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Abstract

This paper presents the background, aim and results of a small empirical study conducted in
the setting of a medical hospital library. The background is found both in the quality ambitions
of the medical professions and organizations and in the effort of medical libraries to show
their importance to the total quality of medical decision making. As a first step in the library's
quality process, the aim has been to identify quality performance indicators of value to library
users in their contact with a medical hospital library. The second step- to identify satisfaction
levels - is not included in this work. Another aim has been to compare the quality categories
in this small study with the generally accepted quality categories that emerged in the
comprehensive studies of Parasuraman, Zeithaml and Berry in which customers express their
expectations and perceptions of services.
This study is based on a small number of interviews with representatives from different user
groups within a hospital. The analysis is inspired by phenomenography which build on
perceptions of phenomena - in this case the phenomenon "quality". In the material from the
interviews five quality categories were identified. Compared to generally accepted quality
categories from the service sector none of these five categories were unique.
Important conclusions were that despite the homogeneity of the user group, expectations and
needs are different and vary from time to time. Consequently flexibility and individual treattnent
of library users are crucial if the library is to meet user expectations. But the material also
shows that despite access to modern technology users have very traditional perceptions of the
library seeing the library as a room. If libraries were to let only user expectations initiate
changes, it would lead to stagnation. It is not realistic to rely only on the knowledge or interest
of the users.
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FORORD
Mitt intresse for kopplingen kvalitet och bibliotek uppstod 1992 da jag deltog i den 8:e
Nordiska konferensen for Information och Dokumentation och horde Irene Wormell
tala om informationskvalitet under rubriken "Liability" - vem ar ansvarig for vad i
samband med produktion, formedling och fdrsaljning av information?
Sedan dess har jag i tankama haft manga infallsvinklar pa amnet kvalitet och bibliotek
men valde slutligen att som uppsatsamne undersoka vilka kvalitetskriterier som ar
viktiga for anvandama pa ett medicinskt sjukhusbibliotek.

Against that positivism which stops before phenomena, saying "there are only facts",
I should say: it is precisely facts that do not exist, only interpretations.
Nietzsche

1. INLEDNING
Denna uppsats speglar min egen inliimingsprocess och bestar av dels en genomgang av
litteraturen med avseende pa kvalitet inom servicesektom inklusive bibliotek dels en
intervjuundersokning som syftar till art ta reda pa vad rutinerade biblioteksanviindare
uppfartar som kvalitet i medicinsk biblioteksverksamhet.
Erfarenheter fran denna undersokning iir tiinkta att utgora bas for framtida
utviirderingar av kvaliteten i det medicinska biblioteket.

2.BAKGRUND
Sjukvarden iir kanske det tydligaste exemplet pa en organisation eller samhiillssektor
vars verksamhet bygger pa individuella beslut med vetenskaplig grund som skall
appliceras pa enskilda klienter. Bakgrunden till derta arbete om kvalitet pa medicinska
bibliotek finns bade i sjukvardens kvalitetsstriivan och i de medicinska bibliotekens
striivan art visa bibliotekens betydelse for den totala kvaliteten i sjukvarden. Jag har
diirfor valt att redan i bakgrunden redovisa ert antal studier som fdrsoker visa det
medicinska bibliotekets betydelse for kliniskt beslutsfattande - och diirmed bibliotekets
insats for helhetskvaliteten pa sjukhusen.

Fran den 1 j anuari 1994 giiller siirskilda fdreskrifter om Kvalitetssiikring i hiilso- och
sjukvard (SOSFS 1993 :9). Enligt dessa foreskrifter har all legitimerad personal inom
hiilso- och sjukvarden samt vissa andra befattningshavare skyldighet att delta i arbetet
med kvalitetssiikring inom den egna enheten. Kvalitetssiikring skall bedrivas
systematiskt och fortlopande och arbetet skall dokumenteras. Nar det giiller att
formulera kvalitetsmalen och bedoma kvaliteten rekommenderas jiimforelser med
andra liknande verksamheter for att underliirta kvalitetssiikringen. Gemensamma
indikatorer pa kvalitet och resultat iir idealet.
F oreskriftema giiller friimst den patientinriktade hiilso- och sjukvardsverksamheten. De
medicinska biblioteken omfartas inte av fdreskriftema utan fdrvantas bedriva eget
kvalitetssiikringsarbete.
Kunskapen om de medicinska bibliotekens betydelse for medicinskt beslutsfattande och diirmed bl a den medicinska kvaliteten - iir troligtvis inte siirskilt viii forankrad
utanfdr biblioteksviirlden. En undersokning av femton sjukhus i Rochesteromradet i
staten New York, avslojar att 80% av de deltagande liikama uppgav att de agerat
annorlunda i fraga om behandling av patienten som resultat av information de :fatt pa
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biblioteket. Nastan alla (96.5%) av Iakama havdade att biblioteksinformationen
bidragit till battre medicinska beslut (Joynt 1991 ).
Likasa skattar man biblioteksinformation hogre an bade rontgen- och
Iaboratorieundersokningar och diskussioner med kolleger. 85% rapporterade att
biblioteksinformation spar tid, 93% angav att biblioteksinformationen tillfort ny
kunskap vilken resulterad i besparingar for sjukhuset och forbattrat patientvarden
(Marshall 1992).
I Rochesterstudien konstateras ocksa att kvalificerade medicinska bibliotekarier med
stod av datorteknik kan Iokalisera och tillhandahalla relevant information bade
snabbare och med battre resultat an andra sjukvardsanstallda inklusive Iakare.
Andra studier (King 1987) och (Webster 1992) vittnar ocksa om de medicinska
bibliotekens avgorande betydelse for det kliniska arbetets kvalitet. Webster fragade
2091 sjukvardsanstallda om deras biblioteksanvandning och redovisade att 88% av
lakama och 69% av sjukskoterskoma ansag att biblioteket bidrog till att hoja kvaliteten
i varden. Websters resultat bekraftade Kings studie fran atta Chicagosjukhus som
visade att 95% av sjukhusens Iakare tyckte att biblioteksinformationen bidrog till att
hoja vardens kvalitet.
Med tanke pa de medicinska bibliotekens betydelse for medicinsk belutsfattande bor
det vara oerhort viktigt att halla hogsta kvalitet i de medicinska biblioteken. Nagon
undersokning av korrekta svar pa medicinska bibliotek har jag inte hittat men ett antal
undersokningar av referenstjanstens kvalitet pa olika folkbibliotek i Norden, USA,
England, Vasttyskland visar att biblioteken inte hittar svaren i mer an runt raknat 50%
med en skala fran 70% till 24%. Detta ar anmarkningsvarda siffror men kanske inte
jamfdrbara med verksamheten pa ett medicinskt bibliotek dar man som regel har en
anvandargrupp som staller stora krav och ar amneskunnig och kritiskt varderar
rimligheten i de svar som biblioteket ger.
En norsk undersokning (Salvesen 1994) visar tydligt att resursrika bibliotek har en
battre svarsfrekvens och ar mer korrekta i sina svar an sma bibliotek. I de fall dar
prestationsnivan var hogre an resursnivan var detta ett resultat av bibliotekspersonalens
goda installning och kompetens. Man drog darfor slutsatsen att bibliotekariens attityd
till referensarbetet betyder lika mycket som bibliotekets resurser. Foljaktligen tycks det
finnas all anledning att :1rbeta med kvalitetsutveckling och i synnerhet med utveckling
av personalens installning till servicekvalitet och kompetens.
Grunden for kvalitetstankande ar att ha en helhetssyn som inkluderar alla verksamheter
i organisationen. Primara och sekundara tjanster maste pa ett effektivt satt stodja
varandra. Det innebar att verksamheter som t ex laboratorier och bibliotek ar viktiga
komponenter i sjukhusmiljon som bidrar till att hoja totalkvaliteten pa sjukhusen.
Ett exempel pa sekundara tjansters betydelse for helheten sag man i samband med en
1996 ar utford utvardering av de svenska vardhogskolomas kvalitet dar aven
vardhogskolomas bibliotek granskades (Vardutbildningar i Hogskolan 1996).
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3. SYFTE
Att kvalitetsomradet ar komplicerat hanger samman med svarigheten att definiera och
avgransa begreppet kvalitet. Uppfattningarna om vad som utmarker god kvalitet skiftar
liksom installningen till behovet att varna om kvalitet. Kvalitetsutveckling ar en
process i manga steg med t ex intern uppfdljning, jamfdrelse med andra enheter, extern
uppfdljning (revision) samt eventuellt formellt godkannande (ackreditering).
Detta ar en lang och standigt pagaende process som dock fdrutsatter att man
identifierar angelagna omraden for utveckling, matning, analys och utvardering.
Mitt syfte ar att fdrsoka ta reda pa vilka kvalitetsindikatorer/parametrar som ar
vasentliga for representanter for de olika yrkeskategorier som anvander det
medicinska biblioteket pa ett stort undervisningssjukhus.
Carl Gustav Johannsen (1995) fdreslar ett angreppssatt i tva steg for att mata kvalitet:
Steg 1. Identifiera kundens/anvandarens kvalitetsparametrar. Passande teknik for detta
ar t ex gruppintervjuer med personer ur viktiga malgrupper s k fokusgrupp intervjuer.
Steg 2. Identifiera kundens/anvandarens nojdhetsgrad. Passande teknik ar en
undersokning omfattande intervjuer, enkater, observationer och elektroniskt
publicerade frageformular.
Alltfor ofta mater man pa bibliotek det man gor utan att ta reda pa vad man egentligen
bor mata. Syftet med detta arbete ar saledes inte att mata och utvardera befintlig
verksamhet i det egna biblioteket utan att fdrsoka identifiera kvalitetsvariabler som
uppfattas som viktiga av biblioteksanvandama i deras kontakt med ett medicinskt
sjukhusbibliotek. Tanken ar att inte ta for givet att de outtalade kvalitetsindikatorer
som bibliotekarieprofessionen generellt anser vara viktiga verkligen ar identiska med
biblioteksanvandamas krav. Dessutom finns det en distinktion mellan vad som
verkligen ar kvalitet och vad som uppfattas som eller upplevs som kvalitet.
De kvalitetskategorier som framkommer i detta arbete kommer sedan att jamfdras med
de kvalitetskategorier som utkristalliserade i Parasuraman, Zeithaml och Berrys
omfattande studie av vad konsumenter/anvandare utgar ifran de nar de formulerar sina
fdrvantningar och upplevelser av tjanster. Detta for att ta reda pa om
utvarderingsinstrumentet SERVQUAL for matning av tjanstekvaliteten, som den
uppfattas av kunden, gar att anvanda pa medicinska bibliotek.

