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In 1995 a survey was made at six public libraries in the county of Ostergotland in order to 
examine the reference service and the use of reference collections. In this paper the methods 
of the survey are described and the results from two libraries in Norrkoping and Linkoping 
are being analysed. 

In the survey several methods were used. During a fortnight observations were made of the 
use of reference books by the visitors in the reference section. The books were listed. The 
librarians work at the information desk were also observed at the same time and the librarians 
wrote all their transactions down as well as their use of reference tools. Two questionnaires 
were distributed, one to the visitors at the reference section, one to the visitors at the informa
tion desk. 

The results in short: The collections of reference books were extensive, old and not so well 
used. The visitors used these collections more than the librarians (6-7% versus 1-2%). The 
location of the reference books means much to the use. The users of reference books are 
mostly students. There are many questions asked by the visitors and often queus are formed at 
the information desk . Most questions are simple to solve and depending on diffculties of the 
visitors to find the books on the right shelves. Both libraries have small assets and shortages in 
the collections make requested books and subjects hard to find for the visitors. At the infor
mation desk there are a lot of other transactions than reference questions like selling, 
reservations, Pc-help and so on. The librarians used the library catalogue in nearly half of the 
questions but that was the only reference tool which was used more than marginal. The visitors 
at the reference desk were mostly students but there were no big differences between students 
frequency and the general public. 

Finally the survey shows that the quality of the reference service can and must be improved. 
There are needs for organisational changes as well as further education of the staff. The li
braries in the survey need to focus on the customer's quality more to improve their reference 
service. 

reference work, reference service, reference use, reference tools, 
public libraries. reference collections, Norrkoping, Linkoping 



© Forfattaren/Forfattarna 

Mangfaldigande och spridande av innehallet i denna uppsats - helt 
eller delvis - ar forbjudet utan medgivande av forfattaren/forfat
tarna. 



lnnehallsforteckning 
Fbrord 05 

I. lnledning 06 
2. Utgangspunkt och fragestallning 06 
3. Undersbkningens syfte 07 

4. Definitioner 08 
4.1 Kvalitet 08 
4 2 Referensverksamhet 09 
4. 3 Referensmedier IO 
4.4 In House Use IO 
4.5 Kvalitet i referensarbetet I I 
5. Litteratur och undersokningar om referensarbete 1 I 
5. I Litteratur om referensarbete 12 
5.2 Referensundersokningar 17 
5.3 Brukarundersokningar 2 I 
6. Referensundersokningen i Ostergotland 24 
7. Metod 25 
7. 1 Undersokningens upplaggning 26 
7 2 Anvandning av referensbestandet 27 
7. 3 Enkat till besokare i referensavdelningen 28 
74 Bibliotekens informationstjanst 28 
7.5 Enkat till besokare i informationsdisken 29 
7.6 Observat ioner i informationsdisken 29 
7. 7 Tillampning av forskningsetiska regler 30 
8. Felkallor 30 

9. Resultat 31 
9. I Besokare i biblioteket, referensavdelningen och informationsdisken 3 I 
9.:?. Lan och besok 33 
9.3 Relationen Ian : besok 33 
9 4 Referensbestand 33 
0 .5 Resultat a\' enkat till besokare i referensavdelningen 37 
9.6 Nojda eller inte nojda anvandare av referensbestandet 38 
9. 7 Bibliotekens informationstjanst 42 
9. 7.1 Fragor i informationsdisken 42 
0.8 Resultat av enkat till besokare i inforrnationsdisken 45 
9.9 Bibliotekariernas anvandning av hjalprnedel i referensarbetet 52 
9.10 Ovrig protokollinformation 55 
9. 11 Observationer i informationsdisken 58 
Io Analys av resultatet 62 
I 0.1 En jamforelse mellan undersokningsbiblioteken 62 
I 0.2 Besokare i biblioteket, referensavdelningen och informationsdisken 64 
I 0.3 Referensbestand 66 
I 0.-l Analys av enkat till besokare i referensavdelningen 68 
IO S :\nalys av bibliotekens informationstjanst 69 
I 0.6 Analys av enkatresultat. Besokare i informationsdisken 74 

3 



IO 7 Bibliotekariernas anvandning av hjalpmedel i referensarbetet 
I 0.8 Analys av ovrig protokollinformation 
I 0.9 Bibliotekariernas kundbemotande, attityd och kompetens 
I I. Diskussion och analys av metoden 
12. Slutsatser 
121 Allmant 
12 .2 Referenssamlingarna 
12.3 Dataanvandning 
12.4 Bibliotekens informationstjanst 
12 .5 Folkbibliotekens uppdrag 
13 . Avslutning 
14. Litteraturlista 
Bil. l Protokoll 
Bil. 2 Enkat till besokare i referensavdelningen 
Bil. 3 Enkat till besokare i informationsdisken 

4 

76 
79 
85 
87 
89 
89 
89 
91 
92 
94 
95 

96 



Forord 

Min uppsats ar en beskrivning och en redogorelse for en del av den undersokning av refe
rensservicen och referensbestandens anvandning som genomfordes pa sex bibliotek i Oster
gotland hosten 1995. Jag viii rikta ett tack till lansbibliotekarien i bstergotland, Anna-Lena 
Hoglund for att hon tagit initiativet till undersokningen. En rapport om undersokningen har 
ocksa giorts av Anna-Lena Hoglund med titeln "Antligen en riktig fraga", som behandlar 
referensservicen pa alla sex biblioteken, vilka ingick i undersokningen. Min uppsats, som 
behandlar de tva storsta biblioteken i undersokningen, liksom uppsatsens underlag, i vilket 
en bearbetning av hela det insamlade materialet ingar, har stallts till Anna-Lena Hoglunds 
forfogande infor arbetet med rapporten. Vi har tillsammans diskuterat resultatet . 

Jag viii ocksa rikta ett tack till alla ovriga som deltagit i undersokningen, till personalen pa 
berorda bibliotek, som alla valvilligt tog pa sig den extra arbetsborda, som undersokningen 
innebar. Ett stort tack ocksa till de extra anstallda bibliotekarier, Evy Bengtsson, Karin 
Karlsson och Samila Farisad som hjalpte till med observationer och databehandling av mate
rialet liksom till all ordinarie personal vid Lansbibliotek Ostergotland. 

Till sist vill _iag rikta ett stort tack till min handledare Maj Klasson for stod och hjalp. Aven 
min opponent E\'a Alopaeus har bistatt mig med konstruktiva rad, for vilka jag ar tacksam. 
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1. lnledning 

Det rader inget storre intresse for utvarderingsfragor i svensk folkbildning. Varfor har Bengt 
Nerman forsokt forklara i sitt bidrag till boken "Det stora kunskapslyftet"( 1988). Han skri
ver under rubriken "Att vilja val'' foljande : 
"Da ar jag framme vid en svar fraga, den om godheten. For uppenbarligen finns, mitt i allt 
elande. massor av manniskor i vart land som viii ,•al, vilket narmare besett ar det samma som 
att \'(11"(( iod. Detta ar i sin tur en aspekt pa valfarden, tanken att alla ska fara val. Problemet 
ar att vi ii man val sa ar man automatiskt en av oss och blir omedelbart accepterad. Man be
haver darfor aldrig ifragasatta sig sjalv, och inte det man faktiskt gor. Viii man val tappar 
man darfor alltfor latt formagan att se: det racker med att fraga om det goda malet. Det ar 
darfor som godheten har i Sverige ar ett sadant problem.'' 

·u borde det inte vara en motsattning mellan all vi(ja Pd! och all gbra bra. men bristen pa 
undersokningar av svenska folkbiblioteks kvalitet i verksamheten ar ett faktum, aven om 
exempel pa kvalitetsundersokningar da och da dykt upp, framforallt pa senare ar. Ett sadant 
exempel ar den undersokning av referensverksamheten och referensbestandens anvandning 
pa se:--; folkbibliotek i Ostergotland, som gjordes hosten 1995. 

I denna uppsats beskrivs metoder for undersokningen och resultaten for de tva storsta bib
lioteken som ingick i undersokningen redovisas och blir foremal for en jamforande analys. 
Jag har valt att begransa uppsatsen till en behandling av de tva storsta biblioteken, dels av 
utrymmesskal dels pa grund av att dessa bibliotek gav mest och intressantast material i un
dersokningen. 

2. Utgangspunkt och fragestallning 

Fo lk bibliotekens referenssamlingar har byggts upp under en lang tid och de ar ofta stora . 
Urvalet a,· dyrbara referensverk till folkbiblioteken har sallan varit foremal for mera princi
piella di skussioner. Det anses som nagot sjalvklart bra att ha manga kanda referensverk pa 
bibliotekets h\'llor. 

Hur mycket referenssamlingarna anvands har man pa biblioteken dock nastan undantagslost 
en mycket , ·ar 'Jppfattning om. Matningar och observationer av anvandningen ar sallsynta. 
Kunskaperna ar ringa om vad som ar anvandbart referensmaterial och vilken sammansatt
ning ett referensbestand ska ha for att motsvara efterfragan pa det egna biblioteket. Refe
rensbestanden verkar vara uppbyggda efter ett produktionsperspektiv, snarare an ett behovs
och kundperspektiv. Dear sallan anpassade efter lokala behov, utan uppbyggda efter centralt 
(i bibliotekarieutbildningen eller av forsaljare) upprattade rekommendationslistor. Foljden 
kan da bli en diskrepans mellan de fragor bibliotekets besokare staller och viii ha svar pa 
och de svar man faktiskt kan fa med hjalp av bibliotekets medier. Resultat blir att bade besb
kare och personal anvander delar av referensbestandet ytterst sporadiskt. 
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For att oka kunskaperna och fa fram beslutsunderlag till biblioteken som mojliggor en battre 
fungerande referensverksamhet och ett battre sammansatt referensbestand foretogs pa ini
tiativ av lansbibliotekarien Anna-Lena Hoglund en undersokning av referensverksamheten 
vid sex folkbibliotek i Ostergotland under hasten 1995. 

Folkbibliotek och folkbildning 

Folkbiblioteken har sin utgangspunkt i folkbildningen . De vander sig inte till en avgransad 
och val definierad malgrupp utan till hela befolkningen. De ar allmanhetens bibliotek och inte 
i forsta hand utbildningsbibliotek for heltidsstuderande, som har sina egna skol- och univ
ersitetsbibliotek. De har dock allteftersom utbildningssektorn byggts ut, utan att tillrackliga 
biblioteksresurser samtidigt tillkommit, tvingats att ta pa sig rollen ocksa som utbildnings
bibliotek och hjalpa till med litteraturforsorjningen till de studerande. Rollbytet ar inte oom
stritt och den forandrade rollen syns sallan i bibliotekens malsattningar. I malsattningarna 
dominerar fortfarande rollen som allmanhetens bibliotek for information och kulturella upp
level ser. Kunskapen om vilka besokarkategorier som i olika grad utnyttjar folkbibliotekens 
referensservice ar begransad men nodvandig for referenstjanstens utformning. 

3. Undersokningens syfte 

Syftet med nedan presenterade studie ar att undersoka ett urval folkbiblioteks referensverk
samhet under en begransad tidsperiod for att fa fram fakta som kan tjana som underlag for 
en planering, forbattring och kvalitetssakring av referensverksamheten pa folkbibliotek. 

I undersokningen saker vi svar pa foljande fragor : 

f-/l(r a111/i11dhara /irfolkhih/iorekens referenssamlingarfiir de besokare, som kommer till elf 
11rl'U! fo lkbihlio1ek 1111der en fjortondagar.speriod, fcjr alt pa picas am'tinda bibliolekens 
.,am Ii ngw·: > 

I ,·i!kl!II lllstrcick11i11g kommer de referen.s'l'erk som finns till am·d11dni11g finder 1mders<)k-
11i11g\jJi!l'imk11 och ctr anl'dndama m?Jda med de s1•ar de kan fa ur dem? 

ri!kaf,·agor stalls m· he.wikare i i1?formatio11sdiskama pa ett urval folkhibliorek under en 
1111d<.: r.w>k11 i 11g\j)(' ri < >lf) 

/ 1·i!ke11 llt.,tnick11i11g staller folkhiblioteke,;s besokare referen~fragor och hur besvaras de 
.fi'agor .mm skills 1111der en undersij/mingsperiod? 

I ,·if ken 11rstrdck11i11g a11vd11der persona/en referensverk och i:111dra hjdlpmedelfdr alt besva
ra defragor som std/ls i referensdisken ? 

l 'i/ka bih/ioreksbesijkare har hrnk for referenssamlingama? A11va11ds referensbockerna av 
allmdnheten dler am•ands de mestadels m, studerande pa olika nivaer och i studiesyfte? 

7 



Undersokningen fokuserar hmket pa plats, dvs bestandens anvandning och vad brukare och 
bibliotekarier fak1isk1 gar i referenssituationen pa biblioteket och ar inte i forsta hand en 
undersokning av brukarna och deras installning till bibliotekens verksamhet, dvs en anvan
darstud ie. 

Referensbestandets utnyttjande 

Syftet med en undersokning av referensbestandets utnyttjande ar att skapa ett battre under
lag for inkop och gallring, d v s ett battre underlag for en aktiv och effektiv mediehantering. 
Om man pa biblioteket skaffar sig kunskap om vilka amnesomraden som anvands och sam
tidigt kunskap om hur nojda eller missnojda kunderna ar, har man en rnojlighet att bygga upp 
en samling som passar den eller de malgrupper man har eller onskar ha. Staller man en sa
dan undersokning vid sidan av en undersokning av utlaningen och dess relation till utlanings
bestandet , far man en storre kunskap om hur biblioteket i sin helhet anvands och darmed ett 
underl ag fo r framtida beslut om bibliotekets inriktning. 

\'erksamheten i informationsdisken 

Syftet ar att fa en bild av hur upplysningsarbetet pa dagens svenska folkbibliotek ser ut och 
om de hjalpmedel, den utbildning och traning sorn informationsbibliotekarierna far, ar anpas
sad efter den faktiska verksamheten. Enligt Salvesen ( 1994) betyder dessutorn bibliotekari
ens attity<l till referensarbetet lika mycket sorn bibliotekets resurser. Vi har darfor valt att 
studera, dokumentera och analxsera motet mellan brukare och bibliotekarier i info rmations
cli sken 

4. Definitioner 

En viktig konsekvens av undersokningen skulle kunna vara att forse folkbiblioteken i Oster
gotland med faktaunderlag for sitt kvalitetsarbete angaende referensverksamheten. Det ar 
darfor nod,·andigt att inleda med att beskriva de definitioner av kvalitet och referensverk
samhet som anvands i undersokningen. 

4. 1 K valitet 

K valitet i bibliotekssammanhang har traditionellt definierats som ratt produkt till ratt person 
i ratt tid . Nyare ar daremot den nu starka fokuseringen pa brukarens vardering av produkten. 
Det ar brukarnas krav och forvantningar sorn ar utgangspunkten for om en produkt ar bra 
eller dalig. Produkten, i detta fall en bibliotekstjanst har inget varde i sig. Den ar bara varde
full om den uppskattas av brukarna. Denna undersokning satter brukaren i centrum och viii 
utrona om bibliotekens referensservice ar utformad och organiserad efter kundbehovet. 
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God servicekvalitet for brukarna forutsatter emellertid god kvalitet ocksa for personalen. 
Denna undersokning viii ocksa beskriva arbetssituationen for personalen i bibliotekens in
format ionsdiskar, studera attityder hos personal och arbetsledning och eventuellt astad
komma en forandring som forbattrar kvaliteten pa verksamheten. 

4.2 Ref erensverksamhet 

I ' 'Output measures for Public Libraries"( I 987, s 65) finns en definition, som i stora delar 
overensstammer med undersokningens definition. Har sags bl.a. : "Reference service helps 
the client use information resources inside and outside the library, and provides personalized 
answers to questions .. , Boken rekommenderar tva matt att mata referensservicen, namligen 
antal sttillda referen~fragor per capita och anta/ besvarade fragor. Ba.da matten speg1ar 
de referensfragor som besokarna far hjalp med av bibliotekets personal, inte de fragor de 
li)ser pa egen hand med hjalp av bibliotekets samlingar. En referensfraga (reference transac
tion) definieras som en informationskontakt med bibliotekspersonal som innefattar kunskap, 
bruk. rekommendationer, ton~ning eller instruktioner i bruket av en eller flera informations
kallor. 

Bopp & Smith gor i sin bok "Reference and information services( 1991 )" en indelning av 
referensservicen i tre typer, it?formation, instruktion och vagled11i11g, litteratumrval. b?for-
111a1io11 innefattar dels snabba enkla faktafragor, t.ex. angaende ett telefonnummer eller en 
adress, men ocksa fragor om biblioteket har en speciell titel hor hit. Darfor sager Bopp & 
Smith ar frag:or a\' denna typ dominerande i alla referensdiskar. For personalen gar det 
snabbr att Iara sig vilka hjalpmedeL som behovs for att besvara fragorna och att besvara dem 
blir snc1bbi en rutin . Hur rutinmassiga de an ar for bibliotekarien, ar de dock viktiga att be
SYara for den enskilde biblioteksbesokaren. En annan vanlig informationsservice som raknas 
hit ar att belagga en titel. Ibland, sager Bopp & Smith, leder bibliografisk verifikation till 
fjarrlan. Ocksa hanvisningar till myndigheter eller till andra bibliotek for att fa ytterligare 
information raknas hit . 

Den andra typen imtmktio11 innefattar <leis undervisning av hur biblioteket ska anvandas, 
dels forslag pa sokstrategier for att na viss information, dels instruktion i hur vissa informa
tionska llor ska anvandas. 

Den tredje typen enligt Bopp & Smith ar vligledning och litteratumrm/. Tidigare var det 
mest skbnli tterar radgivning, men den har minskat i betydelse, istallet har vagledningen mer 
kommit att galla t.ex. val av elektroniska informationskallor, utan att bibliotekarierna for den 
skull blir " information brookers·· at allmanheten. 

Pa grund\ al av och i trots mot ovanstaende och andra ej citerade mer eller mindre utforliga 
definitioner formulerar jag foljande enkla definition, som anvands i undersokningen: 
Refere11s1·erksamhet O!J?fattar al/a aktiviteter som sker i bibliotekens 11pplys11i11gsdiskar och 
al/a oklil'iteter som sker med hjdlp av referensmedier i biblioteken .. 
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4.3 Referensmedier 

Av praktiska och utredningstekniska ska! anvands i undersokningen en snav definition av 
referensmedier. 

Med referensbocker avses har bocker markta "Tillhor referensbiblioteket" och som forvaras 
i referensavdelningen och i informationsdisken(stoldbegarliga referensbocker) . Vad som 
anses vara en referensbok och var den forvaras varierar darfor mellan olika bibliotek. 
Samma bok kan ocksa finnas bade som referensbok och som utlaningsexemplar. De kan 
bada anvandas i biblioteket pa samma satt. I undersokningen har vi bara raknat det exemp
lars anvandning, som har varit markt " Tillhor referensbiblioteket". I undersokningen har vi 
ocksa noterat en i biblioteket omfattande anvandning av utlaningslitteratur av olika slag. Vi 
har inte raknat bruket av den. 

Till referensmedier raknas ocksa databaser, artikelindex, encyklopedier on-line och pa Cd
rom, klippsamlingar samt bibliotekens bestandskataloger av olika slag. Bibliotekariernas 
anvandning av dessa har registrerats. 

4.4 "In House Use" 

Referensverksamhet ar en del av bibliotekets bruk pa plats, " in house use" , ett vidare be
grepp som ocksa innefattar tidnings- och tidskriftslasning, lasning av egen kurslitteratur, 
utlaningsbocker mm. 

F. Wilfrid Lancaster tar i sin bok "Measurement and Evaluation of Library Service" upp 
definitionen av .. in house use" till diskussion. Det finns flera skal att beakta "bruket pa 
plats'' menar Lancaster. Det ger en bild av samlingarnas fullstandiga anvandning och ger 
dessutom personalen kunskaper om vilka delar av samlingarna som anvands mycket eller 
litet, olika delars tillganglighet osv. Den kanske storsta svarigheten i att mata bruket pa plats 
bestar i hur det ska definieras. Cirkulationsmatt ar objektiva, nar en bok Janas ut, raknas det 
som ett Ian, vare sig boken lasts eller inte. Det ar inte lika enkelt att mata bruket pa plats. 
Ska en boks anvandning raknas, nar den plockas ur hyllan, eller bara raknas nar den tas ur 
hyllan, lases och lamnas pa ett bord? Hur lange ska en bok lasas i for att den ska anses an
vand? Vanligast och enklast att anvanda ar en " left on table" - definition, dvs man ber bru
karna Jamna kvar anvanda backer pa borden och raknar dessa. 

Denna metod som ocksa anvands i denna undersokning, har dock en avgorande begransning 
enligt Lancaster; den undervarderar det totala bruket och han hanvisar bl.a. till en under
sokning som jamfort olika undersokningsmetoder av Richard Rubin (In House Use of Mate
rials in Public Libraries, 1986) dar det konstaterades att " left on table" -metoden undervarde
rade bruket med ca 50%. Det ar ett faktum som maste beaktas vid analysen av undersok
ningens resultat . 
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4.5 Kvalitet i referensarbetet 

Kvalitetsarbetets utgangspunkt Jigger i de mal och uppgifter som ett bibliotek har. Kvalitet 
maste alltid planeras i forhallande till de resultat man viii uppna och ar en standigt pagaende 
process. Som underlag for planeringen kravs ett faktaunderlag bade om verksamheten och 
kundbeho\' . Kundernas behov och krav avgor de prioriteringar av tjanster som maste goras, 
vilka tjanster man ska erbjuda och pa vilken niva tjansterna ska ligga. Om en snabb expedie
ring med lag precision i en atmosfar av vanlighet och tillmotesgaende ar viktig for brukarnas 
kvalitetsupplevelse, sa ska detta prioriteras menar Yathis(l 983 ). 

Niels Ole Pors menar i sin bok Tilgrengelighed og grresning(s 89) att tva principer styr kun
dens behov :"Der er meget der tyder pa, at brugernes informationss0geadfrerd kan beskrives 
ved hjrelp af to principper, der er delvis konflikterende. Det forste princip kan benrevnes 
cost-benefit-princippet, og det handler om, at mennesker s0ger information pa grund av dens 
nyttc i givne sammenhrenge, hvorimod omkostningen som kriterie indtager andenpladsen. 
Det andet princip kan kaldes det mindste anstrengelses princip, og det indebrerer, at men
nesker forst anvender de informationskilder, som det krrever mindst anstrengelse at fa fat i." 
Bruka11illfredstallelsen okar alltsa nar biblioteket okar sina informationskallors fysiska och 
bibliografiska tillganglighet och bekvamlighet . 

5. Litteratur och undersokningar 
om referensarbete 

Har presenteras de \·iktigaste verken ur den litteratur om referensarbete som anvants vid 
analysen a\' undersokningsmaterialet och erfarenheter fran andra i tid och rum narliggande 
referens- och anvandarundersokningar redovisas. 

5.1 Litteratur om referensarbete 

Mangden litteratur om bibliotekens referenstjanst ar stor och det ar inte mojligt att har gora 
en mera fullstandig genomgang av litteraturen pa omradet. Oversikter finns pa flera hall t.ex. 
i Marjorit> Murfins bibliografi "Reference Service, an Annotated Bibliographic Guide 
( I 977) 

Har vii! jag endast gora en genomgang av de viktigaste verken om referensarbete, som an
\ 'ants i undersokningen antingen direkt eller som bakgrundsmaterial. 

Den bas1a litet aldre boken pa omradet ar fortfarande enligt manga, och den rekommenderas 
av samtliga andra har upptagna handboksforfattare, ar Margaret Hutchins "Introduction 
to reference work" (Chicago, 1944) Den kan med fordel anvandas for att ge ett historiskt 
perspektiv pa dagens referensservice. De fiesta av dagens problem och arbetsmetoder kan 
man lasa om i boken. Storre nytta har jag dock haft av foljande tva aldre handbocker pa om
radet: 
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William A Katz:"lntroduction to reference work" utkom i tva volymer 1969 och maste 
sagas ha blivit en klassiker om omradet . Fortfarande ar den en anvandbar handbok. 
Den forsta delen behandlar olika referenskallor, bibliografier, encyklopedier, handbocker mm 
av olika slag. Aven om titelgenomgangen naturligtvis ar foraldrad ger Katz en hel del goda 
rad, nar det galler val av referensbocker, som fortfarande ar varda att beakta. 

Den andra delen av verket kanns dock fortfarande mera aktuell . Har diskuterar Katz princip
er och metoder for en effektiv referensservice. Boken ar en rik kalla att osa ur och ger en 
god teoretisk bakgrund till studier av referenstjanst . Till det bidrar inte minst den historiska 
genomgang av referensservicen som slutar med en vision av en varldsomspannande informa
tionskalla, ett nat . 

Katz menar att maximal referensservice ar idealet, det galler att ge svar pa fragor. ''This co
m<!s from a belief in the importance <l doing one task well, and that task is amweri11g 
q11est1011s - not sholl'ing the r<!luctant user hall' to find his own a115wers ". Katz tar dock upp 
ocksa andra standpunkter till diskussion och i kapitlet "Toward a philosophy of reference 
service·· definierar han och fastslar tre servicenivaer pa forekommande referenstjanst. Boken 
innehaller ocksa en genomgang av konkreta arbetsmetoder i informationsdisken t.ex. be
handlas fragetyper, referensintervjumetodik och sokstrategier samt hur referenstjansten bor 
organiseras pa folkbib liotek av olika storlek. 

Katz bok rekommenderas av en annan handboksforfattare pa omradet, namligen 
Dennis Grogan vars Case studies in reference work (1967) och More case studies in 
reference work( 1972) ocksa blivit klassiker pa omradet, inte minst inom bibliotekarieut
bildningen. Grogan anvander en meted att undervisa i referensarbete genom att folja ett antal 
frageexempel(cases) fran formulering av fragan till dess slutliga besvarande och darigenom 
folja hela arbetsprocessen. Utifran frageexemplen diskuterar han sa arbetsmetoder, definitio
ner, sokstrategier, beteenden och hjalpmedel. Metoden ar effektiv - det ar latt att minnas 
hans exempel, men han ar inte forst med metoden. Den forste mest kande pa biblioteksom
radet var Ranganathan, vars "'Reference service" fran 1940 innehaller en samling frageex
empel, som dock inte ar lika anvandbara idag som Grogans. Den forsta boken av Dennis 
Grogan tar upp anvandningen av allmanna referensverk, den andra behandlar anvandningen 
av ovrigt referensmaterial, t.ex. citatbocker, biografiska lexikon, periodica mm. 

Nyare handbocker pa omradet som jag anvant vid arbetet med undersokningsmaterialet ar 
foljande: 

Richard E Bopps och Linda E. Smiths bok Reference and Information Service(I991) 
inleder sin bok med ett omfattande kapitel dar de forsoker definiera och beskriva referensar
betet, dess olika moment och variationer beroende pa var, om vad, och av vilka fragor stalls. 
Referenstjanstens hi storiska utveckling beskrivs kortfattat och f'rfattarna saker staka ut 
den fort satta utvecklingen. Referenstjansten maste organiseras om for att passa forandrade 
informationskanaler. Problemet med utbrandhet och brist pa lamplig kompetens hotar annars 
en framt ida positiv utveckling. Boken gor en stor poang av att den elektroniskt burna infor
mationen kommer att revolutionera referensservicen. Bibliotekens tid ar inte ute, menar 
f rfattarna trots alternativa, framst natdistribuerade informationskallors framvaxt. I stall et 
pekar man pa de lovande forsok som gjorts att gora folkbiblioteken till centrum for all kom-
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munal information, som kommer att gora bibliotekarierna till guider i en bredare informa
tionsvarld an nu, nar de mestadels bara tillhandahaller information ur sitt eget biblioteks 
backer och tidskrifter. Referensservicen pa ett bibliotek styrs alltid av en filosofi hos biblio
teksledning och bibliotekarier, mer eller mindre medvetet , men den diskuteras sallan pa det 
enskilda biblioteket, vilket den borde enligt forfattarna . Forutom de allmanna diskussionsav
snitten innehaller ocksa boken omfattande rent instruktiva kapitel om arbetsmetoder, organi
sation av referenstjansten och urval och vardering av referenskallor. 

Framst for utvardering och definition av referensservice har jag anvant Baker, S L & Lan
caster, F \V: Measurement and Evaluation of Library Service. 2 nd ed., 1991. Boken 
handlar allmant om utvardering av biblioteksservice men har tonvikten lagd pa bibliotekets 
informationsformedlande funktion . Inte bara avsnittet om hur man utvarderar referensservi
cen har darfor visat sig anvandbart i undersokningen . Har finns ocksa anvandbara kapitel om 
utvardering av kataloganvandning, samlingars storlek och anvandning, utvardering av do
kumentleverans liksom allmanna kapitel om organisation, management, standarder och cost
benefit-principen. 

Dolda tester har dragit pa sig en strom av kritik under arens lopp och kritikerna menar att 
man barn mater en liten del av referensservicen pa detta satt. 

Joan C. Durrance menar i den artikel som presenterar hennes egen studie "The Wil
lingness to return Study (The Reference Librarian 49/50, 1995, s 243-265) att dessa studi
er ensidigt mater andelen korrekta svar pa faktafragor. Forfattaren har bedrivit studien sedan 
1986 och darvid anvant dolda tester (unobtrusive methodology) och tillsammans med sina 
studenter gjort mer an 1200 dokumenterade observationer om bibliotekariers beteende i in
formationsdisken . Att lyckas bra i referensarbetet innebar inte hara att svara ratt pa faktafra
gor. menar hon . Dessa test sager inget om hur servicesinnade bibliotekarierna ar, hur bra de 
ar pa att visa folk till de ratta kallorna, hur bra de instruerar folk att anvanda referensmateria
let, hur de kan anpassa sokningen till svarets andamal , vem som staller fragorna osv. 

Greta Renborg tar ocksa upp ''unobtrusive tests'' till diskussion i sin artikel.'' Hur mata 
utnyttjandet av och kvaliteten pa folkbibliotekens referensservice? Svensk Biblioteks
forskning I 993 :4, s 20-32. Dolda tester anses visserligen vara oetiska, forklarar hon, men da 
resultaten alltid ar lika nedslaende ar de berattigade att anvandas, heist' 6ppet ', dvs sa att 
alla vet att de forkommer da och da och att man som referensbibliotekarie kan bli utsatt for 
test . Om varje bibliotekarie i alla fragor anar en dold vardering, da kanske den stora forand
ringen intrader i biblioteksvarlden, anser hon. 

Marjorie E. Murfin: Evaluation of Reference Service by user Report of Success 
I: The Reference Librarian 49/50 s 229-241 
Hur brukarna varderar referensservicen behandlas i denna artikel. Manga utvarderare har 
slagits av det faktum att aven om en dold test visat pa misslyckande sa har kunden varit 
nojd . Varfor? Murfin anser att man har haft for trubbiga instrument som inte skilt pa kund
tillfredstallelse i allmanhet och framgang i kundens s6kande av litteratur vid speciella tillfal
len. Hur framgangsrika kunderna ar i sitt s6kande, ar det viktiga att ta reda pa, inte om de ar 
nojda med bibliotekets service eller inte. 
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Dolda tester kan inte ersatta enkater om kundtillfredstallelse. Fragorna ar inte representativa. 
Det finns inte e ll ratt svar pa en fraga, utan vad som ar ratt svar beror pa vad svaret ska 
anvandas till . Nar man jamfor olika biblioteks prestationer, ska man jamfora hur val de lyck
as tillfredsstalla sina egna kunder och deras egna fragor och inte hur biblioteken lyckas svara 
pa en fiktiv uppsattning fragor. 

Alma C. Vathis behandlar ocksa brukamas syn pa referensservice i artikeln: Reference 
transaction and end product as viewed by the Patron. I: RQ 23(1983) Fall, s 60-64 
Yathis forsoker i artikeln frilagga de faktorer som ar viktiga for de biblioteksbesokare som 
utnyttjar referenstjansten . Besokarna varderar referenstjansten utifran tva nivaer, den mel
lanmanskliga och den intellektuella nivan. Pa den mellanmanskliga nivan uppskattas kon
taktformaga, aktivt lyssnande, ogonkontakt, trevlighet, acceptans av besokaren sadan 
han/hon ar. Pa den intellektuella nivan uppskattas ett svar som bringar klarhet och leder till 
att besokarens aktuella informationsbehov uppfylls. Svaret maste ges i ratt " forpackning" 
( diagram, bild, kort svar, referenslista) for att besokaren ska bli nojd . Standardkriterier som 
kostnader, svarstid, kvalitetsfaktorer (t.ex. precision, fullstandighet , korrekthet) kommer i 
andra hand for besokaren. Det ar viktigt att referensbibliotekarier har klart for sig besokar
nas synsatt och prioriteringar. 

The Reference Librarian 11(1984) har som tema: "Evaluation of Reference Service" och 
ger en genomgang av var utvarderingsdiskussionen stod for drygt IO ar sedan. Har finns 
flera anvandbara artiklar som anvants som bakgrundsmaterial vid analysen. Framst kan nam
nas Sydney Pierce och hans debatterande genomgang av utvarderingsmetoder i artikeln "In 
Pursuit of the Possible: Evaluating Reference Services". Man kan utvardera referen
stjansten ur tva perspektiv. menar han, ur ett managementper!Jpekliv; utvarderingen ar da 
ofta malrelaterad och man anvander mestadels kvantitativa metoder eller ur ett prqfessio11ellt 
perspektiv, da man foredrar kvalitativa metoder. I managementperspektivet ar man intresse
rad av arbetstlodet och organisationen, i det professionella av kunderna och svaren. Det be
haver inte bli nagon konflikt mellan perspektiven men det ar inte ovanligt att det anda sker. 
Utvardering ur managementperspektiv kan ha olika angreppssatt, dels kan man arbeta fram 
egna mal och matt, intern malbaserad utvardering, dels anvanda externt producerade stan
darder . Pierce sjalv ar kritisk mot att anvanda kvantitativa matt, som han anser vara raa och 
reducerande. De sager inget om referenstjanstens innehall eller utforande. Det blir bara 
simpla tal av allt . Han pladerar darfor for det professionella perspektivet och menar att ut
vardering ur det perspektivet maste vara flerdimensionell och kvalitativ. 
Standarder fokuserar for det mesta bara inputs (fragor, personaltimmar. kallor), men sallan 
outputs, dvs utford service. Att mata kundtillfredstallelse ar bra ur managementsynvinkel, 
men problematisk ur professionell . Dolda tester kan man ha men hellre regelbundna oppna 
tester med referensbibliotekarierna. Han konstaterar slutligen att varken malrelaterad utvar
dering, standarder, dolda tester, prestationsmatt, eller test av referensbibliotekariernas far
digheter, ger en helhetsbild av referensservicen. Alla bara utvarderar en de! av servicen. 

Katherine Emersons "Definitions for Planning and Evaluating Reference Services" ger 
en genomgang av definitionsproblemen och olika satt att utvardera referensservice. 
Hon delar upp utvarderingar i tre typer: 
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I . Genom en undersokning kan man forsoka fa en helhetsbild av de referenstjanster, som ett 
bibliotek tillhandahaller och sedan fundera pa om de ar de ratta, om de utfors pa ratt satt 
OSV. 

2 Ett annat satt att undersoka referenstjansten ar att testa hur ett bibliotek klarar att svara 
ratt pa en viss typ av fragor och sedan jamfora resultatet med andra biblioteks resultat. 
3. En tredje typ ar att undersoka hur nojda brukarna ar med referenstjansten. 
Svarigheter att jamfora resultaten fran flera referensundersokningar, beror pa olika satt att 
definiera. Hon rekommenderar darfor att man anvander den definition som aterfinns i ANSI 
Standard 239. 7-1 983 . 

De utvarderingsmetoder som ovan beskrivs ar bada traditionella och har varit i bruk under 
en langre tid . De ar systemrelaterade. Framst Brenda Dervin med sin Sense-making theo
ry (Savolainen, 1991) star for ett annat individcentrerat perspektiv, dar man ser information 
som nagot som konstrueras av anvandarna, inte som nagot som existerar oberoende av in
dividerna. Sense-making-forskningen undersoker beteenden. De centrala aktiviteterna ar 
informationssokning, processande, skapande och bruk. Sense-making ar en process, sense ar 
proclukten av processen. Biblioteksanvandaren ar inte en passiv mottagare av information 
utan en aktiv deltagare i en konstruktiv inforrnationsprocess. Med ett synsatt som utgar fran 
individens speciella behov och dennes kontext, blir inte servicen eller svaren en gang for alla 
given eller densamma for alla. Ratt svar ar inte samma ratta svar for alla, oberoende av si
tuationen I I stall et for att stall a fragan om vem som anvander biblioteket ell er hur mycket 
biblioteket anvands, ska man stalla fragan varfor en person valjer att vanda sig till bibliote
ket i en given situation och om just den har individen i den aktuella sokfragan fick nagon 
hjalp. 

Brenda Dervin foreslar att man nar man undersoker informationssystem, t.ex. bibliotek ska 
lamna traditionella systemcentrerade anvandarkategoriseringar som demografi, sprak o litte
rar niva. andamal (information, noje, studier) och tillfredsstalldhet ( dvs just det man fragar 
om i brukarenkater) cftersom de for in en i diskussioner om vem som har och inte har, dvs ar 
systembevarande 

Om man viii forandra ska man i stallet ta fasta pa foljande : 
I) /he A ctnr 's situation: Yarfor i en given situation forsoker en person anvanda ett informa
tionssystem0 
?.)Gaps in sense-making: En fraga pekar pa ett informationsgap och resultatet ska avhjalpa 
det. 
3 )A ctor-d(:fined pmpose : Det individ- och situationsspecifika syftet : att hitta en bild, finna 
en riktning. bli lycklig .. 

