeut 5 1 
Biologi/kemi med matematikprogrammet 1 0,2 
Biologiprogrammet 5 1 
Carl Malmsten - Design- och 
hantverksutbildningar   
Civilingenjör   
Civilingenjör i datateknik 4 0,8 
Civilingenjör i elektronikdesign 6 1,2 
Civilingenjör i industriell ekonomi 12 2,4 
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell 2 0,4 
Civilingenjör i informationsteknologi 4 0,8 
Civilingenjör i kemisk biologi 5 1 
Civilingenjör i kommunikations- och 
transportsystem 7 1,4 
Civilingenjör i maskinteknik 8 1,6 
Civilingenjör i medieteknik 7 1,4 
Civilingenjör i teknisk biologi 8 1,6 
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 16 3,2 
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - 
internationell 3 0,6 
Civilingenjör med öppen ingång 1 0,2 
Ekonom 22 4,4 
Filosofiska fakulteten 12 2,4 
Fysikprogrammet 1 0,2 
Hälsouniversitetet 10 2 
Högskoleingenjör   
Högskoleingenjör i byggnadsteknik 2 0,4 
Högskoleingenjör i datateknik 3 0,6 
Högskoleingenjör i elektroteknik 5 1 
Högskoleingenjör i industriella el- och IT-system 1 0,2 
Högskoleingenjör i kemi- och bioteknik   
Högskoleingenjör i maskinteknik 3 0,6 
Högskoleingenjör i medie- och 
kommunikationsteknik 3 0,6 
Högskoleingenjör i teknisk logistik   
Högskoleingenjör med öppen ingång   
Internationell ekonom 10 2 
Japanskt basår   
Kemiprogrammet   
Kemisk biologi 8 1,6 
Kognitionsvetenskap 7 1,4 
Kultur, samhälle, mediegestaltning 13 2,6 
Kulturvetenskap 6 1,2 
Logoped 3 0,6 
Läkare 16 3,2 
Lärare i gymnasieskolan – allmänna ämnen 
(AUO) 4 0,8 
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Lärare i yrkesämne i gymnasieskolan (AUO)   
Lärarprogrammet i Linköping 52 10,4 
Lärarprogrammet i Norrköping 37 7,4 
Lärarutbildning i grundskolans senare år (AUO) 5 1 
Lärarutbildningar 1 0,2 
Magisterprogrammet för datavetenskap 1 0,2 
Matematik/naturvetenskap, datavetenskap   
Matematikprogrammet 1 0,2 
Medicinsk biologi 15 3 
Miljövetarprogrammet 12 2,4 
Musikproducentprogrammet   
Personal- och arbetsvetenskap 17 3,4 
Politices magister 8 1,6 
Psykolog 9 1,8 
Religionsvetenskap 2 0,4 
Samhälls- och kulturanalys 7 1,4 
Sjukgymnast 6 1,2 
Sjuksköterska 28 5,6 
Socionom - allmän inriktning 9 1,8 
Socionom - inriktning mot social omsorg 3 0,6 
Socionom - inriktning mot socialpedagogik 6 1,2 
Statistik- och dataanalys 4 0,8 
Systemvetenskap 6 1,2 
Teknisk naturvetenskaplig bastermin   
Tekniska högskolan   
Tekniskt naturvetenskapligt basår   
Välj Program 37 7,4 
Yrkeshögskoleutbildning   
Yrkeshögskoleutbildning i driftteknik   
Yrkeshögskoleutbildning i industriell elteknik och 
elektronik   
Yrkeshögskoleutbildning i slöjd, hantverk och 
formgivning   
Övriga utbildningar 4 0,8 
   
Summa 499 100 
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Bilaga 2: Enkätdeltagarnas övriga kommentarer 
 
Kommentarer hämtade från enkätens slutfråga; Finns det något annat som du tycker att vi 
behöver veta?, och grupperade i teman efter innehåll. 
 
Öppettiderna 
 
”Öppna kl 08.00 på morgonen.” 
 
”Även om antalet besök är begränsade vid sena kvällar, så är det oerhört viktigt att det är 
öppet de gånger man har behov.” 
 