4.METOD
Metoden jag anvander mig av ar lost strukturerade djupintervjuer. Djupintervju innebar
att intervjuaren samtalar med individuella respondenter och forvantas fanga upp
intressanta uttalanden eller antydningar som dyker upp under samtalet. Man behaver
inte pa forhand faststalla antalet intervjuer utan fortsatter till dess att man bedomer att
att mattnad intratt genom att ytterligare intervjuer endast ger ett marginellt
informationstillskott .
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Anledningen till att jag valt att gora intervjuer med enskilda personer i stall et for att
1
gora fokusgruppintervjuer som ar den etablerade metoden for att identifiera
kvalitetskriterier inom servicesektom, ar framfor allt att jag inte sett det praktiskt
genomforbart, att inom ramen for ett mindre arbete som detta, kalla samman grupper
som skall ledas av en professionell moderator/intervjuare vilket rekommenderas i
metodlitteraturen (Markey Drabenstott 1992).
Att i stallet lata anvandarna fylla i enkater vore att nonchalera vad Carl Gustav
Johannsen kallar steg I (se ovan) da det styr anvandama mot fordefinierade kriterier
som inte lamnar utrymme for fria tankar och uttryck dvs man lyssnar egentligen inte pa
anvandama.
For att fa svar pa fragan om vilka kvalitetskriterier som prioriteras av anvandarna pa
ett medicinskt sjukhusbibliotek anvands saledes lost strukturerade djupintervjuer.
Metoden for att :fa reda pa vad de medicinska bibliotekens anvandare uppfattar som
kvalitet pa det medicinska biblioteket ar rent kvalitativ. En kvantitativ metod kan forst
bli aktuell i samband med utvardering av biblioteksanvandamas nojdhetsgrad.
4.1 Kvalitativ analysmetod.
Att en metod ar kvalitativ innebar att den handlar om hur man skall karaktarisera nagot
eller hur man skall gestalta det.
Det centrala i kvalitativa metoder ar att man forsoker finna de kategorier,
beskrivningar eller modeller som bast beskriver nagot fenomen eller sammanhang
medan andra (kvantitativa) metoder inriktar sig pa att arbeta med pa forhand givna
kategorier och soka beskriva omvarlden genom matning eller testning. Har varierar
emellertid aven olika kvalitativa metoder.
Till exempel syftar fenomenologisk forskning till att beskriva manniskors upplevelser
av fenomen. Det kan vara fragan om kanslor men ocksa andra mera konkreta fragor.
Man onskar utrona vad som ar essensen dvs det som ar omojligt att sortera bort fran ett
fenomen. Pa sa satt blir fenomenologiska undersokningar analyser av vad som ar det
yttersta fundamentet i de begrepp vi anvander och de upplevelser vi har. Man forsoker
att i analysen tillfalligt se bort fran de forklaringar och teorier man har om det som
skall analyseras for att komma till den "rena" upplevelsen.
Hermeneutiken, daremot, gor sina beskrivningar inom ramen for en tolkningsteori t ex
marxistisk eller psykoanalytisk teori.
Arbeten som utfors med kvalitativ metod spanner over ett vitt falt av studier. Det firms
exempel pa studier av frammande kulturers forestallningar om ekonomi och religion
och studier av hur manniskor upplever vissa situationer.
Datamaterialet kan vara av manga slag t ex observationer, intervjuer, brev och bilder.
Aven kombinationer av olika material forekommer.

I

Gruppintervjuer innebar att ett tiotal personer samlas till en diskussion i ca tva timmar. Den amerikanska
benamningen "focus groups", som givit upphov till att vi i Sverige talar om fokusgrupper, indikerar att gruppens
diskussion fokuseras pa en eller ett par fragor.
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4.2 Den fenomenografiska ansatsen
Ovan namnda analysmetoder ligger till grund for den fenomenografiska ansatsen som
jag forsoker tillampa i detta arbete.
Fenomenografin har inte utvecklats inom en uttalad teoretisk referensram eller i direkt
anslutning till en bestamd filosofisk idetradition utan den ar empiriskt utprovad. Den
har vuxit fram ur de metodologiska erfarenheter som erholls inom flera kvalitativt
orienterade forskningsprojekt som bedrevs av en grupp forskare vid Institutionen for
pedagogik vid Goteborgs universitet. I samband med att gruppens forskningsomrade
skulle beskrivas, introducerades termen fenomenografi 1981 av Ference Marton.
Kvalitativ metod i allmanhet handlar om hur man gestaltar nagot dvs hur man kan gora
en sa god beskrivning av ett sammanhang som mojligt.
I fenomenografins speciella fall handlar det om manniskors satt att uppfatta sin
omvarld. Man beskriver uppfattningar. Grundlaggande for ansatsen ar distinktionen
mellan hur nagot dr och hur nagot uppfattas vara.
Fenomenografens arbete skall var en empiriskt grundad beskrivning av olika satt att
uppfatta omvarlden. Den ar empirisk eftersom den utgor ett forsok att analysera och
beskriva vad ett antal manniskor sagt vid en intervju. Analysen innebar saledes att man
beskriver hur manniskor faktiskt uppfattar omvarlden.
Staffon Larsson (Larsson 1986) sammanfattar det fenomenografiska forskningsobjektet
pa fdljande satt: "Vi vill beskriva hur fenomenen i omvarlden uppfattas av manniskor,
detta innebar att vi ar ute efter inneborder i stallet for forklaringar, samband eller
frekvenser. Detta innebar ocksa att vi har valt att beskriva hur nagotframstar for dessa
manniskor och inte hur nagot egentligen ar".
Fenomenografins sardrag kan aven sammanfattas enligt foljande:
1. Forskningsobjektet - hur omvarlden ter sig for manniskor
2. Utgangspunkt ar intervjuer med manniskor - den empiriska grunden
3. Stravan efter att beskriva skilda satt att forestalla sig nagot - variationen i kvalitativt
skilda uppfattningar av ett fenomen
4. Beskrivningskategoriema ar bundna till det unika innehall som beskrivs och
representerar fundamentala skillnader i satt att uppfatta nagot - uppfattningsnivan
(Larsson 1986)
Larsson definierar uppfattning pa fdljande satt:
"Uppfattningen star ofta for det som ar underfdrstatt, det som inte behover sagas eller
som inte kan sagas, eftersom det aldrig varit fdremal for reflektion. Den utgor den
referensram inom vilken vi samlat vara kunskaper eller den grund, pa vilken vi bygger
vara resonemang".

4.3 Intervjun/datainsamlingen
Nar man arbetar med kvalitativ metod kan datainsamlingen vara av olika slag. Man
kan ocksa kombinera olika datainsamlingsmetoder.
Inom den fenomenografiska ansatsen har intervjuer varit basen framst med tanke pa
syftet att fa reda pa hur nagon uppfattar ett visst fenomen.
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Intervjuplanen skall vara till synes lost konstruerad men strukturerad under ytan. Ett
antal val avgransade fenomen som intervjupersonema skall utveckla sina tankar om
under intervjuns forlopp ingar. Vissa fasta ingangsfragor dvs fragor som skall leda in
pa ett nytt fenomen och alltid stallas pa samma satt till alla intervjupersoner. Utifran
dessa ingangsfragor skall ett samtal foras som fordjupar intervjuarens fdrstaelse for
den intervjuades uppfattning av - i det bar fallet - fenomenet kvalitet sa langt mojligt.
Till hjalp for intervjuaren skall det finnas en checklista over vasentliga aspekter som
det bor finnas uttalanden om.
Antalet intervjuade personer i fenomenografiska undersokningar bar varit mellan 20
och 50. Lampligt antal sags vara en bedomningsfraga.