Ett individ- och processinriktat perspektiv pa informationssokning star ocksa Carol 
Kuhltau( 1993) for, hennes ideer har frarnst fatt ett genomslag pa svenska skolbibliotek, 
men hon fortjanar uppmarksamhet ocksa pa andra typer av bibliotek, da hon. forklarar infor
mationssokningsprocessen som hon indelar i sex faser: 
I. lnledningsfasen, nar uppgiften formuleras och man ar osaker infor kommande arbete 
2. Amnesval, nar man bestamt inriktning och kanner en viss optimism. 
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3.Sokning, da de informationssokande kommer till biblioteket i en stressad situation nar de 
inte ar igang med arbetet och soker sig fram till bra arbetsmaterial. Biblioteksbesokaren ar 
forvirrad och tvivlar om han/hon valt ratt. 
4. Fokusering av amne. Har valjer man en vinkling pa amnet och kan gora amnet till sitt . 
Hur man vinklar amnet kan bero pa olika saker: intresse, krav, det material som finns till
gangligt, tiden. Fokuseringen leder till klarhet och Iugn. Arbetet kan borja' 
5. lnsamlande av information. Biblioteksbesokaren fortsatter att samla information och tan
ker klarare, precisare och soker material som ar adekvat for den vinkling av amnet som 
haru'hon valt . Efter fokuseringen okar vederborandes intresse for amnet och man Jar sig mer 
och pa ett djupare satt . 
6. Avslutning av sokning. Man kanner lattnad. Redovisningsfasen kan ta vid. 

Bibliotekets referensarbete kan vinna mycket pa att biblioteken Jar sig mer om modellen for 
informationssokning. Det ar vasentligt for referensbibliotekarien att veta var i processen den 
informationssokande befinner sig. Annars ar det svart att ge adekvat hjalp. Kuhltau tar med i 
processen ocksa emotiva moment , hon ar noga med att beskriva de kanslor hos den infor
mationssokande som upptrader i processens olika faser och som en referensbibliotekarie 
moter. 

Bibliotekslitteraturen rapporterar om en stor mangd forsok att utvardera bibliotekens refe
rensservice, men forsoken att utarbeta metoder att effektivt forbattra servicen, nar man 
konstaterat att det behovs, ar inte lika manga, skriver Rao Aluri i en artikel i RQ 33 nr 2 
Winter 1993 s 120-36 som heter " Improving Reference Service: The Case for Using a 
Continuous Quality Improvement Method." 
Rao Aluri menar att problemet med att utvardera med dolda tester ar den misstro mellan 
personal och biblioteksledning som metoden leder till. Han anser istallet att det behovs ett 
langsiktigt perspektiv och ett kontinuerligt arbete, dar personalen ar direkt ansvarig for att 
och hur utvarderingen sker. Om man bygger in utvarderings- och forbattringsinstrument i 
det dagliga referensarbetet elimineras behovet av inspektion. I artikeln presenterar han utfor
ligt en metod for att hoja kvaliten pa referensservicen genom att visa hur man kan anvanda 
va!kanda kvalitetsforbattringsverktyg som checksheets, cause and e.ffekt diagrams, Pareto 
charts och c.:011/rolcharts .. 
Han diskuterar ocksa ett nytt kvalitetsmatt pa referenstjansten, som i motsats till kvantitativa 
matt insamlade ur managementsynvinkel ar av intresse for kunderna eftersom det mater 
svarskvalitet Ett sad ant hypotetiskt matt ar "opportunity for improvement". Delar i mattet 
kan vara grad av kundinteraktion, svarets fullstandighet , svarskorrekthet, tidsatgang. Viktigt 
ar att refcrensbibliotekarierna sjalva utformar matten. 

En annan enklare metod att forbattra referensservicen ger Lillie Seward Dyson i artikeln 
Improving Reference Service: A Maryland Training Program brings positive Results 
publicerad i Public Libraries Vol 31 (1 992: 5) s284-89 

I en dold test pa 60 bibliotek i Maryland var andelen korrekta svar 55%. Efter att ett utbild
ningsprogram fo r referensbibliotekarier genomforts visade det sig i en ny undersok
ning( 1986) att de bibliotekarier som deltagit i utbildningen nu hade i genomsnitt 77% kor
rekta S\'ar. Darefter satte man ett mal i "Plan for Libraries 1986-91" att brukarna skulle fa 
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ett komplett och korrekt svar pa sina informationsfragor. Grunden lades for den tredje dolda 
undersokning som genomfordes I 990. 40 fragor av tva typer stalldes i denna undersokning. 
Det var faktafragor med ett givet svar och "negotiation- or escalator-questions", dvs mer 
komplexa fragor som kravde att bibliotekarien stallde fragor for att precisera. Dessa fragor 
ansags mer realisti ska . 

Det visade sig att foljande beteenden hos referensbibliotekarien var viktigast for korrekt 
svar: 
I. Att bibliotekarien verifierade, upprepade fragan med egna ord 
2. Att bibliotekarien foljde upp genom att fraga om svaret var tillfredsstallande 
3 . Att bibliotekarien anvande bppna fragor 
4 . Att bibliotekarien hittade svaret i den forsta kallan . Att ga direkt pa ratt kalla indikerar att 
bibliotekarien har analyserat fragan ratt och kanner sina samlingar val 
5 . Att bibliotekarien sbkte klargbra fragan med andra ord 
6 . Att bibliotekarien gav besbkaren full uppmarksamhet 

Att bli battre pa det bar referensbeteendet kan varje bibliotekarie trana sig till. Vad framjar 
ea kontinuerligt bruk av ett informationsbeteende som ovan') 
Traning - att ova vid praktiska ovnings- och undervisningstillfallen. Minst tre studietillfallen 
rekommenderas av Dyson, darefter sk "Peer coaching" flera timmar i veckan i atminstone en 
manad efter studietillfallena. De fardigheter, som behovs hos en referensbibliotekarie Jigger, 
inom varje bibliotekaries interna kontroll. Fardigheterna ar verbala och ickeverbala kommu
nikationsfardigheter pa basniva . Ett gott informationsbeteende vidmakthalls i bibliotek dar 
ett sadant beteende ar normgivande. 
Ledningens support och padrivande ar viktiga faktorer for en kontinuerligt hog kvalitet pa 
referenstjansten Referensstrateg ier, en policy for referensarbetet som staller krav pa infor
mationsbcteendet och en biblioteksledning som varderar arbetet i informationsdisken hogt, 
ar de viktigaste faktorerna for att skapa en referensverksamhet av god kvalitet. 

5.2 Referensundersokningar 

De referensundersokningar som redovisas nedan ar endast sadana vars resultat kunnat an
vandas i var undersokning . En begransning gbrs i tid fran 1980 och framat. Aldre undersbk
ningar anser jag inte ha nagon stbrre relevans som jamforelsematerial for var undersbkning. 
Yid are har jag sbkt halla mig till nordiskt material, direkt jamforbart med situationen pa vara 
s\·enska undersokningsbibliotek . 

RUT star for resultatmatning och utvardering och ar namnet pa den stora biblioteks
matning som genomfordes pa Stockholms universitetsbibliotek 1992. Projektet innebar dels 
en oversattning av den amerikanska handboken " Measuring Academic Library Performance 
- A Practical Approach", dels en test av handboken pa Stockholms universitetsbibliotek. 
l'Vf an fi ck fram kvantitativa matt men aven lantagarnas syn pa servicen och pa kvaliteten i 
vissa tjanster Handboken ansags latt att anvanda. Den ansags kunna anvandas pa bade sma 
och sto ra bibliotek for hela eller delar av verksamheter, om fragoma anpassades till respek
tive biblioteks verklighet . Resultatet blev och ar fortfarande anvandbart for ledningen av 
biblioteket. Yissa serviceforbattringar for kunderna genomfordes omedelbart, t.ex. okat op-
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pethallande. De forbattrade kunskaperna om utnyttjandet paverkade forhandlingar med cen
tral forvaltning och fakultetskanslier. 
RUT-projektet har fortfarande aktualitet och det har verkat som inspirationskalla for de bada 
lansundersokningarna i Kalmar 1993 och bstergotland 1995. Skalen ar fl era, men viktigast 
ar kanske att handboken ar resultatet av ett service-managementperpektiv, att matningarna 
ar inriktade pa bibliotekens prestationer gentemot kunderna och att handboken var praktiskt 
anvandbar pa olika typer av bibliotek. 

Kalmarundersokningen 1993 

Denna unders6kning av referenstjansten genomfordes under tva perioder om vardera en 
vecka 1993 pa tre bibliotek i Kalmar Jan av olika storlek och inriktning, Kalmar stadsbiblio
tek, som ocksa ar lansbibliotek, Vimmerby bibliotek, ett integrerat stads- och gymnasiebib
li otek och ett mindre kommunbibliotek, Monsteras. Utgangspunkten var att undersoka hur 
mycket biblioteksbes6karna a ena sidan och referensbibliotekarierna a den andra anvander 
referensbestandet . Undersokningen utvidgades sedan till att ocksa mata anvandningen av 
tidningar och ti dskrifter, att rakna alla besokarna for att kunna stalla dem som anvander refe
rensbestandet i relati on till alla besokare. Kalmarundersokningens metoder ar i stort desam
ma som i den nu aktuella undersokningen i bstergotland. 

Den norska undersokningen: Finner biblioteket svaret? 

Gunhild Salvesen och Synnove Ulvik presenterar i rapporten"Finner biblioteket svaret? 
l ltprevning av referansetjenestens kvalitet i norske folkebibliotek" resultatet av en 
landstac:kande dold test av referenstjanstens kvalitet i norska folkbibliotek . Vartannat folk
bibliotek i kommuner med over IO 000 inv besoktes, t illsammans 49 bibliotek. K vali tetstes
ten rbrde bara .. quick reference'', inte hela referenstjansten. AJl a bibliotek fi ck sex faktafra
gor, konst ruerade sa att svaren skulle finnas inom bibliotekets rackvidd, i egna samlingar 
eller i ti llgangliga externa databaser. Undersokningen genomfordes hosten 1993 av en per
son. 

Metoderna togs fran den danska undersokningen fran 1987 " Referencearbejdets kvalitet " 
De norska resuhaten skulle kunna jamforas med de danska . Olikheter finns dock, den danska 
hade bade en dold och en oppen testomgang. I Norge valde man enbart en "dold test" . Per
sonliga besok gjorde det mojligt att observera personalens beteende och sokstrategier. 

Det kvalitetsmatt man anvande, var identiskt med deras operationella definition av kvalitet: 
'"graden av korrekta svar pa "quick reference"-fragorna. Ett palitligt resultat var avhangigt 
av att kvalitetsmattet var bade precist och objektivt . Darfor blev det snavt och resultaten 
kan fo ljaktligen inte ses som ett matt pa ett biblioteks totala verksamhet gentemot kunderna. 

Den norska korrekthetsprocenten, 23,8 % Jigger langt Jagre an motsvarande i den danska 
(47,2% i den oppna och 45% i den dolda). Olikheterna i undersokningens metoder och ut
formning gbr dock att talen inte ar absolut jamforbara. Liksom i den danska undersokningen 
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fann man i Norge en positiv korrelation mellan bibliotekens resurser och prestationsnivan. 
Observationer tyder ocksa pa att personalens servicevilja hade betydelse for resultatet . 

En undersokning av brukarnas uppfattning om kvaliteten pa referenstjansterna gjordes sam
tidigt inom det norska projektet. Denna brukarundersokning presenteras av Tord Hojvik i 
en rapport med titeln "Hvordan reagerer salt med svovel? Brukarerfaringer pa norske 
folkebibliotek. Inledningsvis staller han dar fragan : leder ny teknologi till battre informa
tion') Och han gav svaret : den norska och motsvarande studier i utlandet tyder pa detsamma: 
folkbiblioteken i varldens industrilander har stora problem med att uppratthalla en acceptabel 
kvalitet pa sina referenstjanster. 

Vad tycker da brukarna') 1500 frageformular sandes till 16 bibliotek, som delade ut dem 
efter eget tycke till en representativ skara brukare. Svarsprocenten blev lag, 28 %. Halften 
av svaren kom fran studenter och skolelever. Det ar troligt att man vid urvalet blandade ihop 
populationen brukare med populationen besok. De som fyllde i och lamnade in enkaten var 
alla flitiga biblioteksbesokarel Det troliga ar att flitiga biblioteksbesokare ocksa ar de mest 
positiva brukarna. Resultatet var som det brukar i brukarundersokningar, de fiesta var nojda, 

· men skillnader kunde iakttas: Yngre var mer missnojda an aldre. Mest missnojda var unga 
kvinnorl Utbildningsgrad var en annan bakgrundsvariabel som pa olika satt i forhallande till 
aldersvariabeln paverkade svaren. Mest tillfreds var vuxna med hog utbildning, minst tillfreds 
var kvinnliga studenter med hog utbildning. 

Svensk dold undersokning t 995 

·'Det har var svart" lyder titeln pa den rapport om en svensk dold undersokning av refe
renstjanstens kvalitet pa svenska folkbibliotek som genomfordes hosten 1995 av Britta
Lena Jansson (Rapport fran Statens kulturrad 1996:3). Undersokningen hamtar bade upp
laggning och metodik fran den norska forebilden "Finner biblioteket svaret". 

Ocksa har omfattar undersokningen enbart fragor av faktakaraktar och undersokningen syf
tar till att mata kvaliteten pa hur dessa besvarats och darmed ocksa kvalitetsnivan pa refe
rensarbetet i svenska folkbibliotek . 50 huvudbibliotek i kommuner med over 15 000 invana
re ingar i undersokningen som alla fatt besok av Britta-Lena Jansson som stallt samma sex 
fragor pa alla biblioteken. Samtidigt gjordes en del observationer av hur bibliotekspersonalen 
forholl sig i referenssituationen. 

Result at : totalt lamnades pa de 6 fragorna stallda pa 50 bibliotek 81 ( dvs 27 % ) korrekta 
svar. Av de undersokta biblioteken hade 12 inte ratt pa nagon fraga, 13 hade 1 ratt, 9 hade 2 
ratt, 14 hade 3 ratt, 2 hade 4 ratt och ingen hade 5 eller 6 ratt. Att forsoka ge svar genom att 
lagga fram bocker som fragestallaren sjalv kunde soka i, forekom vid 42 tillfallen. Yid flera 
av dessa tillfallen var det helt klart att ingen bok gick att anvanda. Med ledning av resultatet 
dregs slutsatsen att referenstjansten i svenska bibliotek inte Jigger pa en kvalitetsmassigt 
forsva rbar niva och att resultatet inte var battre i storre bibliotek an i mindre. 
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Projt'kt Floort'nce i Uppsala 

Studien i Uppsala ar en lantagarstudie sorn viii ge en bild av bibliotekets hela verksamhet, 
som den upplevs av de besokare som kommer till biblioteket. Projektet, sadant det beskrivs i 
forstudien. gjord 1995, syftar till att utarbeta metoder for att kvalitativt forbattra servicen 
sarskilt till nya och mindre vana besokare. Metoderna ska utveckla besokarnas egna mojlig
heter att hitta i biblioteket och sjalva soka samt utveckla och prova olika satt att utforma och 
organisera personalens arbete i informationstjansten och laneexpeditionen liksom samarbetet 
dem emellan . Aven personaten i lanedisken svarar pa fragor fran allmanheten i man av tid. 
Stickprov visar att omkring 25% av alla fragor som stalls, besvaras i lanedisken. Fragorna 
kan galla var en viss fackavdelning ligger, vad nasta bok i en serie heter etc. 

I den besoksenkat som genomfordes den 28 mars, stalldes fragor om dagens besok. Enka
tens forsta del definierar besokaren och orsaken till biblioteksbesoket . I en andra del svarar 
de som kommit till biblioteket den aktuella dagen for att lana backer eller soka svar pa na
gon fraga . Man gjorde ocksa gruppintervjuer med biblioteksbesokare. Manga vittnade dar 
om att de ofta har svart att hitta det de soker. Det beror pa att de inte beharskar klassifika
tionssystemet. att manga kanner motstand mot att anvanda lantagarterminalerna och att ko
erna till infonnationen ar mycket langa. Man jamfor sina studier med nagra andra lantagar
studier och hamtar inspiration vid studiebesok pa andra bibliotek och inte minst i apotekens 
kundarbete for den langa rad konkreta forslag pa bade omorganisation av samlingarna och 
arbetet som forstudien mynnar ut i. 

Har finns manga beroringspunkter med den situation som de storsta biblioteken i ostgotaun
dersokningen befinner sig i. 

St udirr i Nacka och Linnestadens bibliotek 1995 

En undersokning av referensarbetets innehall och organisation finns dokumenterad i 
"Referensarbetets innehall och resultaf' av Christina Persson och Goran Wideback. 
A vsikten med studien ar att ge ett underlag for diskussion av referenstjanstens inriktning och 
utformning vid ett enskilt bibliotek . Under mars manad 1995 genomfordes en empirisk stu
die a\' referensarbetet vi d Nacka huvudbibliotek och fyra av dess atta filialer . Studien avser 
enbart \'erksamheten vid informationsdiskarna och inte forekommande referensarbete vid 
lanedisken . Materialet samlades in under tva veckor och skedde med hjalp av tva olika blan
ketter. I studien gors en uppdelning av arenden i informationsdisken i vaktmastaruppgifter, 
expeditionsuppgifter och hanvisningsuppgifter. Hanvisningsuppgifterna delas i enkla och 
kva lificerade . 

En studie gjordes ocksa pa Linnestadens bibliotek under en vecka efter samma linjer som 
studien av Nacka bibliotek. 

F~rfattarna sammanfattar den referensverksamhet som framtrader pa foljande satt. 
., Arbetsvolymen ar avsevard . For huvudbiblioteket i Nacka noteras t.ex. 100 arenden per 
dag. Amalet sokuppgifter avseende sakforhallanden ar litet . Det ar inte heller sarskilt manga 
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referensuppgifter som satter den speciella bibliotekariekompetensen att soka litteratur pa 
verkligt svara prov. Huvuddelen av hanvisningsuppgifterna medfor daremot krav pa fortro
genhet med det egna bibliotekets samlingar och en kunskap om var visst media kan finnas 
utanfor det egna biblioteket. Materialet formedlar knappast bilden av en referensbiblioteka
rie, vilken framst som sokspecialist utovar konsten att soka svar pa knepiga fragor. I stallet 
vaxer fram en bild av en all-round bibliotekarie, alltsa en jourhavande bibliotekarie med 
mycket ski Ida uppgifter"(s I 0) 

5.3 Brukarundersokningar 

Att undersbka brukarna ar betydligt vanligare i biblioteksvarlden an att undersoka bruket, 
dvs bestandens anvandning, Eftersom var undersokning inte i forsta hand ar en anvandar
studie, relateras darfor endast till de brukarundersokningar, som antingen har direkt anknyt
ning till de bibliotek i Ostergbtland som finns med ocksa i var undersokning eller som berbr 
bruket av folkbibliotekens referenssamlingar. En grans bakat i tiden satts vid 15 ar Aldre 
undersokningar, an de gjorda pa 80-talet och framat, anser jag har foga relevans for dagens 
situation pa folkbiblioteken 

Sten Ockborn genomforde under en dag en undersokning pa Stifts- och landsbiblioteket i 
Linkoping 1987 (Ockborn, 1987), dar fragor sta11des om besokarnas syn pa overgangen till 
en datoriserad katalog. Samma undersokning gjordes pa fjorton andra bibliotek . Linkoping 
hade flest tidningslasare och fragare i informationsdisken av de undersokta biblioteken. 

1988 genomfordes under Maj Klassons Jedning en anvandarstudie i Linkoping, som publi
cerndes samma ar i en rapport med titeln "Bibliotek som studiemiljo. Exemplet Ostergot
land. En enkatundersokning gjordes varen 1988 av behovet av Jasplatser pa Stifts- och 
landsbiblioteket . Anledningen var nagra insandare i lokalpressen, dar den besokande allman
heten klagade pa bristen pa lasplatser. Man tyckte att de studerande lade beslag pa det mesta 
av biblioteket och hindrade vanligt folk att anvanda det . I enkaten stalldes fragor inte bara 
om behovet av lasplatser, utan ocksa om folks syften med biblioteksbesoket, besokarnas 
kon, alder. sysselsattning mm. I enkaten stalldes fragor ocksa angaende referensverksam:he
ten som ar av intresse for mig att jamfora vara resultat med. Man fragade besokarna vilket 
arende de hade pa biblioteket, t.ex. om de kom for att soka svar pa en faktauppgift, anvanda 
referensmaterial, grupparbeta eller fa hjalp med en litteratursokning. Man fragade ocksa 
varfor besokarna anvande bibliotekets lasplatser. Bland alternativen fanns t.ex. sla i upp
slagsbocker. handbocker, lexikon, sla i riksdagstryck, statistik mm dvs direkta fragor anga
ende referensbestandets anvandning. Enkatundersokningen kompletterades med en mindre 
observationsstudie, som allmant beskriver "in house use" pa biblioteket i Linkoping. Under
sokningen beror endast forhallandena pa huvudbiblioteket i Linkoping. Ovriga kommunbib
liotek i Ostergotland har inte undersokts. 

For att fa jamforelsematerial for Norrkopings stadsbibliotek till vart undersokningsresultat 
tar vi darfor ga till andra undersokningar. Norrkopings stadsbibliotek ar ett folkbibliotek 
med minst lika stora resurser som Linkopings stadsbibliotek och ett antal utbildningsenheter 
i narheten, samt ett universitet under uppbyggnad. 
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Per Odman har skrivit en rapport om den undersokning av elevers litteratursbkningar som 
foretogs vid Norrkbpings stadsbibliotek i februari - mars 1994. Underlaget for undersok
ningen ar en enkat, som delades ut till besokande elever. Resultatet baseras pa de 281 enka
ter som samlades in . Syftet med undersokningen var att fa svar pa, vilka skolor de elever gar 
i som sbker litteratur pa fackavdelningen, i vilka amnen de soker litteratur, om de ocksa har 
sokt i skolbiblioteket och vilket resultat sokningen gett. 

Undersokningen visade att stbrsta delen besbkande elever gar pa gymnasiet (52 %) , daref
ter kommer studerande vid universitetet (21 ,4%). Komvux i Norrkbping ar den skola, vari
fran flest besokare kommer, foljt av universitetet i Linkoping. De mest efterfragade amnena 
ar samhalls- och rattsvetenskap, naturvetenskap, filosofi/psykologi, medicin och historia. 59 
% av de elever som besvarat enkaten har ocksa sokt i skolans bibliotek. Hela 63% var nojda 
med sin sokning pa stadsbiblioteket. Motsvarande siffra for sokningen pa det egna skolbib
lioteket var 32% nojda. 

Bade Norrkoping och Linkoping tillhor de 18 bibliotek som ingar i den enkatundersokning 
som Kulturradet lat genomfora i mars 1994 och som redovisas i rapporten "Ett bildat folk. 
De hogskolestuderande och folkbiblioteken"(Statens kulturrad, 1995: I). Under en av 
dagarna i vecka 12 (i nagot fall under nagra dagar) delades ett antal frageformular ut till be
sokare pa respektive bibliotek. Syftet var att undersoka hur olika kategorier av studerande 
anvander folkbiblioteken. I enkaten hade sju olika studerandegrupper medtagits hogsko
lestuderande/forskarstuderande, gymnasiestuderande, grundskolestuderande, komvuxstude
rande, folkhogskolestuderande, svenskstuderande invandrare och annan studerande. Dess
utom fanns ett alternativ for ickestuderande, namligen "inget av ovanstaende'·. 

Svarsfrekvensen varierade mycket mellan biblioteken, Linkoping hade en svarsprocent pa 
68, 9%, Norrkoping endast 15,9%. Allmanheten besvarade enkaten i ringa utstrackning , 
84, 9% av dem som besvarat enkaten ar darfor studerande av olika slag. 

Resultatet visar att antalet hogskolestuderande ar hogst pa eller i narheten av hogskole- och 
universitetsorter . Andelen universitetsstuderande ar i Linkoping 57 % av de studerande. 
Antalet sjunker sedan successivt sa att andelen hogskolestuderande pa de mindre kommun
biblioteken i undersokningen uppgar till 16 %. Precis tvartom ar det med de gymnasiestude
rande, dar andelen ar storst pa de mindre och medelstora biblioteken. De studerande fick 
valja mellan tre alternativ nar de skulle ange syftet med sitt biblioteksbesok, Jana kurslittera
tur eller annan studielitteratur, sitta och studera och "av andra skiil''. Flera fyllde i flera alter
nativ. En fjardedel angav "av andra skiff' som syfte med biblioteksbesoket 45,7% kom for 
att sitta och lasa pa biblioteket, medan 43,2 % kom for att Jana studielitteratur. Pa de tva 
universitetsorterna Linkoping och Lund ar det mer an halften av de studerande (52,4%) som 
kommer for att sitta och lasa, medan Janare och lasare i de ovriga ortsgrupperna ar ungefar 
lika manga 

Rapporten mynnar ut i rekommendationer om samordning av biblioteksresurserna. Folkbib
liotek liksom hogskolebibliotek maste sluta att se litteraturforsorjningen till olika grupper ur 
ett biblioteksperspektiv och istallet utga fran anvandarna och deras behov och onskemal. 
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Studerandes biblioteksvanor kartlaggs ocksa i den undersokning, som redovisas i rapporten 
"Tusen studenter om biblioteket - vanor, attityder och krav."( 1995) Har ar det de hog
skolestuderandes anvandning av folkbibliotek som ar intressant for oss. Att Jana kurslittera
tur pa folkbibliotek anser hela 53,5% av studenterna vara en mojlighet, val vard att prova, 
men man ar i allmanhet inte sarskilt framgangsrik nar det galler att fa tag pa kurslitteratur. 
70.3% av de tillfragade studenterna, som forsokt lana kurslitteratur pa folkbibliotek , ar 
missnojda med resultatet, 29, 7% daremot ar nojda. Detta kan jamforas med resultatet av 
undersokningen som redovisas ovan i "Ett bildat folk" . Av de tillfragade I 028 studenterna i 
den undersokningen anvande 552 st ocksa folkbibliotek. Av dem fann endast 21 % direkt vad 
de sokte pa folkbiblioteket , 41 % val de att reservera, medan 3 8% gick utan att fa tag i <let de 
letade efter. Utan att vara direkt jamforbara, visar bade "Ett bildat folk" och "Tusen studen
ter om bibliotekef' att folkbibliotekens popularitet inte beror pa att studenterna dar finner 
vad de soker av kurslitteratur, utan maste ha andra orsaker. 

Den for folkbiblioteken 'problematiska' och heterogena gruppen studerande ar ocksa fore
mal for en aktuell dansk undersokning som redovisas i Niels Ole Pors rapport "Studerende 
og biblioteker"(Pors, 1995). Den har genomforts som en enkatundersokning pa Det konge
lige Bibliotek, Handelsh0jskolens bibliotek och K0benhavns kommuners bibliotek, pa till
sammans sju olika biblioteksenheter. Enkatundersokningen har kompletterats med en inter
vj uundersokning med 3 7 student er. Ett riktigt representativt urval studerande har inte under
sokningen, konstaterar Pors. 75% av de som deltagit i undersokningen ar inskrivna vid Ko
penhamns universitet eller Handelsh0jskolen. Handelshogskolans elever ar trogna sitt ut
bildningsbibliotek medan de studerande fran Kopenhamns universitet anvander ett flertal 
bibliotek samtidigt. 

Den storsta delen av dem, som studerar vid s.k . medellanga utbildningar anvander de tva 
fo lkbibliotek. som ingar i undersokningen. Dessa anvands ocksa i stor utstrackning av uni
versitetsstuderande, varvid Pors konstaterar att folkbiblioteken far en mycket heterogen och 
different ierad brnkargrupp av studerande, som det naturligtvis kan vara svart att betjana. 
Foljaktl igen har fo lkbiblioteken ocksa flest missnojda bland sina i den har undersokningen 
tillfragade anvandare. En viss forstaelse finns bland tillfragade studenter, ett folkbibliotek 
kan inte fungera som ett specialbibliotek och man ar anda imponerad av vad dar trots allt 
finns for dem. 

De studerande ar aktiva biblioteksbesokare, som garna anvander flera bibliotek. Den geo
grafiska narheten spelar en stor roll, sarskilt vid anvandningen av folkbibliotek. I ovrigt av
gor samlingarnas relevans for den enskilde, vilka och hur manga bibliotek som kommer i 
bruk . De studerande reserverar inte sa garna, utan provar forst om boken finns pa nagot 
annat bibliotek. Att utbytet av studerandes biblioteksbesok ofta varderas hogt, beror pa att 
de studerande kombinerar flera aktiviteter under besoket. De lanar, sitter och laser, kopierar, 
gor dat asokningar. Man utnyttjar ocksa garna personalen till hjalp och vagledning. 

De studerande ar en grupp vars behov av bibliotekens service ar mycket stor, langre oppet
hallande, fler studieplatser, fler datorer och katalogterminaler for litteratursokningar star pa 
deras kravlista . Detta resultat stammer i stort med andra brukarundersokningar (se ovan). 
Folkbiblioteken anvands ocksa, enligt Pors, som " sista utvag" av manga studerande, nar de 

23 



soker litteratur, vilket de ofta gor efter ett sarskilt besoksmonster, som borjar med det egna 
institutionsbiblioteket och slutar med folkbiblioteket. 

6. Referensundersokningen i Ostergotland 

Undersokningen har genomforts pa huvudbiblioteken i sex kommuner i Ostergotland, i de 
tva storsta Norrkoping och Linkoping, i tva medelstora Motala och Finspang och i tva sma, 
Y dre och Odeshog. I denna magisteruppsats redovisar jag och analyserar resultaten fran de 
tva storsta biblioteken i undersokningen, Linkoping och Norrkoping. 

Linkopings kommun armed sina 131 370 invanare landets femte storsta stad. Residenssta
den Linkoping ar idag inte bara den traditionella lardoms- och forvaltningsstaden utan har 
ocksa utvecklats till en modern och expansiv industristad. Som skolstad har Linkoping 
gamla anor. Redan pa 1200-talet fanns har en skola, knuten till domkyrkan. 1627 grundades 
gymnasiet. Universitetet ar dock landets yngsta, fran 1967. 

Stadsbiblioteket har anor fran det medeltida domkyrkobiblioteket och har betydande aldre 
samlingar . En sarskild stiftsbiblioteksavdelning handhar dessa samlingar. Verksamheten i 
centrum praglades av det nu nerbrunna huvudbibliotekets placering mitt i staden med skolor 
av olika slag runt om kring. Studerande pa olika nivaer dominerade bland besokarna. Uni
versitetet hyrde t .o.m. en sarskild lasesal for sina studenter, som ville studera pa stadsbiblio
teket. 

Huvudbiblioteket, som var oppet 52 t/v hade ca 3000 besokare per dag i snitt. Alla kom 
dock inte dit i biblioteksarenden, eftersom bade informationskontor, invandrarbyra och kon
sumentvagledning fanns i biblioteket . Biblioteken i Linkoping, som forutom HB ocksa inne
fattar filialer och bokbuss, har mast vidkannas en kraftig minskning av resurserna, vilket satt 
sina spar i verksamheten. Enheter, lokalytor, mediainkop och personal har minskat under en 
foljd av ar Linkoping har t.ex. med sina 22, 70 kr per inv lanets lagsta medieanslag. Media
bestandet var 342 478 bd. Utnyttjandegraden for samlingarna pa oppen hylla ar 2,5. Hyllti
den, dvs att vaije bok star inne pa hyllan, ar i genomsnitt 4 7 v om aret. Antal arsverken per 
1000 inv ar 0,4 1. Jamforelsetalet for hela riket ar 0,53 per 1000 inv. Man ar inte sarskilt 
produktiv. Utlan per arsverk ar 15 73 5 i Linkoping. Antal bibliotekarier per 1000 inv 0, 19. 
Antal Ian per inv var 1995 6,9 (totalt medieutl/inv - bokutl ar 6.4) . 

Linkoping hyste ocksa Lansbibliotek Ostergotland, vilket haft en viss betydelse for dimen
sioneringen av referensbestandet. Det laga nyforvarvet, 128 bd per 1000 invanare (rikssnittet 
ar 203 ), var for lagt for att motsvara behovet, eftersom biblioteket ocksa anvandes av lans
biblioteket for den kompletterande mediaforsorjningen. Huvudman for Lansbibliotek bster
gotland ar Landstinget, som da betalade hyra for lokaler och tillgang till stadsbibliotekets 
samlingar at lansbiblioteket. Linkopings kommun har organiserat sin verksamhet efter betal
lar-utforar-modellen. Stadsbiblioteket delar numera chef med informationskontoret och in
vandrarbyran En chef med overgripande ansvar for enbart biblioteksverksamheten i sin hel

het saknas. 
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Norrkoping armed sina 123 795 invanare en med Linkoping jambordig kommun. Som han
dels- och industricentrum har Norrkoping gamla anor. Motala strom, har kallad Strommen 
har alltid varit den livsnerv kring vilken staden utvecklats. 

Norrkoping ar inte bara en stad praglad av sina industrier. Den har ocksa en pragel av kul
turstad med flera stora kulturinstitutioner, t .ex. Norrkopings symfoniorkester, Ostgotatea
tern, Konstmuseet och Arbetets museum. Staden erbjuder ocksa utbildningsmojligheter. 
Linkopings Universitet har en de) av sin verksamhet i Norrkoping. Staden har flera stora 
gymnasieskolor, lararhogskola mm. Organisatoriskt ar Norrkoping indelat i kommundel
snamnder, vilket innebar att de olika kommundelarna skoter sina bibliotek helt sjalvstandigt. 
Det finns i Norrkoping inget sammanhangande bibliotekssystem, vilket medfort stan
dardskillnader i biblioteksservicen mellan de olika kommundelarna. Bibliotekschefen i Norr
koping ar inte chef over kommundelsbiblioteken. Huvudbiblioteket har dock en viss service
funktion gentemot kommundelarnas bibliotek, t.ex . vad galler kompletterande mediaforsorj
ning av talbocker, distribution av fjarrlan, informationsspridning mm. 

Huvudbibliotekets utlaning ar hog och okar (med 30,3 % sedan 1993), men kommunen som 
helhet har en lagre utlaningssiffra 9,8 (8, 7 bokutl/inv) per inv 1995, vilket formodligen ar en 
foljd av indragen och reducerad biblioteksservice i vissa kommundelar. Mediebestandet 
bestar av 242 984 bd. Mediekostnaden ar 36, 7 kr per inv. Utnyttjandegraden for oppen hylla 
ar 4,S, hylltiden 34 v och omsattningshastigheten for bokbestandet ar 17 ar. Antalet nyfor
va1v ar 165 per 1000 inv. Antalet arsverken per 1000 inv ar 0,43, antal bibliotekarier 0,20 
per 1000 inv. Oppethallandet ar 61 t/v. Ett matt pa produktiviteten ar att <let i Norrkoping 
gar 20 I 80 Jan pa varje arsverk . 

Huvudbiblioteket ar mycket valbesokt och aktivt, fler besokare, fler Ian per <lag och genero
sare oppettider trots mindre personalstyrka an tidigare. Norrkopings stadsbibliotek som har 
vardefulla aldre samlingar, t.ex. Finspangssamlingen, en stor lokalsamling och ett stort nyare 
bokbestand, bar ocksa gjort en betydande IT-satsning. Man kan saga att Norrkoping kom
penserar sitt laga nyforvarv med andra atgarder som satsningar pa IT och CD-utlaning. 

7. Metod 

De metoder som anvants i undersokningen utgor en kombination av kvantitativa och kvali
tativa angreppssatt. Genom att anvanda flera metoder for datainsamling angaende verksam
heten hoppades vi na storre reliabilitet . I boken: " Qualitative Research in information mana
gement'' (Glazier. , 1992 ) sags : ... reliability can be better ensured if data collection tech
niques are triangulated . This is accomplished by utilizing an array of research methodologies 
that overlap in such a way as to verify the integrity of the data being collected. Triangulation 
often employs both qualitative and quantitative methodologies." (s 108) 
Sammanfattningsvis bestar undersokningen av foljande delundersokningar : 
I . En undersokning av referensbestandets anvandning. Det totala antalet referensbocker 
raknades Bockerna aldersindelades i femarsintervaller . 
Alla som kom till referensavdelningen raknades av en observator, som under hela oppethal
landet fanns i referensavdelningen. Besokarna uppmanades att inte satta tillbaka anvanda 
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referensbocker i hyllan. Observatoren antecknade alla titlar som var i bruk, deras signa och 
utgivningsar. 
2. En undersokning av aktiviteten i informationsdisken. De bibliotekarier som tjanstgjorde i 
informationsdisken forde protokoll over samtliga fragor de fatt . Fragorna antecknades, 
signum, i vilken kalla de sbkt, samt till vilken kategori fragaren horde. 
3. Observationer av arbetet i informationsdisken. Under undersbkningsperioden fanns en 
observator ocksa i informationsdisken under oppethallandet. Observatoren raknade antalet 
fragare i informationsdisken, hjalpte till att dela ut enkater, hjalpte till att fylla i protokollet 
mm samt gjorde egna observationer av arbetet i informationsdisken. 
4. Enkat till besokare i referensavdelningen. Observatoren delade ut enkatformular till alla 
som anvant referensbocker, dar det fragades om vad besokaren sokt, vilka backer som an
vants, i vilket syfte och vilken besokskategori besokaren tillhorde och om han/hon var nojd 
med resultatet av sin sokning 
5. Enkat till besokare vid informationsdisken. De som stallde fragor till bibliotekarierna i 
informationsdisken fick ett enkatformular med fragor liknande dem som stallts till besokare, 
som sjalva sokt information i referensbockerna . 
Har fragades om till \'ilken kategori fragaren horde, till vad informationen skulle anvandas 
och om besokarcn var nojd eller ej med den information han/hon fatt. 