”Tycker att öppettiderna är lite snåla. Biblioteket borde öppna klockan 8 på vardagarna.” 
 
”Jag tycker att biblioteket borde öppna tidigare, gärna kl 8 och istället stänga en timme 
tidigare på kvällen.” 
 
”Synd att inte CNB är öppet längre på kvällarna, precis som dom i Linköping !” 
 
”Skitbra att läsesalen ovanför HUB finns med tanke på att det knappt inte finns några andra 
läsplatser utanför bibblan på mer "udda" tider.” 
 
”Ni borde ha öppet från kl 8:15 på vardagar. det är ganska besvärligt för PBL-studenter att 
hinna med allt när vi inte har tillgång till referensexemplar från det att arbetsdagen börjar. Jag 
har hört många säga att i gärna börjar tidigt. ofta har vi lektioner först kl 10 och då kan man 
inte göra något innan för man hinner inte komma igång på ett bra sätt mellan nio och tio.” 
 
”Viktigt med generösa öppettider och att det finns ett bra utbud av aktuella kursböcker i 
papperformat.” 
 
”Jag vill att biblioteket skall vara öppet något längre på eftermiddagarna. Jag är kvar i 
Linköping till klockan 17.20 på eftermiddagarna. Då måste jag gå någonannanstans för att 
studera eftersom HUB stänger 16.30.” 
 
”Det enda som jag är missnöjd över är bibliotekets öppetider. har öppet för lite är inte alltid 
jag hinner dit innan de stänger.” 
 
”Jag anser att vi har ett bra bibliotek och hoppas bara att det kan ha öppet mer.” 
 
”Bibloteket (HUB) är utan tvekan en nödvändighet för studier vi HU, där PBL tillämpas. 
Öppettiderna är jättebra och bör det bör strävas efter att bibehålla dem.”  
 
 
Lånesystemet 
 
”Återlämningssystemet fungerar inte!!!! Jag har vid flera tillfällen fått krav på böcker som 
sedan hittats i hyllan, som alltså varit återlämnade. På stadsbiblioteken får man automatiskt ett 
kvitto när man lämnar tillbaks boken, kanske det vore en idé. Jag har inget som helst 
förtroende för att mina böcker avregistreras när jag lämnar in dem! Efter så många missöden 
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så skulle jag aldrig ersätta en försvunnen bok, hur vet jag att det är så? (Var på väg att göra 
det en gång, när den hittades i hyllan)” 
 
”Vi måste börja få kvitto när vi lämnar tillbaka böcker (som det t.ex. är vid stadsbiblioteket) 
så vi har det på papper när vi ska försvara oss mot personalen. Och ja, jag VET att vi kan få 
det om vi ber om det, men det är inte alltid personalen har tid, eller att jag har tid. Jag har varit 
med om flera som blivit avstängda från lån ett tag för att personalen hävdat att de inte alls 
lämnat tillbaka en bok som i själva verket visst är tillbakalämnad, bara att personalen glömd 
att registrera den. Vid något tillfälle har det till och med varit så att man fått köpa en bok som 
sedan till slut visade sig finnas på biblioteket men inte var registrerad. Är man fattig stressad 
student är det slöseri med ork, pengar och tid. Ett system med inlämning och kvitto som på 
stadsbiblioteket vore inte helt fel.” 
 
”Lånetiden är alldeles för kort. Har man många böcker hinner man knappt låna om dem.” 
 
”Förbättra rotationen av böcker. Många behåller böckerna trots att lånetiden har gått ut ev 
behövs det en straffavgift från första dagen man överdragit lånetiden. Ställer man sig i kö för 
en bok vet man att det kan dröja hur länge som helst innan boken är tillgänglig.” 
 
”Konstigt att man snart ska hämta sina beställda böcker själv. Kommer det att fungera, eller 
kommer någon annan kunna ta "min" bok? Eller kan bara den som beställt boken låna den?” 
 