5. KVALITETSBEGREPPET
Kvalitet ar ett mangdimensionellt begrepp som ar svart att definiera. Olika sorters
kvalitet kraver olika definitioner och i synnerhet tjanstekvalitet ar beroende av att
manga faktorer skall stamma samtidigt. Att mata antal besokare eller anvandare ar
enkelt. Daremot ar det svart att uppskatta en resurs som personalens tysta kunskap eller
kundens uppfattning om vilka krav som kan stallas pa verksamheten.
Nar man talar om kvalitet bor verksamhetens syfte och mal liksom malgrupp
definieras. Vad som menas med god kvalitet ar inte sjalvklart och nagon klar definition
finns inte. Bedomningen ar till viss del subjektiv och kan darfdr tolkas pa olika satt av
olika individer eller av samma individ vid olika tillfiillen.

5.1 Definitioner
Enligt den svenska standardiseringskommissionens (SIS) definition ar kvalitet "Alla
sammantagna egenskaper hos en produkt som ger den fdrmaga att tillfredsstalla
uttalade eller underforstadda behov". I denna definition satts likhetstecken mellan
produkt och tjanst. "Alla sammantagna egenskaper" innebar en holistisk syn pa kvalitet
dvs det handlar inte om nagra isolerade transaktioner utan om ett koncept. "fdrmaga att
tillfredsstalla" innebar att man satter kundens behov i centrum och "uttalade eller
underforstadda behov" indikerar att kunden inte alltid kan artikulera sina onskemal och
att den person som tillhandahaller nagon tjanst darfor aktivt maste fdrsoka tolka
behoven och kontinuerligt forbattra sin empatiska formaga.
Enligt manga kvalitetsforskare ar kvalitet fdrknippat med en kansla av
behovstillfredstallelse, utlovad kravuppfyllelse, god overensstammelse mellan de
fdrvantningar en person kan ha pa en tjanst och hur tjansten utfors. Totalkvalitet ar ett
begrepp som omfattar produkten och all service som ar forknippad med den t ex
tillganglighet och bemotande.
Carl Gustav Johannsen (Johannsen 1995) poangterar att det aven finns "extended
quality" dvs kvalitet som overtraffar kundens forvantningar men att extended quality
tenderar att snart bli forvantad kvalitet. Som exempel pa detta namner Johannsen
faxleveranser som tidigare var extended quality men idag ar en forvantad service.
Bo Dahlbom (Dahlbom 1993) gar annu Iangre i sin definition av kvalitet och havdar att
kvalitet ar en utmaning, nagot man stravar efter men aldrig nar. Kvalitetmal maste
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emellertid definieras for att man skall kunna uppfatta vilka brister det finns i
verksamheten.
Detta ar ett urval av de manga definitioner som finns pa vad som utgor kvalitet inom
servicesektorn. Att jag valt ovanstaende definitioner beror pa att de tillsammans ger en
mer nyanserad bild av vad kvalitetsbegreppet bor omfatta pa bibliotek.
5.2 Kvalitet som trend?
K valitetsbegreppet avfardas ofta som nagot vi alltid har iignat oss at eller en tillfallig
trend eller modenyck i tider diir influenser fran niiringslivet paverkar den offentliga
sektorn.
Hur uppstar da en trend och vad fdrklarar trendbyten?
Patrick Wilson (Wilson 1983) havdar att vi tar efter dem som vi anser vara vara
auktoriteter eller fdrebilder dvs personer vars asikter och handlingar vi ser upp till och
respekterar som goda fdredomen .
Ett trendbyte sker niir nagon andrat installning till nagot och far andra med sig. Trycket
blir sa smaningom sa stort pa dem som inte anpassat sig till det nya annu, att de
kanner sig tvungna att ge vika, om inte forr sa niir deras synsiitt uppfattas som
otidsenligt eller till och med lojligt.
Det handlar inte enbart om att gora vad andra gor utan om en process diir man kommer
att fdredra en ny inriktning. Sen beror det pa hur lyhord man ar och vilken stallning
man har i informations-/kommunikationskedjan hur snabbt man uppfattar signalerna
om att en fdrandrin g ar pa gang.
Trendbyte kan vara att massfenomen. Ju storre antal personer som iindrar inriktning
desto storre krav pa foriindring. I mindre sammanhang som t ex fdriindringar pa
bibliotek handlar det snarare om vilka personer som visar vagen. Ar det personer man
tidigare haft stort fortroende for, iir det troligtvis liittare att ta till sig den nya trenden an
om forandringen uppstar i obekanta sammanhang.
Det iir svart att ifragasiitta eller fdrutsaga trendbrott och nagon logisk fdrklaring till
foriindringar och trendbyten finns inte. Detta galler bade intellektuella, etiska och
estetiska fdrandringar. Inte heller finns det argument som generellt rattfardiggor en
fdrandring. Forandring iir saledes varken rationell eller irrationell. Socialt tryck eller
grupptryck har stor betydelse.
Eventuellt kan man jamfora med Kuhns teori om paradigmskiften (Kuhn 1992). Kuhns
intresseomrade ar visserligen vetenskapliga teorier som helt ersatter varandra vid ett
s k paradigmskifte och inte moderiktningar och trender som existerar parallellt med
liknande tankesatt. Kuhns revolution ar en mer grundlaggande och total forandring i
sattet att tolka sin omgivning. Att ett trendbrott sker innebar inte nodvandigtvis att man
fdrkastar tidigare tankegangar. Ser man pa forandringsprocessen som helhet handlar
det snarare om en graderingsfraga.
Ett trendbyte skulle kunna liknas vid ett paradigmskifte eller atminstone kunna ses som
en del av fdriindringen som eventuellt leder till ett paradigmskifte.
Vad giiller kvalitetstankande som trend har detta lange priiglat japansk och amerikansk
fdretagsfilosofi inom produktionsorienterade fdretag och blivit en stark
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konkurrensfaktor. Numera har aven servicesektom anammat kvalitetstankandet.
Eventuellt kan man tanka sig att naringslivets framgangar under 1980-talet givit
kvalitetstankandet genomslagskraft aven i offentlig sektor/servicesektor i samband
med att man tagit over andra organisationsfilosofier fran naringslivet.
Bo Dahlbom (Dahlbom 1993) uttrycker det pa ungefar fdljande satt:
"I en traditionell miljo agerar man i enlighet med traditionen och gor vad man alltid
har gjort. I en modem miljo premierar man initiativfdrmaga och traditionsbrott.
Handlingama blir framtidsorienterade och malinriktade snarare an fdrankrade i det
fdrgangna. Vi formulerar mal for vara handlingar och stravar efter att na dem men ar
anda inte riktigt nojda nar vi nar dem utan stravar vidare. Det finns inget slut pa
fdrandring och framgang. I det sammanhanget blir kvalitet en utmaning som skall
overskridas."

5.3 K valitetsstyrningssystem
Det finns manga olika kvalitetsstymingssystem. Har en presentation av de vanligaste
och deras relation till biblioteksverksamhet.
5.3.1 ISO 9000
Vad ar ISO 9000? International Organization for Standardization (ISO) har utarbetat
en standard for kvalitetsstyming som kallas ISO 9000. Standardiseringskomissionen i
Sverige har antagit ISO 9000 som svensk standard och oversatt den (SS-ISO 9000). I
EU har motsvarande europeiska standardiseringsorgan (CEN) antagit ISO 9000 som
EU-standard och dopt den till EN 29000.
Syftet med ISO 9000 ar att standardisera behoven/kraven och inte sjalva produkten
eller tjansten. Standarden associeras darfdr mest med situationer dar kontrakt skall
skrivas och en leverantor visar att han kan leva upp till specifierade krav.
ISO 9001 som ar aktuell for tjanstesektom innehaller ett tjugotal krav. Alla ar inte
relevanta for biblioteks- och informationsverksamhet men man kan koncentrera sig pa
de punkter som ar angelagna for bibliotek namligen overgripande mal, operationella
mal, handlingsprogram, information och fortbildning, metoder, arbetsinstruktioner,
riktlinjer och handledningar.