7.1 Undersokningens upplaggning 

Undersokningen genomfordes under tva veckor pa varje bibliotek. Den foljer i stort samma 
upplaggning som den undersokning som genomfordes i Kalmar 1993 . Davarande lansbiblio
tekarien i Kalmar Ian Anna-Lena Hoglund har designat undersokningen och hon forklarar i 
sin rapport fran Kalmarundersokningen varfor hon valt denna metod: 
''Mina krav pa den meted som skall anvandas ar att den skall vara enkel. Den far inte vara sa 
komplicerad att bibliotekspersonalen anser att det ar for svart att utfora undersokningen. 
Den rnastc vara enkel att forsta. Den far inte kosta mycket . Jag har darfor, nar jag konstrue
rat metoden , valt att plocka erfarenheter fran nagra andra undersokningar. Jag har sedan 
fors6kt att anpassa metoden till just de bibliotek jag avsett att undersoka och diskuterat den 
med personalen. Eftersom man vid Stockholms universitetsbibliotek under samma tid som 
jag planerat denna undersokning genomfort en resultatmatning, har det varit naturligt for 
mig att ta kontakt med projektledaren da.r. Jag har ocksa noggrant studerat den bok som 
man utnyttj ar for det projektet, namligen "Measuring academic library performance''. Boken 
ar utgiven i USA och avser akademiska och inte folkbibliotek. Icke desto mindre har jag 
konstruerat mina enkatformular med utgangspunkt fran denna bok. Jag har emellertid anpas
sat dem till svenska folkbiblioteksforhallanden"(Referensverksamheten vid tre folkbibliotek, 
1994, s l 0) . 

Nar Anna-Lena Hoglund sedan blev lansbibliotekarie i Ostergotland, ville hon prova under
sokningsmetoden aven i detta Ian. Denna gang (hasten 1995) genomfordes undersokningen i 
storre skala med sex inblandade bibliotek och med storre personella resurser. Forutom lans
bibliotekets egen personal, som alla medverkade som observatorer, anstalldes i projektet 
under fem manader(ALU) tva bibliotekarier och en statistiker, som forutom att observera, 
ocksa deltog i arbetet med inlaggning och bearbetning av insamlat material. Undersokningen 
i Ostergotland begransades till en undersokningsperiod om tva veckor pa vardera bibliote-
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ket, inte tva som i Kalmarundersokningen. Den andra perioden visade sig dar knappast tillfo
ra undersokningen nagra nya fakta, varfor en period bedomdes racka i ostgotaundersokning
en. I stallet satsades mer resurser pa att observera och hjalpa bibliotekarierna i informa
tionsdisken, sa att de skulle hinna anteckna de fragor de fick pa ett tillforlitligt satt. Studien 
avser enbart verksamheten i informationsdisken/diskarna. Eventuellt forekommande refe
rensarbete vid lanedisken har inte tagits med i undersokningen. Barnreferensfragor har inte 
medtagits i undersbkningen. 

7.2 Anvandning av referensbestandet 

Rakning av anvanda referensbocker 

Det totala antalet referensbocker har riiknats. Med referensbocker avses hiir bocker miirkta 
''Tillhor referensbiblioteket'· och som forvaras i referensavdelningen och i informationsdis
ken (stoldbegarliga referensbocker). Varje amnesomrade har raknats. Inom vissa amnesom
raden har aven underavdelningar raknats for sig. Bockerna har ocksa aldersindelats i fem
arsintervaller. 

Foljande avdelningar och underavdelningar har raknats: A, Aa, B, Ba, C, D, Do, E, F, Fe, G, 
Gz, H, I, lb, le, J, K, L, Lm, M , N, 0 , Od, Oe, Oh, Oi , P, Pre, Pu, Q, Qb, Qc, Qd, Qdf, Qi, 
Qm, R, S. T, U, Uc, Uf, Ug, Uh, V, X. 

I nom vaije avdelning har antalet titlar raknats. Arsbocker har raknats per ar och titel. Upp
slags\'erk i tlera band har raknats som en titel. Periodiska utgavor har raknats per tidsperiod 
och foljer den !)'siska fo rmen. Supplement har raknas in i titeln. Att periodica raknats per 
tidsperiod har ratt till foljd att exempelvis avd A blir mycket omfattande, da bibliografier 
t.ex. Svensk bokforteckning kommit ut periodiskt under Jang tid . Varje del har da raknats 
som en titel. Endast referensverk har raknats. Bocker markta "Ej hemlan" som forvaras i 
referensavdelningen men som inte iir referenslitteratur har ej medraknats. Referensbocker 
som forvaras i magasin och specialutrymmen, t. ex. rum for lokalsamlingen, har ej medrii.k
nats 

Besokare i referensavdelningen och deras anvandning av referensbocker 

Alla som kommit till referensavdelningen har riiknats av en observatbr, som under hela op
pethallandet funnits i referensavdelningen. Plakat med tydlig text har uppmanat anvandarna 
att inte stalla tillbaka de backer de anvant i hyllan. Dessa plakat har funnits vid alla am
nesavdelningar. Vagnar och/eller bord har funnits att lagga ifran sig bockerna pa. Observato
ren har antecknat alla titlar som varit i bruk, deras signa och utgivningsar. Observatoren har 
darvid ocksa forsokt uppmarksamma de brukare som varit nara att glomma att lagga anvan
da referensbocker pa angiven plats och antecknat ocksa de bocker som satts tillbaka i hyllan 
direkt efter anvandning. 
Foljandc' relation har raknats fram: 
Relationen anvanda referensbocker-referensbestandet -totalt och per amnesomrade och efter 
alder 
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7.3 Enkat till besokare i referensavdelningen 

Obsel\fatbren har delat ut enkatformular till alla som anvant referensbocker. I enkaten har vi 
fragat besokaren vilken/vilka referensbocker han/hon anvant och om besokaren fann det 
han/hon sokte i de bocker som anvants. Vi har fragat om besokaren varit framgangsrik. Fyra 
svarsalternativ har givits. 

Yi har ocksa fragat till vilken kategori besokaren hor, universitetsstuderande, vuxenstude
rande, gymnasist, grundskoleelev eller allmanhet. Slutligen har vi ocksa fragat vad informa
tionen skall anvandas till : studier, undervisning, arbete eller for privat intresse. Alla besokare 
till biblioteket har raknats. Antal Ian under veckan har raknats. 

F oljande relationer har raknats fram : 
-Relationen totalt antal besokare-referensanvandare. 
-Andel for varje besokskategori 
-Andelen nojda-missnojda 

7.4 Bibliotekens informationstjanst 

De bibliotekarier som tjanstgjort i informationsdisken har under undersokningsperioden fort 
protokoll over samtliga fragor de fatt. Fragan har antecknats, signum, i vilken kalla man 
sokt, typ av fraga samt till vilken kategori fragaren hor. 

Materialet har lagts in i en databas, varvid fragetyperna kategoriserats. Fragekategorierna 
bygger med vissa andringar delvis pa dem som anvandes i "Projekt Flooren
ce·'( Ekbom, 1995). Ytterligare fragekategorier har Iagts till for att ge den kunskap om fra
gornas karaktar som bibliotekens foretradare i ostgotaundersokningen har velat ha. Frage
typ 13 t.ex. har tillkommit for att biblioteken skulle fa veta omfattningen av magasinshamt
nmgarna. 

Foljande kategorier har anvants: 
I. Har ni boken/bockerna/videon/CD:n') Fraga om en speciell titel 

,.., Recension av en bok/bocker 
3. Jag bnskar litteratur om en forfattare/ ett amne mm 
4. Var star backer/ litteratur om') 
5. Fraga om de! i serie. Finns fortsattningen pa.. .... ? 
6. Kan jag reservera denna bok') Ar det ko pa denna bok') 
7. Har ni tidskriften') Har ni aldre nummer av denna tidskrift ') 
8. Faktafragor av typ Nar dog forfattaren X? Hur manga ledamoter har EU-parlamentet? 
9. Annan service, bokning av tider vid datorn, hjalp vid datorerna osv. 
l 0. Var finns avdelningen .... ? dvs rena hanvisningsfragor 
1 I . F rag or om program, utstallningar mm 
12. Lan av bok som forvaras i informationsdisken, aterlamning av ref, omlan 
13. Magasinsfragor 
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14. Skonlitterar radgivning. En bra bok att lasa? 
15. Hittar ej boken, mikrofilmen, tidskriften, som saknas pa hyllan 
16. Talboksfragor 
17. Litteraturlistor. Finns lista over historiska romaner fran Ostergotland .. osv 
18. Dikter, litterara passager, verk mm. Yem har skrivit .. .. ? 

Av svaren viii vi kunna redovisa foljande: 

- fordelningen mellan olika typer av fragor, faktafragor, litteraturfragor m.fl . 
- vilka hjalpmedel som anvants i vilken utstrackning 
- antal fragor totalt per bibliotek 
- relationen anvanda referensbocker-referensbestandet, totalt och per amnesomrade 

7.5 Enkat till besokare vid informationsdisken 

De som stallt fragor till bibliotekarierna i informationsdisken har ratt ett enkatformular med 
fragor liknande dem som stallts till besokare, som sjalva sokt information i referensbockerna. 

Yi har fragat till vilken kategori fragaren hor, till vad informationen skall anvandas och om 
man ar nojd eller ej med den information man fatt . 

Av svaren viii vi kunna redovisa foljande 
- vilka kateuorier som frauar ::, ::, 

- andelen fur varje kategori 
- relationen nojda-missnojda 

Vi \ ill ocksa ta fram relationen mellan 
- antal bcsokare totalt och antalet fragare i informationsdisken 
- antalei besokare i referensavdelningen och antalet fragare i informationsdisken 

7.6 Observationer i informationsdisken 

Under undersokningsperioden har en observator ocksa funnits i informationsdisken under 
hela oppethallandet. Observatoren har raknat antalet fragare i informationsdisken, hjalpt till 
att dela ut enkater, hjalpt till att fylla i protokollet mm samt gjort egna observationer av arbe
tet i informationsdisken Observationsmetoden har varit av typen ostrukturerad, delvis del
tagande och oppen observation, sa som den beskrivs i boken "Vetenskapsteori och metodla
ra"( 1995) s78. I man av tid har iakttagelser diskuterats med berord personal. 

Iakttagelser i informationsdisken jamfors med det statistiska materialet , detta for att fa en sa 
fyllig bild som mojligt av arbetet i informationsdisken. 
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7. 7 Tillampning av forskningsetiska regler 

I upplaggningen av undersokningen har vi efterstravat att tillgodose de forskningsetiska 
principer for humaniora och samhallsvetenskap som Humanistisk-samhallsvetenskapliga 
forskningsradet antagit i mars 1990. 

8. Felkallor 

En undersokning som genomfors under pagaende arbete, kan aldrig fanga allt. Man far finna 
sig i att vissa transaktioner aldrig registreras. Stress och kobildning i informationsdisken har 
gjort att vissa fragor aldrig antecknats och att protokollen for vissa fragor blivit ofullstandigt 
ifyllda . Visserligen har observatorens narvaro och hjalp gjort att de allra fiesta fragor kommit 
med, men ett visst bortfall maste man anda rakna med . Under nagra tider har det, bl.a. pa 
grnnd av Ostergotlands allmanna kommunikationer, inte funnits observator i disken och bib
liotekarierna har fatt fylla i protokollen helt pa egen hand. Protokollblanketten testades i en 
provomgang, diskuterades med nagra av bibliotekarierna i Linkoping och fick en annan ut
formning an forlagan fran Kalmarundersokningen. Blanketten har fungerat bra, aven om 
bibliotekarierna av tidsskal inte alltid fyllt i den fullstandigt . 

I referensavdelningen har anvandarna langt ifran alltid foljt skyltarnas rad och lag t anvanda 
hocker pa sarskild anvisad plats. Observatoren har forsokt att anteckna aven de hocker som 
satts tillbaka pa hyllan direkt och fragat vilka hocker som anvants i tveksamma fall . Ibland 
har clet dock vari t sva11 att samtidigt kontrollera alla och observatoren har da missat att 
anteckna referensbocker som varit i bruk. 

Enkaterna har inneburit svarigheter. De bada enkaterna testades inte i en provomgang, efter
som de med vissa modifikationer var desamma som i kalmarundersokningen och dar hade 
fungerat. Den enkat som utdelats i informationsdisken efter att besokarna fatt svar pa en 
referensfraga, har inte delats ut till alla. Den har ibland glomts bort av bade bibliotekarie och 
observator, nagra bibliotekarier har varit ovilliga att dela ut enkaten men framforallt har det 
ofta inte blivi t tillfalle att dela ut enkaten. Nar en fraga besvarats och enkaten skulle delas ut, 
har bade besokare och bibliotekarie varit forsvunna bland hyllorna. lnte sa sallan lamnade 
besokaren informationsdisken snabbt, nar han/hon fatt svar, utan att fylla i enkaten av 
tidsskal. Det hande ocksa att besokare fyllde i enkaten innan han/hon fatt nagon information 
att ta stallning till , om den var bra eller dalig' 

Som mest fyllde 1/4 av besokarna i informationsdisken i enkaten. Enkaten har darfor ett 
begransat \'arde som informationskalla. Dock har manga som fyllt i enkaterna ocksa skrivit 
kommentarer och lamnat synpunkter pa bade bestand och service, vilka kompletterar den 
bild av referensservicen som protokoll och observationer gett . 

Enkaten som delats ut till dem som anvant referensbocker pa egen hand, har delats ut i varie
randc grad, beroende pa observator. Framforallt har dock enkatens utformning utgjort den 
framsta svarigheten. Den har visat sig vara svar att fylla i. Antalet inlamnade enkater med 
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ofullstandiga eller helt meningslbsa svar har darfor varit manga. Manga utlamnade enkater 
har ocksa lamnats obesvarade. Enkaten har inte gett de svar den hade kunnat ge om den 
varit battre utformad och hade darfor kunnat haft stbrre betydelse for undersbkningen an 
den nu har. Svarigheter vid bearbetningen finns framforallt i tolkningen av protokollens fra
gor och kategoriseringen av dem samt i tolkningen av svaren pa enkaten till anvandarna av 
referensbocker, som latt kan missforstas. 

Materialet framforallt i protokollen ar mycket stort och av ojamn kvalitet. De flesta bibliote
karier har fyllt i protokollen noggrant, men en del dock hogst summariskt. Det blir poanglbst 
att forsbka bearbeta ett material nar det bestar av: "fraga om titel'' utan att ange vilken, eller 
"anvande referensbocker", utan att skriva upp vilka. Bibliotekarierna har i allmanhet gissat 
sig fram till Yilken kategori besbkaren framfor dem i disken tillhbr. De har sallan velat fraga 
vederbbrande och de gissar olika: vissa bibliotekarier har nastan bara allmanhet framfor sig, 
andra bara studerande. 

Yid inlaggningen av fragorna i databas har bibliotekarien som bverfort protokollmaterialet 
tolkat de ibland knapphandiga uppgifterna. Tva olika bibliotekarier har lagt in proto
kollsuppgifterna. Deras tolkningar ar naturligtvis inte desamma och mbjligheterna till rena 
ytterligare feltolkningar finns ocksa. Inlaggningarna har inte granskats i efterhand av nagon 
person. 

Aven kategoriseringen i fragetyper som gjorts av inlaggarna kan behaftas med fel. Valet av 
karegorier kan diskuteras. En indelning i fragetyper kan goras pa manga olika satt. I efter
hand kan konstateras att de valda kategorierna inte utesluter varandra. Aven har finns plats 
for inlaggarnas misstolkningar. 

Sammanfattningsvis kan sagas att resursbrist med otillracklig dimensionering av personal 
avsatt for bearbetning av materialet och franvaron av lampliga statistikprogram, vilket 
framtvingade en manuell bearbetning, paverkat undersokningsresultatet negativt . Ett mer 
tillforlitligt resultat, presenterat pa ett mer lattillgangligt satt, hade kunnat goras, om till
rackliga resurser avsatts. 

9. Resultat 

9.1 Besokare i biblioteket, referensavdelningen och informationsdisken 

Det totala antalet besokare pa varje bibliotek registrerades, liksom de besokare i referensav
delningarna som anvande referensbockerna och de som stallde fragor i informationsdiskarna 
pa vuxenavdelningarna. Barnreferensavdelningar och informationsdiskar pa barnavdelning
arna omfattas inte av undersokningen. 
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Ta bell I: Besokare i biblioteket, referensavdelnin~en och informationsdisken 

Totalt ant ant besok ant besok i ant besok ant besok utnyttj 
av besok i ref avd refi % i infodisk i info i % reftj i % 

Link 44238 567 1,3% 2652 6,0% 7,3% 

Norrk 57607 11 71 2% 3347 5,8% 7,8% 

Linkoping 
I Linkoping fanns tva referensavdelningar. Den referensavdelning pa ovre plan som fanns i 
anslutning till Stiftsbiblioteket och som inneholl aldre uppslagsverk och personhistoria, be
vakades inte under undersokningsperioden. Det gjorde daremot referensavdelningen och 
avdelningen for otfentligt tryck pa nedre plan. De bada referenssamlingarna kringgardade 
lasesalar med ett storre antal lasplatser. Dessa lasplatser anvandes i stor utstrackning av stu
denter som liiste sin medhavda kurslitteratur. De besokare i referensavdelningen pa nedre 
plan som inte anvande nagra referensverk, registrerades inte. I biblioteket fanns pa fackav
delningarna bar och var ocksa lasplatser. Dessa anvandes av enskilda och grupper som pa 
plats anvande utlaningslitteraturen. Dessa har ej registrerats. 

Totalt besi)ktes Linkopings stadsbibliotek under perioden 1995-09-25 - 1995-1 0-08 av 44 
2:; 8 person er. Av dessa anvande 56 7 person er bockerna pa referensavdelningen. Andel en 
besokare pa referensavdelningen var i medeltal under perioden 1,3%. Antalet besokare i 
informationsdisken var under perioden 2652, dvs 6% av det totala antalet besokare stallde 
fragor i informationsdisken pa vuxenavdelningen. Tillsammans var andelen besokare som 
utnyttjade bibliotekets referenstjanst, dvs anvande referensbocker ell er stallde fragor i infor
mationsdisken 7 .3%. 

Norrkoping 
I Norrkopings stadsbibliotek finns tre informationsdiskar och en referensavdelning. Mindre 
referensbestand finns ocksa pa nedre plan vid informationsdisken pa avdelningen vuxenskon 
samt i barnavdelningens fackbokrum. Anvandningen av barnreferensverk och fragor i infor
mationsdisken pa barnavdelningen har ej registrerats. Besokare i de bada informationsdis
karna pa plan I (vuxenskon) och plan 2 (vuxenfack) har registrerats liksom besokarna som 
anvant referensbockerna i referensavdelningen pa plan 2. 

Lasplatser finns runt om pa fackavdelningen och anvands flitigt av studerande liksom lasplat
serna i lasesalen. Utlaningslitteraturen anvands ocksa pa plats. Inte sa sallan anvands dubb
letter eller aldre upplagor av referensverk i stallet for referensverken pa referensavdelningen. 
Den anvandningen har inte registrerats. Under perioden 1995- 10-09 - 1995-10-2 1 besoktes 
Norrkopings stadsbibliotek av 57 607 personer. 
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9.2 Lan och besok 

Tabell 2: Lan och besok 

Antal besok Antal Ian 

Link 44 238 23 329 

Norrk 57 60 23 871 

Besok:lan 

1 : 0,5 

I : 0,4 

Under perioden 1995-09-25 - 1995-
10-08 (14 dagar) lanades 23 329 
hocker fran huvudbiblioteket i Lin
koping. I Norrkoping lanades under 
perioden 1995-10-09- 1995-
1 0-22 ( 13 dagar - en sondag var 

biblioteket stangt pa grund av konflikt) lanades 23 871 bocker mm fran huvudbiblioteket. 

9.3 Relationen Ian : besok 

Relationen besok - Ian \'ar i Linkoping 1 : 0,5 for hela perioden. Siffran varierar fran 1 : 
0,3( Iordagen den 7/10) till I : 0,8 (fredagen 29/9 och lordagen 30/9). Pa vardagarna var 
relationen ganska likartad och varierade mellan 1 : 0,4 och 1 : 0,6. 

Relationen besok - Ian var i Norrkoping I : 0,4 for hela perioden. Siffran varierar fran 1 
0,2 ( sondagen 22/10) till I : 0,5 (mandagar och onsdagen 18/10). Relationssiffran sjunker 
fran mandag till sondag Iiksom antalet Ian. Besoken ar mer konstant fordelade under veckan 
an antalet Ian. 

9.4 Referensbestand 

Referensbcstandens alder 

Nar antalet referenstitlar raknades pa undersokningsbiblioteken, antecknades ocksa utgiv
ningsiir. sa att en berakning av bestandens aldersfordelning skulle kunna goras. Aven de (av 
besokare och bibliotekspersonal) anvanda titlarnas alder antecknades. Nagra anvanda titlar 
( 6 i Link oping och 13 i Norrkoping) har mast utelamnas i redovisningen, eftersom utgiv
ningsar ej antecknades, och det i efterhand inte gatt att avgora utgivningsar. Nedan redovi
sas i tabellform aldersfordelningen. 

Tabell 3: Referensbestandets aldersfordelnim! i Linkooin2. 
Alder ant al i proccnt an\' bocker i procent 
-1 958 .:i 1-t 9% 31 8% 

I 959-68 sn 9 <yo 31 8 
1%9-78 I 052 18 % 6-t 17 % 

I 979-88 2 108 36% 93 25% 

1989-92 959 16 % 62 17% 

I 9'>:<-9.:i 681 12% 93 25% 

TOT.A.LT 5827 100% 37-t 100 % 



Tabell 4: Referensbestandets aldersfordelning i Norrkoping 
Alder antal i proccnt an\' bocker iprocent 
-1 958 815 13 % 34 7% 
1959-68 483 8% 19 4 % 
1969-78 1073 17% 60 13% 
1979-88 1838 30% 143 30% 
1989-92 1165 19 % 83 17 % 
l 993-()5 778 13% 137 29% 
TOTALT 6 152 100% 476 100 % 

Av besokarna anvanda ref erensbocker 

En sa111111anstallning av de titlar so111 varit i bruk och so111 antecknats av observatorerna har 
gjorts Dessa satts i relation till det totala antalet referensbocker i biblioteken. 

Det da aktuella referensbestandet i Linkoping bestod av 5827 titlar. Av dessa har brukarna 
anvant 337 titlar under 111atperioden eller 6, I % av det totala antalet. Titlarna har varit i 
bruk 1285 ggr. Det referensverk so111 varit flitigast i bruk ar Nationalencyklopedin, tatt foljt 
av Bra Beckers lexikon Dessa star i sarklass, det ar ett langt hopp till tredje mest anvanda 
verk. Bonniers stora lexikon . Bland de 25 111est anvanda verken finns IO allmanna encyklo
pedier och 6 ordbocker, dar Stora engelsk-svenska ordboken toppar listan, foljd av SAOB, 
Bonniers svenska ordbok och Poor Sarajans Stora svensk-persiska ordbok. 
Aktualitet betyder 111ycket, det ar de mest aktuella och kanda uppslagsverken man anvander. 
Collier 's encyclopedia i en upplaga fran 199 I har har anvants, mer an Encyclopedia Britan
nica. eftersom det bara fanns en alltfor gamma! upplaga i Linkoping fran 19761 I Linkoping 
anvancles art ikel111aterialet mycket. I parmarna for BTJ:s recensionsservice har man sokt 116 
ggr. Bibliografierna Svenska tidningsartiklar och Svenska tidskriftsartiklar har ocksa anvants 
mycket Dessutom har cd-rom-skivan med Artikelsok varit flitigt i bruk varje dag, men inte 
registrerats i denna undersokning 

A.tt uppslagsbocker, ordbocker och artikelbibliografier anvands flitigt, har man vetat utan att 
behova rakna. Men observationsmaterialet innehaller ocksa en hel del overraskningar. Ars
stat istik for utrikeshandeln har varit i bruk 14 ggr, olika supplement till Laroplan for gymna
siet IO ggr och Riksstambok for svenska varmblodiga hasten 10 ggr, vilket man kanske inte 
kunnat forutse. Overraskande liten anvandning hade det offentligt trycket som man hade en 
stor avdelning for i Linkoping . Endast 5 titlar har varit i bruk under matperioden. Lagboken 
har registrerats i bruk endast en gang men den forvarades bakom informationsdisken, pa 
grund av stoldrisken och lanades ut mot lanekort. Den har varit i flitigt bruk men det syns 
inte i denna sammanstallning. Avdelning L fanns i stor utstrackning i referensavdelningen en 
trappa upp och dess bruk har inte registrerats. Slaktforskare med flera med intresse for per
sonhistoria anvande dessa. Avd L ser darfor liten ut och dess bruk verkar ringa i undersok
ningen, men det ar inte en rattvis bild av hur situationen var pa Linkopings stadsbibliotek vid 
undersokningstillfallet. Manga titlar har anvants endast en gang under matperioden. Detta 
gall er for 205 titlar av det totala antalet pa 33 7. 53 titlar har anvants 2 ggr var. De avdel
ningar som anvants flitigast ar Ba, Allmanna uppslagsverk, Do, Psykologi, D filosofi och 
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psykologi, Ug, backer om djur, Fe, svenska ordbocker och Y, Medicin. Vissa avdelningar 
har inte alls anvants, t.ex . T, Matematik och Uh, miljoviird och X, Musikalier. Avd A och 
avd E, pedagogik har en anvandningsgrad pa under 1 %. 

N orrkopings referensbestand bestod av 6152 titlar. Av dessa har 434 titlar varit i bruk un
der matperioden, dvs 7, l %. Titlarna har anvants 1126 ggr. Fler titlar har alltsa varit i bruk 
har men de har anvants farre ganger an i Linkoping. I Norrkoping var det flitigast anvanda 
referensverket Bra backers lexikon, foljt av Stora Focus. Nationalencyklopedin kommer har 
liingt ner pii listan, den har anvants endast tre ggr, beroende pa att den da forvarades bakom 
informationsdisken och endast liinades ut till den som visste att den fanns dar, mot uppvisan
de av lanekort I Enligt uppgift var man radd om verket. Tredje mest anvanda verk ar Encyc
lopedia Britannica, som man hade i en aktuell upplaga fran 1993 . Av de 25 mest anvanda 
titlarna ar 9 al\manna encyklopedier, ordbocker endast tva, SAOB och Hellquist, Svensk 
etymologisk ordbok. Encyklopedier finns i Norrkoping ocksii pa cd-rom, men eftersom cd
rom-vaxlaren havererade och ej var i bruk under matperioden, konkurrerade dessa inte med 
de tryckta. Svenskt biografiskt lexikon har varit i bruk 18 ggr och Elgenstierna, Den svenska 
adelns attarta\'lor 16 ggr. Slaktforskarna som biblioteksanvandare syns i undersokningsresul
tatet fran Norrkoping. Reparationshandbocker och verkstadshandbocker for olika bilmarken 
finns pa referensavdelningen i Norrkoping och var flitigt i bruk. Av de 25 mest anvanda tit
larna. finns 4 sadana som varit i bruk 42 ggr. Bruket av olika titlar ar mindre koncentrerat i 
Norrkoping an i Linkoping. 333 av de 449 titlarna, som varit i bruk, har anvants endast en 
gang, 60 har anvants 2 ggr. 

De amnesomraden som anvants mest ar Ba, Allmanna uppslagsverk, Fe, Svenska ordbocker, 
Qd. Lantbruk, husdjur X, Musikalier, Y, Medicin. Avdelningarna T, Matematik och Uf, 
Vaxter ar avdelningar som inte anvants alls i Norrkoping. Matematikbocker anvands inte 
nagonstans. att avdelning Uf inte anvants under matperioden, beror daremot nog snarast pa 
ii.rsticlen F olkbiblioteken ar av tradition valforsedda med frimarksbocker. I Norrkoping an
vande ingen de 38 titlarna pa avd Qi under matperioden. 

Sammanfattande tabeller 

Ta bell 5. A" besokarna anvanda ref erensbocker 

Bibliotek Refbestand Av besok Anv ant g Av pers totalt anv tot alt 
anv refb anv refb antal titlar* 

Link 5 827 337/6, 1% 1285 62/1 , 1% 380 6,8% 

Norrk 6 141 434/7,1 % 1126 105/1 , 7% 489 8,8% 

"'vissa titlar har anvants bade av besokare och personal 
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Tabell 6. Av besokare mest anvanda referenstitlar 

B1blio1ek Ti tel Am·anda Artal 
antal ggr 

Linkoping ReecnsionsscrYice 116 1976 .. 
NE 90 1992 .. 
Bra Bockers lexikon 70 1989 
Bonniers stora lcxikon 36 1989 
SYenska tidningsartiklar 35 196 1 .. 
SYcnsk uppslagsbok 26 1951 .. 
Focus 22 198-l 
Stora eng-s, ·cnska ordbokcn 20 1980 
Collier 's encyclopedia 18 199 1 
Stora Focus 16 1989 

Norrk Bra bockers lexikon 135 1988.95 
Stora Focus 60 1987 .. 
Encyclopedia Britannica 37 1993 
Bonniers lcxikon 22 196.i 
s , ·cnsk uppslagsbok 20 1951 
S, enskt biografiskt lcxikon 18 192-l ... 
Reparat ionshandbocker VolYo 18 197:,, , 
World Book Encyclopedia 17 1993 
Elgenstierna. Den s,·enska adelns 16 189 1. . 
:i11ana, lor 
SAOB 14 1957 

Tabell 7. A\' besokare mest och minst anvanda referensavdelningar 

Li11 
kop111g 

Ba 52.9% Norr Ba 
Do 50% koping Fe 
D :'7.5% Qd 
Uo :,, 29.7% x 
Fe 25 % v 
\ ' 25% E 
lb 2,io;., lb 
---------------------------------------------------·-----·---··----------
E 0.9% A 
A 0.7% H 
T 0% Pre 
Uh 0% Qi 
x 0% T 

40% 
3-l.5% 
28.5% 
28% 
25% 
16A% 
16.2% 

0.9% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Bibliotek, avdelningar och anvandningsgrad (anv titlar i % av ant titlar) 

For bada biblioteken i undersokningen galler: ett fatal titlar hade en stor anvandning. De 
tlesta titlar vars bruk registrerats har anvants sporadiskt, bara en gang. Overraskande manga 
referensverk stod helt oanvanda pa hyllorna. 
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Tabell 8: Standardreferensverk* som ingen eller ett fa tal anvant 
under matperioden ar exempelvis: 
Citatbokcn 
Holm: Be,·ingade ord 
Den s,·ensk:l alman:ickan 
Rcli gionsguidcn 
Europa " ·orld >·earbook 
Kindlcrs neues Literaturle:xikon 
Cassell' s encyclopedia of \\-arid literature 
World authors 
Lyrikboken 
Kecsi ng · s record of" orld e, ·ents 
Kulturhistori skt lc:xikon for nordisk medcltid 
Sa hlberg: Bcromda s, cnska r 
Sn'ri~cfakt:i 
Riksdagens arsbok 
Posth:i ndbokcn 
s,·crigcs kommunkalender 
s ,·crigcs stadskakndcr 
Statesman 's :,carbook 
Va n ostrands scicnt ilic cnc>·clopcdia 

*enligt rckommcndationer i bibliotckarieutbildningen 

am·and I gang 
o gang 
O ggr 
O ggr 
I gang 
O ggr 
O ggr 
O ggr 
O ggr 
O ggr 
O ggr 
O ggr 
O ggr 
I gang 
I gang 
I gang 
I gang 

I gang 
O ggr 

9.~ Resultat av enkat till besokare i referensavdelningen 

En enkat med fragor om vilka kategorier besokare, som utnyttjar referensbestandet, om hur 
ti llfredsstallda nytt_j arna var och for vilket syfte man sokt information delades ut till referens
besokarna. Enkaten har i varierande grad besvarats daligt pa de olika biblioteken i under
sokningen. I Linkoping har 44,3% av besokarna i referensavdelningen besvarat enkaten, 
Norrkoping endast 16.6 %.Svaren kan sammanfattas sa har: 

Tabell 9. Vern anvander referensbockerna och i vilket syfte 
Svar pa enkat i referensavdelningen: 

Bibliotek: Linkoping Norrkoping 

Kategorier Uni\' stud 35% 16% 
besokare Gymn 22% 17% 
andel i % \·ux stud 14% 15% 

grsk 2% 9% 

--------------------------------------
stud 73% 57% 
allmanhet 26,5% 44% 
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Ta bell 10. Besokarnas syften 

Bibliotek: Link oping Norrkoping 
studier 63% 41 % 
arbete 12% 8% 
privat intr 28% 54% 

9.6. Nojda eller inte nojda anvandare av referensbestandet 

Enkaten stallde ocksa fragor om de som sokt i referensbestandet var nojda eller ej. Det fanns 
fyra alternativ, helt nojd, nagorlunda tillfredstalld, lite missnojd eller mycket missnojd. 

Av de 238, som besvarat enkaten i Linkoping, var 47,9% helt nojda och 31,5% nagorlunda 
tillfredstallda med resultatet av sitt sokande. 14, 7% var lite missnojda och 5% missnojda. 

Asikterna fordelar sig enligt fo ljande: 

Tabell 11.Nojda eller inte nojda anvandare av referensbestandet 
Linkoping (238 svar) 
katcgori hclt nii.i<I ~anska no.id lite m~·ckct miss- cj srnr 

missnoj<I nojd 
lllli l Slud ,f,f 29 8 ) 

g~ 111 llilSi SIC'!' 2 1 17 l) s 
I ll\CllSlltd 11 1-i 6 2 
grsk tud () ) 0 
al lm:mhct >7 13 9 2 2 

tot alt 114 73 35 12 4 

fa 1111 

dcl sok t;i 111 -+9 8 0 

Om \' i tittar narmare pa enkatsvaren finner vi i Linkoping foljande: 

Helt nojda 
A\' dem som var belt nojda( 11 4 st) har alla utom tre funnit vad de sdkte. En person har sdkt 
i Collier's Encyclopedia utan att hitta det sokta och istallet gatt till Encyclopedia Britannica. 
Det ar inte ovanligt att man mast soka pa flera stallen for att fa svar och att man upplevt 
detta som en olagenhet. Tva uppger att de hittade vad de sokte nar de lamnade referensav
delningen och istallet sokte bland utlaningslitteraturen. 

N~'i gorlunda tillfredsstallda 
Av de 73 som var nagorlunda tillfredsstallda har 49 st hittat vad de sokte. I flera fall ar man 
inte helt nojd eftersom man funnit svar pa en fraga men inte pa allt eller att den information, 
man funnit varit for knapphandig. 18 st har misslyckats i sitt sokande, men ar anda nagor
lunda tillfredsstallda . Av dem var 11 universitetsstuderande, vars fragor varit for specifika 
och smala for att kunna besvaras ur befintligt referensbestand och de hyste en viss forstaelse 
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for att de inte hittat nagot. Nagon uppgav att han/hon inte forvantat sig nagot annat! Andra 
uttryckte en allmant positiv installning till biblioteket, trots att man inte hittat nagot denna 
gang Exempel pa fragor som inte funnit nagot svar: "jag sokfe 5peciallifterafur om irkinds
ka l'{frgl11111dar somjag l'etfinns pa enge/ska ·· och "jagfam, ej vad jag le fade efter, men tir 
dcil:fc>r ime miss11<?Jd. eftersom jag infe vet om det Jinns nagof skrivef om den person jag 
/etade efter. ·· Tva har forgaves sokt material om 1990-ars svenska jordbruksreform. En sa
ger sig dock fatt en viss vagledning om var han/hon kan hitta fler uppgifter. Flera forvantade 
sig att hitta speciallitteratur om flyg i Linkoping ''det svenska .flygefs huvud,;fad", som en 
besokare utnamner staden till, och fann alltfor Iitet. 

Lite missnojda 
Av de 35 lite missnojda har 4 till en del funnit vad de sokte, men ocksa misslyckats med en 
fraga En universitetsstuderande kommenterar: ''Del gick ganska /tiff aft hitta kemi
upps/agwerke11. men i dem jag fiftade(jag hade rd!! brat/om) hittade jag inget svar.-Jag 
kanske kistef<Jr s/a,Tigt. "Den personen ar inte den enda som kastar skulden pa sig sjalv for 
en misslyckad sokning. Det galler flera av de 21 lite missnojda som inte alls funnit vad de 
sokte. Av kategorin lite missnojda har flera kommenterat situationen pa biblioteket: 
''A11gae11de hokbestandet i allmdnhet dr jag inte sa glad all manga faktabocker och dven 
repam1io11sha11Jh<kker fi>rsvim1er fran hyllorna. Aven !dromede/ ai• d!dre datum. Anled-
11i11ge11 ddrtil/ dr all det harf<'ir mig visa! sig mycket viktigt med ci/dre !ifteratur. Jag tycker 
ocksa alt det dr en m · hib/iotekets uppg{fter a11 bemra kunskap om ti/dre tekniker och 11tfd
m11de11 m · o/ika slag. Dessutom dr d!dre kiromede/ I.ex. jran 50-60-ta/en mycket mera in
stmktim och sammc11?fafta11de utan onddigt (faffs. Samma1?fatt11ing.n1is: salsa pa det skriv-
110 ordet. Rih/ioteket hor inte l'Clra 11ago11 datacentra/. " Tackjran en glad 59-a(som uppger 
sig vara .. egenstuderande" allmanhet) 
]bland finn s inte bockerna pa plats ''/Jet har aldrig hdl11 tidigare aft sokt hok varit borta 

<11 ·er ire timmar .. klagar nagonl Ofta kommenterar man att bockerna inte gett tillrackligt bra 
information : .. Rland de b<'ickema, .mm jag sokte(re/igi<'i.\) temalik - sa fa1111s def i11get be
tn?f/i.mde ortodoxin. illle he//er i 11ago11 ai · 11pps/agsbockema. " 
Det ar sva,1 att hitta !agar och forordningar och att hitta ratt i offentligt tryck. Forgaves 
sokte man den nya familjeratten , SOU 1995:58, recensioner, L VU, bocker om ekonomi, 
nutidshistoria, droger, musikgrupper. ''Jag sokte en bok som hand/ar om md komm1111 dr. 
Jal[ !t:'tade i bama1•Je/11i11gen, lifleraturhocker och poesi ,. klagar en grundskoleelev, i tyd
ligt behov av elementar biblioteksundervisning. 