”Jag tycker det är jättebra att man kan beställa över internet, o att man kan ha koll på sina lån 
där. Ibland finns inte viss kurslitteratur på bibblan, vilket är synd. Alla böcker borde 
åtminstone finnas som ref.ex. En veckas lånetid är väldigt kort tid, kunde vara två trots kö.” 
 
”Det är svårt att få tag på böcker eftersom folk inte lämnar tillbaka dem i tid.” 
 
”Att man kan låna själv istället för att behöva stå vid disken och vänta är bra! Det sparar tid! 
Det som jag tycker är tråkigt är att det kan ta så tid att få böcker som man bokat och som är 
försenade, när de inte finns som kursref blir det ganska tråkigt läge.... Det borde finnas nåt sätt 
att driva in böcker så att de kommer in i tid när de är bokade!” 
 
Samlingarna 
 
”Vore skönt om Campus Norrköpings bokutbud ökade. Är ganska trött på att jämt behöva 
vänta på leverans. Dock bra att jag slipper åka till Linköping för att låna boken. Vore även 
skönt med längre lånetid. Hinner inte läsa ut en bok innan den ska vara tillbaka igen.” 
 
”Vi är ju oerhört beroende av "färska" referenser och det är jättetråkigt när det enbart finns 
referenser från 1980 el. 1990 talet. Då måste vi iallafall gå till andra bibliotek. Jag vet inte hur 
det fungerar, men nyare upplagor finns ju. Det kanske är ngt. att tänka på.” 
 
”Personligen tycker jag att det vore trevligt om nio hade fler CD-böcker.” 
 
”Att HUBs budget till inköp av böcker och tidsskrifter, e-böcker och e-tidsskrifter borde ökas, 
på grund av att Hälsouniversitetet använder sig till 100 % av PBL, vilket förutsätter tillgång 
till NY information av olika slag.” 
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”När jag har letat efter primärkällor på HUB har de inte funnits på Linköpings universitet. Det 
har hänt flera gånger och eftersom vi använder oss av PBL så är det väldigt viktigt att det 
finns ett väldigt bra utbud av böcker. Jag tycker heller inte att hyllorna uppdateras tillräckligt 
bra. Det är mycket gammal litteratur.” 
 
”När böcker ständigt är utlånde och många står på kö för att låna dessa: KÖP IN FLER 
BÖCKER!!! Jag har bett om detta vid flera tillfällen men ej fått gehör för min önskan...” 
 
”Några böcker för Miljövetraprogrammet såsom Ekodesign-boken finns inte alls i Linköping 
utan bara i Norrköping. Åtminstone borde att av biblioteken i Lkpg ha de böcker som finns i 
Norrköping och tvärtom. Ibland går det inte att vänta tills någon bokbeställning kommer.” 
 
”Meningen med ett bibliotek tycker jag är att man ska kunna låna litteratur för att som fattig 
student spara pengar på att inte köpa litteratur. Lånetiderna anser jag kunde förlängas eller har 
fler exemplar av vissa populära kursböcker som då är dyra att köpa.I övrigt är det jättebra att 
kunna låna om böckerna via nätet och kunna göra det var än man befinner sig.” 
 
”Nya böcker bör införskaffas” 
 
”böckerna är ibland på tok för gamla, särkilt på humsam. Att ha fler böcker som ref ex gör att 
man i alla fall kan sitta på plats, eftersom det oftast är utlånat. Det gör det väldigt svårt att 
skriva hemtenta. Böcker inom Folkhälsovetenskap är lite få, och ibland som sagt gamla...” 
 
”jag tycker att den litteratur som finns för min utbildning är för gmal samt att det finns 
alldeles för mycket böcker om omvårdnad och när man behöver en bok om tex patofysiologi 
så är det endast på läkarnivå och finns endast i ref. många av de bövker som är populära finns 
bara i en upplaga att låna och sedan i ref. antingen behövs flera böcker att låna men också 
flera ref böcker.” 
 