5.3.2 TQM.
Total Quality Management TQM ar snarare ett fdrhallningssatt och innebar enkelt
uttryckt att man standigt stravar efter att uppfy Ila kundens fdrvantningar och krav till
lag kostnad genom ett kontinuerligt forbattringsarbete som engagerar alla anstallda
inom en organisation. TQM oversatts ofta med "ledarskap for kvalitet" och staller stora
krav pa ett aktivt ledarskap. Syftet ar att skapa fdrutsattningar for fdrandringar och
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kontinuerlig fdrbattring sa att man slipper krissituationer med en rad tillfalliga
losningar som medfdr kostnader och ger samre resultat. En viktig del av
fdrandringsarbetet ar att se over gamla rutiner som lever kvar utan att fylla nagon
egentlig funktion. I en organisation som arbetar med TQM skall all personal vara
involverad i det kontinuerliga forandringsarbetet vilket innebar att alla ar
betydelsefulla. Att arbeta med TQM innebar stora och genomgripande fdrandringar i
en verksamhets organisation och kultur och kraver ett starkt ledarskap.
Varfor infora en kvalitetssakringsstandard pa bibliotek?
ISO 9000 kritiker ser ISO 9000 i ett motsatsfdrhallande till TQM och havdar att den
reflekterar en konservativ inspektionsfilosofi som inte har TQMs fdrdelar.
Grundtanken i TQM ar att inrikta alla funktioner i en organisation mot att larnna en
kvalitetsprodukt eller -tjanst. Kritikema anser att kvalitetskonceptet i standarden ar
snavt, statiskt och intemt orienterat i motsats till TQM som baseras pa ett bredare,
dynamiskt och kundorienterat koncept.
.
Andra kritiker menar att att byrakratin kring ISO 9000 dvs den konservativa
inspektionsfilosofin/kontrollen och tonvikten pa dokumentation skulle paverka de
anstalldas motivation i negativ riktning samt att risken finns att alla administrativa
rutiner blir sjalvandamal.
Slutligen finns det synpunkter pa om ISO 9000 verkligen gagnar just
biblioteksverksamhet. Man anser att standarden ar anpassad for verksamheter med
manga rutingoromal och forprogrammerad verksamhet som t ex postvasen och
jamvag. I sammanhang dar yrkesmassiga bedomningar ar grundlaggande skulle ISO
9000 vara mindre anvandbar.
Foljaktligen skulle man inte anvanda ISO 9000 inom sjukvard, undervisningsvasen,
bibliotek mm.
Foresprakama havdar att i praktiken ar det sa att ISO 9000 certifiering faktiskt kan
integreras i ett vidare TQM koncept vilket har bevisats pa bl a University of Central
Lancashire Library (Brophy 1993).
Vad galler byrakratiseringen ar det uppenbart att man, om man implementerar ISO
9000 utan att ha forstatt dess syfte och det slutliga kvalitetsmalet, riskerar att stimulera
byrakratin.
Slutligen visar praktiken att olika yrkesvarderingar och ISO 9000 inte nodvandigtvis
motarbetar varandra. Standarden innebar inte att yrkesskicklighet regleras av
arbetsinstruktioner mm. Dessutom ar yrkesskicklighet och kreativitet inte alltid
tillrackligt for att tillfredsstalla anvandarna. Kvalitetet ar direkt beroende av effektiva
rutiner. Kan man minska vantetidema for anvandama genom att effektivisera
fjarrlanerutiner mm ar det uppenbart att faktorer som tid och minskning av eventuella
misstag har stor betydelse fdr kvaliteten pa den service biblioteket ger.
Genom kontroll av arbetsprocessen och flodet pa biblioteket astadkommer man en
battre styrning av rutinema vilket i sin tur leder till battre kvalitet pa bibliotekets
tjanster i form av tidsvinster och minskn.ing av misstag.
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Det ar viktigt att man valjer ut de grundlaggande och centrala tjanstema i biblioteksoch informationsverksamheten och inkluderar dem och inte rutiner av marginellt
intresse. Exempel pa centrala rutiner kan vara referensverksamhet, fjarrlanehantering,
marknadsfdring mm - allt beroende pa bibliotekstyp.
Att precisera verksamhetens mal ar ocksa sjalvklart.
Implementering av ISO 9000 kan vara av varde som stod fdr att fdrbattra bibliotekens
image, kraven fran moderorganisationen, kraven fran anvandama, oka tillfdrlitligheten
etc.
Instrumentet (ISO 9000) ar mycket flexibelt och ratt anvant behaver man inte hamna i
byrakratiseringsfallan. Implementeringen ar emellertid en tidkravande process som
kraver kunskap om biblioteks- och informationsverksamhet, kvalitetsstyming och
kunskap om moderorganisationens mal.
Oavsett vilken modell fdr kvalitetsstyming man anvander ar det
implementeringsprocessen som ar viktigare an de verktyg man valjer (Johannsen
1993).

5.3.3 Internkontroll
Indirekt stoder fdreskriftema om intemkontroll av arbetsmiljon kvalitetsarbetet.
Kraven pa arbetsgivaren att ha en egen uppfdljning av arbetsmiljon och planera
insatser pa lang och kort sikt finns i en fdreskrift fran Arbetarskyddstyrelsen och i
Arbetsmiljolagen (AFS 1992:6). Enligt fdreskriftema om intemkontroll skall mal,
delegering, rutiner for planering, ledning och uppfoljning samt revision av
intemkontrollen dokumenteras skriftligt.
Atskilliga punkter i reglema fdr intemkontroll sammanfaller med ISO 9000. Generellt
kan man saga att en valordnad arbetsmiljo kan ge hogre produktivitet och kvalitet.
Dessutom kan det oka kundemas fdrtroende fdr verksamheten om man kan visa upp
valordnade lokaler. Bade ISO 9000 och fdreskriftema for intemkontroll talar om
ansvarsfordelning, mal och uppfdljning.

5.3.4 Benchmarking
Enligt Karlof och 6stblom (1993) ar benchmarking en kontinuerlig och systematisk
process for art jamfdra den egna effektiviteten i form av produktivitet, kvalitet och
arbetsprocess med de fdretag eller organisationer som representerar "de basta".
Benchmarking innebar en ersattning for marknadsekonomins effektivitetsdrivande
funktion och ar en metod fdr icke konkurrensutsatta verksamheter att bartra sig. For art
ta del av och Iara sig hur andra organisationer byggt upp sitt kvalitetssystem ar
benchmarking ett kraftfullt instrument som i kvalitetsperspektivet kan anvandas for
flera syften:
1. Kundupplevd kvalitet
2. Normkvalitet (miniminivan for kundtillfredsstallelse)
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3. Organisationsutveckling (den verksamhet som syftar till att skapa en organisation
vars kompetens ges forutsattningar att leverera extern kvalitet och normkvalitet av hog
klass)
Benchmarking som framst handlar om effektivisering av verksamhet leder ocksa till
benchleaming som handlar om forandring av kulturmonster mot larande och
kompetenshojning.
5.3.5 Kaizen eller "standiga forbattringar"
Kaizen ar ett samlingsbegrepp for olika produktivitetshojande atgarder. Tekniker som
just-in-time och TQM ingar i den overgripande foretagsfilosofin Kaizen. Aven om
metoden ar japansk handlar det inte om varken kultur eller nationalitet utan snarare om
mentalitet, forandringsvilja och engagemang. Standiga forbattringar ar en kraftfull
metod i en resurssnal tid eftersom de oftast inte kraver stora investeringar for att
genomforas. De manga sma stegen leder tillsammans till att stora forbattringar
genomfors. Standiga forbattringar har dessutom fordelen att sammanfalla med den
manskliga drivkraften att vilja bli battre och utvecklas. Metoden kallas Kaizen och har
utvecklats i <let japanska naringslivet.
Vad galler val av kvalitetstymingssystem for den bibliotekstyp jag representerar (litet
forsknings/foretagsbibliotek) foredrar jag att inte anvanda ett byrakratiskt system som
ISO 9000. Intemkontrollen ar given tillsammans med konkreta kvalitetsmal for vissa
rutiner samt ett kontinuerligt kvalitetstankande. Utfors detta enligt modellen "standiga
forbattringar" har man en flexibel forutsattning for att lyckas med kvalitetsarbetet.

6. TIDIGARE FORSKNING
6.1 Kvalitetsstudier inom serviceforetag
Det faktum att tjanster inte ar patagliga eller ar abstrakta till en <lei betyder att
kunden/anvandaren har svart att se tjansten framfor sig som en konkret helhet. Han har
ocksa svart att objektivt vardera vad tjansten betyder for honom. En av orsakema till
att tjanster delvis inte ar patagliga ar den omstandigheten att tjanster ar processer.
Tjanster har dock fyra grundlaggande karakteristika:
1. Tjanster ar inte patagliga
2. Tjanster ar processer
3. Tjanster produceras och konsumeras eller upplevs delvis samtidigt
4. Kunden som anvandare tar delvis sjalv del i tjansteproduktionsprocessen
Tva kanda skolor dominerar kvalitetsundersokningar i servicesektom - den nordiska
som representeras av Gronroos/Gummesson och den amerikanska med Parasuraman,
Berry och Zeithaml som frontfigurer. Gronroos och Gummesson integrerar varu- och
tjanstekvalitet medan Parasuraman et al koncentrerar sig pa enbart servicekvalitet.
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Bagge skolor har haft stor genomslagskraft pa kvalitetsmatningar inom servicesektorn
med exempel fran sjukhus, flygbolag, hotell mm.
Anledningen till att jag valt att koncentrera mig pa den amerikanska skol an framfor
den nordiska beror pa att Parasuraman, Zeithamls och Berrys forskningsresultat Jigger
till grund for ett antal utvarderingar av biblioteksverksamhet som redovisats i
litteraturen.
6.1.1 Parasuraman, Zeithaml och Berry baserar sina resultat pa en serie empiriska
studier dar de forst analyserat brister i serviceprocessen och sedan utarbetat en metod
for att identifiera kvalitetsdimensioner for servicesektorn. Deras studier har inte
genererat en teori i egentlig mening utan ar snarare en kategorisering av
kvalitetsdimensioner eller en begreppsutveckling inom kvalitetsomradet.
I en bok fran 1990 (Zeithaml, Parasuraman och Berry 1990:15) beskriver de projektets
borjan pa foljande satt "When we started our research program in service quality, we
expected to find a varied and rich literature that would guide us. We found nothing of
the kind. Instead we found a literature almost exclusively devoted to tangible goods
quality, defined in terms of conformance to manufacturers' expectations. As a result,
quality control principles and practices that we uncovered, while pertinent to
evaluating and ensuring good quality, were inadequate for understanding service
quality."
Helt ensamma var de dock inte nar de startade sitt projekt i Texas 1983. I Finland
presenterades en modell over servicekvalitet av Gronroos samma ar.