A11iklar sokte manga och systemet att soka dem vallade bekymmer for manga i Linkoping. 
En gymnasist tyckte sa har och hon var inte ensam om sina asikter:" Jag tycker alt systemet 
med artikel.w>k oc:h mikrokortssdk dr myckef daligt fimgera11de. For det forsta sa dr def 
smrt all hi/la de rdl!a kort man saker ochfor def andra sa dr det ofta my~ket folk och fang 
k<i. J 'w.fr>r ldgf[er man il1fe in artik/ar pa bib/iotekets datorer och gar ett heft datorstyrt 
artikelsiik. J:ex. sa gar det aft sammankopp/a det med Internet. Jag har sett detfungera pa 
anJra stdl/e11 .m m,:for i/1/e har?? Del dr trakigt att det ska vara sa komp/icerat at/ soka 
artik/ar mmjaJ! hoppas proh/emet kan /osas iframtiden. Tack paforhand". En annan rost 
i koren: "J_'rcker all det el'. kunJe .finnas ett annal enk/are salt all hitta referenser, recen
sioner. !fter.mm man o_fta kopierar horde det.finnas kopiator lite ndrmare sa aft man s/app 
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hara t1111ga pdrmar ge11om hafra hiblioteket. Anvdnds nog mer om i1!for111ationen gick enk
lare, ka11ske en personal vid recensionsal'delningen. ·· 

Mycket missnojda 
Av de 12 mycket missnojda fann ingen vad de sokte. Bockerna om Visual Basic var alla 
utlanade och inget fanns om detta pa referensavdelningen, Artikelsoksdatorn var upptagen 
hela tiden, recensioner, speciella titlar gick inte att finna . En kommentar: "Ni har Litterat11-
re11s historia i Swrige i ert hestand, men av nagon outgrundlig a11/ed11i11g har ni inte nagot 
n'.ferensexemplar m· hoke 11. Man 1111drar va,j<)r .'" 

Asikter om biblioteket i Linkoping 

Flera som fyllt i enkaten i referensavdelningen har tagit vara pa mojligheten att framfora sina 
asikter om biblioteket i allmanhet. Biblioteket far bade ris och ros. Besokarna var i allmanhet 
positiv i det stora hela och klagade bara pa vissa olagenheter och smarre brister i utbudet. 

Nagra citat ur enkaterna: 
Angaende bibliotekets utbud: 
"StuJ\hihlioteket horde kompleflera sill i o,•rigt fi11a utbud med CD-11tla11i11g ·· "Jag dr 
mycket tac:ksam .f<>r hra ser11ice ochfor hjdlpe11 som jag harfa!I hdr pa biblioteket. Facklit-
1eratur i11om ,·ard dr ihland otillrtick/igt dagsaktue/1/ ·· 
''Bihlioteket tir ell hdrlig t std/le at/ l'(lra pa, det ligger ett start ,•arde i all ha al/a slags 

fack- och m111a11 lilleratur .mm/ad pa ell std/le. Kunskapssdkandet blir dtirvid sa mycket 
mer tnirn'tenskapligt. " 
"/)et c'ir bra all h<Jckema fi1111s sa all a/It illle ligger pa data. Annars blir Merna stikert 
lu11ga med m_n :ket ,·a111a11 .. . ·· 
Bibliotekets katalogdator hade flera asikter om: 
".Ja1t hor inte am ·tint mig a ,• re.f bdckema och ,•et illle hur man a11vd11Jer Jem. Jag kmar 
hara /)(>ck<!f' htir och hillar Jem med dator. Det har gall bra. " 
'Bra med dawrsf<>dd s<>k11i11gfor aft hilla rdtt a1•de/11i11g Sedan l'ir de f roligare all blddd
ru. 
"1 <.uf<>r inte f<>re11kla s<)k11i11ge11 med mera a11vd11darvd11!iga terminaler, med I. ex. 
11yckk11appar pa skiirmen ochfortryckta val. Ev en liten karta var i hiblioteket hokenfinns, 
och om Jen inte finns pa hiblioteket S<>kr11ti11er som kopplar upp till andra biblio 
Det var inte alltid sa latt att hitta: 
" /) dligare sky ltning kring referensbijckema ,•ore 611skvdrt. Jag /etade raff lange i1111a11 jag 

hi11ade rtill l~rlla och de, arbetarjag dnda pa elf hibliotek. Finns det overhuvudtaget nagm 
r>, ·ersi kt.,·tcll'lor <J1•er .mmlingamas place ring? 

I Norrkoping var 44% av dem som besokt referensavdelningen och svarat pa enkaten, vilka 
150 st gjorde, heh nojda. 34,6 % var nagorlunda tillfredsstallda 12,6 % lite missnojda och 
8% var mycket missnojda. Asikterna fordelar sig enligt foljande: 

40 



Tabell 12.Nojda eller inte nojda anvandare av referensbestandet 
Norrkoping (150 svar) 

katcgori hclt ni:ijd ganska nojd lite missnojd m~·ckct 
ni:ijd 

uniYstud 11 ]() 3 0 
g~ mnasis1cr IO 8 0 6 
,·uxcnstud 10 9 2 0 
grskstud s 6 l 0 
allmanhct 30 17 12 6 
Iota II 6:i 52 18 l -l 
fann dc1 sokta 

6 1 -l3 16 0 

Om \'i tittar narmare pa enkatsvaren finner vi i Norrkoping foljande : 

Helt nojda 

miss- cj srnr 

Av de 65 som besvarat enkaten och ansag sig helt nojda har 6 I funnit vad de sokte, 2 har 
inte angett nagot skal alls till varfor de ar nojda och tva ar inte riktigt nojda med vad de 
funnit 'Fi1111s d<!t illf!<!ll 1~J ·are 11pplaKa av Nordisk kriminalkrbnika 1992?" fragar en vux
enstuderande. En grundskoleelev tyckte inte att det fanns nagon bra forklaring till kretslopp i 
uppslagsbockerna. 

:\agorlunda tillfredsstallda 
:\ \ ' de 52 som bcs\·arat enkaten och forklarat sig nagorlunda tillfredsstallda har 43 hittat vad 
de sokte. 3 har inte skrivit vad de sokt och 6 har inte fullt ut hittat vad de sokt. 
Av de 6 som misslyckats i sin sokning men anda var nagorlunda tillfredsstallda, har en for
gaves sokt detaljerade kartor, en fakta om en motorcykelmodell, en om stroke, en om repti
ler. En \'i lle ha Thomas Jonssons bok Tarot: den inre varldsomseglingen och beklagade att 
den alltid var utlanad. 3 av dessa hade sokt svar pa flera fragor och fatt atminstone en besva
rad. lngen har kommenterat resultatet av sin sbkning. 

Lite missnojda 
18 som besvarat enkaten och anvant referenslitteraturen, ansag sig lite missnojda. En person 
ur allmanheten forklarade arligt, varfor han var lite missnojd: "JaK sokte inget specie/It, gick 
hura och kollade e,fier na?OI i111ressa11t. Hittade inget kul idag. ·· En korsordslosare undrar 
om det heter '"Morkrets forste" eller "Morkrets furste" och har sokt svaret i aldre uppslags
bocker och biblisk uppslagsbok i 8 band utan att lyckas. Samma korsordslosare hittade dar
emot vad formen pa ett lonnlov kallas, vilket ocksa var en korsordsfraga. Svaret fanns i Al
len: Svensk baklangesordbok. 

Reparationsbocker ar populara referensbocker i Norrkoping, ofta finner man vad man soker, 
men det saknas ibland manual for vissa bilmodeller. Har saknades reparationsbocker for 
SAAB 900 och Mazda 626. Annat som referensanvandarna sokt och inte funnit ar informa
tion om taxikort, bocker om idrottsmedicin, kampsporter, rovfagelsbilder, malawiciklider, 
skanska politiska tidningsskribenter, arkivkunskap, musikgruppen Gipsy Kings och droger. 
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Kommentar: ''Daligl med b{icker om mina :,,jukdomar, daligt med meclicinska h<icker, ,•al
cligt daligt med h<>cker om de mnligaste drogema. ··2 av de universitetsstuderande har haft 
smala fragor, dar bestandet inte rackt till: De kommenterar detta: ".fag s<>kte utfiirlig in
fo s1a1istik om kulturanslag j<)r ar 199-1. Jag harfi>r mig aft en 11y bok dr pa gang om det 
.fi'a11 SCH Kulturradet, men det fa1111s inget 1111. ,. Hon har sokt pa hogskolebiblioteket, men 
dar var situationen densamma. En annan hogskolestuderande: "har sokt pa humanism. Hur 
o/ika ismer och olika md1111iskosy11 paverkar synen pa 11tveckli11gssfijrda", och inte hittat 
nagot. 

Mycket missnojda 
14 var mycket missnojda. Ingen fann vad de sokte. Allmanheten misslyckades med sokningar 
av artiklar. med kommentaren "hit/ar aldrig vad man viii ha ", dinosaurier "all/ utlcma/", 
musikgrupper/artister som soktes av en larare for sina elever var missnojd med att musiklex
ikon endast fanns pa engelska, pistolskytte (tavlingsregler samt vapenteknik), hur Colin Ar
cher ser ut , dart . En sokte forgaves '.'f<)retagsregister och enskilda foretag 
(mabhmmsres1a1ira11ge1) I. ex. Clock, o/b,yggeri och oltillwrk11i11g .mmt ct/It om d,ycker. " 

Asikter om Norrkopings bibliotek 

Nagra, dock har mycket farre an i Linkoping har passat pa att tycka om biblioteket. Har som 
i Linkoping var besokarna ganska positiva till biblioteket i stort, men framforde en del kla
gomal. Nagra roster bland referensanvandarna : 
" fockf<>r e111rel'li[.:I bih/iolek i l'ara11 stad Norrk<>pi11g" 
"'Rihlio1eke1 dr l'dldigt bra, trel'/ig personal. " "Fjtersom de/ dr jorsta ga11ge11 jag dr heir 
harja;.: sl'nrt att ka1egoriskt bed<>ma kmliteer. Dock blev resultatet golf. " 
!\,1en ris utdelas ocksa: 
"'Jag zrckff a11 Norrfopi11gs hibliotekarier ska/I hli mer ··.ma/la " och hjdlpsamma.' Bo,ja 
i!lle med all hem{ita e111~v kund med en suck ' TACK.''' 
Angaende referensbiblioteket : 
''Skulli! <inska all de/ gick a11 /a11a hem Ref-b<>cker dajag maste skrim av mycket. Nu maste 

jag skrii·a a/111,·a f:Ol1ger. Plus al/jag maste tillbringa de11tide1111dr ni har <)ppet(Jagfore
drar alljohha 11a11 med mi11a pril'Gta arbeten) ,. 
'Bra med 1111•lirderi11g av Ian a111•d11d11i11gsgrad, da ka11 ju (!6rhopp11i11g.Yl'i.\) materialet 
re1'ideras. Ni har a11tag lige11 ma11!!a titlar som i111e 11t11yt(ias. ,. 

9. 7 Bibliotekens informationstjanst 

9. 7.1 Fragor i informationsdisken 

Antal fragor och fragetyp 
I Linkoping har 2624 fragor stallts i informationsdisken. Barnfragor har ej medtagits . De 
fordelar sig efter fragetyp enligt foljande : 
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Tabell 13: Antal fragor och fragetyper i Linkoping 
I. Har ni ·1 Fraga 0111 en speciell titcl el forf 965 st eller 36.8% 
2. Recension 55 st ell er 2. I% 
3. Littcrntur 0111 en forfattare/ ell amne mm 
-l. Var stnr bockcr/ li1tcratur 0111·1 

:'-. Fraga 0111 dcl i scric 
6. Knn jag rcser,era dcnna bok'1 

7. Fragor om tidskrifter 
8. Fakt:ifragor 
9 . Annan ser,icc 
Io. Ham·isningsfragor 
11 . Fragor om program. utstallningar mm 
12 ... Uiscs:ilslan··. 0111lan 
1'. Magasinsfragor 
1-l. Skonlitteriir radgirning. En bra bok att Iasa'1 

15. Hitrnr ej saknat objckt 
1 (l . Talboksfrngor 
17. Li11cra1urlis1or 
18. Littcriira citat. Vem har skri\'i t"1 

911 st eller 29.3 % 
88 st eller 3.-l % 
6 st ellcr 0.2 % 

57 st eller 2.2% 
139 st eller 5.3% 
3-l st eller 1.3 % 
158 st eller 6.8% 
56 st eller 2.1 % 

6 st eller 0.2% 
28 st eller 1.2% 
50 st ell er I. 9% 
10 st eller 0.-lo/o 
8 st eller 0.3% 

48 st eller 1.8% 

5 st cller 0.2% 
2 st eller 0. 1 % 

Antalet fragor i informationsdiskarna i Norrkoping var under undersokningsperioden 3240 
st . Av dem var ca 300 "'dubbla'', dvs besokarna har blivit hanvisade fran en disk till en an
nan. Oftast har man blivit hanvisad till fackavdelningen en trappa upp. Samma fraga har 
darefier stallt s pa nytt . 

Fragorna fordelar sig efter fragetyp enligt foljande : 

Tabell 14: Antal fragor och fragetyper i Norrkoping 
I. H;ir ni') Fr:1g;1 om en spccicll titcl cl forfattarc 859 st eller 26.5% 

,., Rccrnsion 22 st ell er O. n10 

_;_ Li11crawr om en forfattarc/ ctt amne 111111 9-l9 st eller 29.3% 
-l . Var st:1r bocker/ littcratur om'1 

5. Frnga om del i scrie 
6. Kan _jag rcsen-era denna bok'1 

7. Fragor om tidskrifter 
8. Faktafrngor 
tJ. Annan scr,icc 
lO. Ht: 1l\'isni ngsfrngor 
11 . f r:1gor 0111 program. utstallningar mm 
12 ... Uisesalslan·· . omlan 
13. Magasinsfragor 
1-l . Skonlittcrar radgirning En bra bok att lasa·1 

15. Hi ttar c_i saknat o~jckt 
16. Talboksfrngor 
17. LittcrMurlistor 
18. Littcr:ira citat. Vcm har sk1frit'1 
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192 st eller 5.9% 
6 st eller Cl.2% 

3 1 st cllcr 1.0% 
15-l st eller -l.8% 

-ll st eller 1.3 % 
565 st eller 17.-lo/o 
1-l 7 st eller -l. 5% 

12 st ell er 0.-l 'Yo 
89 st ell er 2. 7% 
11 st eller 0.3% 
35 st ell er I. I% 
17 st cller 0.5% 
88 st ellcr 2. 7% 

7 st eller 0.2% 
15 st eller 0.5% 



Protokollfragornas fordelning i amnesomraden(efter signum) 

De protokollforda fragorna har klassificerats efter signum i den man det varit mojligt och 
meningsfullt. Fragor av typ annan service ( fragetyp 9), fragor om utstallningar (fragetyp 12) 
har tagits bort. liksom de anonyma fragor av typ "boktitel", "artiklar", "tidskriftsfraga" som 
inte varit mojliga att klassificera i efterhand. Klassificeringen har gjorts av dem som fort 
protokollen och i de fall signum saknats och varit mojliga att i efterhand lagga till, har inlag
garen kompletterat klassificeringen. Ingen dubbelklassificering har gjorts. For varje fraga har 
ett huvudsignum valts. 

Ta bell 15. Protokollfragornas fordelning i amnesomraden( efter sign um). 

::,1gnum LmKopmg ~orrKopmg 
A I 7=0.9% 29= 1.3% 
B 56=2.9%, 88=-+% 
c 65=3.-l% 5.t=2.5% 
D 75=3.9% 7 1=3.3% 
E 5 1=2.6% 22= 1% 
F 81=.t.2% 77=3.5% 
G 102=5.3% 123=5.6% 
H .t32=22.-l% .t.t 7=20.5% 
I 130=6.7% 111=5. 1% 
J 7=0.-l% 3/0. 1% 
K 89=.t.6% 97=.t.-lo/o 
L 67=3.5% 8.t=3.8% 
1\1 12=0.6% I0=0.5% 

I .t2=7.-l%, 153 =7% 
0 l .t ]=7.3% 179=8.2% 
p 127=6.6% 130=6% 
Q l.t2=7.-l% 157=7.2% 
R 53=2.8% 37= 1.7% 
s 7=0.-+% 7=0.3% 
T 19= 1%) I0=0.5% 
u 62=3.2% 95=.t.-l% ,. 99=5.1 % 108=5% 
x 28= 1.5% ]8=0.8% 
y 37= 1.9'Yo .t7=2.2% 
z 5=0.3% 3=0. 1% 
A 1=0.05% 
TOTAL 1926 2178 

Tabell 16. Protokollfragornas fordelning i fack- och skonlitteratur 
SigrlUm Linkoping Norrkoping 
Fack 16 1.t= 1773= 

Skon 

78.9% 

-+32= 
2 1.1 % 

79.6% 

.t5.t= 
20.-lo/o 
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9.8. Resultat av enkat till besokare i informationsdisken 

De besokare som stallde fragor i informationsdisken hade under undersbkningsperioden till
falle att besvara en enkat angaende den service de tick. Enkaterna lag framme pa disken och 
delades da och da ut av bibliotekarie eller observator. I enkaten stalldes 9 fragor, varav de 6 
forsta gallde servicen. 

I Linkoping besvarade 378 av de 2652 besokarna i informationsdisken den enkat som lagts 
ut , alternativt delats ut vid besoket i informationsdisken. 

Tabell 17. Besokarnas kategori 
De som besvarat enka- Univ stud 34% 
ten fordelar sig efter Vuxstud 1 Oo/o 
kategori sa bar: 220/0 Gymnasiestud / c 

grundskoleelever 3 % = 69 % studerande 
allmanhet 31 % 

Tabell 18. Besokarnas syften 
Besbkarna kom i olika syften : studier 

arbete 
privat intresse 

60% 
12% 
35% 

Nagra kom alltsa i dubbla syften och sbkte dels information for sina studier, dels av privat 
intresse Av de studerande som besvarat enkaten tankte 87% anvanda informationen for sina 
studier. 6 1,4% av de studerande hade inte besokt nagot annat bibliotek fore besbket pa Lin
kopings stadsbibliotek . 

Tabell 19. Besokarnas betyg: 
Bra/mycket bra 

information 91 % 
mangd info 
svar 
personal 

78% 
77% 
80% 
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ganska dalig/dalig 
6% 
10% 
11% 
7% 

e_1 svar 
3% 
12% 
13% 
13 % 



Tabell 20. De olika besokarkategoriernas omdomen 

information mangd svar personal 

bra-dalig bra-dalig bra-da1ig bra-da1ig 

allmanhet 93%-2% 74%-6% 77% -3% 78%-1 % 
vuxstud 97%-7% 84%-8% 87% -5% 87% -8% 
univstud 92%-7% 77%-10% 71 % -16% 75%-12% 
gymnasister 88%- 12% 76% -17% 81 % -1 3% 84%-8% 
grskelever 85%-8% 77%-8% 69%- 16% 77%-7% 

Pa enkaten fanns ocksa en fraga om hur Hinge man behovt vanta. Vantetiderna i disken kan 
tyckas langa ib1and. Det framgar av de kommentarer som finns pa enkaterna. Anda fick 74% 
svar inom 5 min, 17,8% behovde vanta mellan 6- 10 minuter och 6,4% mer an I O min. 80, 7% 
fick svar direkt. I 0, 9 % fick aterkomma for att fa svar. 

Om vi tittar narmare pa enkatsvaren finner vi foljande : 

Tabell 21. De helt nojda 

De helt nojda var 174 st Univ stud 
och fordelar sig efter ka- Vuxstud 
tegori sa har : Gymnasi stud 

grundskoleelever 
allmanhet 

58 
19 
25 
6 

66 

Tabell 22. De missnojda 

De missnojda \'ar 13 st och fo rdelar Univ stud 
sig efter kategori sa har : Vuxstud 

6 
1 

Gymnasistud 4 
grundsko1ee1ever O 
allmanhet 2 

stud 62% 

De fl esta av de 13 har ocksa motiverat varfor de tyckte servicen var dalig. 

Nagra exempel: 

stud 85% 

Missnojd med allt och som ocksa fatt vanta mer an 10 minuter var den universitetsstuderan
de som tyckte att studerande behandlades ilia pa stadsbiblioteket: "Som studerande blir man 
1'iildigt daligt bemi>II pa hiblioteket for det mesta, vilket dr mycket trakigt. Klagoma/ tas 
i11te 110 allmr, utan man hlir ham•isad till unil'ersitetel, likasa om man viii ha hjdlp. Fon,t-
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om all manRa Cl\ ' hibliotekets gdster cir studellfer, sa dr de faktiskt ocksa linkopingsbor, dvs 
··al/111d11he1 ··. 1•i/ke1 horde medf<>ra alt d1 •e11 ,,; skul/e bli bemolla som sadana. Della med/or 
en f!C111ska trakig atmo~fdr IJ,Tdrr ·· 

En annan rost, ocksa universitetsstuderande: 
'Ndr jag efter fang 1·ti111a11 kom fram kollapsade datasystemet. Meningen mr all bestdlla 
en bok. Det gick inte. Jag bad attfa /amna 11am11, /anekortsnummer och avgtft sa at/ p erso-
11ale11 k1111de atgdrda bes1dl/ni11ge11 efter alt datan kommit igang. Omojligt - lappen skulle 
haraf<,rs1·i1111a. Maken till oserl'iceinriktad personal jinm ej.1 Skdrpning.1 

Tabell 23. De bade nojda och missnojda: 

De SO som gav bibliotekets service ett Univ stud 
blandat betyg fordelar sig sa har: Yuxstud 

Gymnasiestud 
grundskoleelever 
allmanhet 

23 
3 

17 
3 = 92% studerande 
4 = 4% allmanhet 

Tabell 24. Asikter om servicen 
Sa har tyckte man om 
bibliotekets service : 

info 
mangden 
svar 
personal 

Bra 
36 
22 
20 
30 

Dalig 
I I 
23 
26 
17 

De ol ika kategorierna besokare skiljer sig litet at i sin syn pa servicen. De universitetsstude
rande ar mest missnojda med det svar de fatt (5 bra - 14 daligt). Gymnasisterna ar mest 
missnojda med den mangd information de fatt (6 bra - I I dalig), och det ar kategorin all
manhet ocksa (0 bra - 4 dalig) . 

Aveni denna grupp hade flera motiverat varfor man inte tyckte att servicen ar bra. 
agra exempel : 

En gymnasist som sokte information for sina studier var nojd med informationen men inte 
med personal och system. "Svart att hitta en de/ backer iblandfijr man blir inte riktigt k/ok 
pu .~ys1eml!t al/rid. (j<,r dl!t f!dm a lite! rydligare sa man slipper /eta igenom he/a bib/ioteket 
e.fier en bok . .. 
Nojd med allt utom personalen var den universitetsstuderande som uttrycker sig sa har: 
''Persona/en kunde abso/111 vara mer serviceinriktad. Ofta bekrdjtas de fordomar man har 
om j ust hihliotekarier. Charmkurs tir alt rekommendera. hrformation och hjtilp sker alltid 
korrekt, men kunde abso/111 vara 1·a11/igare och hjdlpsammare. 
''f'et h111.1 

.. avslutar en annan universitetsstuderande som visserligen fick bra information och 
slapp vanta men ar missnojd med allt annat. "Vi mdnniskor dr inga experter pa bibliotek
sk1111.\kap.1 .. 
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F orutom en stressad och otrevlig personal klagade man i kommentarerna pa ett kranglande 
datasystem och for gamla backer. 
"Ski11[[ hort !JOmla h<kka( tekniska -15-20 ar gamla.'.~. Ska.ffa nyare istallet.1 Ska.ffa snab
hare datorer.' .. tyckte en universitetsstuderande. 
··111ge11 i1!formmio11 alls - data.fe/.1" meddelar en annan ur kategorin allmanhet som sokt in
formation for sitt arbetes skull. 

Tabell 25. Nojda men inte fullkomligt nojda 

De som tyckte att servicen var bra men Univ stud 
inte helt utmarkt var 14 I st. Vuxstud 
Kategorivis fordelar sig denna grupp sa Gymnasistud 
har: grundskoleelever 

allmanhet 

45 
16 
38 

2 = 72 % studerande 
40 

Sa har tyckte man om bibliotekets Mycket bra Bra 

se1Y1ce· info 33 108 
mangden 9 I 19 
svar 17 I I 1 
personal 41 87 

Skillnaderna mellan de olika kategorierna besokare ar sma i denna grupp. Monstret for to
talgruppen ar detsamma fo r de olika grupperna. 

Ocksa i denna grupp finns det kritiska asikter, varda att beakta, om biblioteket vill forbattra 
sin sen·ice gentemot besbkarna. 
En universitetsstuderande tyckte: ''Del tir d11mt all man far beta/a f()r all bestdlla b{icker 
11u~o11 a,111a11 reda11 horde ha k'imnal in. Bra at/ man.far pnwa Jmerner. ,. 
En ur allmanheten sager sa har: ''Telefonen dr oa11vd11dhar i kontakt med hiblioteket. Man 

.fc ,r ri11Ka 15-]0 gj.,rr utan all kommafram. Viii man ha 11agotfra11 magasinet masle man )11 
komma .fi-a,11 per tl!lef<m mmarsfar man ga tm ggrfor all utrd11a ell drende. For fa hdmt-
11i11garjiw1 111agasi11et per dag Hdmtning l'id /11nchtid <Jnskas 1" 

En \ iss forstaelse for personalens situation hade denna person ur kategorin allmanhet . 
"l lppg((te11 1·ctr .,·,·ar all kisa _Fir persona/en. efrersom det gal/de elf annal nordiskt land. 
/1 lenjagfick all ~jtilpjag k1111de .f<Jrvdntasfa. Datan mr nog ej tillrdckligt ma tad. " 

I Norrkoping besvarade 256 av de 3347 registrerade besokarna i informationsdiskarna den 
enkat som lagts ut/ alternativt delats ut vid besoket i informationsdisken 

De som besvarat enkaten fordelar 
sig efter kategori sa har: 

Tabell 26. Besokarkategorier 

Univ stud 
Vuxstud 
Gymnasistud 
grundskoleelever 
a11manhet 
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15% 
22% 
24% 
12 % = 72 % studerande 
28% 



Tabell 27. Besokarnas syften: 

studier 61% 
arbete 11 % 
privat intresse 45% 

Tabell 2H. Besokarnas omdomen 

Bra/ daligt/ 
mycket bra ganska daligt eJ svar 

information 85% 11% 4% 
mangd info 71% 16% 13% 
svar 73% 13% 14% 
personal 69% 20% 12% 

Tabell 29. De olika besokarkategoriernas omdomen 

De olika besokarka
tegorierna skiljer sig 
at i sina omdomen: allmanhet 

vuxstud 
univstud 
gymnasister 
grskelever 

information mangd 

bra-dalig bra-dalig 
90%-7% 68%-12% 
88%-8% 63%-20% 
75%-17% 64%-23% 
78%-2 1 % 70%-24% 
96%-3% 90%-3% 

svar personal 

bra-dalig bra-dalig 
68%-1 3% 87%-7% 
66%-1:2% 70%-15% 
72%-14% 64%-22% 
72%-21 % 62%-32% 
87%-3% 67%-22% 

Vantetiderna var inte heller i Norrkoping sa langa.74% behovde bara vanta 0-5 minuter, 
18°·0 mellan 6-1 0 minuter, medan 6% fick vanta mer an 10 minuter. 81 % fick svar direkt 
medan I I% fick vanta pa svaret . 
Enkats\'aren later sig precis som i Linkoping indelas i fyra grupper for en narmare genom
gang 

De som tyckte att serYice och perso
nal var rnycket bra var 84 st. Katego
ri\'iS fordelar sig de sa har· 

Tabell 30. De helt nojda 

Univ stud 
Vuxstud 
Gymnasistud 
grundskoleelever 
allmanhet 

10 
12 
5 

22 
35 

58 % studerande 

Trots den positiva synen pa biblioteket framfordes aven i denna grupp klagomal. 
En vu:xenstuderande skriver: 'Det horde fim,as jler exemplar a, · h<Jcker an vad det gor. 
51jJe<.:iel/1 1~1 ·a och mycket efte,fi·agade bbcker. ·· 
En ur allmanheten tyckte: ''Jag tycker all der iir hutlost aft ta betalt for aft std/la sig pa 
1·ci111e/is1a. Om man 1·il/ la11aflera hocker i en popular serie blir det ganska dyrt med tiden . 
.Jag ~rcker illle man ska/I stra.ffasfor aft man laser populara b<Jcker. Alt std/la sig pa ko iir 
ib/and enda sat/el all nago11si11.fa /ana I.ex. bbckema i David Eddings serier. " 
En annan tyckte: ''Jag tir mycket Jl(>jd med persona/en pa bib/iotekel. A lla cir trevliga och 
k111111iga. M en jag tir <?fta miss116jd med vtintetider vid i11formatio11e11 och kassan. 
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Tabell 31. De missnojda 

17 st var missnojda med sitt besok i Univ stud 
informationsdisken . De fordelar sig Vuxstud 
over besokskategorierna sa har: Gymnasiestud 

grundskoleelever 
allmanhet 

5 
3 
6 
0 
3 

82 % studerande 

Betyget daligt pa allt overvager hos alla studerande i denna grupp jamfort med betyget 
ganska daligt. Allmanheten ar mildare i sina domar. Har overvager betyget ganska daligt 
utom for personalen som far betyget dalig av alla kategorier besokare i missnojesgruppen. 
Endast nagra fa har motiverat sitt missnoje. 
En gymnasist skrev: ''Ko.systemet ar till for aft fo(jas. 1 'i tog nummerlapp och vamade. 
!1erso11a/e11 dar uppe tog andra utan ko/app fore, bara _f{jr aft de stod vid diske11. Dalig 
sti/.1 •• 

I 'orrkoping oppnade informationsdisken senare an biblioteket. Darfor kunde fo ljande in
traffa som denna universitetsstuderande vittnar om: ''Jag ringde i,man till bibhoteketfbr a ft 
fbrsdkra mix all hihlioteket hade en viss bok sum jag dm11ade s1udera pa plals. Jag fick elf 
jakande Sl'ar all boke11fa1111s. Dagen da,pa vid ca 9-1ide11.fragadejag ell kvilllllig personal 
0111 hjdlp alt.fa /ana hoken. Jag hade tidigare studeral hylloma men ejfwmit den dar. Jag 
fick till smr alf 'jag dr ej i l)dnsl ". Senare (en limme) hjalple en ,·anligare personal mig 
aflfo lana hoke11. frist he111<Hcmde.1 '' 

Tabell 32. De bade nojda och missnojda 
Univ stud 3 

De som gav serYicen i informationsdis- Vuxstud 7 
ken blandade recensioner var 31 st. De Gymnasistud 38 
fordelar sig o,·er besokarkategorierna sa grundskoleelever 4 84 % studerande 
har: allmanhet 5 

Sa har tyckte denna grupp om bibliotekets 
service: info 

Mangden 
svar 
personal 

Bra 
26 
16 
19 
12 

Dalig 
5 

14 
10 
18 

De olika kategorierna besokare skiljer sig mycket litet at och monstret ar detsamma for de 
olika kategorierna besokare som for gruppen totalt . 

Asikterna om servicen i informationsdisken ar manga i denna grupp. Man klagar i kommen
tarerna pa langa vantetider, en stressad och otrevlig personal och ett otillrackligt mediabe
stand. 
En vuxenstuderande skrev sa har om personalen "en trappa upp": ''A ngaende i1!formatiolls
perso11a/e11. Mall kd1111er det som ma11 star Jem ndr man her om l?Jdlp - elf /eende skulle 
mru trel'!i[!l .1 

• • 
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En annan rbst, ocksa vuxenstuderande: ''gdma sf<>rre hemmming vid iltfodisken vid ko
hi!J11i11g Om man star ,·id refere11sdiske11 skulle det vara trel'!igt om 11ago11 kunde.fraga om 
man l'i/1 ha l?Jdlp. ·· 
En besokare ur kategorin allmanhet: "/ andra vani11gen far man ihla11d 1•d11ta kinge och ndr 
Jet gal/er ak111e/la dmnen dr det of1a daligt med i1rformatio11 typ homosexualitet. Aven om 
H 11 · och A id\· mr det gamma It material. " 
En gymnasist later sa har: ''Mer.fak1abocker.11 Mer skivor aft kma. " 

De som var nojda men inte gav hog
sta betyg pa allt var flest i Norrko
ping, I 03 st. De fordelar sig over 
besokarkategorierna sa har 

Sa har tyckte denna grupp om biblio
reket s service: 

TabeH 33. Nojda men inte fullkomligt nojda 

Univ stud 
Vuxstud 
Gymnasistud 
grundskoleelever 
allmanhet 

14 
22 
25 
18 == 77 % studerande 
25 

Mycket bra Bra 

info 
mangden 
svar 
personal 

27 
14 
14 
25 

74 
78 
75 
64 

Betyget Bra overvager stort framfor betyget Mycket bra bade for hela gruppen totalt och for 
de enskilda kategorierna. De positiva omdbmena om bibliotekets informationsservice over
vagde i denna grupp och <let ar ungdomarna som star for de positiva kommentarerna. 
'Det £'ir hra a11 de1.fi1111s e11 biblio1ekfor au.fa i1!forma1io11 och det dr en bra mutesplaisfor 
illfressemJe 1111gdomar.'" sager en grundskoleelev ur arskurs 9. 
''Jag tycker hihlioteke1 dr m plats.fdr al/a a/drar. Jag rycker alt det skafi1111as mera dato
rer med .\JNI. a1111ars dr biblioteket heft okej" sager en annan grundskoleelev. 
Kritiska roster fanns ocksa i denna grupp, t .ex . om vantetiderna som ar ett gissel for alla: 
''.Jag zrcker inte ma11 ska hehom ,•anta sa /tinge for att fa hjdlp. Anstdll mer utbildat folk.1" 

tyckte en grundskoleelev som ratt vanta mer an 10 minuter. 
Restriktioner av olika slag retar alltid upp besokarna: 
"Narja;Z ibla11d l'i/l se i gam/a argangar en, tidskr~fter, tyckerjag au det dr trakigt aft inte 

fa kisa i _f/ern arga11gar .mmridigt ,. klagade en gymnasist. 
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9.9 .Bibliotekariernas anvandning av hjalpmedel i referensarbetet 

Tabell 34. Bibliotekariernas hjalpmedel i referensarbetet 
Hjalpmedel Linkoping Norrkoping 

arbetskatalog 1382 1112 
kortkatalog 28+5 1 
ovriga kataloger 5*+2** 15* * Periodikakatalog 
externa databaser 86 51 * *ostgotasamlingens 

tidskrifter 32 16 katalog 
klipp ... 32 .) 

referenslitteratur 62/89ggr 135/2 13 ggr 
anvant referensavd 72 51 
svar utan hjalpmedel 481 =18,2% 605=18,7% 

Anvandning av kataloger i referensarbetet 

I Linkoping hade man vid undersokningstillfallet sitt moderna mediabestand inlagt i kata
logdatasystemet BTJ 2000. Huvudbibliotek, filialer och bokbuss hade sina bestand i katalo
gen som ocksa var sokbar utifran, tidigare endast via uppringd forbindelse fran ovriga bib
liotek i Janet, sedermera tillganglig for vem som heist via Internet. Linkopings stadsbiblioteks 
aldre samlingar, stiftssamlingen och ostgotasamlingen fanns dock inte med i den datoriserade 
katalogen. De var istallet katalogiserade i en aldre och en yngre stiftskatalog(kort) och en 
kortkatalog for ostgotasamlingen. En periodikakatalog (ocksa kortkatalog) fanns ocksa. 
Kortkatalogerna anYandes sporadiskt i referensarbetet. 

Arbetskatalogen var ett mycket uppskattat hjalpmedel i referensarbetet av bibliotekarierna 
och den anvandes enligt protokollen 1382 ggr, dvs i 52% av alla (2638) fragor. Den aldre 
stiftskatalogen, en omfattande katalog bestaende av handskrivna lappar i roda boxar, an
vandes 28 ggr, den yngre kompletterande mindre stiftskatalogen, en kortkatalog 5 ggr. Peri
odikakatalogen anvandes ocksa 5 ggr, medan ostgotasamlingens katalog, belagen langt bort 
fran informationsdisken pa plan 2 endast anvandes 2 ggr. 

I N orrkoping heter katalogsystemet Libra. Norrkopingskatalogen anvandes pa ungefar 
samma satt som Linkopingskatalogen. 1112 fragor av 3240 besvarades med hjalp av kata
logen enligt protokollen, dvs 34% av alla fragor. 