”Kan man som student påverka vilka böcker som köps in på något sätt? Antar att det finns 
det, men jag har inte sett någon sådan information någonstans.. Sen kanske man kan ha någon 
uppdatering på när man köper in ny litteratur, så studenter och andra kan gå in och titta. Det 
kanske är svårt att genomföra, men jag vet aldrig vad jag ska leta efter, så jag brukar leta i 
olika listor... Så olika sådana listor hade varit toppen för min del.” 
 
”Skulle vara bra om ni kunde effektivisera tjänsten med beställning av bok via web. Som det 
nu är finns risken att någon annan hinner låna boken fast jag varit inne och beställt den. Tätare 
kolla av beställningar helt enkelt vore jättebra.” 
 
”Jag är mycket nöjd med det stora utbudet på litteratur som finns på Linköpings Universitets 
bibliotek. Det är positivt att det finns ett så bra samarbete mellan de olika biblioteken så att 
man från ett bibliotek har tillgång även till de andra biblioteken. Det finns en sak som jag är 
missnöjd med. Enligt den information vi har fått så ska all obligatorisk kurslitteratur finnas 
som referensexemplar på biblioteket. Det finns ofta inte. På vissa kurser har man så mycket 
obligatorisk litteratur att man omöjligt kan ha råd att köpa alla böcker. Då kan det bli ganska 
högt tryck på låneböckerna och i dessa lägen är det jättebra om det finns referensex så att man 
åtminstone kan sitta på biblioteket och läsa dem. Jag misstänker dock att felet snarare ligger 
hos kursansvarig för varje kurs än hos bibliotekspersonalen.” 
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”Jag har helt slutat leta efter tryckt litteratur av relevans för mina studier i psykologi på 
biblioteket. Allt jag hittar är föråldrat och om jag någon gång skulle hitta en bok är den inköpt 
i alldeles för få exemplar, som alla är utlånade. Så jag tvingas köpa alla böcker och ladda ner 
artiklar istället. Tips: Mät efterfrågan/utlåningsgraden på alla böcker och kasta alla som inte 
efterfrågas för att istället bereda plats åt fler ex av efterfrågade titlar.” 
 
”Jag använder mig oftast av biblioteket när jag letar efter kurslitteratur, men tyvärr är i princip 
alltid litteraturen utlånad så därför blir det inte att jag utnyttjar biblioteket i den mån jag 
borde..” 
 
Lokalerna 
 
”Mycket stor förbättring av luftkvaliteten sedan den senaste ombyggnaden.” 
 
”Jag saknar sköna fåtöljer att sitta och läsa i på universitetsbiblioteken. Det finns bra med 
läsplatser med stolar och bord, men inga fåtöljer där man kan sitta länge. Bra exempel är 
Linköpings stadsbibliotek.” 
 
”Jag tycker att lamporna vid studieplatserna är mindre bra. Det blir jättevarmt och de blänker 
på böckerna eftersom man inte kan rikta dem.” 
 
”En stor anledning till att jag inte besöker biblioteket oftare är den otroligt tråkiga miljön man 
bjuds på där. Sterilt, stelt, färglöst (läs brunt och träigt och en känsla av gammalt) ingen 
möjlighet att fika och läsa samtidigt. Visst är böcker känsliga men om man lånar hem en bok 
så är ju chansen stor att man sitter och dricker en kopp te/kaffe samtidigt som man läser. 
Någon typ av öar/zoner där fika var tillåtet samt modernare miljö. Jag avser ovan endast HUB 
biblioteket ovan. De andra har jag ingen åsikt om. Kort sagt: Biblioteket är i stort behov av en 
"total extreme bibliotekmakeover". Dyrt men i mitt fall nödvändigt.” 
 
”Det vore smidigt med en karta som visar var man hittar vilken klassificering. Detta borde 
man kunna ha på biblioteksdatornerna, hittar man snabbare och sparar tid. För de som inte 
gillar kartor borde man kunna göra någon slags 3D-modell då biblioteken har flera plan. 
Medieteknikerna i Nkpg och vi kogvetare har säkert många idéer.” 
 
”Mer grupprum på HumSam nästan aldrig lediga på Humsam samt fler läsplatser” 
 
”Bibliotekets studieplaster är bra och att det finns ett läsrum är viktigt.” 
 