Parasuraman, Zeuthaml och Berrys forskningsprogram ar uppdelat pa fem delstudier:
Delstudie I resulterade i en "gap-modell" som definierar tjanstekvalitet sett fran
2
kundens sida och specifierar en brist=gap pa kvalitet hos den som tillhandahaller
tjansten och som eventuellt ar ansvarig for den daliga kvaliteten. (Parasuraman 1985)
Studien var undersokande och kvalitativ och utfordes for att utreda hur tjanstekvalitet
uppstar.
Tillvagagangssattet var djupintervjuer med 14 personer i chefstallning inom stora
serviceforetag samt 12 fokusgruppintervjuer med representanter for foretagens
anvandare. De tjansteforetag som var representerade var bank (standardiserade
betalningstransaktioner), kreditkortsforetag, vardepappershandel samt reparation och
underhall.

Gap 1 (gapet i ledningens uppfattning) innebar att ledningen uppfattar
kvalitetsforvantningarna pa ett felaktigt satt. Det beror bl a pa:
- felaktig information fran marknadsundersokningar
2

eng. gap motsvarar ungefar de svenska orden brist eller glapp men i svensksprAkig kvalite tslitteratur anvands
konsekvent ordet "gap"
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- felaktigt tolkad information om forvantningama
- obefintlig efterfrageanalys
- dalig information fran dem som har kundkontakt till foretagsledningen
- for manga organisatoriska nivaer som hejdar eller fdrandrar ev. information
Gap 2 (kvalitetsspecifikationsgapet) innebar att specifikationema pa tjanstekvaliteten
inte stammer med ledningens uppfattning om kvalitetsforvantningama. Detta gap ar en
foljd av:
- planeringsmisstag
- dalig styming av planeringen
- brist pa klar malsattning inom organisationen
- otillrackligt stod fran hogsta ledningen for planering av tjanstekvaliteten
Gap 3 (tjansteleveransgapet) innebar att kvalitetsspecifikationema inte uppfylls under
tjansteproduktionen och tjansteleveransen. Det beror pa att:
- specifikationema ar alltfdr komplicerade eller rigida
- de anstallda inte accepterar specifikationema, eftersom bra tjanstekvalitet t ex tycks
innebara att man maste uppfora sig pa ett annat satt
- specifikationema inte overensstammer med den nuvarande fdretagskulturen
- dalig styrning av tjansteproduktionen
- obefintlig eller bristande intern marknadsforing
- teknologin och systemen inte underlattar att arbetet genomfdrs enligt
specifikationema
Gap 4 (marknadskommunikationsgapet) innebar att loften som givits via
marknadskommunikationen inte stammer med de tjanster som levererats. Det beror pa
att:
- planeringen av marknadskommunikationen inte integrerats med tjansteproduktionen
- samordningen mellan den traditionella marknadsfdringen och produktionen ar
obefintlig eller otillracklig
- organisationen misslyckas med att uppfylla specifikationema medan kampanjema i
marknadskommunikationen fdljer dem
- fdretaget har en benagenhet att overdriva och saledes lova for mycket
Gap 5 (gap i den upplevda tjanstekvaliteten) innebar att den upplevda tjansten inte
stammer overens med den fdrvantade tjansten. Detta gap ger som resultat:
- ej godkand kvalitet (dalig kvalitet) och ett kvalitetsproblem
- daligt rykte
- negativ inverkan pa fdretagsimagen eller den lokala imagen
- forlorade affarer och kunder
Studien avslojade ocksa tio kvalitetsdimensioner som konsumentema/anvandama
utgar ifran nar de formulerar sina fdrvantningar och upplevelser av tjanster:
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I. Palitlighet galler f6rmaga att fungera pa ett enhetligt satt och att vara tillf6rlitlig
- tjansten utfors ratt f6rsta gangen
- korrekt fakturering
- riktiga arkiv
- tjansten utf6rs pa avtalad tid
2. Reaktionssnabbhet avser personalens vilja och formaga att betjana
- tjansten levereras i ratt tid
- bekraftelser skickas genast
- personalen ringer tillbaka genast
- omedelbart intresse for kunden
3. Sakkunskap betyder att personal en har den kompetens som behovs
- kunskaper och formaga hos personer med kundkontakt
- kunskaper och formaga hos personer i stodfunktioner
- forskningsformaga hos organisationen
4. Tillganglighet avser lattheten att fa kontakt med foretaget
- tjansten ar latt att na per telefon
- vantetider pa tjansten ar inte alltfor omfattande
- lampliga oppethallandetider
- lamplig placering av betjaningsstallen
5. Bemotande innebar artighet, respekt, hansyn och vanlighet hos personal en
- omtanke om kundens egendom
- ren och prydlig kladedrakt bland personal som har kundkontakt
6. Kommunikation innebar att kundema :far information pa ett sprak de forstar samt att
man lyssnar pa dem
- klargorande av sjalva tjansten
- klargorande av vad tjansten kommer att kosta
- klargorande av bytet tjanst-kostnad
- klarhet i fraga om att tjansten blir utford
7. Tillforlitlighet innefattar palitlighet, trovardighet, arlighet samt att man slitter
kundens basta framst
- foretagets namn
- foretagets rykte
- personliga egenskaper hos personalen
- grad av saljande i kundkontaktema
8. Sakerhet galler friheten fran fara, risk eller tvivel
- fysisk sakerhet
- finansiell sakerhet
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- konfidentiellt affarsfdrhallande
9. Forstaelse innebar att man anstranger sig for att fdrsta kundens behov och onskemal
- man fdrsoker Iara sig kundens speciella onskemal
- man visar personlig och individuell uppmarksamhet
- man kanner igen stamkunder
10. Pataglighet har att gora med fysiska element i tjansten
- lokaliteter
- personalens utseende och kladsel
- verktyg och arbetsredskap
- fysiska uttrycksformer for tjansten (plastkort etc)
- andra kunder i samma lokaler
(Parasuraman 1985)
Delstudie 2 resulterade i utvarderingsinstrumentet SERVQUAL for att mata
tjanstekvaliteten som den uppfattas av kunden. Kvalitetsdimensionema har har
koncentrerats till fem varav de tva sista innehaller flera av de ursprungliga tio
kvalitetsdeterminantema.
1. Patag lighet
2. Palitlighet
3. Reaktionssnabbhet
4. Tillforsikt (inkluderar tillganglighet, tillfdrlitlighet och sakkunskap)
5. Empati (inkluderar bemotande, kommunikation och forstaelse)
Forfattarna, som ar marknadsfdrare, uppnadde detta genom en storskalig, kvantitativ
undersokning, dar de statistiskt analyserade informationen och saledes kunde
koncentrera faktorerna till fem.
Ett frageschema innehallande 22 fragor utarbetades. (Parasuraman 1988). Detta har
senare reviderats. (Parasuraman 1991)
Delstudie 3 - en kvalitativ studie - resulterade i en utvecklad gapmodell som
specificerar eventuella organisatoriska anledningar till kvalitetsgapen. (Zeithaml
1988)
Delstudie 4 var kvantitativ och resulterade i en empirisk test av olika fdrhallande som
var inneslutna i den utvecklade gapmodellen.
Delstudie 5 var kvalitativ och resulterade i en mer fdrfinad och vidare uppfattning av
kundens fdrvantningar och <less ursprung. (Parasuraman 1991)
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6.1.2 Gronroos-Gummessons kvalitetsmodell
Gronroos och Gummesson har foreslagit en syntes av olika kvalitetsstymingsmodeller.
Deras gemensamma modell ar avsedd att hjalpa bade tillverkare och tjansteforetag med
kvalitetsarbetet. Den baseras pa tva modeller med tva separata synsatt pa hur
kvalitetsskapandet kan beskrivas.
Gummessons 4Q-metod baseras pa uppfattningen att alla bidrar till kvalitet och att det
finns ett antal olika kallor till kvalitet i ett foretag medan Gronroos modell av upplevd
tjanstekvalitet ar uppbyggd kring kvalitetsuppfattningens dimensioner.
Oesignllvalitet
Produktionskvalitet•
Leveranskvalitet••
Relationskvalitet