Det finns ocksa en sarskild periodikakatalog. Den anvandes 15 ganger enligt protokollen och 
da for att kontrollera om biblioteket hade en viss argang av en tidskrift. Norrkopings aldre 
samlingar som forvaras i magasinet finns inte med i datakatalogen. De ar istallet fortecknade 
i en kortkatalog, som anvandes en gang under perioden. Fragan gallde backer om masur
bjork och man hoppades finna nagon aldre titel i magasinet. 
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Databaser och ovriga hjalpmedel 

Enligt protokollen har bibliotekarierna i Linkopings informationsdisk anvant externa data
baser 86 ggr. A-sok, Burk-sok, Libris och Linkopings universitetsbiblioteks katalog fanns 
tillgangliga pa samma meny. Mest anvandes A-sok, 52 ggr. Bibliotekarierna har inte alltid 
anvant on line-versionen, utan ibland och da tillsammans med besokaren den cd-rom-version 
av A-sok, som fanns pa en PC i narheten av disken. Burk-sok har anvants 26 ggr, Libris 2 
ggr och Linkopings universitetsbiblioteks katalog endast en gang. Att det inte blivit fler 
ganger forklarades av bibliotekarierna med stress och det faktum att alla databaserna kraver 
olika sokkommandon och att det ar svart att minnas dem nar databaserna anvands sa sallan. 
Nagra datorer med CD-ROM fanns vid undersbkningstillfallet i ett utrymme bakom infor
mationsdisken, tillgangliga endast for bibliotekarierna. De anvandes enJigt protokollen 5 
ggr. En Internetdator hade vid undersokningstillfallet nyligen placerats till allmanhetens 
forfogande alldeles intill informationsdisken. Den anvandes inte i informationsarbetet. 

I Linkoping har tidskrifter anvants i informationsarbetet 35 ggr. Recensionsklipp 3 ggr enligt 
protokollen. 

I informationsarbetet har bibliotekarierna i Norrkoping enligt protokollsinformationen an
vant externa databaser 51 ggr. Mest anvand ar Artikelsok som anvants 39 ggr. Darefter 
kommer Libris som anvants 5 ggr. Burk-sok har anvants en gang, vilket ar anmarkningsvart 
Iitet , men som beror pa att Burk-sok kraver ett speciellt och annorlunda tangentbord an Lib
ra-systemet och darfor inte ar sokbart fran samma meny. Internet har anvants endast en gang 
for att losa en fraga under undersokningsperioden, trots att en sarskild Internetdator fanns i 
fackavdelningens informationsdisk. Uppkopplingen var dock alltfor langsam och ojamn och 
bibliotekarierna for ovana vid mediet, for att det skulle anvandas mer an undantagsvis. EU
databaserna anvandes en gang. 

Andra hjalpmedel man anvant i informationsdiskama i Norrkoping ar tidskrifter, som man 
antecknat att man anvant 16 ggr, t .ex. Svensk Bokhandel, Fran riksdag och departement, 
BLM m.fl . Norrkoping har en stor klippsamling med en mangd klipp och referenser i skilda 
amnen. Sina egna klipp har bibliotekarierna anvant 32 ggr enligt protokollen. 

Referenslitteratur 

Amnesomraden och anvandning i Linkoping 

Av Linkopings 5827 referensbocker har 62 anvants enligt noteringar i protokollen, dvs 
1, 1 %, av bibliotekarierna i referensdisken. De 62 titlarna har varit i bruk sammanlagt 89 ggr. 
De avdelningar som mest varit i bruk ar avdelning L, dar 14,3 % av titlarna anvants, R med 
12, 1% av titlarna i bruk samt H, dar 7,5% av titlarna anvants, Pre med 7,1%, Ba (Allmanna 
uppslagsverk), dar 7, 1 % av titlarna anvants, och Qc dar 5% av titlarna anvants. Ovriga av
delningar anvandes sporadiskt eller inte alls. 
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72 ganger har bibliotekarierna anvant referensavdelningens bocker utan att ange vilken eller 
vilka titlar som varit i bruk. Om bibliotekarien da aktivt anvant referensavdelningen eller bara 
hanvisat besokaren dit for sokning pa egen hand, gar inte att utlasa av protokollen. 

Enskilda titlars anvandning i Linkoping 

Mest anvanda referensverk i Linkoping ar Nationalencyklopedin som varit i bruk 11 ggr. For 
att kunna satta ratt signum pa amnen och darmed kunna hanvisa till ratt avdelning anvande 
bibliotekarierna, forutom datakatalogen, "Arnnesordsregister till den systematiska katalo
gen ''( 5 ggr) och "Klassifikationssystem for svenska bibliotek"(3 ggr). Dock anvandes inte 
Amnesordsregistret lika flitigt har som i Norrkoping. BTJ 2000-katalogen gav ett snabbare 
svar. 

Fragor rorande fakta om forfattare och deras verk forekom ofta. "Beromda hocker" har an
vants 5 ggr och "Beromda svenska bocker" 2 ggr. Dessa forvarades pa grund av sin stold
begarlighet i informationsdisken, latt atkomliga for bibliotekarierna. Dar fanns ocksa Bonni
ers rocklexikon, som anvants 3 ggr, lika manga ganger som Myggans nojeslexikon. Bada 
anvands nar man soker fakta om olika artister. Lagboken, som ocksa forvarades i disken, 
har anvants 2 ggr. 

Amnesomraden och anvandning i Norrkoping 

Av Norrkopings 6141 referensbocker har 135 anvants av bibliotekarierna enligt de anteck
ningar som gjorts i protokollen fran informationsdiskarna, dvs 2,2%. De 135 titlarna har 
varit i bruk 213 ggr. Storst anvandning hade avdelning Ba (Allmanna uppslagsverk), dar 
18% av titlarna anvants av bibliotekariema och avdelning D (Filosofi och psykologi) ocksa 
med 18% anvanda titlar. Darefter har avdelning Od (Offentligt tryck) kommit mest flitigt i 
bruk med 9% anvanda titlar. Pa den stora avdelningen G, Litteraturhistoria har 16 av de 252 
titlarna anvants, dvs 6 % och pa Qc, hem och hushall 6% av titlarna. E (Pedagogik) och Fe 
(Svenska spraket) hade en anvandning av 5,5% av titlarna vardera. 

5 I ganger har bibliotekarierna anvant referensavdelningens bocker utan att ange vilken eller 
vilka titlar som varit i bruk. Om bibliotekarien aktivt anvant referensavdelningen eller bara 
hanvisat besokaren dit for sokning pa egen hand gar inte att utlasa av protokollen. 

Enskilda titlars anvandning i Norrkoping 

For vagledning i valet av skonlitteratur, bade som talbocker och i svartskrift anvandes t.ex. 
Hellstrand: Resan genom historien(6 ggr) och "Fortsattningsarbeten" (7 ggr). Studerande 
som laser skonlitteratur som hemuppgift onskar for sin redovisning inte sa sallan fakta om 
forfattaren till verket. Bibliotekarierna har da sokt fakta i t.ex. "Forfattare i var tid"( 4 
ggr),"Forfattaren sjalv"(3 ggr) och "Litteraturhandboken" (7 ggr) . Fakta om olika artister 
finner man i "Myggans nojeslexikon", som anvants av bibliotekariema 6 ggr. 
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Nationalencyklopedin(NE) forvarades i fackavdelningen bakom disk och var darfor det 
uppslagsverk som anvandes mest av bibliotekarierna. Den ar ocksa den mest aktuella. NE 
har anvants 12 ggr enligt protokollsnoteringarna. For att kunna satta ratt signum pa amnen 
och darmed kunna hanvisa till ratt avdelning anvandes dels datakatalogen, dels 
''Amnesordsregister till den systematiska katalogen", som varit i bruk 22 ggr. Amnesords
registret ar darmed ocksa den bok som anvants mest av bibliotekariema under undersok
ningsperioden. Upplysningar om nya titlar, om de t.ex. fortfarande gar att kopa, hamtas ur 
Seeligs lagerkatalog, vilken har anvants 6 ggr. Telefonkataloger anvands inte bara till num
merupplysningar, aven adresser och kartor sokes dar. 6 ggr har olika telefonkataloger an· 
vants i informationsarbetet. 

9.10 Ovrig protokollinformation 

Tabell 35. Svar utan hjalpmedel 

Link oping Norrkoping 

481 = 18,2 % 605= 18,7 % 

I Linkoping antecknades att bibliotekarierna svarade utan att anvanda nagra hjalpmedel, dvs 
utan att anvanda vare sig katalogen eller nagot referensmaterial 48 I ggr. 50 fragor var 
skonlitterara och gallde snarare fragor om olika typer av skonlitteratur och var de ar place
rade, t .ex. Har ni deckare pa tyska? Var star lattlasta bocker?, an fragor om enskilda titlar 
eller forfattare. 4 av IO fragor av fragetyp 14 besvarades utan hjalpmedel. Fragor om facklit
teratur dominerade alltsa bland de fragor som besvarades utan hjalpmedel. Dessa var till 
bvervagande del fragor av fragetyp 3. 

I Norrkoping antecknades i protokollen att 605 fragor besvarades utan hjalpmedel, dvs utan 
att bibliotekarien anvande katalogen eller nagot referensmaterial. 
150 fragor som besvarades utan hjalpmedel var av fragetyp 1 och 279 var av fragetyp 3. 128 
skonlitterara fragor besvarades utan hjalpmedel. Det gallde fragor om valkanda, efterfragade 
titlar och forfattare, klassiker som "Brott och straff'', hocker av Maria Lang, Agatha Christie 
m.fl . Resten gallde facklitteraur. 

Fjarrlan i informationsdisken 

I Linkoping overvagdes fjarrlan 23 ggr i samband med forfragningar i informationsdisken. 
Har maste biblioteket komplettera de egna samlingarna med facklitteratur, som bibliotekari
erna lokaliserade genom att anvanda Burk-sok. I ovrigt hanvisade man till andra bibliotek i 
staden och bad besokarna att ga till universitetsbiblioteket istallet for att fjarrlana. Att antalet 
fjarrlan ar sa lagt beror till stor del pa att det i Linkoping finns flera biblioteksalternativ med 
olika typer av bestand. 

Enligt protokollen remitterades i Norrkoping 19 fragor till fjarrlan eller inkop. En fraga 
gallde bocker pa serbokroatiska (Hmf), en gallde en diktsamling (Hc.03) . Ovriga gallde 
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facklitteratur. De foljer ett sedvanligt fjiirrlanemanster, nagra backer pa avdelning N, nagra 
pa I, i avrigt en god spridning mellan fackavdelningarna. I nagra fall kom biblioteket for
modligen att valja inkap framfor fjarrlan. Det galler t.ex. en bok om databasprogrammet 
Access . Gernants bok "Det osynliga kontraktet" var redan bestiilld . 

Reservation er 

Rese1verar backer gar bes~karna ocksa i informationsdisken antingen vid personligt besak, 
da de ocksa betalar kontant eller telefonledes. Pa bada biblioteken ar reservationsavgiften 1 O 
kr . Avgifterna avskracker - det vittnar kommentarer i protokollen och asikter i enkaterna 
om. Antalet reservationer var i Linkaping 182 och i Norrkaping 68. Oftast galler reservatio
nerna enskilda titlar och samma kanda populara titlar finns bland reservationerna pa de bada 
biblioteken : Birgit Nilssons memoarer, Kenneth Harstedts bok om Estonia-katastrofen m fl. 
Kurslitteratur reserverades ocksa flitigt pa bada biblioteken. 

Svar senare 

I Linkoping var antalet fragor som kunde besvaras forst senare 63 st. Deis var det maga
sinshamtningar som bara skedde nagra ganger per dag, dels berodde dessa pa krangel med 
arbetskatalogen. 

I N orrkoping val de bibliotekarierna att besvara alla fragor har och nu. Endast 9 ggr har de 
angett att svar inte kunnat ges direkt. Nagra exempel fran Norrkaping: Kan tamilsk tidning 
cirkulera till Hagebyfilialen9 Beslut om detta kunde inte fattas direkt i informationsdisken. 
Ibland kan man inte svara utan maste saka vidare: Finns Gittan Kofot som talbok? eller 
Finns en bok om en kvinnlig ensamseglare? 

Kan ej svara 

I Linkoping ansag man sig i allmanhet kunna besvara de fragor som besakarna stallde. En
dast 4 ggr har bibliotekarierna antecknat i protokollen att man inte kunnat besvara fragorna. 
Ocksa i Norrkoping ansag bibliotekarierna sig kunna svara pa de fragor som stalldes i in
formationsdiskarna. I endast 8 fall har man fyllt i att man ej kunnat besvara fragan. 

Finns ej 
Det hander da och da att bibliotekarien gar bet i informationsdisken och det sakta objektet 
eller material om amnet inte finns att fa. I L inko ping har bibliotekarierna protokollfort 105 
ggr(3 ,9 % av alla fragor) att sakt objekt inte finns . I Norrkoping fanns inte 143 sakta ob
jekt(4,4%). 
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Kommentarer i protokollen 

Kornmentarerna till de i Linkoping noterade fragorna i protokollen var 863 st. 
De ger framforallt information om det arbete som utforts i informationsdisken och komplet
terar den information klassningen av fragorna i fragetyper ger. Kommentarerna till de i 
Norrkoping noterade fragorna i protokollen var 1223 st . 

Hanvisning till hylla 

Att bibliotekarien foljer med ut i hyllan for att visa var bockerna om ett amne eller var en 
viss bok star ar ofta forekommande. Kryss i protokollen for att man hanvisat till hylla fore
kom 199 ggr i Linkoping, 368 ggr i Norrkoping. I allmanhet har bibliotekarien ocksa skrivit 
en kommentar som fortydligar att han/hon foljt med ut i hyllan. 

Nojd/missnojd 

I Linkoping var bibliotekarierna mestadels nojda med sin insats och tyckte att de gjort det 
som gatt att gora efter omstandigheterna. Nar bibliotekarierna inte fyllt i om de var nojda 
eller missnojda, sa ar det for att de tyckt fragan vara poanglos - sjalvklart gor man sa gott 
man kan ! 183 I ggr har bibliotekarierna i all a fall fyllt i ett svar. For 1698 fragor ar man 
nojd. missnojd ar man i 133 fall. 

I de fiesta fall har bibliotekarierna ocksa i Norrkoping varit nojda med sin insats och tyckt 
att de kommit sa langt det gatt i att hjalpa besokarna till ratta. Man har darfor inte fyllt i 
protokollet om man var nojd eller inte med sin insats. For 705 fragor har man fyllt i. Av dem 
ar bibliotekarierna nojda med sin insats i 597 fall och missnojda med utfallet i I 08 fragor. 
Yissa bibliotekarier har noggrant fyllt i - andra inte alls. 

Bibliotekariernas kundkontakter 

Besok - telefonfragor 

I protokollen antecknades hur manga telefonfragor man besvarat. De var forhallandevis fa. 
Det overvagande antalet fragor stalldes vid personligt besok i biblioteket. Inga fragor kom 
brevledes under undersokningsperioden till nagon informationsdisk. 

I Linkoping fungerade telefonservicen inte sarskilt bra. Ofta fick telefonerna, som mest tre 
ringa utan att nagon hade tid att svara. Anda har man enligt protokollen besvarat 128 tele
fonfragor . Mestadels gallde fragorna om biblioteket har enskilda titlar eller material om olika 
amnen. Besokarna visste att biblioteket var val frekventerat och att mycket var utlanat. 
Darfor ville man veta om det var nagon ide att ga till biblioteket. Man ringde ocksa for att 
boka tid vid datorn for ordbehandling, i slaktforskarrummet och for att fa upplysningar om 
program. 
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Aven om telefonerna ofta fick ringa utan att nagon har tid att svara ocksa i Norrkoping, har 
man tagit emot 48 telefonfragor enligt protokollen. Telefonsamtalen gallde forutom nagra 
bokningar av Jnternetdatorerna, fragor om speciella titlar, som man ville forsakra sig om att 
de fanns pa biblioteket innan man gick dit. "Har ni .. .. .. .. ... ? eller "Finns ...... ....... inne?, ar 
vanliga satt att fraga. Ibland stallde bibliotekarien undan boken i disken at kunden. 

Besokare i informationsdisken enligt protokollen 

Bibliotekarierna har fyllt i vilken kategori besokaren framfor dem i disken tillhor. Det ror sig 
om gissningar. Bibliotekarierna har endast undantagsvis fragat besokarna vilken kategori de 
tillhort. Protokollens uppgifter ar darfor osakra. Det ar svart att se pa en besokare om 
han/hon ar vuxenstuderande, hogskolestuderande eller allmanhet. Bibliotekarierna gissar 
olika, vissa ser bara allmanhet framfor sig, andra bara studerande. 

Tabell 36. Besokarkategorier enligt protokoll 

Kategori 
allmanhet 
studerande 
Summa 

Linkoping 
1139 
956 

2095 

i% 
54% 
46% 

9.11. Observationer i informationsdisken 

Norrkoping 
1178 
960 

2137 

i% 
55% 
45% 

Bibliotekarierna i informationdisken hade under storre delen av tiden en observatbr till hjalp 
att fora protokollet. Yid nagra tillfallen skrev observatoren ocksa ner det allmanna intryck 
av arbetet i disken, som hon fick under observationstillfallet. Dessa redovisas i korthet ned
an. Observationerna avser de forhallanden som radde pa de bada biblioteken hosten 1995. 
Situationen har sedan dess forandrats, ett av biblioteken finns inte kvar och bl.a. Internetut
vecklingen har lett till en de! andrade rutiner i Norrkoping. 

Linkoping 
Kontakter bibliotekarie-brukare 
Det ar tuffi i informationsdisken i Linkoping med en standigt strid strom av besokare. 
Nummerlapparna behovs nastan alltid . De fiesta fragor loses ganska snabbt och enkelt med 
en koll i bibliotekskatalogen och en tur ut i hyllorna, for att visa besokaren ratt. Men ibland 
blir det stopp i arbetsflodet. Det finns besokare, som inte alls forstar biblioteksystemet och 
dess villkor och staller orealistiska krav. Den "skraddarsydda" boken for just mig och mitt 
amne, finns inte alltid och det har vissa svart att acceptera. Det galler sarskilt ovana biblio
teksanvandare som soker material till ett amne, t.ex. vuxenstuderande, elever i grundskola 
och gymnasium och deras foraldrar, som inte sa sallan ar skickebud. Det hander att bibliote
karien far samma fraga om och om igen, flera elever i en klass forsoker lana en viss bok. 
Studerande av olika slag dominerar vid disken. Det ar vanligt att de kommer med litteratur
listor och vill lana nagon eller nagra hocker. 
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"Har du S(Jk! -~Jtih>?" fragar bibliotekarien nagon gang." Nej. jagf6tstar mig inte pa appa
mtema " ... " Ska jag visa. der dr sa ldtt ". Hjalp till sjalvhjalp har man igen en annan gang. 
Med eller mot sin vilja far informationsbibliotekarien en mer pedagogisk roll, nar manga be
soker biblioteket i studiesyfte. Exemplet med mamman som ska Jana backer at sin son som 
ska skriva om nagon vetenskapsman ar en inte alls ovanlig situation som vi observerade pa 
samtliga bibliotek i undersokningen och som askadliggor detta . Har sager bibliotekarien att 
det nog ingar i uppgiften att eleven ska soka sitt material sjalv och berattar om ett underso
kande arbetssatt. 

Linkopings stadsbibliotek praglas av narheten till universitetet. Manga universitetsstuderan
de anvander aven stadsbiblioteket. Riktigt samma service kan de dock inte fa, aven om man 
forsoker. Yid ett tillfalle kom en universitetsstuderande till disken med en lista over artiklar 
fran en internationell databas och bad att fa bestalla fram artiklarna. Hon blev da ganska 
bryskt hanvisad till universitetsbiblioteket. Bibliotekarien forklarade att manga forsoker ut
nyttja det faktum att artiklar ar gratis pa stadsbiblioteket men inte pa universitetsbiblioteket. 
Man forser sig med dubbel service, det studenterna inte kan fa pa det ena stallet , gar kanske 
pa det andra. Har upplyste bibliotekarien om forhallandet kommunala/statliga bibliotek. 
Det ar vanli!:,rt att brukare fragar allmant och sedan far hjalp att precisera sin fraga . Hur om
fattande " referensintervjun" blir, beror pa arbetsbordan men ocksa pa bibliotekarien sjalv. 
Erfarenhet och kundkannedom spelar en stor roll. Sa har kan det la.ta: "Har ni facktidskr{f
tt>r.? " . 11cir k1111den omsider visar sig ha en specie/I 6nskan om SIF-tidni11ge11 9./: 2 

Till de referensfragor som bibliotekarierna forhaller sig mycket olika till , en del tycker att de 
ar svara, andra tycker att de ar roliga, ar rad om skonlitteratur, foretradesvis till nagot aldre 
darner. Det kan ocksa vara kansligt, inte sa sallan far man onskemal om forfattare som bib
lioteket av kvalitetsskal valt att inte kopa in. Hur bibliotekarien an forsoker lagga sina ord, 
sa sarar det. 
- Har ni bucker av Sidney Sheldon, Virginia Andrews? Lantagaren laser fran en lista, tips 
fran en vaninna - Tyvarr, i11ge11 av dem. Men vi har manga andra. Kom sa gar vi och tittar 
om vi hittar nagot som kan passa. Detar synd att ga harifran tomhdnt .... 

Oklara rutiner, dalig information om placering av medier, ett svarbegripligt klassifikations
system gor ibland biblioteksbesoket till en provning for besokaren. En incident vid A-sok pa 
Cd-rom visade hur svart det ar for den ovane besokaren att forsta ordningen. - Nar jag 
lyckats fa fram en lista pa artiklar, hur gor jag sedan? Var finns artiklarna, i tidskrifter som 
finns i narmagasin, i kallaren eller pa mikroficherullar? Hur fungerar mikrofichelasaren? Och 
nar bibliotekarien inte har tid att forklara inte kan visa, eftersom koema vaxer .. . 

Nya talbokslantagare behandlas speciellt. For det mesta tillkallas nagon fran sociala avdel
ningen, for att skriva in och acceptera en ny talbokslantagare. 

Bemanning, situationen i informationsdisken 

Stressen i disken ar pataglig. Det ar sallan lugnt. Telefonerna, som mest alla tre, ringer och 
for det mesta har ingen tid att svara. En bakjour for telefonsamtal finns inte. Nu verkar det 
sakraste sattet att inte fa svar vara: att ringa till bibliotekets upplysning! 
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Bibliotekarierna i informationsdisken har fatt ta pa sig flera arbetsuppgifter, bl.a. far de age
ra alltmer som maskinskotare och serva t .ex. datorn for ordbehandling, mikrofichekopia
torn mm. Vaktmastarsupport saknas helt under kvallstid for magasinshamtning och annat . 
Nu hamtas ingenting ur magasinet efter kl 17.00. Tidsodande procedurer bade for lantagare 
och bibliotekarie ar, nar en sida ur en referensbok, som finns i disken, ska kopieras. Nu 
maste besokarna Jana boken mot lanekort som pant, ga till utlaningsdisken, ta kopia och ater 
koa i informationsdisken for att lamna boken och fa sitt lanekort. 

Ytterst sallan leder en bestallning till fjarrlan . Biblioteket klarar sig uppenbarligen bra med 
sina egna samlingar och med att hanvisa resten till universitetsbiblioteket. Slarv vid avlasning 
fran skarmen ar ratt sallsynt i Linkoping . Det forekom dock denna lordag 7 /10, nar bibliote
karien inte kollade artal, utan lat lantagaren vanta en timme pa en magasinshamtning av en 
bok som inte var den bestallda, utan en 50 ar aldre bok med liknande titel. Manga fragor ar 
rena hanvisningsfragor. Var star bockerna om? Klassifikationssystemet ar svarbegripligt for 
folk och kopplingen mellan katalog och hylla ar inte enkel. lnte sa sallan klarar bes~karna att 
soka och hitta sjalv pa datorn, men sedan behaver de anda hjalp att hitta boken i hyllan 

Hjalpmedel 

Det allra mest anvanda hjalpmedlet ar den egna katalogen. BTJ 2000 fungerar snabbt nog 
och erbjuder flera sakvagar. Oftast barjar bibliotekarien att saka svaret pa en fraga i katalo
gen. Daremot tar det tid att ga in i och ur arbetskatalogen for att na externa databaser och 
kommunikationen ar ibland for dalig. Man far inte access till Burk, utan far forsoka flera 
ganger. Eftersom man bara har nagra minuter for varje fraga, gar det inte att vanta pa langa 
inloggningstider. Externa databaser anvands darfor inte sarskilt mycket i Linkapings infor
mationsdisk. Nar det ar brattom blir man ocksa osaker pa sokmetodiken som alla ar olika i 
de baser man anvander. Ar man osaker sa avstar man. Detta gor att Linkopings universit
etsbiblioteks katalog anvands mycket litet i informationsdisken, fastan fragorna av typ" Finns 
boken pa UB" inte ar ovanliga. Artikelsok anvands inte av bibliotekarierna som hanvisar 
besokarna att sjalva soka i Cd-rom-versionen. Dess bristande anvandarvanlighet, ingen skri
vare, langsam, oklarhet om vad man sedan gor med sina referenser, gar att besokaren ater
kommer till disken bade en och flera ganger. lnternetdatorer hade nyligen installerats i bibl10-
teket till allmanhetens forfogande. De anvandes inte i referensarbetet. Referensbocker an
vands sallan. Stoldbegarliga referensbocker som forvaras i disken anvands dock av biblio
tekarierna, eftersom de finns till hands. 

Norrkoping 

lnformationsdiskarna i Norrkoping 
Av de tre informationsdiskarna, besokarna har att valja pa gjordes observationer i tva, i ned
re plans vuxendisk och ovre plans disk. Barnavdelningens disk och utlaningsdisken observe
rades inte. Disken pa nedre plan betjanar avdelningarna for skanlitteratur, invandrarlitteratur 
och talbacker. Barnavdelningens disk ar inte alltid bemannad, darfor blir det barnfragor mm 
har ocksa i synnerhet pa lordagar, da biblioteket besoks av atskilliga barnfamiljer. Det fanns 
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under ett observationstillfalle 72 besokare pa barnavdelningen vid en stickprovsrakning mot 
10 pa avdelningen for vuxenskon och invandrare. Datorerna pa barnavdelningen kraver bade 
assistans, bokning och hjalp at besokarna. 

Att receptionen dragits in marks, det blir mycket hanvisningar at olika hall fran disken pa 
nedre plan. Bibliotekarierna i denna disk skoter alla talbokslan och det blir ibland tomt lange 
i disken nar talbokslantagare behaver hjalp. Till disken pa ovre plan pa fackavdelningen ar 
det ofta kb . Nummerlappssystem finns men anvands sporadiskt. Disken pa detta plan be
mannas av tva bibliotekarier till skillnad fran disken pa nedre plan dar en bibliotekarie arbe
tar. Fackavdelningens disk har en mangd olika funktioner, forutom ren upplysning. Appa
ratskotsel, handledning vid Cd-rom och Internet, forsaljning, utlaning, bokning mm. Har 
ringer ocksa telefonen, precis som i Linkoping , utan att nagon hinner svara. Det sakraste 
sattet att inte fa svar pa en fraga ar att ringa bibliotekets upplysning, sa ar det bade i Linko
ping och Norrkoping. 

Internetdatorerna orsakar mest bekymmer for bibliotekarierna i den ovre disken, som stan
digt maste rycka ut och ratta till, logga in igen, Jana ut nycklar mm. I disken finns en dator 
med Internet , men den kan sallan anvandas i referensarbetet, dartill ar accessen alltfor 
slumpmassig och langsam. Disken pa fackavdelningen ar for hog och en skog av skyltar 
skymmer sikten. Bibliotekarierna ar missnojda med utformningen och lantagarna ar det ock
sa . Aldre och vantande lantagare bor kunna sitta en stund aven har. 
Fjarrlan spelar inte heller i Norrkoping nagon storre roll i referensarbetet. En bibliotekarie 
ta lade om "den heliga _fjdrrkmekossan" , som drar alltfor mycket pengar i form av personal, 
databaskostnader och bibliografier. -Tank pa a/It som star pa avd Aa, som ingen nagonsin 
tar i.' 

Kontakter bibliotekarie-besokare 
Studerande av alla kategorier ar vanliga besokare pa biblioteket, som pa avdelningen for 
skonlitteratur viii ha just kombinationen en bok av och litteratur om en forfattare . Studeran
des mammor, som lanar till sina studerande barn (soner mest), ar en inte ovanlig grupp. Den 
har kvallen kom tva mammor. Har reagerade bibliotekarien inte pa det, utan plockade snallt 
fram bocker och skickade darefter dem en trappa upp . I Linkoping papekade en av bibliote
karierna, som sjalv befunnit sig i samma situation, att litteratursokning och eget besok ·pa 
biblioteket ingick i sonens uppgifter och att det inte var meningen att mamma skulle skota 
detta. 

Yuxenstuderande ar en svar grupp att ha och gora med. De ar ofta missnojda med bibliote
kets service som de staller orealistiska krav pa, framfor allt nar det galler att fa Jana kurslitte
ratur snabbt och oplanerat. Aven om biblioteket kopte 10 ex i stall et for 2, skulle b ~ckerna 
inte kunna racka. Foretradare for denna grupp vittnar ofta om att de ar ekonomiskt hart 
trangda och inte ar beredda att satsa sina pengar pa kurslitteratur. 

Skillnaden kassettbocker/talbocker ar svar att forsta for manga lantagare. Det blir ibland 
brak, nar nagon inte far Jana. En lantagare klagade pa dalig information. Det framgar inte 
tydligt att inte alla far Jana. Antalet kassettbocker ar for fa, for att kunna erbjuda alternativ. 
Har borde man kopa in fler exemplar av gangbara titlar och satsa mer. 
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Folk fragar sallan rakt pa sak. Man staller en allman vid fraga och bibliotekarien maste sedan 
med fragor hjalpa till att ringa in och precisera fragan. 
- Har ni nagol om A1111e Fi'ank? 
- Ar det dagboke,, du viii ha.? fragar bibliotekarien 
- .la. det or.Just den jag tir ute efter. 

Ytterligare en fraga i disken pa nedre plan denna eftermiddag och ett exempel pa biblioteka
riers ambition att fa folk att lasa god litteratur: 
Har ni nagra bra romaner? 
- Ja. vi har manga, viii du ha nagot svenskt e/ler nordiskt? Jag vet en sjalv som jag tycker 
skrh'er myc:ket bra. Wassmo heterjo,fat1are11, bockema griper tag i en .. 
Ska l'i ti/la? 
Bada forflyttar sig till hyllan . Tyvarr ar backerna av Wassmo utlanade. Bibliotekarien fore
slar en ny forfattare, Rodoreda, som tyviirr ocksa iir utlanad. 
- Har ni inga biJcker ai• Belm Plain? Och bada forflyttar sig till avdelningen Underhall
ningsromaner, dar lantagaren lamnas att valja sjiilv. 

Hjalpmedel 

Det vanligaste, snabbaste och mest anviinda hjiilpmedlet iir den datoriserade bibliotekskata
logen. Vart och vartannat svar tar sin utgangspunkt i bibliotekskatalogen, som pa stora bib
liotek ger manga svar. Libra i Norrkaping fungerar diir ungefar som BTJ 2000 i Linkaping, 
om an nagot mer begransat vad galler iimnesord. Externa databaser anvands nastan inte alls i 
Norrkaping . Niir Burk bytte till ny version stamde inte liingre Libra-tangentbordet, sa det 
kan inte anvandas. Artikelsak gar, men paloggning och lasenord tar enligt uppgift alltfor 
lang tid. Artikelsak finns pa Cd-rom och det anvands mestadels av lantagama sjalva. Det 
finns pa fackavdelningen och anvands inte pa nedre plan. Uppslagsverk pa Cd-rom anvandes 
inte eftersom Cd-rom-vaxlaren hade havererat. 

I Norrkaping har man tidigare gjort och gor i viss man fortfarande faktasamlingar i form av 
klipp, boklistor, referenser till fakta ur olika backer. Men man utnyttjar inte riktigt sina egna 
tips. De skulle behava sovras, uppdateras, och garas tillgangliga i en lokal databas som 
skulle kunna vara till stor hjiilp i referensarbetet. 

l O.Analys av resultatet 

10.1 En jamforelse mellan de bada biblioteken 

En jamforelse mellan de bada bibliotekens status vid tiden for undersakningen hasten 1995 
byggd pa statistiska uppgifter faller utan tvekan ut till Norrkapings fordel. Siffrorna ar 
averlag battre for Norrkaping. Antalet Ian och antalet besak ar hagre for perioden i Norr
koping an i Linkaping. Biblioteket har ocksa en bredare forankring hos invanarna. Om vi 
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likstaller antalet besok med antalet besokare, vilket inte ar korrekt men vanligt nar det galler 
besoksstatistik, kan vi saga att 47% av befolkningen besokte huvudbiblioteket i Norrkoping 
mot 34% i Linkoping. Folk hade stbrre mojligheter till besok i Norrkaping eftersom huvud
biblioteket var oppet 9 timmar mer i veckan an i Linkoping. Ett bibliotek som inte ar oppet, 
lanar inte ut nagra backer och far inga besak. 

I Linkoping satsade kommunen mindre pa sitt bibliotek an i Norrkoping. Mediaanslaget var 
1995 22, 70 kr/inv, vilket bl.a . resulterade i en omsattningshastighet (dvs den tid det tar innan 
bokbestandet fornyats) pa 40 ar. Mediekostnaden i Norrkaping var 36, 70kr/inv och omsatt
ningshastigheten var 17 ar. 

Link oping hade ett storre bokbestand med ca 100 000 backer fler i sina moderna samlingar 
an Norrkoping, men bokbestandet var overlag aldre, fornyades i en mycket langsammare 
takt och anvandes darfcir mindre. Utnyttjandegraden var lagre (2,5 mot 4,5). Lan per inv var 
i Linkoping 6,9 vilket var under genomsnittet i landet och i Norrkoping 9,8, vilket ar nor
malt for svenska forhallanden. 

Bada biblioteken hade en lag bemanning, 0,41 arsverken/1000 inv i Linkoping och 0,43 
arsverken/1000 inv i Norrkoping. Jamforelsetalet for hela riket var 0,53 arsverken/1 OOOinv 
for bibliotek av denna storlek. Produktiviteten var ocksa hagre i Norrkoping an i Linkoping. 

Bakgrundsvariablernas paverkan pa referenstjansten 

Fragan ar om ett stort och daligt fornyat bokbestand och lag produktivitet hos personalen 
ocksa leder till en samre referensservice? Hur paverkas informationstjansten volymmassigt 
av bokbestandets status? Maste besokarna fraga mer, eller ger besakarna upp darfor att det 
inte ar nagon ide att fraga om det som anda inte finns? 

Undersokningsresultatet i form av observationer, enkatsvar och protokollsinformation tyder 
pa att bada reaktionerna forekommit. En stor del av fragorna i informationsdiskarna stalldes 
darfor att besokarna inte fann vad de sokte. Den andelen fragor ar storre i Linkoping, dar 
man kopte farre nya bocker till biblioteket. 

Den motsatta reaktionen av uppgivenhet fanns ocksa hos biblioteksbesokarna. Det informe
rar svaren om pa den enkat som delades ut till besokarna i referensavdelningarna. I stallet for 
att ga till informationsdisken och be om hjalp, nar man misslyckats i egna sokningar, uttryck
te flera sitt missnoje over biblioteket i sin helhet, inkluderande det meningslosa i att forsoka 
!eta vidare i ett uselt bokbestand. Har var man mer oforblommerat missnajd i Norrkoping an 
i Linkoping, ett bibliotek som besokarna trots dess brister varderade hogt. 

En lag personaltathet paverkar naturligtvis mojligheten att bemanna informationsdisken ne
gativt, vilket i sin tur inverkar pa referensservicens kvalitet. Produktivitetstalet sager liksom 
siffran for besok i forhallande till hela invanarantalet i kommunen en de! om "trycket" pa 
biblioteket och personalstyrkans dimensionering i forhallande till efterfragan pa bibliotekets 
tjanster. Det satt man i allmanhet raknar produktivitet pa ar antalet Ian per anstalld. Aven om 
det ar kanslistpersonal som i allmanhet skater cirkulationen och bibliotekarier som skater 
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informationen, sa paverkar de bada personalkategoriernas dimensionering varandras ar
betsvillkor. Om personalen i utlaningsexpeditionen ar for liten, maste bibliotekarierna i in
formationsdisken ata sig en de! expeditionsuppgifter ocksa som tar tid och kraft fran infor
mationsuppgifterna. En hog produktivitet ar i det sammanhanget inte positiv - den kan 
t.o .m. indikera en kvalitativt dalig referensservice. Produktiviteten var hogre i Norrkoping 
an i Linkoping och fragan ar om det inte ocksa ledde till en nagot samre referensservice i 
Norrkoping. Skillnaderna i kvalitet var inte stora och de visade sig inte i svaren pa enskilda 
fragor, dar kvaliteten var tamligen likartad, utan i den mangd ovidkommande arenden som 
maste skotas fran informationsdisken. I det fallet var situationen varre i Norrkoping an i Lin
koping. 

Dalig bemanning och lagt medianslag ar nagot som de bada biblioteken delar med flera andra 
stora svenska bibliotek. I Dagens Nyheters "Pa stan"- bilaga kunde man sommaren 1996 
( l 9-25 juli) lasa en star artikel om Stockholms stadsbibliotek dar artikelforfattaren David 
Wikdahl konstaterade ett bibliotek i forfall, dar man visserligen satsade en he! de! men som 
han uttrycker det : "Utom pa tva poster. Bocker och personal" Hans slutklam blir: "Det kan
ske ar <lags att fundera pa var man Jagger krutet!" 

En internationell jamforelse med nagra stora bibliotek ger foljande for vara undersoknings
bibliotek foga smickrande jamforelsetal: 

Arhus Kommunes Biblioteker( 1995) 
Utl an/i nv: 18,2 
Utlan per anstalld: 18251 
Arsverken/1000 inv: 1 
Medieanslag per inv: 48 Dkr 

Tammerfors( 1992) 
Utlan/inv: 21 ,6 
Utlan per anstalld: 22912 
Arsverken/1000 inv: 0. 94 

Linkopings stadsbibliotek( 1995) 
Utlan/inv: 6,9 
Utlan per anstalld: 15 530 
Arsverken/1000 inv: 0,41 
Medieanslag per inv: 22, 70 Skr 

Norrkopings stadsbibliotek(l 995) 
Utlan/inv: 9,8 
Utlan per anstalld: 20180 
Arsverken/1000 inv: 0,43 
Medieanslag per inv: 36, 70 Skr 

10.2 Besokare i biblioteket, referensavdelningen och informationsdisken 

Av de tva bibliotekens dagligen manga besokare ar det fa som nyttjar bibliotekens refe
renstjanst och anvander bibliotekets referensavdelningar, visar var undersokning. Andelen 
besokare i referensavdelningen och informationsdiskarna var i Norrkoping i medeltal under 
perioden 7,8% och i Linkoping 7,3% av bibliotekens besokare. 