”Ett biblitek med bra luft, stort utbud och med möjlighet till arbetsro är grundläggande för 
studenter som är intresserade (och passionerade) och som inte bara gör vad som krävs av 
dem.” 
 
Ljudnivån 
 
”Jag är jättenöjd med möjligheten som finns att låna böcker från Linköping till Norrköping, 
det är suveränt, och det går snabbt! Jag tycker det borde informeras bättre om att det ska vara 
tyst i biblioteket, iallafall på övervåningen och gärna ljuddämpa bokinkast-låde-luckan, den 
låter så mycket! Sen vore det bra om dörröppnaren som är tänkt till funktionshindrade inte 
användes av alla hej vilt - den låter den också! Jag förstår att inte bibliotikarierna har något 
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intresse av att gå omkring och säga till folk att vara tysta men kanske om de blev påminda av 
en lapp vid ingången!?” 
 
”Jag har lärt mig att ignorera, men många störs av att det är ganske många som inte tar hänsyn 
till de som sitter och läser på HUB, bland studenterna. Mycket mobiler och snack.” 
 
”Ibland verkar det som att respekten för bibliotekets lugn har gâtt förlorad. Telefoner ringer 
och högljudda diskussioner förs. Arbetsplatserna är enormt uppskattade.” 
 
”det är ofta väldigt högljudd i biblioteket vilket är en aning förvånande.” 
 
”Alldeles för många står och pratar högt mellan hyllorna och svarar i pipande mobiltelefoner. 
Framför allt pratet är väldigt irriterande och omfattar även en del personal som man kan höra 
prata länge och ljudligt med någon mellan hyllorna om var man kan tänkas leta efter ett visst 
ämne. Jag har ingen lösning på problemet men det vore skönt om fler tog hänsyn till att man 
vill kunna sitta ostört och plugga!!” 
 
Personalen 
 
”Fortsätt le! Det betyder jättemycket! Ett gott bemötande och villighet att hjälpa gör också att 
man hellre och oftare uppsöker biblioteket. Lånar ganska mycket, uppskattar att biblioteket 
finns!” 
 
”Bibliotekspersonalen på Campus Norrköping är guld värda.” 
 
”Bibliotekets tjänster fungerar bra och personalen är kompetent och hjälper gärna till.” 
 
”Biblioteket, d v s personalen, gör ett bra jobb, är trevlig, kunniga och tillmötesgående. Det 
kan dock ibland finnas för få ex av vissa böcker för utlåning. Detta märks speciellt vissa 
kurser när man är beroende av bibl. litteratur.” 
 
”Att ni gör ett kanon arbete. Och att jag är mycket tacksam för att ni finns med ett bra utbud 
av all sorts litteratur.” 
 
Allmänna upplysningar 
 
”VArit där en gång under hela studietiden.” 
 
”Har (nästan) aldrig varit i bibilioteket. Har aldrig lånat en bok där. Har aldrig fått någon 
information om bibilioteket. Men detta kan bero på att jag aldrig har behövt bibiloteket, för 
hade jag gjort det så hade jag antagligen haft lite mer erfarenhet av det.” 
 
”Min utvärdering gäller endast HUB, har bara besökt de andra bibloteken nån gång.” 
 
”Svårt att hitta de böcker man söker efter. Konstigt katalogiseringssystem.” 
 
”Mycket glad att höra att man kunde använda biblioteket även när man är klar med studierna. 
:)” 
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”Jätte bra att HUB har skönlitteratur liggandes framme vid ingången. Jag hittar alltid nya 
författare att läsa. Mycket bra idé!” 
 
”Jag är mycket tacksam över att jag kan logga in pâ NE via bibliotekets hemsida.” 
 
”De databastjänster och uppslagsverk (som Nationalencyklopedin, Artikelsök mm) som 
tillhandahålls via bibliotekets hemsida och är tillgängliga även utanför LiUs eget nät använder 
jag flitigt när jag arbetar hemifrån. Mycket användbara tjänster!” 
 