Teknisk kvalitet
Funktioncll kvalitct

!masc
(.;pplevclser

For<uiauncu

• Osynlig/Synlig !cke·interaktiv/Interutiv
•• Egen/Frin underleveran10r

Gronroos-Gummessons kvalitetsmodell

Deras gemensamma modell utg~.r ifran att det finns foljande kallor till kvalitet
namligen design, produktion, leverans och relationer. Det satt pa vilket man behandlar
dessa aspekter i verksamheten har betydelse for den kvalitet kunden upplever. Saval
den tekniska kvaliteten pa den fardiga varan eller tjansten som den funktionella
kvaliteten pa den interaktiva processen mellan kopare och saljare paverkas av dessa
kvalitetskallor. .
De konstaterar att :
l .Kvalitet ar det kunden upplever
2. Kvalitet kan inte skiljas fran produktions- och leveransprocessema
3. K valitet astadkoms i kopare-saljareinteraktionens ogonblick av sanning
4. Alla bidrar till den kvalitet som kunden upplever
5.Kvaliteten maste overvakas tvars igenom hela organisationen av medarbetama i
organisationen
6.Extem marknadsforing maste integreras med kvalitetsstymingen (Gronroos).
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6.2 Sjukvardens kvalitetsmodeller - ett exempel
Eftersom medicinsk biblioteksverksamhet ar sa nara forknippad med sjukhuset som
organisation kan det vara befogat att beskriva en vanligt forekommande
kvalitetsmodell for halso- och sjukvarden. Inom sjukvarden dominerar Donabedians
klassiska modell for analys av kvalitet i varden. (Donabedian 1988). Donabedians
modell verkar inte ha provats i andra servicesammanhang an inom sjukvard.
Man skiljer har mellan tre aspekter pa kvalitet, namligen struktur, process och resultat.
STRUKTUR ---------- PROCESS-------------------RESUL TAT
Strukturen ar sjalva organisationen och de resurser som finns i form av personal,
utrustning, material etc. medan processen ar den verksamhet som utfors. Resultatet ar
den forandring i patientemas halsa som kan tillskrivas strukturen och och de insatser
som gors i varden dvs processen. Strukturkvalitet kan avse allt ifran personalens
kompetens och utbildningsniva, utrustningens sakerhet och hallbarhet, lokalarea mm
till patientemas kunskapsniva och halsomedvetenhet.
Processkvalitet ger uttryck for prestationemas egenskaper. Prestationema kan delas in i
preventiva, diagnostiska, behandlande, omvardande och rehabiliterande. K valiteten i
den diagnostiska verksamheten kan uttryckas i sensitivitet (formagan att pa.visa
sjukdom), specificitet (formagan att utesluta sjukdom), obehag for patienten etc.
Resultatkvalitet kan uttryckas i termer av dodlighet, sjuklighet, livskvalitet, lakning,
ADL-index, biverkningsfrekvens etc.
En struktur-process-resultat modell ar ett uttryck for systemtankande och
funktionalism - ett perspektiv som kan vara problematiskt med tanke pa
kvalitetsbegreppets karaktar av social konstruktion. Processen kan visserligen betraktas
som ett samspel mellan vardpersonalen och patienten. Detta samspel beskrivs ibland
som som bestaende av tva delar - en teknisk och en psykologisk. I dessa delar bestams
kvaliteten av huruvida det medicinska handlandet ar korrekt utfort och i
overensstammelse med vetenskap och beprovad erfarenhet respektive i vad man
relationen patient-vardpersonal fungerar tillfredsstallande. (Kvalitetssakring... 1987).
Modellen ar fran 1960-talet och for narvarande den mest anvanda kvalitetsindelningen
i sjukvarden.
Att det ar svart aven inom sjukvarden att skapa konsensus kring vad
kundtillfredsstallelse egentligen baseras pa framgar av ett antal artikler. I en
metaanalys av 221 studier (Hall 1988) kom man fram till att de vanligaste
kvalitetskriteriema for sjukvarden var overgripande kvalitet, allmanmansklighet,
yrkeskompetens, vardresultat, lokaler, inredning & utrustning,
kontinuitet, tillgang till sjukvard, information, kostnader, byrakrati och
uppmarksammande av psykosociala problem.
En annan studie (Health Policy Advisory Unit 1989) som anvande sig av
fokusgruppintervjuer kom fram till att det handlar om sex kvalitetsdimensioner
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namligen: omvardnad och information, lokaler och utrustning, psykosocial miljo,
maten, omvardnad, besokstider.
Baserat pa en faktoranalys av ett frageformular kom Hardy & West (Hardy 1994) fram
till att kundtillfredsstallelsen var relaterad till hur man uppfattade vardens kvalitet, hur
man madde, om man uppfattade att man kunde paverka och om man kande oro.

6.3 Bibliotek och kvalitetsstudier
Kvalitetsforskningen inom biblioteksomradet domineras av undersokningar och
utvarderingar av befintlig service. Aven val och implementering av olika
kvalitetssakringssystem beskrivs.
Medan aldre litteratur beskriver olika effektivitetsmatt har denna typ pa 1990-talet
kompletterats av artiklar om kvalitetsundersokningar som baserats pa modeller fran
tjanstesektom framfor allt Parasuraman, Zeithaml och Berrys SERVQUAL-metod.
(Parasuraman 1988)
Francoise Hebert harmed SERVQUAL som varderingsinstrument gjort en storre
undersokning av kvaliteten pa fjarrlaneverksamheten vid 38 stora folkbibliotek i
Canada (Hebert 1994).
Hennes syfte var att:
- mata fjarrlaneverksamheten fran biblioteksperspektiv genom att anvanda traditionella
matt som effektuerade Ian och transaktionstid
- mata fjarrlaneverksamheten fran anvandarperspektiv genom att jamfora anvandarens
forvantningar pa folkbiblioteksservice och upplevelsen av den faktiska
fjarrlanehanteringen
- jamfora bibliotekens och anvandamas matt for att se om de overensstamde
Resultaten var nedslaende. Bl a effektuerades endast 52.3% av transaktionema trots att
fyra boktitlar var mojliga att lokalisera till tva bibliotek via stora kanadensiska
databaser. Mediantiden for ett fjarrlan var 38 dagar raknat fran den dagen boken
bestalldes till den dagen anvandaren meddelades att boken hade kommit. Vissa
bibliotekarier havdade att fjarrlan inte existerade. "I asked about interlibrary loan. She
told me there was no such thing. I told her I had a friend who had gotten a book that
way. She told me I was mistaken". Det besynnerliga var emellertid att bibliotekets
kunder kande sig nojda oavsett om de :fatt boken eller inte forutsatt att de blivit vanligt
bemotta. Hebert konstaterar att det finns ett mycket stort behov for kvalitetstankande i
kanadensiska folkbibliotek och att detta ar absolut nodvandigt om folkbiblioteken skall
overleva i framtiden.
John Clarks /annu opublicerade/ undersokning (Clark 1994) av hur kvaliteten pa ett
antal medicinska bibliotek i Trent, England uppfattas, anvander sig ocksa av
SERVQUAL som varderingsinstrument. Syftet med Clarks undersokning var att ta
reda pa om de medicinska bibliotekens anvandare och bibliotekens personal hade
samma uppfattning om vad som utgor kvalitet samt om de faktorer som ansags som
mest viktiga fanns med i bibliotekens kvalitetssakringssystem. En enkat skickades till
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ca 1200 personer, bade bibliotekspersonal och biblioteksanvandare, pa sjukhusen i
Trent. Studien visade att det fanns en bra overensstammelse mellan
bibliotekspersonalens och biblioteksanvandarnas uppfattning om vad som utgor
kvalitet. Sarskilt uppskattade anvandama hjalpsam och kompetent bibliotekspersonal.
Anvandarna hade storre tolerans for forseningar pga av arbetsborda an vad
bibliotekspersonalen hade. Daremot lade anvandama storre vikt vid generosa
oppettider an bibliotekspersonalen.
Aven Tore Strandvik redovisar en opublicerad studie fran Svenska
handelshogskolans bibliotek i Helsingfors dar man anvant SERVQUAL for att mata
servicekvaliteten och fann skillnader mellan fdrvantningar och prestation. (Strandvik
1993)
Titeln "Biblioteket som serviceforetag: kunden i centrurn" som gavs ut av
Forskningsradsnamnden 1992 (Biblioteket ... 1992) vackte stora forhoppningar.
Rapporten redovisar teoretiska diskussioner och beskrivningar av pagaende
forandringsarbete . A vvagningen mellan bevarande och kundservice ar central i
rapporten men endast tva medarbetare diskuterar kvalitetsbegreppet. I kapitlet
Bibliotekens kundanpassning och flexibilitet diskuterar Mariam Ginman resultaten
fran en opublicerad undersokning av bl a kundens roll, jlexibilitet och persona/ens
attityder pa 25 vetenskapliga bibliotek i Finland. Alla resultat pekar pa en lag
prioritering av kunden. Paradoxalt nog satte de fiesta bibliotekschefer servicen och
kunden i centrum for sin malsattning.
Greta Renborgs bidrag heter Marknadsforing och servicekvalitet. Hon konstaterar att
det inte ar meningsfullt att mata en tjansts effektivitet utan att forst ha angett dels
vilken omfattning av verksamheten man efterstravar och vilken kvalitet pa denna man
vill na, dels forsakrat sig om, att alla som kan ha gladje och nytta av denna verksamhets
kanner till den och vet vad den kan erbjuda dem.
I samband med en ledarutvecklingsutbildning (Att leda utveckling... 1994) gjordes pa
Linkopings universitetsbibliotek en forstudie med syftet att bl a ta reda pa vilken
service universitetets forskare prioriterar. Man stallde foljande fragor:
1. Beskriv vilken service Du efterfragar, da Du vander Dig till lane/informationsdisken pa biblioteket
2. Vilken/vilka tjanster, som Du idag far fran biblioteket, ar viktigast for dig i Ditt
forskningsarbete?
3. Vilken kompetens tror Du att personal en har/vad forvantar Du Dig av personalen
som tjanstgor i informationsdisken?
4. Kan Du ge nagot konkret exempel fran nagot tillfalle da servicen fran lane/informationsdisken inte fungerat tillfredsstallande?
5. Har Du nagot forslag pa service, som Du inte :far fran biblioteket idag, men som Du
skulle vilka ha?
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Sammanfattningsvis forsoker man fa synpunkter pa forvantningar, utforska
anledningar till missnoje samt fa ideer till forandrade eller belt nya tjanster. Man
stallde fragoma vid individuella intervjuer men har annu inte publicerat nagot resultat.
En annan pilotstudie fran ett universitetsbibliotek redovisades av John C Crawford
199 5. Har forsokte man att via ett enkatformular med over 100 fragor ta reda pa vilka
kvalitetsindikatorer som var viktiga for atta olika anvandar- och- personalkategorier pa
Glasgow Caledonian University. Top 20-listan for alla atta kategorier inneholl
foljande gemensamma indikatorer:
1. Helpfulness, courtesy of staff
2. Quietness of study environment
3. Availability of sought material on shelf
4. Expert staff assistance to users available when needed
5. Expertise of reference staff
6. Provision made for disabled users
7. Total amount oflibrary budget
8. Equipment (eg. photocopiers) kept in service by good maintenance
Yid en fingranskning av resultaten framkommer det emellertid att olika
anvandargrupper har mycket olika behov och man drar slutsatsen att ju hogre
akademisk status man har desto storre vikt lagger man vid personalens kvalitet
(Crawford 1995).
De tva dominerande skoloma for kvalitetsundersokningar inom servicesektom - den
nordiska som representeras av Gronroos/Gummesson och den amerikanska med
Parasuraman, Barry och Zeithaml som frontfigurer - har haft stor genomslagskraft pa
kvalitetsmatningar inom servicesektom. Utvarderingsinstrumentet SERVQUAL
(Parasuraman et al) som tillkom for att mata tjanstekvaliteten som den uppfattas av
kunden har anvants i manga servicesammanhang inklusive bibliotek. I det har
sammanhanget har undersokningar av Hebert (1994), Strandvik (1993) och Clark
( 1994) redovisats.
Den aktuella undersokningen ar emellertid inte amnad att vara en utvardering av
befintlig service utan ar ett forsok till att fa en uppfattning om vad representanter for
olika personalkategorier pa sjukhuset uppfattar som kvalitetskriterier i den medicinska
biblioteksverksamheten. Darfor ligger pilotstudiema fran Linkoping respektive
Glasgow narmast detta arbete. I Linkoping (Att leda utveckling ... 1994) ville man ta
reda pa forskamas forvantningar och anledningar till missnoje men man forsokte ocksa
fa ideer till forandrade eller nya tjanster. Undersokningen fran universitetsbiblioteket i
Glasgow (Crawford 1995) ar intressant eftersom man har undersoker vilka
kvalitetsindikatorer som ar viktiga for olika anvandargrupper och finner att grupperna
har olika behov.
Arbeten som renodlar vilka kvalitetsvariabler som ar viktiga for medicinska bibliotek
3
har jag trots litteratursokningar inte hittat. Detta ar anledningen till mitt beslut att gora
3