Medan andelen besokare i referensavdelningen var storre i Norrkoping (2% i Norrkoping 
mot 1,3% i Linkoping) var andelen besokare i informationsdisken i Linkoping nagot storre, 
6% i Linkoping jamfort med 5,8% i Norrkoping. 
Man kan fraga sig varfor. Behovde besokama mer hjalp i Linkoping an i Norrkoping? Var 
samlingarna overskadligare och materialet mer lattillgangligt i Norrkoping an i Linkoping? 
Pa satt vis var de det, visar vara observationer, t.ex. maste man fraga efter aldre nummer an 
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det sista av alla tidskrifter och det magasinerade bestandet var mer efterfragat i Linkoping 
men maste bestallas fram . Hamtningar skedde bara nagra ganger per dag. 

I Linkoping fanns en gemensam centralt placerad informationsdisk, som lockade besokar
na till sig. Linkopings informationsdisk fungerade battre an Norrkopingsdiskarna. Den var 
mer lattillgangligt placerad, mitt i biblioteket. Den var gemensam for fack- skon och barnav
delningarna Kosystemet fungerade och det fanns sittplatser vid disken. Sammantaget gene
rerade sakert Linkopingsdiskens fordelar flera besok. Fragor staller besokarna om det gar 
for sigl 

Man kan ocksa diskutera om de bada bibliotekens olika sammansattning pa besokargrup
perna hade nagon betydelse i sammanhanget. Att andelen hogskolestuderande var lagre i 
Norrkoping an i Linkoping, medan studerande pa lagre nivaer och allmanhet var storre, bor
de indikera att man hade med fler ovana biblioteksbesokare att gora i Norrkoping. Fragorna 
borde i sa fall blivit fler an i Linkoping, men det forhaller sig precis tvartom. 

I Uppsala (Projekt Floorence, 1995) var det i stor utstrackning de studerande som fragade i 
informationsdisken. Tre fjardedeJar av UppsaJas besokare i informationsdisken var studeran
de. De djupintervjuer som gjordes inom Projekt Floorence visade att besokare av kategorin 
allmanhet i st6rre utstrackning ville forsoka kJara sig sjaJva i bibJioteket. Detta kan ocksa 
vara forkJaringen till att Norrkoping hade farre besokare i informationsdiskarna procentuellt 
an Linkoping. 

Rclationen Ian : besok 

I Linkoping var antalet besok dubbelt sa stort som antalet Jan och i Norrkoping mer an dub
belt sa stort. I Linkoping gick det 0,5 Ian pa varje besok och i Norrkoping 0,4 Ian pa varje 
besok. Man kan se pa denna siffra pa oJika satt. Ar det ett bra forhallande eller inte? Har 
dessa bibliotek flera Jika viktiga huvudfunktioner, eller fungerar utlaningsfunktionen inte sa 
bra som den skulle kunna? Skulle dessa bibJiotek kunna lana ut fler hocker om de hade ett 
storre sortiment av efterfragade titlar och amnen? I mindre bibliotek gar det i allmanhet fler 
Ian pa varje besok an i stora. Relationen kan vara den omvanda, dubbelt sa manga Ian som 
besok. Om man bara tittar pa biblioteken i ostgotaundersokningen kan man tro att det gene
rella ar att stora bibliotek har farre Ian an besok och att sma har fler Ian an besok. Att det 
inte ar sa, visar en jamforelse med bibliotek utanfor Janet. 
I ett i jamforbar storJek svenskt bibliotek, Eskilstuna stadsbibliotek, gar det I Ian pa varje 
besok. En jamforelse med nagra stora finska och danska bibiiotek ger oss fler siffror att 
jamfora med. I Tammerfors stadsbibliotek (Huvudbiblioteket), som ar ett stort bade vaibe
sokt och vaJutrustat bibliotek gar det 1,2 Ian per besok, i Abo(HB) 1,4 Ian per besok, och 
Arhus Kommunes BibJioteker (HB) 2,4 Ian per besok. I Kalmar raknade man inte antalet 
besok sa noga darfor ger KaJmarundersokningen ingen siffra att jamfora med. 
Som vi ovan konstaterat var bada biblioteken resursknappa. Mediabestandet hade sina tydli
ga brister pa bada bibJioteken, vilket paverkat antalet Ian negativt . 
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I 0.3 Referensbestand 

En jamforelse mellan de bada bibliotekens referenssamlingar kan inte goras heh rattvis, da 
Linkopings stora referensavdelning, innehallande aldre uppslagsverk och personhistoria som 
fanns pa ovre plan inte har medtagits i undersokningen. De bada bibliotekens referenssam
lingar ar stora och inte sarskilt val utnyttjade. Kalmarundersokningens bibliotek ger nagra 
mojligheter till jamforelser angaende storlek pa referensbestanden. I Kalmar anges en vag 
siffra pa ett bestand mellan 7000-8000 band i en referensavdelning som statt helt ogallrad i 
flera ar och vuxit okontrollerat, och en anvandningsgrad pa 2,8 % anges. Yimmerby hade 
vid undersokningsperioden kraftigt gallrat sitt referensbestand och hade endast ett bestand 
pa 848 titlar. Anvandningen var 12 %. 

Linkopings och Norrkopings referenssamlingar framstar om an inte i samma omfattning som 
Kalmar som overdimensionerade, ooverskadliga och for brukarna endast i begransad om
fattning anvandbara. Anvandningsgraden var ocksa har lag, aven om den inte var lika lag 
som i Kalmar. Hogst var den i Norrkoping, dar 7,1% av titlarna varit i bruk. I Linkoping 
anvandes 6, 1 % av titlarna. 

Ref erensbestandens alder 

Bibliotekens referensbestand hade en likartad aldersprofil med flest antal titlar utgivna un
der perioden 1979-88. I Linkoping var 36 % av titlarna utgivna under denna period, i Norr
koping 30 %. Bocker fran denna tidsperiod anvandes ocksa mycket, 30 % av anvanda titlar i 
Norrkoping var utgivna under denna period mot 25 % i Linkoping. 
I Linkoping var 12 % av referenstitlarna utgivna under perioden 1993-95 medan andelen 
anvanda referenstitlar var 25%. I Norrkoping var 13 % av referenstitlarna fran perioden 
1993-95, medan andelen anvanda referenstitlar fran denna tidsperiod var 29 %. 
E nkatbesvararnas klagomal pa gamla hocker och inaktuell information hade saledes fog for 
sig och styrks av dessa siffror men siffrorna sager ocksa nagot mer, namligen vad som orsa
kar den sneda aldersfordelningen. 
Den sneda aldersfordelningen pa referensbestandet med manga aldre referensbocker ar inte 
foranledd av for fa inkop av nya referensverk. I Linkoping inkoptes 1993-95 681 referens
bocker, vilka var manga nog, kanske rent av for manga om man ser till deras anvandning. 
Den sneda aldersfordelningen beror i stallet snarare pa bristande gallring. Alltfor manga en 
gang dyra referensverk far sta kvar trots vikande aktualitet. 
Yare sig inkop eller gallring av referensverken har pa de bada biblioteken nagonsin knutits 
till anvandningen, vilken man aldrig tidigare undersokt pa de tva biblioteken. Nyforvarv sker 
slumpartat och ar styrt av utbudet. Yarfor skulle man annars kopa I 05 bocker pa avdelning 
N(Geografi) 1993-95, nar anvandningen ar sa liten att det endast anvandes 4 st av dem un
der den visserligen korta undersokningsperioden? 
Det stora antalet nyforvarv gor ocksa, att varken brukare eller bibliotekarier hinner satta sig 
in i och Iara sig de nya referensverken, som blir staende oanvanda till forman for aldre mer 
bekanta verk. 
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Bruk av enskilda titlar 

For bada biblioteken i var undersdkning galler: ett fatal referenstitlar hade en stor anvand
ning. De flesta titlar vars bruk registrerats har anvants sporadiskt, bara en gang. Overraskan
de manga referensverk stod helt oanvanda pa hyllorna. Standardreferensverk som ingen eller 
ett fatal anvant under matperioden ar manga. En jamforelse mellan Bibliotekshdgskolans 
kurslistor och de titlar som verkligen varit i bruk visar pa en bristande dverensstammelse. 
(Se avsnittet Standardverk som ingen eller ett fatal anvant under matperioden.) Norrkdpings 
referensavdelning verkar ha fler anvandbara titlar. Har har knappt 100 titlar fler an i Linkd
ping kommit i bruk, dvs 434 titlar har anvants av besdkarna i Norrkdping mot 337 i Link6-
ping. Anvandningen av fler titlar i Norrkdping kan ocksa bero pa en battre och tillgangligare 
placering av referensbestandet dar. I Kalmar anvandes 221 titlar under en undersoknings
vecka, 55 av dem anvandes mer an en gang. 

I Kalmarundersdkningen undersoktes anvandningen under tva perioder, tillsammans under 
dubbelt sa Jang tid som i ostgotaundersokningen, men resultatet av period tva blev inte sa 
manga nya anvanda titlar, daremot hade samma verk kommit i bruk flera ganger. 

Bland de tio mest anvanda titlarna pa vara undersbkningsbibliotek dominerar de allmanna 
uppslagsverken, 7 av 10 mest anvanda titlar i Linkoping ar uppslagsbocker. I Norrkoping ar 
de 6 av I 0 . Nagra stora skillnader mellan biblioteken kan man inte se. De skillnader som 
finns beror mindre pa besokarnas preferenser an pa samlingarnas organisation. I Norrkoping 
stod de omtyckta reparationshandbockerna bland referenslitteraturen, sa var inte fallet i Lin
koping, dar istallet racier av parmar med BTJ:s recensionsservice stod, vilket ledde till en 
stor registrerad anvandning. Profileringen av referensbestanden hos de bada biblioteken ar 
inte stor, bestanden ar tvartom ganska likartade i urvalet av titlar. Undantagen galler bl.a. 
recensioner i Linkoping och verkstadshandbocker for olika bilmarken i Norrkoping, dar bib
liotekens olikartade satsningar syns tydligt i besbkarnas anvandning. 

De avdelningar som hade storst anvandningsgrad ar inte desamma pa de bada biblioteken. 
A vdelning Ba ar visserligen den mest anvanda avdelningen pa bada biblioteken, men dar 
upphor likheterna. Avdelningarna Do och D som kom som nummer tva och tre i Linkoping 
aterfinns inte alls bland de 7 avdelningar som har stbrsta anvandningsgraden i Norrkoping. 
Som nummer tva kommer i Norrkoping istallet Fe, svenska ordbocker, en avdelning som 
kom forst pa femte plats i Linkoping osv. I Kalmar och Vimmerby har avdelningarna B och 
F liksom i Norrkoping den hogsta anvandningsgraden. 

Vad beror olikheterna pa? Anvandningsgraden speglar tva saker, avdelningens popularitet 
och dess omfang. Att bara titta pa anvandningsgraden ar ett trubbigt instrument att bedoma 
anvandbarheten for en avdelnings titlar. Mycket av resultatet beror pa var man satter gran
serna. En liten torftig avdelning med endast nagra fa titlar som anvandarna ar hanvisade till, 
far en hog anvandningsgrad, medan en stor disparat avdelning med ett flertal ej utbytbara 
titlar far en lagre anvandningsgrad aven om fler titlar kommit till anvandning dar an pa den 
lilla avdelningen. Varje avdelning for sig far bedomas och jamforas med motsvarande pa lika 
stora bibliotek. Har kan jag bara jamfora de bada biblioteken i undersokningen med varandra 
och i viss man med Kalmar och Vimmerby och konstatera skillnader. Eftersom Linkopings 
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referensbestand inte Jangre existerar ar det inte meningsfullt med en djupare analys av de 
ol ika amnesavdelningarnas funktion. 

I 0.4 Analys av resultat av enkat till besokare i referensavdelningen 

En enkat med fragor till dem som anvande referensbestandet delades ut, med fragor om ka
tegoritillhorighet, syfte, hur man lyckats osv. I Linkoping besvarade 44,3% av besbkarna i 
referensavdelningen enkaten, i Norrkoping endast 16,6 %. 

Ur enkatsvaren framstod Linkoping i hog grad som de studerandes bibliotek, faktiskt som 
ett andra universitetsbibliotek som i hog grad utnyttjades av universitetsstuderande. 73 % av 
dem som besvarade enkaten var studerande av olika slag. 35 % var universitetsstuderande. 
Jamfort med Linkoping har allmanhet och studerande pa lagre nivaer i Norrkoping anvant 
referensbestandet mer (57,3 % av enkatbesvararna i Norrkoping var studerande) och de har i 
stbrre utstrackning gjort det av privat intresse. Andelen hogskolestuderande som anvande 
referensbestandet var inte mer an halften sa stor i Norrkoping som i Link oping ( 16 % ). An
vandningen av referensbestandet dominerades visserligen ocksa har av studerande som an
vande bockerna for sina studier, men dominansen var inte lika stor i Norrkoping som i Lin
koping. 

I Uppsala (Projekt Floorence, 1995) var de som besvarade enkaten till 2/3 studerande. I 
Kalmar tillhorde 6 1 % av dem som besvarade enkaten kategorin studerande, 25 % var uni
versitetsstuderande och 25 % var gymnasister. Tidigare anvandarundersokningar ger ocksa 
en majoritet studerande bland enkatbesvarare som anvander referenstjansten, t.ex . Maj Klas
sons Bibliotek som studiemiljo( 1988) och Ett bildat folk (Statens kulturrad, 1995: 1 ). Ande
len universitetsstuderande ar enligt undersokningen "Ett bildat folk" storst pa eller i narheten 
av hogskoleorter medan andelen gymnasister ar storst pa de mindre och medelstora bibliote
ken . 

Bilden ar bverallt densamma. Folkbibliotekens referensavdelningen anvands mest av stude
rande och i studiesyfte. Ju storre biblioteket ar desto storre andel av allt fler i hogre utbild
nmg. 

Nojda eller inte nojda besokare i referensavdelningen 

Andelen lyckade sokningar var stor pa bada biblioteken enligt enkatsvaren. 71 % som besva
rat denna enkatfraga i Linkoping sager sig ha funnit, vad de sokte och 80% i Norrkoping 
anser sig ha funnit vad de sokt. Det ar ett overraskande stort antal som lyckats och man kan 
fraga sig om enkatsvaren speglar de verkliga forhallandena. Det ar en viss skillnad pa bib
lioteken, fler sade sig ha lyckats med sina sokningar i Norrkoping an i Linkoping. Kanske 
beror det pa att fler yngre och fler ur allmanheten anvande referensbestandet i Norrkoping 
an i Linkoping, enligt enkatsvaren i alla fall . Fragorna man sokte svar pa var ocksa enklare. 
Bibliotekens olika kategorier besokare har nagot olika erfarenheter av att soka i bibliotekens 
referensbestand. 
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I Linkoping var allmanheten mest nojd . Universitetsstuderande var ocksa nojda . Minst noj
da var de fa grundskoleeleverna, Gymnasisterna var bade mycket nojda och mycket missnoj
da Yuxenstuderande var forsiktigare i sina omdomen, helt nojda var de inte men i allmanhet 
inte heller helt missnojda. 

I Norrkoping var de universitetsstuderande mest nojda och fann sig val tillratta pa Norrk6-
pings stadsbibliotek. De vuxenstuderande var ocksa nojda, De fa grundskoleeleverna var 
aven de nojda medan gymnasisterna var bade mycket nojda och mycket missnojda. Allman
heten var ocksa blandad i sina omdomen. 

De som hade lyckats i sin sokning var i allmanhet nojda med biblioteket och dess service. De 
som misslyckats var i varierande grad mindre nojda. Men det overensstammer inte helt. Det 
finns de som sager sig vara helt nojda men anda inte hittat vad de sokt och det finns de som 
visserligen hade lyckats i sina sokningar men anda var missnojda med bibliotekens service. 
Diskrepansen mellan hur man lyckats och nojdhetsgraden ar storst i Norrkoping. 

Av de heft 116_jda har de allra flesta lyckats (97% i Linkoping och 94% i Norrkoping) av de 
xa11ska ll(Hda har 67% lyckats i Linkoping och 83% i Norrkoping. De lite miss11<Hda har 
lyckats betydligt samre i Linkoping, dar bara 23 % lyckades med sina sokningar, an i Norr
koping, dar hela 89% lyckats med sina sokningar, men anda var ganska missnojda. De som 
va r mycket 111iss11ryda har alla utan undantag misslyckats med sina sokningar pa bada biblio
reken. 

Enkatsvaren visar ocksa en skillnad i attityd mellan de bada bibliotekens besokare. Anvan
darna i Norrkoping ger intryck av att inte vara lika 6dmjuka och respektfulla infor sitt bib
liotek som anvandarna i Linkoping var. Ingen kastade skulden pa sig sjalv for en misslyckad 
sokning i Norrkoping. Tvartom, man framforde sina klagomal utan omsvep. 

Svarsprocenten pa denna enkat var mycket lag for de bada biblioteken och den kan darfor 
inte ensam ligga till grund for nagon bedomning av hur referensanvandningen fungerar. Till
sammans med 6vrigt insamlat material har den dock sitt varde och bidrar till att bilden av 
referensverksamheten pa biblioteken blir tydligare. Har kommer ocksa brukarna till tals . .Hur 
fa de brukare an ar som tagit tillfallet i akt och framfort sina asikter om biblioteket, sa ar de 
varda att beaktas. Om man pa biblioteken forsoker avhjalpa de svarigheter som brukarna 
vittnar om, <leis i form av misslyckade sokningar, dels i form av framforda asikter om biblio
teket, sa kan biblioteken med sakerhet bli battre for anvandarna. 

I 0.5 Analys av bibliotekens informationstjanst 

Fragor i informationsdisken 

J Linkoping var fragor om enskilda objekt (typ 1) flest, tatt foljda av fragor om amnen (typ 
3 ). Dessa bada fragetyper dominerade stort och utgjorde tillsammans 71 ,5% av alla fragor i 
Linkoping. Rena faktafragor, dvs fragor dar besokaren kravt och ocksa fatt ett svar angaen
de nagot sakforhallande var fa, endast 34 st. I Linkoping lag endast det senaste numret av 
tidskrifler framme. 139 fragor som gallde tidskrifter rorde sig darfor framst om framplock-
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ning av aldre tidskriftsnummer ur narmagasin eller kallare. Arenden som rubriceras som 
''annan service" (fragetyp 9), som i Linkoping utgjorde 6,8% av alla fragor, gallde mestadels 
assistans vid den maskinpark som stod till allmanhetens forfogande. Bibliotekarierna fick 
hjalpa till med det mesta och vara allt ifran tekniker till undervisare i databassokning. Skon
litterar radgivning var en mycket marginell foreteelse i Linkoping. Endast 10 fragor av frage
typ 14 har registrerats. Skonlitterar radgivning kan ocksa dolja sig under fragetyp 1, under 
fragetyp 5 och i stor utstrackning betraffande talboksfragorna, som var 48 st. Bibliotekarien 
kan i samtliga fall foresla alternativ till efterfragade och utlanade titlar som besokarna fragar 
om. Sammantaget var anda den skonlitterara radgivningen liten. I Linkoping var det stressigt 
i informationsdisken och man her inte sa garna om hjalp att finna en bra bok att lasa, om det 
ar Jang ko. 

Hanvisningsfragor fanns av flera slag. Antingen hittade besokarna inte till ratt avdelning ef
tersom de inte kande till bibliotekets disponering av sina samlingar eller pa grund av omand
ringar (fragetyp 10). Det var dock vanligare att besokarna maste be om hjalp, darfor att de 
inte forstod klassifikationssystemet (fragetyp 4) och inte kunde ta sig fran katalog till ratt 
hylla. Inte sa sallan hade besokaren hittat det han/hon sokt pa datorn, men behovde anda 
hjalp att ga fran katalog till hylla. 88 st behovde denna hjalp i Linkoping. 8 fragor gallde 
hocker mm som inte fanns pa sin plats. Datakatalogen ar ibland inte helt tillforlitlig. Trots att 
katalogen sager att boken ska sta pa hy11an, sa gor den anda inte det. Orsakerna ar flera, 
oregistrerat svinn, felplacering, bruk pa plats. Att frageantalet var sa litet forvanade persona
len, som upplever letandet som bade tidsodande och besvarande. 

Hamtning av magasinsbocker, aldre tidskrifter an det sista numret, Ian av referensmaterial 
som forvaras i informationsdisken ( 12, 13 och 7 liksom bade fragor i 1,3 och 4 som leder till 
magasinshamtningar) ar exempel pa sadana arenden, dar besokarna maste be personalen om 
hjalp att ta fram dokumenten. Var for sig ar fragorna av dessa typer inte manga, men till
sammans med allt annat som sker i informationsdisken bidrog de till kobildning och stress, 
nagot som ofta karaktariserade arbetet i Linkopings informationsdisk. 

I Norrkoping dominerade ocksa fragetyperna 1 och 3 och utgjorde tillsammans 55,8% av 
alla fragor. Dominansen ar inte lika overvaldigande som i Linkoping. Rena faktafragor var 
fa aven i Norrkoping, 41 st ell er 1,3%, vilket ar samma andel som i Linkoping · 

Arenden av typ "annan service" var betydligt fler i Norrkoping an i Linkoping och var den 
tredje vanligaste arendetypen {17,4% av alla fragor). Norrkopings stadsbibliotek var vid 
undersokningstillfallet datoriserat i mycket hogre grad an Linkoping. Dessutom var katalog
terminalerna i Norrkoping inte riktigt lika enkla att handha som i Linkoping. Framst gallde 
annan service Internetdatorer, katalogterminaler, kopiatorer och Cd-rom (A-sok) som in
formationsdiskarnas personal maste hjalpa besokarna med. En storre maskinpark till allman
hetens forfogande kraver handledning och ger informationsdiskens personal fler arbetsupp
gifter. I informationsdisken forekom ocksa en he! de! forsaljning av disketter, pennor, pap
per, gallrade backer och vaxling. 

Hanvisningarna var ocksa fler i Norrkoping an i Linkoping, beroende pa samlingarnas for
delning pa tva plan. Vid undersokningstillfallet hade biblioteket dessutom infor en stor ut
stallning av giftspindlar fran Skansenakvariet flyttat hela tidningsavdelningen en trappa upp. 
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Fragor av typ 4 ( 192 st) av typ 10 ( 14 7 st) och 15 (17 st) utgjorde tillsammans 11 % av alla 
fragor. Skonlitterar radgivning spelade en storre roll har aven om andelen fragor av fragetyp 
14 ( 3 5 st) och fragetyp 5 ( 6 st) ar lag. F ragor av fragetyp 1 resulterade oft are i radgivning 
betraff ande skonlitteratur an i Linkoping och talboksservicen var har battre och utnyttjades 
mer. Har innebar merparten av de 88 talboksfragorna ocksa en hjalp med urvalet. Skonlitte
rar radgivning ar alltid mer eller mindre tidskravande. 

Sammanfattning 

Monstret ar detsamma i bada biblioteken. Det var tva typer av fragor som dominerade stort, 
fragetyp 1, dvs dar man fragar efter en speciell bok ell er forfattare och fragetyp 3, dar beso
karen soker litteratur om ett amne, en person och liknande. 

Rena faktafragor, dvs fragor dar besokaren kravt och ocksa ratt ett svar angaende nagot 
sakforhallande var fa. Arenden av olika slag som rubriceras som "annan service" var dar
emot overraskande manga i undersokningen. Ett storre inslag av apparater, datorer, kopiato
rer mm till allmanhetens forfogande kraver personalinsatser. De tva biblioteken skulle bada 
behova en receptionsdisk for allmanna upplysningar och forsaljning. Verksamheten i infor
mationsdisken skulle jag vilja likna vid en diversehandel, dar allt mojligt som inte galler 
upplysningar angaende bibliotekets medier kunde forekomma. 

Dominansen av de tva fragetyperna 1 och 3 ar ingen revolutionerande nyhet. Det brukar 
forhalla sig pa detta satt, visar ocksa andra undersokningar. I den undersokning som gjordes 
1959 vid nio forsoksbibliotek och Malmo stadsbibliotek, som redovisas i "Organisation och 
arbetsmetoder vid kommunala bibliotek"( 1960), dar man ocksa klassificerade fragor, domi
nerar fragor motsvarande var fragetyp 1. De utgor 43% av alla fragor och fragor motsva
rande var fragetyp 3 utgor knappt 29% av alla fragor, tillsammans 71,6%. I Uppsala
undersokningen(Projekt Floorence, 1995) utgor fragor av var fragetyp I (1 och 6) 21,8% 
och fragor motsvarande var fragetyp 3 23,3 % av alla fragor. De bada fragetyperna domi
nerar stort ocksa har. I Uppsala har bokbestandet tydligen annu svarare att racka till; 14,4% 
av alla fragor galler reservationer. Utan att vara direkt jamforbara (I Uppsala har man ocksa 
tagit med fragor angaende bestallda bocker, utan att det Iett till reservationer), kan inan 
konstatera att andelen reservationsfragor i Norrkoping, dar de endast utgjorde I% av alla 
fragor och i Linkoping, dar de utgjorde 2,2% av alla fragor, var betydligt 1agre an i Uppsa1a. 

Faktafragornas antal har blivit betydligt farre an pa 1950-talet. I undersokningen fran 1959 
var andelen 7,4%, dvs betydligt fler an pa vara undersokningsbibliotek. For bade Linkoping 
och Norrkoping var andelen 1,3%. Uppsalaundersokningen har ingen direkt jamforbar kate
gori fragor. Deras kategori 9, som utgor 5,8 % har en betydligt vidare definition an var och 
kallas ' 'fragor dar svar finns i uppslagsbok", vilket innefattar bade fragor av var kategori 3 
och 8. 

Jag anser att man idag valjer att tolka besokarnas fragor annorlunda an pa 50-talet. Det som 
1959 ansags vara en faktafraga, som bibliotekarien sokte svaret pa for att ge besokaren, tol
kas idag hellre som en amnesfraga. Bibliotekarien tillhandahaller inte svaret utan visar var 
besokaren sja1v kan finna svaret. Orsakerna till detta ar sakert flera . Ett tvang att rationalise-
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ra och en mer pedagogisk bibliotekarieroll gor att man understodjer och uppmuntrar till 
sjalvbetjaning och forsoker ge hjalp till sjalvhjalp. 

De fragor som orsakas av att besokarna inte hittar vad de saker ar manga och av flera typer. 
Antingen hittar besokarna inte till ratt avdelning pa grund av att man inte kanner till bibliote
kets disponering av samlingarna eller pa grund av omandringar (fragetyp 10). Det ar dock 
vanligare att besokaren maste be om hjalp, darfor att han/hon inte forstar klassitikationssys
temet (fragetyp 4) och inte kan ta sig fran katalog till ratt hylla. Fragor av fragetyp 15 ar fa 
och kan endast forekomma i bibliotek med datoriserad katalog. Fragorna galler hocker mm 
som inte finns pa sin plats. Trots att katalogen sager att boken ska sta pa hyllan, sa gor den 
anda inte det . Orsakerna ar flera, oregistrerat svinn, felplacering, bruk pa plats. Arendena 
upplevs som mycket besvarliga for personalen som maste agna tid at att !eta och inte sa 
sallan maste forsoka forklara for en besviken kund att boken inte tinns att Jana. Atskilliga 
fragor av fragetyp 1 och 3 har ocksa sin grund i att besokarna inte hittar vad de saker och 
darfor fragar personalen. Har orsakas fragorna framst av resursbrist. Det tinns inte efterfra
gade titlar i tillrackligt manga exemplar, alla hocker om populara amnen ar utlanade osv. 

En viss skillnad i servicestandard fanns mellan biblioteken. I Linkoping anvandes magasinet 
mer, eftersom biblioteket hade stora aldre samlingar och besokarna kande till det. Recensio
ner hade biblioteket i Link~ping 1%onge samlat och det visste bibliotekskunderna. Det visar 
sig bade i besokarnas eget bruk av recensionssamlingarna och i de antal forfragningar som 
man stallde i Linkopings informationsdisk. Samma forhallande galler for reparationshand
bockerna i Norrkoping. I Norrkoping tinns ocksa fortfarande en disk for skonlitteratur och 
talbocker och biblioteket kan darfor erbjuda en battre service pa dessa omraden, som utnytt
jades mer an i Linkoping. 

Protokollfragornas fordelning i amnesomraden(efter signum) 

Av de 2626 fragor som stallts i informationsdisken i Linkoping har 2046 forsetts med sig
num. 1614 av fragorna gallde facklitteratur, 432 gallde skonlitteratur. 166 fragor gallde 
svensk skonlitteratur (He), 135 gallde utlandsk skonlitteratur i svensk oversattning (Hee) .. 34 
fragor gallde engelsk skonlitteratur. For skonlitteratur pa ovriga sprak forekom fragor yt
tcrst sporadiskt. 

Av fackomraden tick de stora avdelningarna N, Q, 0 flest fragor (vardera 6,9 % av de 
klassiticerade fragorna) tatt foljda av I (6,4%) , P (6,2%) och G (5%). Pa avdelning N, Geo
grafi dominerade fragor om Sverige och det egna landskapet. I ovrigt gallde fragorna lander
fakta, ofta for skolbruk och resehandbocker om olika resmal. 

Inom avdelning O fordelade sig fragorna sa att Oh, Sociala fragor tick flest fragor, darefter 
kom avd Oe, Rattsvetenskap med 13 fragor. Pa avdelning Q var fragorna om Hem och hus
hall flest (Qc), foljda av Qd (mest om husdjur) och Qb, foretagsekonomi. Pa avdelning I var 
musikfragorna flest , foljda av konstfragorna. P hade sina fiesta fragor pa underavdelningen 
Pr (kommunikationer) och Pu (data). Avdelning G, Litteraturhistoria dominerades av bio
grafier over olika forfattare. Minst frekventerade var avdelningarna A, T och S. 
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Av de 3023 fragor som protokollforts i Norrkoping har 2178 forsetts med signum. 1731 av 
fragorna var faktafragor, 44 7 gallde skonlitteratur. 183 fragor gallde svensk skonlitteratur 
(He), 194 fragor om utlandsk skonlitteratur i svensk oversattning (Hee). 35 fragor gallde 
engelsk skonlitteratur. For skonlitteratur pa 6vriga sprak forekom endast enstaka fragor. 

Av faekavdelningarna var avdelning O den som fick tlest fragor. Har hamnade fragor om 
sociala forhallanden, fragor om !agar oeh forordningar, statistik och politik. Darnast kom 
avdelning Q. Fragor om hem och hushall, husdjur men ocksa om ekonomi hamnade har. Pa 
avdelning N efterfragades bade landerfakta for studier och arbete och resehandbocker. 
Manga intresserade sig ocksa for det egna landskapet, 30 fragor gallde Ostergotland. Pa 
avdelning P hamnade 6% av fragorna. Man fragade om bilreparationshandbocker pa Pra och 
databoeker pa Pu. Fartygskatastroferna, Estonia och Titanic dominerade fragorna pa avdel
ning Pre. Pa avdelning G var fragor om olika forfattare tlest. Kartavdelningen(A) anvandes 
inte alls . Kartor tittar man i pa avd N och inte sa sallan i telefonkatalogen, vilket framgar av 
kommentarerna i protokollen. 

Sam manfattning 

Fordelningen av referensfragorna i skonlitteratur oeh faeklitteratur skiljer sig mycket litet at 
mellan de bada biblioteken. I Linkoping rorde 79% av fragorna facklitteratur oeh 21 % 
skonlitteratur I Norrkoping gallde 80% av fragorna facklitteratur och 20% skonlitteratur. I 
undersokningen fran 1959 (Organisation oeh arbetsmetoder vid kommunala bibliotek 1960) 
gjorde man oeksa en uppdelning av referensfragorna i faek- och skonlitteratur, daremot ing
en ytterligare uppdelning i amnesomraden. De fragor som gallde facklitteratur dominerade 
oeksa 1959 och utgjorde 75%. I Malmo var de 82% av alla fragor. Nutidens situation skiljer 
sig alltsa inte sa mycket fran da. 

En jamforelse med nagon annan undersokning betraffande ytterligare uppdelning av referens
fragor i amnesomraden har inte kunnat goras. I Kalmarundersokningen gjordes aldrig nagon 
sadan sammanstallning. 

En jamforelse mellan de bada biblioteken visar en likartad fordelning med endast smarre dif
ferenser. Klassifikationssystemets stora avdelningar med tlera disparata underavdelningar N, 
Q och O samlade de fiesta fragoma och har dominerar arnnesfragoma, fragetyp 3. Ocksa P, 
I och G fick manga fragor pa bada biblioteken. Skillnaden mellan antal fragor pa olika 
fackavdelningar var sa sma pa de tva biblioteken att man inte kan dra nagra slutsatser pa 
grund av dem. Att avd E, pedagogik far 2,6% av fragorna i Linkoping mot 1 % i Norrk6-
ping, avd C, religion far 3,4% av fragorna i Linkoping och 2,5% i Norrkoping, som istallet 
har tler fragor pa avd 0 , 8,2% mot 7,3% i Linkoping och 4,4% pa avd U, naturvetenskap 
mot 3,2% i Linkoping ger ingen anledning till spekulationer om studenternas preferenser i 
den av traditionen klerikalt inriktade lardomsstaden kontra industristadens. Skillnaderna kan 
lika garna vara slumpartade och variera fran tid till annan. 
Fragefordelningen foljer alltsa det vanliga monstret, sa brukar det av erfarenhet vara. Mate
rialet innehaller sa till vida inget exceptionellt. Fiest fragor far stora disparata avdelningar, 
sma specialiserade far farre . 
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10.6 Analys av enkatresultat. Besokare i informationsdisken 

Linkoping 
For de allra fiesta besokare galler samma monster betraffande syftet med deras besok: Stu
derande av alla kategorier besoker biblioteket i studiesyfte, kategorin allmanhet besoker dar
emot biblioteket av privat intresse. Ytterst fa besoker biblioteket och soker information en
bart fo r sitt arbetes skull. De som uppgett att de sokt material for sitt arbetes skull har i all
manhet kommit i dubbla syften, for arbete och privat intresse, for studier och arbete. Beso
karna betygsatte ocksa den service de fatt i informationsdisken. De betygsatte den informa
tion de ratt, mangden information, och det svar man fatt samt personalen med betygen 
mycket bra, bra, ganska dalig och dalig. 

Den dominerande andelen positiva svar gor enkatresultatet svartolkat. Enkatsvaren speglar 
kanske inte all s besokarnas asikter om servicen i informationsdisken. Antalet ifyllda enkater 
ar fa. kanske har bara de mest positiva tagit sig tid att fylla i enkaten. Nagra fa mycket miss
nojda har visserligen ocksa tagit chansen att tala om vad de tycker, men de mycket positiva 
<lominerar stort . 

Vissa skillnader finns dock, som visar sig vid en narmare analys: 
174 st tyckte att allt var mycket bra. 13 var missnojda. 50 st var bade nojda och missnojda. 
141 st tyckte att allt var bra men inte utmarkt. De gav alltsa ett blandat bra betyg, men var 
inte fullt ut tillfredsstallda med allt . En del utdelade genomgaende betyget bra, medan andra 
varierade mellan betyget bra och mycket bra. Mest nojda var grupperna vuxenstuderande 
och allmanheten. Minst nojda var yngre studerande som gymnasister och grundskoleelever. 

I alla grupper faktiskt aven i den med helt nojda besokare framfordes samma klagomal. 
Kranglande datorer, langa vantetider och sur personal, sarskilt mot studerande, ar skalen i 
kommentarerna. Forutom en stressad och otrevlig personal klagade man ocksa pa ett obe
gripligt uppstallningssystem och inaktuellt och bristfalligt material, for gamla bocker mm. 
Telefonkontakt med bibliotekets upplysning fungerade inte tillfredsstallande. Biblioteksper
sonalen som alltid lat besokarna ga fore telefonen, hann nastan aldrig svara. 

Andelen studerande ar storre bland de missnojda an bland de nojda. I gruppen som avgett 
blandade omdomen ar dominansen som storst: 92 %, medan andelen studerande i gruppen 
mycket nojda stannar pa 62 %. Aven om missnoje med personalen ofta figurerar i kommen
tarerna, ar det inte personalen som adrar sig det storsta missnojet. I stallet ar man missnojd 
med det svar man fatt och darefter den mangd information man fatt. Aven de som ar nojda 
men inte heh nojda ger samst betyg at det svar och den mangd information de fick. 

Om vi med nagra fa ord ska forsoka tolka enkiitsvaren angaende servicen i informationsdis
ken i Linkoping, blir det alltsa sa har: I informationsdisken fick man som besokare en god 
information av pa det hela taget bra personal, men den miingd information man som besoka
re fick var otillracklig och svaret inte till fyllest. 

I Norrkoping besvarade 256 av de 334 7 registrerade besokarna i informationsdiskarna den 
enkat som lagts ut/ alternativt delats ut vid besoket i informationsdisken. De studerandes 
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andel ar storre i Norrkoping an i Linkoping, men fordelningen ar annorlunda, farre var uni
versitetsstuderande och fler var gymnasister och grundskoleelever. Nagra fa besokare kom i 
dubbla syften. Av de studerande som besvarat enkaten tankte 84% anvanda informationen 
for sina studier. AJlmanheten besokte biblioteket mestadels av privat intresse. Av de stude
rande hade 54% inte besokt nagot annat bibliotek fore besoket pa Norrkopings stadsbiblio
tek. 