”Jag tycker det är jättebra att kunna leta efter böcker och beställa på biblioteket hemifrån. Jag 
köper de felsta av mina kursböcker, men det händer att jag lånar eller går till biblioteket och 
sonderar när jag har någon håltimme och så. Jag värderar blibliotek mycket högt och använder 
mitt lokala bibliotek ca. 2 ggr i månaden.” 
 
”Jag gillar bibblan! Sitter där och pluggar flera dagar i veckan. Ni gör ett bra jobb!” 
 
”Det mesta går att hitta på internet nuförtiden.” 
 
”1. Bibehåll öppettiderna. Det är skönt att kunna gå dit på kvällarna när stimmet avtagit. 2. 
Uppmana till tystnad. Bättre studiero då. 3. Fortsätt köpa nya böcker. Inget är tråkigare än 
gammal litteratur. 4. Ni gör ett bra jobb.” 
 
”Förbättra fjärrlånefunktionen. Man BÖR få veta att det kan ta upp till flera månader att få en 
bok, och inte få höra varje vecka man frågar att den är på väg.” 
 
”Ett plus för all barnlitteratur.” 
 
”All service som finns att få via biblioteket är ovärderlig för mig som student!!! Allt ni 
tillhandahåller och bidrager med behövs för att underlätta mina studier vid Linköpings 
Universitet!!” 
 
”Det enda jag använder biblioteket till är att sitta och studera i mindre grupp under tenta-p. 
Läsesalarna i Hum-sam är helt ok att sitta i, synd bara att man inte får ha med sig mat och 
dryck. Kan ni inte öppna dörren till korridoren på det planet istället, så att man inte skulle 
behöva gå genom biblioteket (bok-delen) med fika? När det gäller litteraturen har jag aldrig 
haft behov av den på något av biblioteken. Den enda litteraturen jag använder är den jag själv 
måste köpa. Vi har trots allt bara en bok per kurs. Oftast iallafall... Annan information hittar 
jag bara på internet, böcker blir gamla för snabbt.” 
 
”En teknolog har ofta inte så stor användning av biblioteket i själva grundutbildningen (två 
första åren) till sina studier. För övrigt tycker jag att CNB är väldigt trevligt och det mesta 
finns där. I alla fall det jag är intresserad av! Något som vore bra vore om man kunde låna 
från Stadsbiblioteket (NSB) och hämta upp/lämna tillbaka boken på CNB eftersom man 
spenderar så himla mycket tid i skolan och Stadsbiblioteket inte har öppet på t.ex. söndagar.” 
 
”Det är myccket bekvämt att man kan sitta hemma och logga in på biblioteket och söka och 
beställa böcker. Sedan är det bara att hämta alla vid ett bibliotek och man slipper springa runt 
och leta på humsam och teknat. Man får ett e-postmedelande och sedan är det bara att hämta 
ut” 
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”det är dyrt att skriva ut, kopiatorerna är skitdåliga på hub.” 
 
”Det verkar onödigt att biblioteket upptar en hel datasal som står oanvänd 99.5% av tiden...” 
 
 
Förslag på frågor som borde ha ingått i enkäten och kritik av densamma 
 
”Ska ni inte fråga något om biblioteket som studiemiljö/studieplats? Det är vad jag oftast gör 
på biblioteket; sitter och pluggar. Det är väldigt trevligt! Fast det är klart, biblioteket existerar 
ju inte p g a studieplatserna...” 
 
”Den här enkäten kändes förvirrad Alternativen var inte i logisk ordning och var är "vet inte"-
alternativet? Om jag bara lämnade tillbaka en bok eller frågade var en viss avdelning var, så 
har jag erfarenhet av att prata med bibliotekarierna men inte haft tid att bilda en uppfattning.” 
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 Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Intervjufrågor: 
Vad har Linköpings universitetsbibliotek för betydelse för dina studier? 
 
 Biografiska data. 

 Program 
 Ålder  
 Kön 

 
Del 1: Information om universitetsbibliotekets resurser. 

 Hur har du fått information om universitetsbibliotekets resurser? 
 Personlig förmåga att hitta information? 

 
Del 2: Utnyttjande av universitetsbibliotekets resurser. 