Databasem a LISA, Medline, Spriline, Eric, Nahl, Swemed t o m juni 1996
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en egen intervjuundersokning som syftar till att dels definiera kvalitetskriterier for det
egna biblioteket dels jamfora med generellt accepterade kvalitetskategorier for
servicesektorn for att se om dessa ar anvandbara pa ett medicinsk sjukhusbibliotek.

7. UNDERSOKNING
Nedan beskrivs en studie gjord pa ett medicinskt fackbibliotek vid ett
universitetssjukhus. Studien baseras pa ett Iitet antal djupintervj uer med representanter
for olika anvandargrupper inom varden. Analysen har inspirerats av ett
fenomenografiskt fdrhallingssatt eftersom syftet med djupintervjuerna ar att fa reda pa
vad ett antal rutinerade biblioteksanvandare uppfattar som kvalitet i det medicinska
biblioteket.
7.1 Undersokningens kontext
Det aktuella sjukhuset bedriver bade basal akutsjukvard och hogspecialiserad sjukvard
som transplantationer, hjart-, neuro- och plastikkirurgi samt avancerad tumorsjukvard.
Sjukhuset ar ocksa universitetssjukhus och har som sadant att uppfylla statens krav pa
att utfora klinisk forskning. Forskning och utveckling har pa senare ar bedrivits
intensivt inom tillvaxthormonforskning, xenotransplantation, diabetologisk forskn ing,
brosktransplantationen mm. Sjukhuset har drygt 7500 anstallda.
Sjukhuset har ingen overgripande malformulering utan foredrar att arbeta efter en
verksamhetside i fem punkter:
Sjukhuset skall vara ett attraktivt akademiskt sjukhus for patienter, personal och agare
genom att bedriva
* kvalificerad och specialiserad akutsjukvard, integrerad med
*forskning, utveckling och utbildning med
*Vastsverige, ovriga landet och Europa som "marknad" och med
* kvalitet, kunnande och kostnadseffektivitet samt fdrmaga att
* kombinera olika kompetenser som framsta kannetecken och konkurrensmedel
Sjukhusets medicinska bibliotek bekostas av sjukhuset och har som mal att som
foretagsbibliotek ge service at sjukhusets personal vad galler bade kliniskt arbete,
utbildning, utveckling och forskning. Biblioteket ar en av forutsattningarna for att
sjukhuset skall lyckas i sin malsattning att vara en larande organisation.
Det medicinska biblioteket ar litet men ligger centralt pa sjukhuset. Lokalerna ar sma
och otidsenliga. Vaggarna ar kladda med hyllor fran golv till tak. Pa vissa vaggar ar det
sju hyllplan i hojd vilket innebar obekvama arbetsstallningar for alla som plockar fram
tidskrifter. Biblioteket har 2000 aktuella medicinska titlar inkopta enligt principen att
personal som behover ta reda pa nagot utanfor sin egen specialitet skall kunna gora
detta i biblioteket som saledes har vedertagna standardverk pa engelska och svenska
inom olika medicinska specialiteter. Aven monografier inom vard och rehabilitering
finns i biblioteket. Biblioteket prenumerarar pa ca 200 - i huvudsak engelsksprakiga tidskrifter och har till gang till databaser online och pa CD-ROM samt Internet via fyra
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publika arbetsstationer och tre intema. Biblioteket hanterar drygt 27000 bestallningar
per ar varav over 8000 fjarrlan. Antal debiterade onlinesokningar i medicinska
databaser ar dry gt 200 per ar medan over 1000 CD-ROM sokningar registreras.
Personalen agnar mycket tid at introduktion och handledning med anledning av den
standigt forandrade informationstekniken. Personalen bestar av tva bibliotekarier samt
personal med tillfallig anstallning.
Det medicinska biblioteket kompletteras av Universitetsbibliotekets medicinska
bibliotek, ett stenkast ifran sjukhuset och stadsbibliotekets filial pa sjukhuset.
Detta for att antyda i vilket sammanhang respondentema befinner sig och som
bakgrund till vissa uttalanden under intervjuema dar man ibland hanvisar till
"biblioteket daruppe" eller "<let stora biblioteket" och da menar universitetsbibliotekets
medicinska enhet.

8. lntervjuerna
Intervjuema agde rum pa biblioteket och spelades in pa bandspelare. Samma person
som intervjuade har ocksa skrivit ut intervjuema i omedelbar anslutning till sjalva
intervjun nar detta varit mojligt. Detta visade sig vardefullt speciellt nar <let var
nodvandigt att ta minnet till hjalp nar vissa ord fallit bort pa grund av daligt ljud.
Intervjuema tog i genomsnitt 30 minuter - den Iangsta knappt en timme och den
kortaste 20 minuter. Det var inte svart att fa personer att stalla upp men daremot fick
<let inte ta lang tid. Flera verkade smickrade over att biblioteket var intresserat av just
deras synpunkter men nastan alla bade ont om tid. Vissa stallde upp spontant medan
andra bokade in tid i anslutning till arbetstidens slut eller lunchen.
Intervjuema har utfdrts i enlighet med forskningsetiska regler och intervjupersonema
har informerats om undersokningens syfte och om hur resultaten kommer att hanteras.

8.1 Respondenterna
For intervjuema handplockades personer som anvander biblioteket regelbundet
eftersom <let ansags viktigt att fa synpunkter fran kompetenta och kravande anvandare.
Respondentema ar ocksa utvalda i proportion till de yrkeskategorier som mest
anvander <let medicinska biblioteket. I fenomenografiska studier brukar antalet
intervjuade personer vara 20-50 men detta ar inget krav. I detta arbete var <let totala
antalet respondenter inte definierat fran borjan utan gransen sattes efter sex personer
eftersom <let da inte kandes som om nagot nytt tillfdrdes materialet. Jag valde att
djupare granska ett fatal intervjuer framfdr en mer ytlig analys av ett stort material.
Det finns fler man an kvinnor bland lakama pa sjukhuset men <let ar en tillfallighet att
ingen kvinnlig lakare tillfragades. Daremot finns en manlig sjukskoterska (sjukskotare)
med bland intervjupersonema.
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Sjukskoterskor anvander i huvudsak biblioteket i samband med pabyggnadsutbildning
och egen forskning. Darf6r har enbart forskande sjukskoterskor i olika befattningar
tillfragats.
Sjukgymnaster och i viss man arbetsterapeuter ar flitiga biblioteksanvandare och det
har darfor ansetts viktigt att fa synpunkter fran en sjukgymnast.
Sjukhusets och institutionemas sekreterare plockar fram, bestaller samt hamtar och
kopierar artiklar at i synnerhet forskare i biblioteket. De agnar aven mycket tid at att
kontrollera referenser i samband med publicering av medicinska forskningsresultat.
Deras behov av biblioteksservice ar darfor ocksa vardefullt att kanna till.
Dessutom deltog sjukhusets kvalitetskoordinator som ocksa ar forskande sjukskoterska
i undersokningen.
Som intressant jamfdrelse har aven en av det medicinska bibliotekets bibliotekarier
intervjuats.
Intervju I: Sjukskotare, vardlarare och vardutvecklare. Lie. Man drygt 50 ar
Intervju 2: Sjukskoterska och kvalitetskorordinator. Forskar. Kvinna ca 45 ar
Intervju 3: Lakare och docent. Man ca 40 ar
Intervju 4: Sjukskoterska och vardlarare. Disputerad. Kvinna ca 45 ar
Intervju 5: Lakarsekreterare. Kvinna ca 45 ar
Intervju 6: Bibliotekarie. K vinna 3 7 ar

9. REDOVISNING AV FRAGOR OCH SVAR
9.1 Vilka fragor stalldes och varfor?
Metoden som anvandes var lost strukturerade djupintervjuer. Syftet var att ranga upp
intressanta uttalanden eller antydningar som dok upp under intervjuns/samtalets gang.