Samma asikter om servicen i informationsdisken gar igen i alla grupper. Besokarna klagar i 
kommentarerna pa langa vantetider, en stressad och otrevlig personal och ett otillrackligt 
mediabestand. Kranglande datorer ar ocksa ett aterkommande klagomal. Restriktioner av 
olika slag retar alltid upp besokarna liksom avgifter. I Norrkoping har de tagit tillfallet i akt 
och framfort sina klagomal i enkaten. De negativa kommentarerna overvager darfor framfor 
de positiva, som ocksa finns . I de positiva kommentarerna framhaller man biblioteket som en 
traffpunkt, man rosar personalen och berommer datasatsningen. Besokarna vid informa
tionsdiskarna i Norrkoping ar overlag mer missnojda med service och personal an i Linko
ping. Samst omdomen far personalen, darefter den mangd information man fatt. Bast om
domen ger man den information man fatt men man ar anda inte sarskilt nojd med det svar 
informationen ledde fram till. 

Bilden av hur besokarna ser pa servicen i Norrkoping ar nagot annorlunda men ocksa mindre 
tydlig an den i Linkoping : besokarna i Norrkoping som besvarat enkaten bestar till storsta 
delen av yngre studerande. De studerandes andel i de olika grupperna stiger i takt med miss
nojet. Besokarna far bra information i otillracklig mangd och de ar darfor inte helt nojda med 
svaret den leder fram till . Personalen har ett stressigt arbete i informationsdisken och det far 
kunderna kanna av med missnoje som foljd . 

Sammanfattning 

De besokare i informationsdiskarna som fyllt i enkaten var overvagande positiva till servicen 
pa bada biblioteken. De som var missnojda med allt var fa, 13 av 378 i Linkoping och 17 av 
256 i Norrkoping. Helt nojda var betydligt fler, 174 av 378 i Linkoping och 84 av 256 i 
Norrkoping . Det fanns tva grupper till, en bestaende av dem som gav servicen ett blandat 
gott betyg, en del ansag de var mycket bra, annat fick endast betyget bra och en grupp be
staende av dem som var missnojda med en del av servicen och nojda med annat. 

Bade nojda och missnojda enkatbesvarare har kommenterat servicen och biblioteket. De 
kritiska kommentarerna ar fl er an de positiva och finns faktiskt aven bland dem som ger be
tyget mycket bra till allt . Detta galler for bada biblioteken, men pa Linkopingsenkaterna finns 
tler och langre kommentarer. Viljan att kommentera stiger i takt med missnojet pa bada bib
lioteken. Olika besokarkategorier tyckte olika om bibliotekets service och personal. Mest 
nojda var allmanhet och vuxenstuderande, de grupper som folkbiblioteken enligt sin folk
bildningstradition sager sig varna om och framst viii betjana. Minst nojda var studerande av 
olika slag, allra minst nojda var yngre studerande som grundskoleelever och gymnasister. 
Enkaten i Norrkoping besvarades av fler yngre studerande an i Linkoping och servicen i 
Norrkoping fi ck darfor sammantaget ett samre betyg av enkatbesvararna. 
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Enkatsvarens ringa antal och det faktum att enkatbesvararnas kategoritillhorighet inte var 
represcntativ for biblioteksbesokarna i sin helhet gor att man inte kan dra nagra slutsatser 
eller jamforelser av biblioteksservicens kvalitet pa de bada biblioteken. 

Nagot sager oss anda enkatsvaren. En hel del fanns att anmarka pa, nar det galler servicen 
och det fanns en hel del missnoje bland de bada bibliotekens besokare. De aterkommande 
klagomalen pa bada biblioteken gallde kranglande datorer, langa vantetider, en sur och stres
sad personal, inaktuellt och bristfalligt material och ett obegripligt uppstallningssystem, som 
gjorde det svart att hitta. 

Samst betyg pa bada biblioteken fick den mangd information man som besokare ratt och det 
svar man ratt, dvs det som besokarna faktiskt uppsokte informationsdisken for att fa. I un
dersokningen som redovisas i rapporten "Det har var svart"(Jansson, 1996) klarar bibliotek 
av den har storleken sina uppgifter samst av alla bibliotek i den undersokningen. 

I 0. 7 Bibliotekariernas anvandning av hjalpmedel i referensarbetet 

Anvandning av kataloger i referensarbetet 

Linkoping 
Arbetskatalogen var det dverlagset mest anvanda hjalpmedlet for bibliotekarierna i informa
tionsdisken. Trycket var stort pa bestandet, det visste varje bibliotekarie i informationsdis
ken. Risken var stor, att bibliotekarierna fick !eta forgaves om de inte forst sokt i katalogen 
och forvissat sig om att en bok inte var utlanad. Aven i amnessokningar anvandes katalogen, 
men preciserade sokningar pa utforliga katalogsigna forekom sallan. Ovriga kataloger an
vandes mer sparsamt, trots en central placering. Stiftskatalogema upptog atskilliga hyllmet
rar i omedelbar anslutning till informationsdisken, men anvandes nastan aldrig. Kortkatalo
gen over ostgotasamlingen hade sakerligen anvants betydligt mer om den inte varit placerad 
pa andra vaningen och pa grund av avstandet till informationsdisken i princip obrukbar. Ef
tersom man ocksa har en de! rena expeditionsarenden t.ex . reservationer om hand i infor
mationsdi sken blir man ocksa beroende av arbetskatalogen. 

Norrkoping 
Arbetskatalogen, som ocksa i Norrkoping var det mest anvanda hjalpmedlet for bibliotekari
erna, ger vagledning om placering (signum och huvuduppslag) och bestand, dvs mediers 
utlaningsstatus, om en bok finns inne, ar utlanad, bestalld, reserverad osv. Ofta borjar man 
med att titta i katalogen, men kataJoganvandningen varierar mellan olika bibliotekarier. Vissa 
anvande katalogen mer an andra. Ar man ny eller ovan i informationsdisken och inte kanner 
bestandet val, anvander man katalogen mer. En titt i katalogen motverkar dessutom onddigt 
spring till hyllan om man forst kontrollerar att boken/bockerna verkligen finns i biblioteket. 

En jamforelse mellan biblioteken 

Kataloganvandningen var mycket stbrre i Linkdping an i Norrkoping. Katalogen anvandes i 
34% av alla fragor i Norrkoping och i 52% av alla fragor i Linkoping. Deis beror detta pa en 
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viss standardskillnad mellan systemen, aven om de ar ratt lika till bade utseende och funk
tion . BTJ 2000 i Linkoping var dock snabbare och driftsakrare an Libra i de versioner biblio
teken da hade. Det finns skillnader ocksa i sokstrategier mellan olika bibliotek och olika bib
liotekarier. Libra anvandes mindre for amnessokningar an Btj 2000, som hade fler amnesord 
inlagda. Vissa bibliotekarier anvande i Norrkoping hellre Amnesordsregistret for att lokalise
ra bocker om ett visst amne an katalogen. Amnesordsregistret fann daremot nastan ingen 
anvandning alls i Linkoping, dar en snabbkoll i katalogen gick fortare . 

Bada biblioteken hade sina aldre samlingar tillgangliga i kortkataloger, som anvandes ytterst 
sporadiskt . Viii man att dessa samlingar endast ska ha musealt varde, samlas men inte an
vandas, sa kan man fortsatta att ha det sa har. Viii biblioteket daremot utnyttja hela sitt be
stand battre och gora det tillgangligt bade for besokare och personal, maste allt finnas i en 
datoriserad katalog antingen katalogiserat separat eller tillsammans med det moderna be
standet. Den anmarkningsvart laga anvandningen av ostgotasamlingen i Linkoping, vilket 
avspeglar sig i anvandningen av dess katalog (2 ggr), som egentligen borde vara av stort 
intresse for manga, berodde helt pa samlingarnas slutenhet och dess katalogs utseende och 
placering. 

Att studera bruk och anvandbarhet hos olika katalogsystem har blivit allt viktigare pa senare 
tid skriver Baker & Lancaster(s 181) inte minst nar man designar sina nya on-linekataloger. 
Denna studie ger mojligheter att jamfora de bada bibliotekens on-linekataloger och kortkata
logernas inetfektivitet ar tydlig. 

Databaser och ovriga hjalpmedel 

Pa bada biblioteken anvandes externa databaser endast i mindre utstrackning och biblioteka
rierna forsokte klara sig utan dem i gorligaste man. De anvandes 86 ggr i Linkoping och 51 
ggr i Norrkoping. Artikelsok anvandes mest, 52 ggr i Linkoping och 39 ggr i Norrkoping. 
Artikelsok kompletterar den egna katalogens bokurval med ett index over artikelreferenser. 
Inget av de bada biblioteken hade lagt in artikelreferenser i den egna katalogen, trots att 
mojligheten fanns . 

Burk-sok anvandes 26 ggr i Linkoping men bara en gang i Norrkoping, vilket berodde pa 
skillnader mellan systemen. Burksok gar latt att anvanda tillsammans med Btj 2000 men inte 
alls tillsammans med Libra, eftersom tangentbordet inte passar. Att Burksok trots allt hade 
liten anvandning ocksa i Linkoping forklarades med att Burksok ar for omstandligt och lang
samt for att vara effektivt i referensarbetet. Detsamma gallde Internetanvandningen. For 
langsam och opalitlig access och ovana hos personalen gjorde att Internet bara anvandes en 
enda gang i Norrkoping, trots placeringen av en sarskild Internet-dater i informationsdisken. 
1 bada informationsdiskarna var ett snabbt svar det som efterstravades, inte att fordjupa sig i 
fragorna och uttomma alla sokmojligheter. I den situationen har langsamma och omstandliga 
sokprocedurer ingen plats. Att sokningar i externa databaser inte ingar i informationsbeteen
det hos bibliotekarierna i dessa biblioteks informationsdiskar beror nog inte bara pa att det 
faktiskt gar langsamt och att tiden inte racker. Det kan ocksa bero pa som Baker och Lan
caster papekar 'att ickebrukare har uppfattningen att databassokningar kraver mer an de ger 
i utbyte - att kostnaderna overstiger nyttan '(s 276). Om databas- och Internetanvandningen 
ska bli en tillgang som hjalpmedel i referensarbetet for bada biblioteken i studien kravs dels 
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snabbare och enklare access dels mer utbildning och forandrade attityder hos bibliotekarier
na. 

Referenslitteratur 

Linkoping 
Aven om bibliotekarierna i Linkoping missat att fylla i protokollen ordentligt ett antal gang
er, ar resultatet anda detta: bibliotekarierna anvande referensbockerna i mycket ringa ut
strackning. 

Vagledning vid val av skonlitteratur forekom ytterst sallan i Linkopings informationsdisk, 
som var gemensam for bade skon- och facklitteratur. Inga bibliografiska hjalpmedel for detta 
andamal har darfor noterats i protokollen. Referensbockerna var i Linkoping placerade en bit 
bort fran informationsdisken, vilket sakert bidrog till den ringa anvandningen. Forutom upp
slagsverken var namligen de hocker, som forvaras i disken, de enda som anvants mer an en 
gang av bibliotekarierna enligt de noteringar de gjort i protokollen. 

Norrkoping 
Aven om en och annan titel kan ha glomts bort eller som skett nagra ganger, att biblioteka
rien bara har skrivit "div uppslagsverk", sa ar tendensen helt klar i Norrkoping ocksa: Per
sonalen anvander referensbocker i ringa utstrackning och i betydligt mindre omfattning an 
besokarna. 

Pa bada biblioteken hade referenslitteraturen liten anvandning som hjalpmedel for persona
len i referensarbetet. Referenslitteraturens placering har stor betydelse for om en referensbok 
ska bli anvand eller inte av personalen. Ar referenslitteraturen placerad langt bort, ar man 
som bibliotekarie mindre benagen att anvanda den. Sa var det i Linkoping, dar bibliotekari
erna anvande referenslitteraturen i betydligt mindre utstrackning an i Norrkoping. Den be
tydligt mer frekventa anvandningen av de bocker som pa grund av sin stoldbegarlighet place
rats i disken, tyder ocksa pa detta. 

En annan faktor som har en viss betydelse ar sakert den fortfarande vanligaste placeringen av 
referenslitteraturen i anslutning till tysta lasplatser, dar anvandningen upplevs som storande 
av dem som sitter dar. I handboken "Folkbibliotekslokaler" som utgavs av Kulturradet 1981 
start.ex.: "Av tradition har referenslitteraturen som regel placerats i sarskilda s.k lasesalar. 
Men utnyttjande av uppslagsbocker och annat referensmaterial sker ofta pa sa satt, att biblio
tekarie och fragare tillsammans soker ett svar. Forutom att bibliotekarien da maste intervjua 
den fragande, for att fa klart for sig vad fragan galler, ar det ofta vid sadana tillfallen som 
bibliotekarien har mojlighet att Iara ut nagot om tekniken "att ta reda pa". Det borde darfor 
vara sjalvklart att den tysta verksamhet som studium i lasesal innebar inte ska blandas med 
den Iivaktiga verksamhet som anvandandet av uppslagsverk horde vara." I Linkoping var 
referenslitteraturen placerad i anslutning till avdelningar med tysta Jasplatser. I Norrkoping 
har referenslitteraturen en i forhallande till informationsdisken mer central placering och 
tysta lasplatser hindrar inte bruket av den. Den anvands da mer av bibliotekspersonal och 
besokare, visar var undersokning. 
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AY bibliotekspersonal mest anvanda referensbocker i Linkoping och Norrkoping 

Ett begransat antal titlar inom nagra fa amnesomraden utgor personalens huvudsakliga 
hjalpmedel vad galler tryckta kallor i referensarbetet. En mer sporadisk och varierad an
vandning, inte minst sasongsbetonad, praglar i ovrigt de flesta av klassifikationssystemets 
avdelningar. 

Tabell 37. Mest anvanda referensbocker pa de bada biblioteken 

Linkoping Norrkoping 
Nation:ilencyklopedin 11 ggr 12 ggr 
Telcfonkatalogen I ggr 7ggr 

Bcromda bocker 5 ggr 2 ggr 

Forfattare i Yar tid 0 4 ggr 

Hcllstrand: Resan genom hist. 0 5 ggr 
A1nncsordsregistcr 5 ggr 22 ggr 
Fort sat t n ingsarbeten 0 7 ggr 
Sceligs lagerkatalog I g 6 ggr 
Litteraturhandboken Og 7 ggr 
Myggans nojesle:xikon 3 ggr 6 ggr 
Bonniers rockle:xikon 3 ggr 0 
Encyclopedia Britannica 3 ggr I g 

Den enda likheten mellan de bada biblioteken ar den flitiga anvandningen av Nationalency
klopedin. 

10.8 Analys av ovrig protokollinformation 

Svar utan hjalpmedel 

Liksom i studien fran Nacka och Linnestaden (Persson, 1995) kan man for biblioteken i Un
koping och Norrkoping konstatera att en star del av referensfragorna inte ar sarskilt kompli
cerade och inte ens kraver en kontroll i katalogen. Mest galler fragorna besvarade utan 
hjalpmedel, som i Linkoping utgjorde 18% och i Norrkoping 19% att visa besokaren till ratt 
hylla for att kunna finna en viss bok eller material om ett amne. Den lagre siffran for Linko
ping beror sakert pa att Linkopings bokbestand utnyttjades mycket och att bibliotekarierna i 
allmanhet behovde gora en kontroll i katalogen for att se om en enskild titel var utlanad eller 
inte och d%ormed inte behova soka forgaves pa hyllan. 
Viss radgivning, framst skonlitterar ingar ocksa i andelen fragor besvarade utan hjalpmedel. I 
Norrkoping besvarades 20 fragor av 35 av fragetyp 14 utan hjalpmedel. Skonlitterar radgiv
ning sker tydligen i star utstrackning utan hjalpmedel, trots att det produceras mangder av 
skonlitterara tips- och genrelistor. Har kravs dock av bibliotekarien framst fortrogenhet med 
de egna samlingarna. 

79 



Fragor besvarade med och utan hjalpmedel 

Hur manga fragor som besvarades med katalog, med sokningar i externa databaser, med 
hjalp av referenslitteratur och utan nagot hjalpmedel alls framgar av foljande tabell : 

Tabell 38. Fragor besvarade med och utan hialpmedel 

katalog 
externa databaser 

reflitteratur/klipp mm 
refavd"' 
svar utan hjalpmedel 

Linko ping 
52% 
3,2% 

4,7% 
2,7% 
18% 

Norrkoping 
34% 
1,5% 

8% 
1,8% 
19% 

* anvant referensavdelningen, men inte angett vilken/vilka titlar man sokt i. Eventuellt har 
man bara hanvisat besokaren till ett referensverk 

Tabellen visar katalogens overlagsna anvandbarhet som hjalpmedel. Ovriga hjalpmedel har 
endast en marginell betydelse for bibliotekarierna i referensarbetet. Resultatet bekraftas av 
andra undersokningar. Kalmarundersokningen (Hoglund, 1994) och studierna fran Nacka 
och Linnestaden (Persson, 1995) visar detsamma. 

Fjarrlan i informationsdisken 

Bada biblioteken har fa noteringar om fjarrlan i protokollen (23 i Linkoping och 19 i Norr
koping). De egna samlingarna var stora och bada biblioteken kunde hanvisa till andra biblio
tek i narheten (Linkopings Universitets olika bibliotek i Linkoping och Norrkoping, Halsou
niversitets bibliotek i Linkoping m.fl). Senare gjordes en undersokning av fjarrlanen pa bl.a. 
dessa tva bibliotek baserad pa fjarrlaneblanketter fran tiden oktober-november 95, dvs sam
ma tid som referensundersokningen gjordes. Resultatet redovisas i en rapport (Jauhiainen, 
1996). Under oktober/november 1995 fjarrlanades fran Linkoping 99 hocker och fran Norr
koping 117 hocker. Om vi delar denna siffra med fyra far vi antalet fjarrlan for en 14-
dagarsperiod, 29 i Linkoping och 25 i Norrkoping, vilket stammer ratt val med antecknirig
arna i protokollen. Filialbiblioteken formedlar ju ocksa fjarrlan. Storre an sa har ar inte 
fjarrlanevolymen ! 

Reservation er 

Antalet reservationer ar enligt protokollen inte sa manga, 182 i Linkoping och 68 i Norrko
ping. Detta betyder dock inte att bestandet racker val och att man darfor sallan behover re
servera. Daremot spelar avgiften en stor roll. Besokama avstar fran att reservera, darfor att 
det blir for dyrt att betala 10 kr for varje reserverad bok, i synnerhet som man maste betala i 
forskott det vittnar flera missnojda kommentarer i enkatsvaren om. I studien fran Nacka och 
Linnestaden (Persson, 1995) noterades hoga antal bestallningar och man papekar att "var 
och en av bestallningarna signalerar lantagarbnskemal som inte omedelbart kan tillfredsstal
las" och att det inte ar sarskilt roligt for bibliotekarien att hanvisa till vantan och koer. Man 
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konstaterar vidare att "upplevd stress ar mahanda starkare relaterad till uppgifter som inte 
kan losas fullt ut an till total arbetsvolym". 

Svar senare 
Antalet svar senare var lagt pa bada biblioteken men betydligt hogre i Linkoping an i Norr
koping vilket berodde pa ett mer anvant magasin och pa att man inte hamtade upp material 
ur magasinet mer an nagra ganger per dag. Besokarna tick alltsa vanta pa magasinsmateria
let. Under undersokningsperioden hade biblioteket ocksa bekymmer med att datasystemet 
inte fungerade vid nagra tillfallen, vilket ocksa foranledde flera svar senare. 

Pa bada biblioteken sokte bibliotekarierna besvara fragorna har och nu och det var den en
skilda bibliotekarien som svarade, inte biblioteket . Man lamnade alltsa inget efter sig till 
nasta i disken . Samarbete mellan bibliotekarier om hur referensfragor ska losas, forekom 
knappast alls pa biblioteken i undersokningen. De flesta fragor tog bara nagra minuter att 
besvara och man forsokte undvika langre fragor genom att instruera besokarna att !eta sjal
va. Ar detta ett vanligt beteende eller ej? Studierna fran Uppsala, Nacka och Linnestaden, de 
dolda undersokningarna i Norge och Sverige visar upp samma monster av ytligt informa
t ionsbeteende hos bibliotekarierna i referensdisken. Orsakerna ar dels nodtvang (koer) dels 
vana. 

Kan ej svara 

I Linkoping har bibliotekarierna antecknat i protokollen att de inte kunnat besvara fragan 4 
ggr och i Norrk6ping 8 ggr. Kan ej svara- kvoten ar sannolikt alldeles for liten. Jag tror inte 
alls att bibliotekarierna ar sanningsenliga i protokollen da de sallan foljde upp fragorna. Ob
servatorerna kunde konstatera att bibliotekarierna pa de tva biblioteken sallan eller aldrig 
gick for att fraga besokarna om de funnit vad de sokte, efter att de blivit hanvisade till en 
viss hylla eller bok . Endast om nagon aterkom till disken hjalpte man besokaren vidare eller 
brydde sig om att forsoka med en liten referensintervju, for att ta reda pa vad besokaren 
verkligen ville ha. En otillracklig bemanning med tidspress och langa koer som foljd ar 
framsta skalet till ett informationsbeteende, som gor att bibliotekarierna forsoker losa varje 
fraga sa enkelt, ytligt och lattvindigt som mojligt. Bibliotekarierna samarbetar inte heller : I 
samtliga fall i Norrkoping kan jag konstatera, att bibliotekarierna skulle kunnat besvara fra
gorna om de hjalpts at kollegor emellan. 

Finns ej 

Fragorna pa stora folkbibliotek har en stor spannvidd. Besokarna forvantar sig att det mesta 
ska finnas i smatt och stort, hogt och lagt. Biblioteken kan inte alltid leva upp till besokamas 
forvantningar och onskemalen gar utover de granser som finns for bestandet. All varldens 
telefonkataloger har man t.ex. inte pa svenska folkbibliotek, inte heller akademiska avhand
lingar pa specialomraden. En annan grans finns ocksa som vallar konflikter med besokarna, 
namligen gransen for vad som anses vara acceptabel kvalitet for skonlitteratur och viss 
facklitteratur. En del bocker viii bibliotekarierna inte skaffa, t.ex. de tvivelaktiga historiska 
romanerna om hjaltinnan Angelique. Denna grans har dock flyttats fram atskilliga ganger och 
den ar olika satt pa de tva biblioteken. Norrkoping anses " liberalare" an Linkoping. 
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,.Skonlitteratur pa folkbibliotek ska vara av god litterar och konstnarlig kvalitet och facklit
teraturen ska vara saklig" Denna sats aterfinns i manga svenska folkbiblioteks overgripande 
malsattningar och den genomsyrar fortfarande bibliotekariekarens uppfattning om mediabe
standens sammansattning. Det ar bibliotekarierna som bestammer vilka kriterier som avgor 
om en bok ar av tillrackligt god kvalitet for att inga i mediabestandet. Nar bibliotekarierna 
satter granserna, stodjer de sig pa recensioner i press och Bibliotekstjansts sambindningslis
tor. Perspektivet ar det professionella och brukarnas preferenser har inget med saken att 
gora. Dessa vet ofta inte alls var bibliotekets granser gar for ur kvalitetssynpunkt tillaten 
litteratur. Brukarna g6r inte samma bedomningar av kvaliteten som bibliotekarierna och 
konflikterna ar dagliga, visar observationer, enkatsvar och protokoll . Har skilde de bada 
biblioteken sig at - Norrkoping satte kvalitetskraven betydligt lagre an Linkoping i sitt bo
kurval. Anda forekom konflikter aven har. Norrkoping var ett bibliotek med delvis annor
lunda krav pa sig an Linkoping. Fler ur allmanheten och fler yngre stallde krav pa att den 
!itteratur de ville lasa skulle finnas. 

Svenska folkbibliotek satter granserna snavare an flera andra landers folkbibliotek. Jag har 
vid mina studiebesok pa folkbibliotek i Finland, Danmark, England och Tyskland funnit ett 
ur kvalitetssynpunkt betydligt bredare mediabestand. De svenska folkbibliotekens traditio
nellt betingade roll som allmanhetens smakdomare och smakforbattrare saknar motsvarighet 
i dessa lander. Aven om den etablerade folkbildningens grepp om folkbiblioteken slappnat en 
hel del pa senare ar kan, menar jag, just det har draget hos svenska folkbibliotek ses som en 
effekt av de folkbildningsideal, som pa go tt och ont fortfarande styr en aldrande biblioteka
riekar. 

I protokollen finns emellertid ocksa fragor som ror objekt som inte fanns men borde ha 
funnits, men dar det inte Jigger kvalitetsskal bakom avsaknaden. Bada biblioteken uppvisar 
stora brister i bestandet i forhallande till efterfragan. Bocker och artikelmaterial racker helt 
enkelt inte till . Hos bibliotekarier och biblioteksledning ar reaktionen, nar detta papekas, ofta 
liknojdhet och man viii inte garna inse problemets vidd. Medelsbrist har biblioteken tvingats 
leva med sa lange, och brister i bestandet har blivit sa vanliga, menar jag, att bibliotekarierna 
inte langre reagerar infor dem. Lika noga med kvaliteten pa mediabestandets dimensionering 
och aktualitet som med den litterara kvaliteten ar biblioteken inte. Det rader en stor bri~t pa 
vissa efterfragade avdelningar och medier, samtidigt som det ar gott om for gamla hyllvar
mare pa andra omraden. Gallringen ar ofta eftersatt. Att kundperspektivet saknas syns aven 
har. 
I protokollen finns ocksa fragor dar bibliotekarien inte vet vad det egna biblioteket har och 
darfor svarar "finns ej". Har brister det i kvalitet vad galler bibliotekariekompetens. Den som 
arbetar i informationsdisken, maste kanna till bibliotekets egna samlingar val. 

Kommentarer i protokollen 

Linkoping 
Oftast gallde kommentarerna hur bibliotekarierna gatt till vaga. Att bibliotekarien foljt med 
ut i hyllan for att visa, var bockerna star, finns det 234 kommentarer om. Att man visat, for
klarat eller instruerat t.ex. vid katalogterminal, A-sok, informerat om slaktforskning mm 
finns det 27 kommentarer om. 
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Manga ar ocksa kommentarerna om att en bok eller annat medium saknas. Besokaren har 
vant sig till informationen, darfor att han/hon inte funnit sokt objekt i biblioteket . Det kan 
finnas flera skat till detta, vilket syns i kommentarerna. Boken kan vara utlanad eller de fiesta 
bockerna i ett amne kan vara det, vilket 68 kommentarer vittnar om, den kan sta i magasin 
och foranleda magasinsbestallning (77 kommentarer), den kan saknas helt eller sta nagon 
annanstans an pa sin ratta plats, t .ex. bland nyligen aterlamnade bocker (22 kommentarer), 
inte inga i bestandet (6 kommentarer), foranleda inkopsforslag eller vara bestalld (6 kom
mentarer). Brister i bestandet irriterade bibliotekarierna, som garna kommenterade detta, 
t.ex. ''smrt att hitta lamplig litteratur ", ''ingen tra.ff'', "tang ko ", "al/a sex bockema utla
nade ·· osv. Hade biblioteket inte boken, kunde man dels Jana in fran eller hanvisa till en filial 
( 13 kommentarer), hamta boken i bokbussens forrad ( 14 kommentarer), hanvisa till andra 
bibliotek i staden (7 kommentarer), eller till bibliotekets forskarexpedition, dar ocksa Ostgo
tasamlingen fanns, en trappa upp (8 kommentarer) . 

Under undersokningsperioden kranglade biblioteksdatasystemet vid nagra tillfallen, vilket 
upplevdes som mycket besvarligt. Kommentarerna om datafel ar 54 st och kommentarerna 
om huruvida det gar att komma in i Burk-sok och A-sok eller inte ar 8 st . 

Norrkoping 
Kommentarer som galler backer och andra medier som av nagon anledning inte fanns att fa 
ar ofta forekommande. 287 kommentarer galler bocker och andra medier som ar forkomna 
eller utlanade, inte har inkopts till biblioteket, inte har anlant annu osv. Saknade var 26 enligt 
kommentarerna eller utlanade ( 185 kommentarer) medier. Bocker och andra medier som 
inte fanns i bibliotekets sortiment efterfragas ocksa (37 kommentarer), varav 7 foranledde 
inkopsforslag Exemplen pa att mediebestandet inte racker till ar manga och 22 kommentarer 
galler detta. Nagra exempel : 
vid fragan "Har ni kassettbocker" star kommentaren "magert utbud", om mjolkkor : "lite 
inne ", om forsranning: "ingen bok. blev A-sok". 
Sokningar i magasin i pool, kopia av artiklar i referensverk och klippsamlingar, inkopsfor
slag, hanvisningar till andra avdelningar, filialer samt A-sok ar exempel pa alternativa satt att 
hjalpa till nar bestandet inte riktigt racker till . Klipp anvandes ocksa i denna situation och 
man var olycklig nar ocksa klippen var forsvunna. Ibland blev bibliotekarien uppriktigt ·for
vanad over att boken faktiskt fanns till utlan och maste kommentera detta: "Boken fanns!" 
''Efte,jragad utredning fanns i1me ! " 
A-sok ar raddningsplankan i manga fall men tidsodande for bibliotekarien, som forst hanvi
sar till A-sok (16 ggr angivet i protokollkommentarema). Sedan maste bibliotekarien inte sa 
sallan visa hur en sokning i A-sok gar till (8 ggr). Sist men inte minst maste bibliotekarien 
hamta upp de tidskrifter i kallaren, som A-sok refererar till (50 ggr enligt protokollen). 

Ett skal att uppsoka informationsdisken ar att besokarna inte hittar vad de soker, dvs sam
lingarnas organisation. Besokarna hittar inte fran katalog till hylla, de hittar inte till ratt av
delning och de hittar inte till ratt hylla. Hanvisningarna at olika hall blir darfor manga, vilket 
aterspeglas i kommentarerna. Nar sokt objekt ar placerat bakom disken eller i magasin ar 
brukama helt beroende av hjalp fran personalen. 307 kommentarer har gjorts angaende 
hanvisningar till olika avdelningar och hyllor. 16 ggr har man hanvisat till andra instanser allt 
fran antikvariat till Vetenskapsakademin. 18 ggr har man hanvisat till filialer. 
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I Norrkoping gors magasinshamtningar kontinuerligt, i Linkoping hade man nagra hamtning
ar per dag. En hel del tidskrifter forvaras i magasin i Norrkoping, dar ocksa ett extra forrad 
av bocker finns, bokbussens pool. Rena magasinsfragor i Norrkoping var bara 11 st, men 
I 05 ggr till har enligt kommentarerna magasinsbocker och tidskrifter hamtats upp. 

Det ar mycket vanligt att bibliotekarien foljer med besokarna ut i hyllan for att visa var man 
kan finna backer i ett amne, enskilda titlar och forfattare. Detta sker enligt observationerna 
fler ggr an vad kommentarerna anger. 302 ggr har man antecknat att man foljt med ut i hyl
lan. Nar nagon fragat efter Panduro: Skit i traditionerna star det "sokte i mag ocksa. Medi 
hyllan. hck andra backer av Panduro ". lbland utvecklar sig sokandet till ett team-work 
mellan bibliotekarie och besokare: 
Vid fragan om hur man definierar ordet " socialgrupp" star kommentaren: "Limtagaren och 
jag 11.'tar pa refhyllan ' '. Till kurslitteratur ar man tveksam, sa t .ex. besvaras en forfragan om 
ett fj arrlan med kommentaren ''kurslitteratur - ej besta/11 ".' lbland har bibliotekarien ater
givit den komrnentar hon gett lantagaren: "For fa ex till 100-tals som harden som kurs/i1te
ra111r. F<'>rs<Jkte fcirklara alt Jet inte dr bib/iotekens uppgfft .. . Att folkbiblioteket inte ar na
got kursbibliotek illustreras av foljande exempel: I protokollet star ''Hjdlp alt hitta backer i 
n111 1•ctrcl11ad,·1eori e11/ig1 litteratur/ista" - med kommentaren 'Ti hade i11ge11 av bockema.1" 

Nar arbetet i informationsdisken mest bestar av att visa till ratta och ga till handa nar beso
karna letar information sjalva, nar en mangd ovidkommande sysslor dessutom maste utforas 
av diskpersonalen, upplevs informationsarbetet inte alltid sa meningsfullt . Nar det antligen 
kommer en fraga som kraver kompetens kan darfor bibliotekarien utbrista som i exemplet 
dar litteratur om Derffiinger efterfragas - "Antligen en rikfig jraga!" 

Hanvisning till hylla 

Kommentarerna om att bibliotekarierna foljt med ut i hyllan ar fler an de kryss i protokollen 
som visar att man hanvisat en besokare till ratt avdelning/hylla i Linkoping. Detta beror pa 
att det ar en stor skillnad pa att folja med och att bara peka ut hyllan, vilket man alltsa yt
lerst sallan gjorde dar. I Norrkoping ar kryssen daremot fler an kommentarerna om att man 
foljt med ut i hyllan. Att man har pekade mer an foljde med, beror pa alla rutinhanvisningar
na till fackavdelningen "en trappa upp" och de tillfalliga omflyttningarna pa grund av ut
stallning under undersokningsperioden. 

Nojd/ missnojd 

I Linkoping var bibliotekarierna nojda med sin insats i 1698 fragor, och missnojda bara i 
133 fragor . Missnojet galler brister i bestandet, bibliotekarien har inte hittat sokt objekt eller 
det fanns for litet i ett amne. Under undersokningsperioden kranglade katalogsystemet och 
var tidvis nerkopplat, vilket upplevdes som ett mycket stort irritationsmoment av biblioteka
rierna . Protokollkommentarerna vittnar ocksa om detta. 
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I Norrkoping har bibliotekarierna fyllt i att de varit nojda i 597 fall och missnojda i 108 
fragor. Bibliotekarien ar missnojd dels med att han/hon inte finner vissa titlar, inte kan svara 
eller att biblioteket saknar eller har otillrackligt med backer i ett visst amne. Brister i bestan
det orsakar med andra ord missnojet ocksa har. 

Pa bada biblioteken ar bibliotekarier i allmanhet nojda med sin insats. Hur sanningsenliga de 
varit, nar de fyllt i kolumnen nojd/missnojd, kan man fundera over. Ett kritiskt, analyserande 
forhallningssatt till sin egen arbetsinsats och till bibliotekets kvalitet ar inte det vanliga, vilket 
marks i protokoll och observationer. Anda ar kallan till det missnoje, som anda noterades i 
protokollen sjalva karnan i verksamheten och detta i samma utstrackning pa bada bibliote
ken - brister i mediabestanden. Arbetssituationen i informationsdiskarna pa de bada bibliote
ken var dessutom allt annat an tillfredsstallande med kobildning, underbemanning och Janga 
arbetspass och det inverkade pa svarens kvalitet. Det kande bibliotekarierna av liksom biblio
teksbesokarna. 

Besokare i informationsdisken enligt protokollen 

De 2095 besokarna i Linkopings informationsdisk, som kategoriserats av bibliotekarierna i 
deras protokoll , fordelar sig enligt bibliotekarierna sa har: 54% allmanhet och 46% stude
rande. Av dem som besvarat enkaten i informationsdisken var 69% studerande, 31 % till hor
de kategorin allmanhet . De studerande bar fyllt i enkaterna i storre utstrackning an allmanhe
ten, vi lket ocksa stammer med de observationer som gjordes vid undersokningstillfallet. Sa 
ar det ocksa i Norrkoping, dar de 213 7 besokarna utgor: 55% allmanhet och 45% studeran
de. Av enkatbesvararna i Norrkoping var 72% studerande och 28% allmanhet . 

Uppgifterna om besokarnas kategoritillhorighet ar dock osakra. Bibliotekarierna har gjort 
egna bedomningar av sina besokares kategoritillhorighet - de har sallan fragat vederborande. 
Yissa bibliotekarier fyllde inte i protokollet om detta, och av dem som fyllde i, sag vissa 
bara studerande framfor sig, andra bara allmanhet. De besokare som fyllt i enkaterna var fa. 
Hur representativa de var for besokarna i allmanhet, vet jag inte, vilket gor uppgifterna om 
kategoritillhorighet osakra. Uppfattningen att studerande av olika slag dominerar bland be
sokarna i informationsdisken som finns i flera andra undersokningar (Ett bildat folk, Projekt 
Floorence mfl) styrks darfor inte utan vidare av ostgotaundersokningens resultat. De osakra 
uppgifterna i protokoll och enkatsvar ar tyvarr motstridiga. Att studier ar huvudsyftet for 
besokarna ar dock mera sakert, ocksa en studerande allmanhet finner vagen till informa
tionsdisken. 

l 0.9 Analys av bibliotekariernas kundkontakter - bibliotekarieattityder 

Det har diskuterats vad dalig kvalitet i referensarbetet beror pa. Lancaster sager (Baker & 
Lancaster s. 248): "Only recently has a large enough body of data been amassed to show 
some consistent patterns. The data reveal that all other factors being equal, the librarian· s 
behaviour and knowledge are the strongest influences in determining whether a question will 
be answered completely and correctly". 
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Bada undersokningarna "Det har var svart"(Jansson, 1995) och "Finner biblioteket sva
ret')'"(Salvesen, 1995) tar upp bibliotekarieattityden som en av orsakema till den Jaga andelen 
korrekta svar. En aterkommande kritik galler bibliotekariemas passivitet. Var undersokning 
visar inte direkt pa att just passiviteten ar det stora problemet. Daremot paverkar stressen i 
informationsdiskarna pa bada biblioteken och tvingar fram ett ytligt informationsbeteende, 
som gor att bibliotekariema soker losa fragoma sa lattvindigt och pa en sa lag serviceniva 
som mojligt . Det ytliga informationsbeteendet blir sedan latt en vana och forekommer ocksa 
i mindre stressade situationer. William A Katz skiljer i sin bok "Reference services and refe
rence process'· fran 1987 pa tre servicenivaer i referensarbetet: 
I . Den minimala nivan, dar inga anstrangningar gors for att Iara ut eller informera 
2. Mellannivan, dar bibliotekarien gor en aktiv insats for att instruera besokaren att na fram 
till svaret 
3. Den maximala nivan, dar bibliotekarien tar fram hela svaret sjalv, om besokaren vill 

I var undersokning visar observationema, protokollinformationen och enkatsvaren att bib
liotekarierna framst anvander niva 1 och niva 2 och i princip aldrig niva 3. Katz papekar vi
dare att skotsel av referenstjansten pa lagsta serviceniva bara leder till missnoje och felaktiga 
svar. 