 Hur ser ditt behov av universitetsbiblioteket ut? 
 Vad anser du om universitetsbibliotekets hemsida? 
 Tillgången till elektroniska böcker och tidskrifter? 
 Hur motsvarar universitetsbibliotekets resurser dina förväntningar? 

 
Del 3: Utvärdering av universitetsbibliotekets tjänster – informationsdisk. 

 Vad är din erfarenhet av universitetsbibliotekets informationsdisk? 
 Hur upplever du bibliotekspersonalens bemötande och kompetens? 
 Anser du informationstjänsten skulle kunna ges på något annat sätt? 

 
Del 4: Begreppen informationskompetens och det livslånga lärandet samt erfarenhet av 
biblioteksundervisning.     

 Kan du beskriva begreppen informationskompetens och det livslånga lärandet? 
 Har du hört begreppen användas i din utbildning eller i något annat sammanhang? 
 Universitetsbibliotekets betydelse i detta sammanhang? 
 Har du haft möjlighet att delta vid bibliotekets undervisningstillfällen? 
 Vad anser du om biblioteksundervisning? 

 
 
Dina svar kommer att behandlas helt anonymt och användas i en magisteruppsats i Biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. 
 
Naturligtvis är samtliga frågor helt frivilliga och det du inte vill eller kan besvara lämnar vi 
bara.  
 
Med vänlig hälsning Marie Didriksson 
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Bilaga 4: Semantisk differential 
 
För mig är universitetsbiblioteket: 
 
 
viktigt __ : __ : __ : __ : __ : __ : __   oviktigt 
 
behövt  __ : __ : __ : __ : __ : __ : __  inte behövt 
 
ointressant __ : __ : __ : __ : __ : __ : __  intressant 
 
engagerande  __ : __ : __ : __ : __ : __ : __  oengagerande 
 
värdefullt __ : __ : __ : __ : __ : __ : __  inte värdefullt 
 
ovänligt  __ : __ : __ : __ : __ : __ : __  vänligt 
 
lätt __ : __ : __ : __ : __ : __ : __  svårt 
 
tråkigt  __ : __ : __ : __ : __ : __ : __  spännande 
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Bilaga 5: Enkät 
 
Till dig student 
 
 
Vad betyder Linköpings universitetsbibliotek för dina studier? 
 
Inom universitetsbiblioteket pågår ett ständigt utvecklingsarbete och nu behöver vi dina 
åsikter. Vi, Marie Didriksson och Eva Sejmyr har fått i uppdrag av biblioteksstyrelsen att med 
hjälp av enkäter och intervjuer ta reda på vad studenterna tycker om biblioteket, som ett led i 
förbättringsarbetet av biblioteksservicen. Resultaten redovisas i en rapport, vilken kommer att 
finnas tillgänglig via universitetsbibliotekets hemsida. Undersökningen kommer även att ingå 
i vår magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. 
 
Med hjälp av denna webbenkät till dig som är programstudent och läser på termin fem, vill vi 
ta reda på vad just du anser om biblioteksservicen. Detta är mycket viktigt och vi hoppas 
därför att du tar dig tid att besvara våra frågor. Dina svar kommer att behandlas helt 
konfidentiellt och vi garanterar dig fullständig anonymitet.  
 
Om du har några frågor och/eller kan tänka dig att delta i en kortare intervju, kontakta oss 
gärna via mejl Marie Didriksson (mardi@bibl.liu.se) eller Eva Sejmyr (evase@bibl.liu.se).  
 