Mellannivan med hjalp till sjalvhjalp ar idealet for bibliotekariema, som inser omojligheten 
att hinna med en maximal serviceniva, och som forsvarar det med sin pedagogiska roll. Be
sokarna daremot skulle garna ta emot en service som gav dem svaren. Enkatema visar att 
brukama far service men inte i tillracklig grad. Vilken serviceniva besokaren far, minimal 
eller mellan-, bestammer bibliotekarien och det ar bibliotekariens vardering av besokaren 
som styr. Yngre studerande far en referensservice pa lagre niva an allmanheten. 

En serviceniva utover den minimala fordrar nagon typ av referensintervju. Pa folkbibliotek 
dar fragoma spanner over en star mangd disparata amnen ar referensintervjuer viktiga. Ty
varr ar det sallan tillfalle till annat an mycket korta referensintervjuer, visar undersokningen. 
Det saknas bade tid och intimitet. Oftast sker referensintervjun undervags till hyllan och den 
ar mycket korthuggen, bestaende av nagra fa repliker, som preciserar fragan. Nagot langre 
blir samtalen, som galler skonlitterar radgivning och hjalp med urval av talbocker. Mec;l ett 
ytligt informationsbeteende och en lag serviceniva foljer att bibliotekariema sallan foljer upp 
fragor . Endast om nagon aterkommer i disken och direkt begar det, sker en uppfoljning, 
visar observationema. 

Ett ska! till dalig kvalitet pa referenstjanst ar bristande kompetens hos bibliotekarier i refe
rensdisken. Som besokare kan man raka ut for bibliotekarier med olika kompetens, kvalifi
cerade referensbibliotekarier eller ovana. En del av de ovana ar tillfalligt inkallade, men 
sysslan som informationsbibliotekarie delar manga pa och for vissa bibliotekarier kan det 
ibland bli glest mellan passen. Om bibliotekarien sallan arbetar i informationsdisken och 
hans/hennes huvudintresse inte galler referenstjansten finns heller inte nagot storre intresse 
att analysera och utveckla den. 

Kundperspektivet har svart att sla igenom. Som bibliotekarie funderar man inte tillrackligt 
allvarligt pa vad som fungerar bast for besokaren. Bibliotekariema arbetar inte tillsammans, 
var och en stravar att skota sin del av referenstjansten pa egen hand och har och nu. Det 
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beror dels pa forsiktighet - man drar sig for att besvara sina upptagna kollegor, dels pa osa
kerhet - man viii inte avsloja sina svagheter for kollegoma. Servicen till besokarna skulle 
vinna pa samarbete. 

11.Diskussion och analys av metoden 

Referensundersokningar och darmed sammanhangande utvarderingsmodeller av bibliotekens 
referensverksamhet kan delas in i tre typer (Emerson, 1984). Den forsta typen innebar att 
man genom en undersokning forsoker fa en helhetsbild av de referenstjanster, som ett bib
liotek tillhandahaller och sedan funderar pa om de ar de ratta, om de utfors pa ratt satt osv. 
Uppsalastudien, studierna fran Nacka och Linnestaden, Kalmarundersokningen och Ostgo
taundersbkningen ar alla exempel pa den typen av undersokningar. Ett annat satt att under
soka referenstjansten ar att testa hur ett bibliotek klarar att svara ratt pa en viss typ av fragor 
och sedan jamfora resultatet med andra biblioteks resultat. Exempel pa den typen av under
sokningar ar den norska "Finner biblioteket svaret?"(Salvesen, 1994) och den svenska "Det 
bar var svart" (Jansson, 1995). En tredje typ ar att undersoka hur nojda brukarna ar med 
referenstjansten. Ostgotaundersokningens tva enkater ar exempel pa denna tredje typ av 
undersokningar. 

Anledningarna till att man valjer olika modeller kan vara flera; vilket syfte och vad man pa 
biblioteket viii anvanda undersokningsresultatet till, om aktuellt jamforelsematerial finns som 
man vill anvanda, kostnadsskal mm. Inte minst beror metodvalet pa hur man definierar refe
renstjansten. Om man valjer en vid definition och har som syfte att studera arbetsflodet for 
att eventuellt kunna rationalisera och effektivisera referenstjansten, valjer man garna den 
forsta undersokningstypen. Man forsoker da ocksa utvardera resultatet ur ett huvudsakligen 
managementinriktat perspektiv och favoriserar kvantitativa metoder. 

Om man daremot har en snavare definition av referenstjansten och ar intresserad av hur bib
lioteket i jamforelse med andra bibliotek klarar vissa, ofta begransade kvalitetskrav, anvan
der man den andra typen av undersokningar. Har utvarderar man resultatet ur ett professio
nellt yrkesmassigt perspektiv och ar mera intresserad av innehallet och utforandet an av en 
effektiv hantering. Metodema man valjer ar kvalitativa. Ingen av undersokningstyperna ger 
en fullstandig bild av referenstjansten. De har sina begransningar men de kan ocksa anvandas 
for att komplettera varandra. 

Vi kan ta de aktuella ovan namnda undersokningarna av bada typerna och jamfora dem med 
varandra. 

Faktafragor, rena upplysningsfragor, dar den som fragar viii ha ett svar och inte en litteratu
ranvisning tillhor de traditionellt sett 'ideala' referensfragor, som man garna utvarderar uti
fran <let professionella perspektivet, for att darigenom fa fram ett kvalitetsmatt pa det vikti
gaste i referensservicen. De dolda testerna, som redovisas i "Finner biblioteket sva
ret?"( Salvesen, 1994) och "Det har var svart"(Jansson, 1995) undersoker bada hur bibliote
ken klarar att besvara denna typ av fragor . 
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I Ostgotaundersokningen utgor faktafragorna endast 1,3% av alla fragor och aven om vi har 
tillampar en mycket snavare definition av faktafragorna, kan man konstatera att de overallt 
ar fa. I Nackaundersokningen (Persson, 1994) konstateras att de fragor, som dar kallas 
··upplysningsuppgifter ar fa och disparata" (s.7). Det kan darfor diskuteras om den har typen 
av undersokningar av faktafragors besvarande sager nagot om referenstjansten utover vad de 
direkt mater . Nagot storre varde har de bara om de gor det. Annars kan jag konstatera att 
aven om biblioteken forbattrar svarskvoten till 100 % korrekta svar pa den har typen av fra
gor, sa har de anda inte forbattrat referensservicen mer an hogst marginellt . 

De dolda undersokningarnas resultat ar spektakulara och kanske Jigger en stor del av deras 
varde i att de vacker intresse for referenstjanstens kvalitet och att det forodande daliga resul
tatet for biblioteken foranlett en strom av fortbildningsinsatser, debattinlagg mm. 

Den andra typen av undersokningar ar bredare upplagda, fokuserar inte kvaliteten pa svaren 
i forsta hand, utan viii ge en bild av vari referenstjansten egentligen bestar. De mater mer an 
bara en del av referensverksamheten och de ovan namnda svenska undersokningama 
(Uppsala, Nacka, Linnestaden, Kalmar, Ostergotland ) bidrar alla till att forsoka ringa in de 
verkliga problemen for svenska folkbiblioteks referenstjanst, som jag anser bottnar i resurs
brist med otillrackliga mediebestand, en pressad och otrimmad personal och otillgangliga 
samlingar. 

Ostgotaundersokningen forsoker fanga en bild av verksamheten bade i bibliotekens refe
rensavdelningar och i informationsdiskarna och anvander darfor observationer och protokoll
foring av pagaende arbetsprocesser som metod. Metoden ar inte invandningsfri . Den ar mer 
resurskravande an ett enstaka dolt test och insamlat material blir stort och svarbearbetat. En 
metod som bygger pa observationer och de inblandades egen protokollforing, kommer med 
nodvandighet att innehalla inslag av subjektivitet och felkallor. Inblandade kan gora fel, 
glomma, misstolka, lata bli att anteckna. Metoden fokuserar "inputs" (fragor, personal, kal
lor) mer an "outputs" (svaren och kvaliteten pa dem). Den " left-on-table"-metod som vi 
anvant for att mata bruket av referenslitteratur, har sina begransningar. Richard Rubin har i 
boken " In house use of materials in Public Libraries", 1986, konstaterat att man med denna 
metod undervarderar bruket och bara registrerar ungefar 50 % av anvandningen. Jag upp
skattar dock att det oregistrerade bruket inte ar lika hogt bar som pa Rubins stora ameri
kanska bibliotek. Vara bibliotek ar mindre och vi har haft en battre mojlighet att registrera 
anvandningen. Bortfallet beraknar jag till hogst 20 %. 

Delar i metoden har fungerat mer eller mindre bra och vid en kompletterande eller ny under
sokning, maste enkaterna utformas battre. Protokollsutformningen fungerade men bibliote
karierna saknade en kolumn, dar de kunde fylla i om de Jyckades eller inte. Delvis fyllde 
kommentarkolumnen denna funktion men inte helt . Protokollet maste alltsa revideras om det 
ska anvandas igen. Antalet insamlade fragor var onodigt stort och darmed svarbearbetat . Det 
hade formodligen rackt med nagra dagars protokollforing istallet for tva veckors. 

Metoden har bade kvantitativa och kvalitativa inslag. Den kvalitativa tolkningen av de 
kvantitativa matten som anvandningsgrad, Ian per besok har visat sig helt nodvandig. K vanti
tativa matt utan tolkning och jamforelser, sager ingenting om innehall och utforande av refe
ren sserv1 cen. 
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Triangulering, att anvanda flera overlappande metoder, for att fa fram en trovardigare bild 
har visat sig vara en framkomlig vag i undersokningen, nar delar av metoden(framst en
katundersokningarna) gett ett klenare resultat, an vi hoppats pa. 

12. Slutsatser och sammanfattning 

12. l Allmant 
Bada biblioteken tillhor som folkbibliotek de storsta i Sverige och har en total verksamhet av 
stor volym med manga besok och Ian, en mangd olika aktiviteter och stora mediebestand. 

Bada biblioteken har en lagre andel Jan per besok, an flera andra jamforbara bibliotek. Detta 
indikcrar att utlaningsverksamheten spelar en mindre roll pa dessa bibliotek an den skulle 
kunna gora. 
Jag: anser att bada biblioteken skulle kunna Jana ut betydligt fler bocker och andra medier, 
.9111 de bara fanns i samlingarna. 
An talet nyforvarvade hocker ar for fa for att racka till. Gallringen av aldre bocker ar otill
racklig. Tryckta medier dominerar fortfarande och vissa andra mycket efterfragade medier 
t.ex. musik-CD-skivor i Linkoping, fanns inte alls att Jana, annat t.ex. kassettbocker i Norr
koping fanns endast i mycket begransad omfattning. 

En hog andel besok ar bra endast om folk inte behover komma gang pa gang med oforrattat 
arende. Att se sig som samhallets vardagsrum forpliktigar inte till annat an att skapa en trev
lig miljo och det racker inte for bibliotek med ambitionen att informera och folkbilda. 

De bada bibliotekens referenstjanst har en stor volym med manga besok och arenden i in
formationsdisken. Koer forekommer ofta. 
\'arken bestand eller bemanning ar dimensionerade efter denna volym, utan framstar som 
otillr[ckli12a. 

Bibliotekens referenstjanst anvands mest av besokare som i kommer till biblioteket i syfte att 
stud era. 
Detta galler sammantaget for besokare i referensavdelningama och i informationsdisken som 
mestadels bestar av heltidsstuderande samt en studerande allmanhet. Detta faktum borde 
foranleda biblioteksansvariga till atgarder. Antingen forandrar biblioteken sin referenstjanst 
till storre anpassning till studerandes behov, eller forsoker man forandra referenstjansten sa, 
att ocksa en icke-studerande allmanhet finner den mer attraktiv. 

12.2 Referenssamlingarna 

Bada biblioteken hade stora och foga overskadliga referenssamlingar som anvands i ringa 
grad av bade besokare och personal. 
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Bada biblioteken hade en anvandning pa 7-8% totalt under undersdkningsperioden av refe
rensbestand, vars genomsnittliga alder ar for hog. Nyforvarven ar inte fa, men referensbe
standen fornyas anda inte i onskvard omfattning pa grund av bristande gallring. Fornyelsen 
av bokbestandet ar ca 5% arligen men den borde vara ca 10%. Aktualitet ar annars nagot 
som uppskattas av besokarna. 

Bibliotekens besokare anvander referensverken betydligt mer an personalen. 
Besokarna stod for en anvandning av 6-7 % och personalen for en anvandning av 1-2% av 
referenstitlarna. Placeringen av referenssamlingen spelar en stor roll for anvandningen. En 
oppen placering i narheten av informationsdisken okar anvandningen, medan en placering, 
dar referenssamlingen kringgardar en lasesal hammar bruket av den. 

Bibliotekspersonalens anvandning av alla hialpmedel utom den egna bibliotekskatalogen ar 
marginell. 
Bibliotekskatalogen anvandes i 52% av alla fragor i Linkoping och i 34% av alla fragor i 
Norrkdping. bvriga hjalpmedel, externa databaser, referenslitteratur, klipp mm anvandes i 
I 0,5 % av alla fragor i Linkoping och i 1 1 % av alla fragor i Norrkoping. Bibliotekskatalo
gen var pa bada biblioteken latt och snabb att anvanda, medan externa databaser var betyd
ligt langsammare och krangliga att anvanda. De kom darfor sallan i bruk och var inte till 
nagon verklig hjalp for bibliotekarierna i referensarbetet. 
Da var <let vanligare att inte anvanda nagra hjalpmedel alls, vilket bibliotekarierna gjort i 
18% av fragorna i Linkoping och 19% av fragorna i Norrkdping. Manga av de fragor sorn 
stalldes var av den arten att de mest gallde framtagning av litteratur ur hyllor och magasin. 
Da kom den egna katalogen i bruk eller bibliotekarien hamtade litteraturen utan att anvanda 
niigot hjalpmedel alls. 

Nagra fa referensverk anvands ofta. Det som anvants mest pa bada biblioteken ar allmanna 
encyklopedier och ordbdcker. Specialverk forblir staende pa hylloma. 
I dvrigt forekommer endast en sporadisk anvandning av verk spridd over klassifikationssys
temets olika avdelningar. 205 titlar av 337 anvanda tilarna har anvants endast en gang varde
ra i Linkdping och 333 av de 449 anvanda titlama har bara varit i bruk en gang vardera i 
Norrkdping. Placeringen av referenslitteraturen betyder mycket for hur manga titlar .som 
kommer i bruk liksom hur manga ganger de anvands. I Norrkoping, dar referenslitteraturen 
hade en mer strategisk placering, anvandes fler titlar. Aktualitet spelar ibland en viss roll for 
anvandningen. Norrkdpings nyare upplaga av Encyclopedia Britannica anvandes betydligt 
mer an Linkopings aldre. Annars betyder "kandisskapet" mycket for anvandningen och de 
gamla Svensk uppslagsbok och Bonniers Jexikon anvandes mycket. 

Bada bibliotekens referenssamlingar framstar i undersokningen som dverdimensionerade och 
daligt anpassade till brukarnas behov. 
Orsak er: 
Referenssamlingarnas sammansattning beror <leis pa bristande kunskaper hos bibliotekariema 
om hur besdkarna uppfattar och anvander folkbibliotekens referenstjanst <leis pa bristande 
kunskaper om referensverken. Eftersom bibliotekarierna sjalva anvander referensmaterialet i 
liten utstrackning ar de villradiga vid inkdp och ger sig inte heller tid att Iara kanna refe
rensverken ordentligt, sa att de kan anvanda dem sjalva och rekommendera dem till besokar
na. I sin villradighet friar de hellre an de faller och resultatet blir for manga och oanvandbara 
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referenstitlar. Samma orsaker ar det formodligen till att det finns sa manga halvgamla och 
inaktuella titlar, som besokarna ar hanvisade till att anvanda pa de bada biblioteken. 

Ur enkatsvaren kan man utlasa ett missnoje hos besokarna over mangden for gamma! och 
inaktuell information i referensbockerna. Det finns en hel de! nya referensbocker pa hyllorna, 
men de syns inte i mangden av gammalt material som borde ha gallrats bort . Besokarna kan
ner lika litet som bibliotekarierna till de nya verken och det blir de gamla valkanda med inak
tuell information man vander sig till med missnoje som foljd. Undantagen ar de allmanna 
encyklopedierna, dar framforallt Nationalencyklopedin ar popular bade bland besokare och 
personal . 

Biblioteken profilerade inte sina referenssamlingar i nagon storre utstrackning - de ar lika till 
sin sammansattning och bestar av kanda standardverk. Vissa skillnader fanns dock. I Linko
ping hade man liinge samlat recensioner och parmar med Btj: s recensionsservice stod da latt 
tillgangliga for besokarna. De anvandes ocksa mycket. I Norrkoping hade man till skillnad 
mot i Linkoping en valforsedd samling reparations- och verkstadshandbocker for olika bil
marken pa referensavdelningen - det visste besokarna och manga kom darfor dit for att an
vanda dem. Efterfragan kan bibliotek i viss man ocksa skapa. 

Slutsatsen maste anda bli att ett litet, visserligen begransat, men aktuellt och noga utvalt 
referensmediabestand ar battre an ett stort som i avsikten att hallas brett och tackande sa 
manga amnen som mojligt, med nodvandighet kommer att innehalla en he! de! foga aktuell 
information . 
En central fraga som man inte stallt sig pa dessa bibliotek i tillracklig grad ar om referensbe
standens sammansattning verkligen motsvarar de fragor som stalls. Ger de referensverk, som 
biblioteket har, svaren eller gor de det bara delvis eller endast i liten utstrackning? Nar de 
fiesta referensverken i biblioteket inte alls anvands, maste man fraga sig om det overhuvud
taget finns en koppling mellan det brukarna soker svar pa och de svar som bibliotekets refe
rensbocker kan ge. Handlar t.ex. bibliotekets forfattarlexikon om helt andra forfattare an 
dem besokarna viii veta nagot om? 

12.3 Dataanvandning 

Varken for besokare eller personal spelade IT vid undersokningstillfallet nagon storre roll 
som informationsbarare. 
Internet-datorerna var for langsamma och den anvandning av Internet hos brukarna som da 
observerades bade i Norrkoping och Linkoping var av ytlig karaktar, mest for nojes skull. I 
Norrkoping fanns en sarskild Internet-dator i informationsdisken, men den anvandes av per
sonalen bara for att losa en enda fraga under perioden. I Linkoping fanns inte Internet till
ganglig i informationsdisken. 

Bibliotekskatalogen och A-sok pa Cd-rom anvandes daremot garna. For A-sok var anvand
ningen pa bada biblioteken begransad till endast en dator for besokarna, vilket var klart otill
rackligt . Besokarna hade vid undersokningstillfallet inte tillgang till nagra andra databaser. 
Det hade daremot personalen, men deras anvandning var anda marginell . Externa databaser 
anvandes endast i 3% av fragorna i Linkoping och i 1,5% av fragorna i Norrkoping. Extema 
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databaser anvands inte i referensarbetet om uppkopplingarna ar for langsamma och handha
\'andet for komplicerat. I Linkoping fragade besokarna ratt ofta om en sokt bok fanns pa 
universitetsbiblioteket. Bibliotekarien hade mojlighet att soka direkt i universitetsbibliotekets 
katalog, men gjorde det ytterst sallan eftersom den var langsam och kranglig att anvanda. 
Bibliotekarierna avstod hellre fran att kunna svara. 

12.4 Bibliotekens informationstjanst 

Fragornas art, mangd och svarighetsgrad 

Undersokningen visar att en stor del av de arenden som besokarna kommer till informa
tionsdisken for att fa hjalp med ar enkla fragor som beror pa att besokarna har svart att hitta. 
Det beror dels pa att bestanden ar otillrackliga och att besokaren inte hittar efterfragade 
bocker och amnen pa hyllorna. Deis beror fragorna pa att samlingarna ar krangligt placerade, 
att klassifikationssystemet ar svart att forsta for besokarna och att det ar svart att ga fran 
katalog till hylla. lbland ar medierna placerade sa att besokarna maste be om hjalp att ta fram 
dem. i magasinet, bakom disk, i tidningsforradet. 

Manga av fragorna skulle inte behova stallas om man pa de har biblioteken forsokte arbeta 
mer utifran ett kundperspektiv. Atgarder i den riktningen ar en battre skyltning, oriente
ringstavlor i biblioteket, hyllhanvisningsprogram i katalogen, oppet magasin. Keer och fra
gor skulle ocksa kunna undvikas om bibliotekens besokare visste mer om bibliotek. Under
visning av grupper i bibliotekskunskap, instruktiva kurser i Internet- och databassokningar 
samt regelbundna visningar av biblioteket ar exempel pa insatser som da och da gors pa bib
lioteken, men som horde ske mer systematiskt, regelbundet och genomtankt. 

Det kravs ocksa en storre anpassning av inkopen till efterfragan. Manga av fragoma genere
ras av brister i bestanden. Efterfragade hocker finns i princip aldrig pa hyllan och bockerna i 
efterfragade amnen tar fort slut. Irritationen over detta ar tydlig bade hos besokare och per
sonal pa bada biblioteken. Den kommer till uttryck i besokarnas enkatkommentarer och i 
bibliotekariernas protokollanmarkningar. Bada biblioteken har otillrackliga mediaanslag men 
det borde anda ga att forandra inkopen inom befintliga ramar. Onskvart vore en djarvare 
profilering av mediabestandet an nu i riktning mot vad som verkligen anvands och mindre av 
kulturpolitiska hansyn i bokurvalet. Biblioteken horde undvika att kopa in hyllvarmare till 
forman for efterfragade titlar och amnen. 

A.lltfor manga arenden ror "annan service". For det mesta ror det sig om forsaljning, bok
ningar och maskinskotsel. Inget av dessa arenden har med referenstjanst att gora och horde 
inte expedieras i informationsdisken, som istallet borde renodlas som informationsdisk. 
Allteftersom mangden apparater (datorer, kopiatorer mm) okar till allmanhetens tjanst, vaxer 
behovet av ytterligare yrkeskompetens pa biblioteket. De traditionella yrkeskategorierna 
behaver kompletteras. Varje storre skola har en institutionstekniker, men sadana £inns sallan 
pa biblioteken. Anda ar biblioteken pa vag att bli teknikberoende kunskapsorganisationer. 
De kommer svarligen att klara sig utan teknisk support. 
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Antalet avancerade referensfragor, dvs fragor som kraver bibliotekarisk specialkompetens ar 
fa . Daremot kravs av bibliotekarierna i informationsdisken en fortrogenhet med och kunskap 
om de egna samlingarna, sa att de kan utnyttja befintliga resurser, for att snabbt "har och nu" 
kunna satta nagot material i handerna pa besokarna. Fortbildningsinsatser for personalen ar 
darfor mycket viktiga, sa att de kan utnyttja bibliotekens befintliga resurser battre. 

Man kan fraga sig varfor efterfragan pa avancerad referenstjanst pa folkbiblioteken ar sa 
liten. Finns efterfragan inte, darfor att besokarna tar for givet att svar inte ges? Stalls fragor
na nagon annanstans eller stalls de inte alls? Tyvarr ger inte var undersokning nagot svar pa 
den fragan . 

Bibliotekariekompetens och attityder 

.Stressen i informationsdiskarna pa bada biblioteken paverkar och tvingar fram ett ytligt in
formationsbeteende, som gor att bibliotekarierna soker losa fragorna sa lattvindigt och pa en 
sa lag serviceniva som mojligt . Hjalp till sjalvhjalp ar idealet for bibliotekariema, som inser 
omojligheten att hinna med en maximal serviceniva. Besokarna daremot skulle garna ta emot 
en service som gav dem fullstandiga svar. 

Enkatsvaren visar att besokarna far service pa bada biblioteken men inte i tillracklig grad. 
Vilken serviceniva pa referensservicen besokaren far, bestammer bibliotekarien och det ar 
bibliotekariens vardering av besokaren som styr. Yngre studerande far en referensservice pa 
Jagre niva an allmanheten. 

Med ett ytligt informationsbeteende och en lag serviceniva foljer att bibliotekarierna sallan 
foljer upp fragor. Endast om nagon aterkommer i disken och direkt begar det, sker en upp
foljning. Ett skat till dalig kvalitet pa referenstjanst ar bristande kompetens hos bibliotekarier 
i referensdisken. Som besokare kan man raka ut for bibliotekarier med helt olika kompetens, 
bade kvalificerade referensbibliotekarier eller helt ovana, som har sin huvudsakliga syssel
sattning nagon annanstans. For vissa bibliotekarier kan det bli mycket glest mellan passen. 
Bibliotekarier som sallan har pass i informationsdisken har inte bara dalig kannedom. om 
samlingarna, utan ocksa om hjalpmedlen. De kan inte soka i databaserna och hittar daligt i 
referensverken. Svaren de ger blir da ofullstandiga, med missnoje som foljd, vilket syns i 
besokarnas enkatsvar. 

Servicen till besokarna skulle vinna pa samarbete mellan bibliotekarierna i informationstjanst. 
Bibliotekarierna arbetar inte tillsammans, var och en stravar att skota sin del av referen
stjansten pa egen hand har och nu. Bibliotekarierna funderar inte tillrackligt allvarligt pa vad 
som fungerar bast for besokarna. Det horde inte vara den enskilda bibliotekarien som svarar, 
utan biblioteket. 

Referenstjanstens organisation 

Framfor informationsdiskarna pa bada biblioteken bildas ideligen koer och arbetet i disken 
kannetecknas av stress. Att arbeta som referensbibliotekarie ar manga ganger en otacksam 
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uppgift, nar arbetet mestadels bestar av att i en stressig situation svara pa rutinfragor, hamta 
i magasin, sta till svars for allt som inte finns, reservera och krava betalt i forskott for mate
rial , som egentligen borde finnas till hands. Nar en mangd ovidkommande sysslor dessutom 
maste utforas av diskpersonalen, upplevs informationsarbetet inte alltid sa meningsfullt. 

En forandring och omorganisation av referenstjansten behovs. Undersokningen visar bade pa 
inetfektivitet och brister i service till besokarna vid informationsdiskarna pa de bada bibliote
ken. 
Bemanningen av en informationsdisk ska inte avgoras av dess storlek utan av antalet besoka
re och arenden. Denna undersokning ger underlag for en battre dimensionering men det finns 
flera satt att berakna personalstyrkans storlek. Nagra matt som kan anvandas for detta ar: 
- antal besok per biblioteksanstalld 
- antal besok per personaltimme i yttre tjanst 
- antal arenden per bibliotekarietimme i yttre tjanst 

Vidare bor man di skutera fordelningen mellan inre och yttre tjanst och om en starkare priori
tering av yttre tjanst ar mojlig. 

Andra atgarder att forbattra situationen i och vid informationsdisken ar en flexiblare beman
ningsplan, bakjour, sarskild telefonjour och mojlighet att tillkalla extra personal for att losa 
upp tillfalliga koer. Biblioteket kan ocksa gora det enklare for bibliotekets kunder genom att 
till excmpel ha dygnsoppen informationstjanst for dem som har tonvalstelefon, oppet maga
sin, mojlighet for besokarna att reservera sjalva, katalog pa Internet mm. Det finns manga 
satt att forbattra bibliotekens kundkvalitet, vilka varken ar sarskilt dyrbara eller svara att 
g:enomfora. 

Jag tycker slutligen att man kan fundera pa om den typ av informationsdiskar som fanns pa 
de bada biblioteken vid undersokningstillfallet fortfarande ar andamalsenlig eller om infor
mationsarbetet skulle kunna organiseras annorlunda, t.ex. genom "golvbibliotekarier", dvs 
bibliotekarier som ror sig ute bland hylloma for att hjalpa besokarna till ratta. Manga biblio
tekarier kan vittna om alla de fragor de far undervags, nar de ror sig i biblioteket. Langt ifran 
alla besokare vagar sig fram till informationsdisken. Servicepunkter pa olika stallen i biblio
teket dar bibliotekarie och besokare tillsammans gor sokningar pa datorerna och en recep
tion tar hand om ovriga arenden och visar till ratta ar andra atgarder biblioteket kan prova 
for att gora informationstjansten effektivare och mer anpassad efter bibliotekskundernas 
behov. 

12.5 Folkbibliotekens uppdrag 

Det rader oklarhet angaende folkbibliotekens service till studerande pa olika nivaer. visar 
undersokningen. Traditionellt star folkbiblioteken fortfarande i folkbildningens tjanst och viii 
vara bibliotek i forsta hand for dem som saknar andra biblioteksresurser, framst undervis
ningsbibliotek. Grundskoleelever, gymnasister och hogskolestuderande raknas darmed inte 
t ill folkbibliotekens framsta malgrupper, vilket daremot vuxenstuderande och den odefinie
rade men disparata kundgrupp som pa folkbiblioteken benamns "allmanhet" utgor. Folkbib
liotekens medieurval och verksamhet ar anpassade efter denna "allmanhets" behov men det 
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ar studerande pa olika nivaer liksom en " studerande allmanhet" som dominerar bland biblio
tekens kunder och i stor utstrackning staller krav pa ett mediebestand som inte svarar mot 
deras behov. Att servicen till studerande betraktas som ett bekymmer av manga bibliotekari
er, syns tydligt i protokollinformationen och det hande inte sa sallan att studerande rakade ut 
for bade avvisande och mastrande bibliotekarier, som varken kunde eller ville ge de stude
rande den hjalp de behovde. 
Den kvalitativa nivan pa de bada bibliotekens service till sina besokare ar lagre an en an
passning till besokarnas verkliga behov motiverar. Att vara ett studiebibliotek istallet for ett 
forstroelsebibliotek staller hogre krav pa bibliotekets mediabestand och referenstjanst. Var
ken biblioteksledning eller personal har insett detta i tillracklig grad. 

En slutsats maste bli att biblioteken inte anpassar service och samlingar till de besokare bib
lioteken faktiskt har, och att det ar en i langden ohallbar situation. Darmed inte sagt att man 
maste anpassa hela sin verksamhet efter dem som staller de mest hogljudda kraven och 
glomma alla andra, vars behov inte ar sa klart uttalade. 
Ett otillrackligt mediebestand och en dalig kundanpassning drabbar inte hara de studerande, 
utan alla bibliotekens besokare. Alla inblandade vittnar om brister i mediebestandet, personal 
saval som besokare. Det syns i statistiken, det framkommer i enkaterna och i bibliotekarier
nas protokollinformation. Aven om bibliotekens foretradare framhaller dessa biblioteks fore
traden som studieplats, samhallets vardagsrum, motesplats och aven om biblioteken satsar 
offensivt pa IT, program, medborgarkontor, utstallningar mm, sa ar det anda dokumentsam
lingarna som biblioteken ar ensamma om att kunna erbjuda och som folk kommer dit for att 
ta del av. 
Slutsatsen maste bli att de bada biblioteken (det som sedan hande i Linkoping aktualiserar 
fragan) lyckades for daligt i sin karnverksamhet och att bada biblioteken maste se over sina 
medieanslag och sina rutiner for skotsel av mediebestandet. En bibliotekarie pa ett stort 
svenskt folkbibliotek ska inte forvanat behova fall a kommentaren: "Boken fanns inne ! ! " 

13. Avslutning 

Genom IT-utvecklingen star folkbibliotekens referensarbete sannolikt infor stora forandring
ar. Annu har inte elektroniska medier slagit igenom i referensarbetet, men forandringarna 
kan komma snabbt . Den referensverksamhet vi kartlagt i var undersokning ar gardagens inte 
morgondagens. Jag hoppas darfor att undersokningen blir en i raden och att den kan foljas 
upp om nagra ar. Denna undersokning liksom andra ger svar pa en del fragor men genererar 
ocksa en mangd nya. Ostgotaundersokningen och analysen av dess resultat ar managemen
tinriktad. Den ar inriktad pa hur biblioteken handskas med sin faktiska referensverksamhet. 
Den behandlar daremot inte referenstjanstens kanske innersta karna - varfor manniskor i 
vissa situationer soker sig till bibliotekets referenstjanst eller varfor de inte gor det. Hur kun
skapstillagnandets process hos individen sker i samspelet med det svenska folkbiblioteket, 
aterstar att ocksa att undersoka och analysera. I arbetet med uppsatsen har det for mig 
framstatt som allt viktigare att forska vidare pa individens mote med folkbibliotekens refe
renstjanst. 

Linkoping, 1997-02-18 

Elisabeth Axelsson 
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~ OBS ! Galler utnyttjat material i ref. arbetet BIBLIOTEK 
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Fra.gor KATAL DATABASER UTAN ~JARRL TELE SIGN 
HJALPM EJ LITT. TIDSKRIFTER SVAAA 

.. 

- -

-
( . 

-. . 
-

. 

-

. 
NTAL FRAGARE: 



/ - INAJ,!N f PA~ ~ATUM 
- ~~_J_~~~~~~~~~-'--~~~~~_.__~~~_J 

" TYPAVFRAGA 
-- LANT. HANv. • FAKTA LITI.OM ANNAN SVAR NOJD KOMlvlENTAR· . SER.VJ:CE SEN ARE KA1EGORI HYLLA 

• 

1--· . -

-

,....._ 

-

,....._ 

i--- -

-
' 

-
. 

-TA . 
,ANTAL FRAOOR: I 



BIBLIOTEK: . DATU~!: 

FRAGEFOR.vtULAR 

TILL DIG SOM SOKT BLA."\ffi REFERENSBOCKER.."\iA MEN INTI FRAGAT 
PERSONALEN TILL RADS. VI BER DIG ATT SVAR.A PA FOLJA}H)E FR.AGOR: • 

" 

A. Du sokte en speciell bok, svar pa en fraga eller annat och hinade vad Du sokte: 

Ange titel dar Du fann vad Du sokte. 

- --- - ------------------------------------------------------------------------------------------ .--------

B . Du sokte nairnt men fann inget svar: - -
Ange vilken speciell titel Du sokt eller inom vilket amnesomrade Du sob fakta . Precisera garna· 
fragestallningen. 

C. Sammanfanningsvis, hur frarngangsrik var Du i Din sokande idag? 

1. Helt nojd O 
2. Nagorlunda tillfredssta.lld O 
3. Lite missnojd O 
4. Mycket missnojd o 

_D. Du ar (kryssa alternativ): 

Universitets/HogskolesruderandeD 
Vuxenstuderande O 
Gymnasist O 
Grundskoleelev o 
AllmanheL o 

Du som ar studerande. 
Har Du forst sokt info i Ditt skol/kurs- eller hogskole/universitetsbibliotek? 

Ja O 
Nej O 



E. Yad skall Du anvanda informationen till? (k.ryssa alternativ) 
• 

For mina studier 
For mitt arbete 
Privat intresse 

0 
0 
0 

F. Fran vilken kommun kommer du7 . . . . . . . . . . .. .. ... . . .. ... . . . .. ... . . . .. .. .. . .. . . . . . . . ... . 

Anvand garna baksidan for ytterligare kommentarer. 

Var sna.11 och lamna formularet i brevladorna vid utlaningsexpeditionen eller informationsdisken. 

TACK FORD~ ivt:EDVERK.A...:."-; ! 
< 



BIBLIOTEK: DATUM: 

FRA.GEFOR,IULAR 

HJ.A.LP OSS A IT GORA BIBLIOTEKET BATTRE1 

Bedbm var referensservice, dvs den hjalp Du fatt i inforrnationsdisken att hitta bocker 
och tidskrifter eller svar pa en faktafraga Du stallt. 

mvcket ganska 
bra bra 

1. Fick information 0 0 
2. ~bjd med mangd info 0 0 
3. ~bjd med svar 0 0 
4. ~ojd med personal 0 0 

5. Fick du vama 0-5 min D 6-1 0 min D mer D 

6. Svar direkt') 0 senare Lo: 

7. Du ar: Universitets/hogskolestuderande O 
Vuxenstuderande O 
Gymnasist O 

Grundskoleelev O 
.AJ!manhet o 

8. Du ar studerande: 
Har Du forst sokt info. pa Din skol/kurs
eller hogskole/universitetsbibliotek? 

Ja O 
Nej O 

9. Jag anvande informationen: For mina studier D 
For mitt arbete O 
Privat intresse O 

Anvand garna baksidan for ytterligare kommentarer. 

daligt 
0 
0 
0 
0 

daligt 
0 
0 
0 
0 

Tack for din medverkan' Var snall och larnna formularet i brevladan ,.,; d la.neexpeditionen eller 
vid inforrnationsdisken. 

·- . - ---·· ----··-------··---- --- - ·· . ··- - - --- ---- -- -





Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar 
av fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges 
inom omradena bibliotek och infonnation, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningama har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande de! 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga Ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar Atta tenni
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
infonnationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infonnationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

tnstitutionen bibliotekshogskolan 

Hogskolan i Boras 
Biblioteket 

I 111111111111111 
16000 000094993 

) i Bods 
~ORAS 
16 40 00 
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Högkolan i Borås publikationsdatabas. 
 

Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006.  
 
Högskolans Bibliotek har utfört digitaliseringen på de exemplar som funnits i bibliotekets fysiska 
samlingar. De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Högskolan i Borås 
publikationsdatabas.  
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