Var med och påverka framtiden och hjälp Linköpings universitetsbibliotek att fortsätta 
utvecklas på ett positivt sätt för dig som student.  
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Mycket viktig

Mycket viktig

3.2 Hur värderar du bibliotekets hemsidas betydelse för dina studier? 

Oviktig

Oviktig

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

3.1 Hur ofta besöker du någon av bibliotekets hemsidor:

Varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Mer sällan Aldrig

1.1 Program:

3.3 Hur nöjd är du med bibliotekets hemsida?

Mycket nöjd

Mycket nöjd

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Mycket missnöjd

Mycket missnöjd

3.4 Hur ofta besöker du någon av kurshemsidorna:

Vid kursstart Någon gång i veckan Någon gång i månaden Mer sällan Aldrig

Kvinna Man1.2 Kön:

1.3 Ålder: 20-24 25-29 30-34 35-

3.6 Hur nöjd är du med kurshemsidorna?

3.5 Hur värderar du kurshemsidornas betydelse för dina studier?

3.7 Egna kommentarer angående bibliotekets hemsidor och kurshemsidorna:

Linköpings universitetsbibliotek

Linköpings universitetsbibliotek

2.1 Hur har du fått information om bibliotekets resurser:

Information från kursansvarig

Deltagit i biblioteksintroduktion

Själv sökt information

Tips från andra studenter

Inte fått någon information

Annat

2.2 Egna kommentarer angående informationen om biblioteket:

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

http://www.bibl.liu.se/
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Mycket viktig

Mycket viktig

Mycket viktig

Oviktig

Oviktig

Oviktig

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Mer sällan Aldrig

Varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Mer sällan Aldrig

Varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Mer sällan Aldrig

Mycket nöjd

Mycket nöjd

Mycket nöjd

Mycket missnöjd

Mycket missnöjd

Mycket missnöjd

3.10 Hur nöjd är du med bibliotekets e-tidskrifter?

3.13 Hur nöjd är du med bibliotekets e-böcker?

3.8 Hur ofta använder du dig av bibliotekets e-tidskriftsarkiv?

3.9 Hur värderar du bibliotekets e-tidskrifters betydelse för dina studier?

5 4 3 2 1

3.11 Hur ofta använder du dig av bibliotekets e-böcker?

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

3.12 Hur värderar du bibliotekets e-böckers betydelse för dina studier?

3.14 Egna kommentarer angående bibliotekets e-tidskrifter och e-böcker:

3.15 Hur ofta loggar du in dig på någon av bibliotekets datorer?

3.16 Hur värderar du bibliotekets datorers betydelse för dina studier?

5 4 3 2 1

3.17 Hur nöjd är du med bibliotekets datorer?

3.18 Egna kommentarer angående bibliotekets datorer:

4.2 Hur ofta vänder du dig till bibliotekets informationsdisk?

4.1 Vilket bibliotek använder du dig av i första hand?

HumSam TekNat CNB HUB

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet
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Mycket nöjd Mycket missnöjd5 4 3 2 1

4.4 Hur nöjd är du med informationsdiskens tjänster?

Inte alls god

Inte alls vänligt

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Mycket god

4.5 Hur värderar du bibliotekspersonalens kompetens?

4.6 Vid ditt senaste besök - vad var ditt intryck av personalens bemötande?

Mycket vänligt

4.7 Tyckte du att personalen tog sig tid att hjälpa dig?

Oviktig

Oviktig

4.8 Tyckte du att personalen tog för mycket av din tid i anspråk?

4.9 Tyckte du att du fick ditt ärende uträttat?

4.10 Egna kommentarer angående informationsdisken:

Vid kursstart Någon gång i veckan Någon gång i månaden Mer sällan Aldrig

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Mycket viktig

4.3 Hur värderar du informationsdiskens tjänsters betydelse för dina studier?

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

Ingen erfarenhet

Ja Nej Ingen erfarenhet

Ja Nej Ingen erfarenhet

Ja Nej Ingen erfarenhet

4.11 Har du deltagit i något undervisningstillfälle som biblioteket erbjudit?

Ja Nej

4.12 Hur värderar du bibliotekets undervisnings betydelse för dina studier?

Mycket viktig

4.13 Hur nöjd är du med bibliotekets undervisning?

5 4 3 2 1Mycket nöjd Mycket missnöjd Ingen erfarenhet

4.14 Egna kommentarer angående utbildningstillfällen:
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4.15 Finns det något annat som du tycker att vi behöver veta:

Rensa ifyllda värden

Linköpings universitetsbibliotek

Ansvarig för denna sida: Eva Sejmyr
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