Inledningsvis ombads alla beskriva
1. vad de uppfattade som kvalitet eller kvalitetskriterier i relation till det medicinska
bibliotekets verksamhet.
Denna mycket oppna inledning fdljdes upp med
2. fragor om den fysiska omgivningens betydelse
3. bibliotekspersonalens betydelse for kvalitetsuppfattningen.
4. Slutligen tick alla mojlighet att beskriva sin vision av det perfekta biblioteket eller
drombiblioteket.
Eftersom intervjuema var i samtalsform har fragoma inte stallts i exakt samma ordning
vid varje intervju. I vissa fall har hela svaret framkommit i samband med samtal kring
den f6rsta mycket oppna fragan medan andra intervjupersoner varit mer raordiga och
behovt konkreta fragor kring den fysiska miljon och personalen.
Anledningen till att just ovanstaende fragor stalldes var att i synnerhet fdrsta och fjarde
fragan sags som en vag att komma fram till intervjupersonemas uppfattningar utan att
styra mot fordefinierade kriterier. Fragoma kring fysisk miljo respektive personal
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ansags nodvandiga att ha till hands for att ha nagot konkret att hanga upp samtalen pa
vid behov.

9.2 Hur svarade man?
Alla hade synpunkter och talade fritt om vad man uppfattade som kvalitet i biblioteket.
Man prioriterade dock olika saker i biblioteksverkamheten.
9.2.1 Fraga 1: Vad uppfattar du som kvalitet i medicinska bibliotek?
Pa uppmaningen att beskriva vad han uppfattar som som kvalitetskriterier i medicinsk
biblioteksverksamhet sager intervjuperson 1 "allt det yttre - personalen, belysningen,
fargen pa vaggarna, fonstren, datorerna med Internet och Medline - ett konglomerat av
olika faktorer som maste vara uppfyllda. Han sager ocksa "det ar dig (bibliotekarien)
som jag alltid ser som representant for biblioteket". Intervjuperson I flodar fritt utan
uppmuntran fran intervjuaren och fortsatter bl a med att saga att biblioteket skall vara
en oas dar man kanner sig fri, en oas dar man kan hamta bade kunskap och lugn och ro.
Biblioteket skall vara ett kunskapscentrum som samarbetar med yttre och inre
verksamheter och vara en resurs for hela sjukhuset - en kunskapsanstalt som skall vara
ledande och fora sjukhuset framat. Han har stort fdrtroende for bibliotekspersonalen
som experter men tycker att bibliotekarier ar daliga marknadsfdrare.
Intervj uperson 2 inleder med att saga "det ar viktigt att materialet ar aktuellt, att det
inte ar gardagens material som finns och att det ar sant - att man soker en kunskap som
har en sanningshalt, sann eller inte sa ar den framtagen under specifika former, att
biblioteket har en sorts kontroll som gor att skrapet inte kommer in utan redan ar
bortsallat ... oavsett om man job bar med studier ell er jobbar i verkligheten skall
materialet vara farskt och jag behover det nu, inte om fjorton dagar for da kan det vara
for sent" . Hon namner ocksa art snabbheten skapar andra krav. Om det ar sa att man
far valja bort snabba bestallningar pa grund av kostnaden (dvs artikelbestallningar fran
dyra men snabba bibliotek i stallet for billiga men langsamma bibliotek) ar det fel pa
organisationen som inte vill sta for dessa kostnader. Hon menar att man biter sig sjalv i
svansen nar man avstar fran kunskap pa grund av dessa forhallandevis sma kostnader.
Organisationens verksamhetside bygger pa art man har en kunskapsmassa.
For intervjuperson 3 ar tillganglighet det forsta han namner pa uppmaningen art
beskriva vad han uppfattar som kvalitet i det medicinska bibliotekets
verksamhetsomrade.
" kvalitet for mig ar tillganglighet forstas och hur manga tidskrifter - om jag talar om
artiklar som jag ar ute efter - och hastighet och den administrativa biten, hur jag far
betala och hur det skots .. . personalen skall vara tillganglig sa att man far kontakt med
personalen" . Han fortsatter spontant att tala om personalens kompetens och sager
"personalens kompetens ar av avgorande betydelse men personalen skall vara vanlig
men kompetens skall finnas eftersom vara behov ar sa speciella. Man skall fa snabbt
och korrekt svar och det betyder mer for mig an en vanlig fasad t ex var artikeln finns,
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vad den kostar och hur lang tid det tar. Det ar ocksa viktigt att bibliotekets personal
haller hog datakompetens. Jag ar Macanvandare och du larde mig en del om Medline
nar jag borjade... jag tycker ni skall kunna olika bibliotekssystem sa man kan fa tips
om hur man soker pa basta satt". Han atervander till tillgangligheten och sager att
bibliotekets oppettider minskar tillgangligheten for alla som inte har nyckel ... "nar
man jobbar i den kliniska verksamheten ar det egentligen enbart under lunchen som
man har tid att ga till biblioteket och da har ni stangt. Det horde vara oppet. Det ar just
den tiden man har lust att komma hit som ni har stangt". Indirekt sager han ocksa att
bibliotekets CD-ROM databaser ar otillgangliga eftersom vi bara har arsskivor (av
Medline). Han gar i stall et till ett annat bibliotek dar han kan soka allt pa en gang. "Gar
jag till dig kostar det pen gar (for onlinesokning) men dar kan jag hitta en bra
sokstrategi som fungerar ... " Mot slutet av intervjun aterkommer han till annu en
aspekt pa tillganglighet och sager att biblioteket ar svart att hitta i sjukhusets
telefonkatalog och att vaxeln oftast blandar ihop biblioteket med de andra biblioteken
och tycker att jag horde visa mig i sjukhusets vaxel ett par ganger i veckan for att fa
ordning pa detta.

Jntervjuperson 4 tycker omedelbart att ett bra bibliotek skall vara tillrattalagt sa att
man klarar sig sjalv. Hon sager ocksa "i ett bibliotek skall det vara ordning och reda.
Det skall se valordnat och prydligt ut. Men har skall vara trevligt med forger. Det skall
vara uppstallt alfabetiskt och med stora skyltar. Heist skulle framsidan pa tidskriften
synas och vara i ogonhojd sa att man kande igen den och man skulle kunna sitta
bredvid i stallet for att boja sig och bekvama mobler att sitta i, ett ljust bibliotek med
utsikt och arbetsutrymme ... och nagot att dricka. Man skall kunna tillbringa tid i
biblioteket och inte bara utratta ett arende".
"Det skall vara ett bra urval hocker och tidskrifter och man maste kunna tro pa ett det
ar vedertagna sanningar som star i bockema sa att man inte behover ifragasatta
innehallet utan bara ta till sig det.. . CD-ROM skivoma ar fantastiska och
sjalvinstruerande fast personalen har varit mycket hjalpsam men jag har behov av att
kunna gora allting sjalv. Jag har lart mig mycket pa att titta pa dig (bibliotekarien) och
sen forsokt sjalv". Hon sager ocksa att det ar viktigt att personalen kan hantera
utrustningen da man annars far ett gott intryck av biblioteket som sen inte stammer.
lntervjuperson 5 sager "man skulle kunna onska att man utan en massa krangel skulle
kunna ga till biblioteket och plocka fram det man behover men jag forstar ju att ni inte
kan ha allt som finns ... pa plats och lattillgangligt om det ar brattom. Det ar viktigt att
det gar snabbt nar man ar i slutet av an avhandling" .. .lattilgangligheten ar det jag
tycker ar viktigt - bade tidskriftema och oppettidema".
lntervjuperson 6 tycker att det ar viktigt att stalla upp. Hennes fdrsta tankar galler
lantagamas forvantningar. "Att man som bibliotekarie skall kunna lyssna av, stamma
av och komma underfund med vad lantagama vill ha utover det de sjalva formulerar
samt ge lite sidoinformation till det de fragar om och ge lite forslag som man tror kan
vara till nytta och som de sjalva inte vet existerar men som vi da med vara kanaler fart
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reda pa existerar. Det tycker jag ar kvalitet pa bibliotek. Sen att man lever upp till det
man lovar, haller tider och meddelar lantagama avvikelser om man inte kan halla vad
man lovar om nagot blir forsenat".

9.2.2 Fraga 2: Den fysiska omgivningens betydelse for kvalitetsuppfattningen?
Den forsta mycket oppna fragan foljdes upp av en fraga om den fysiska omgivningens
betydelse for kvalitetsuppfattningen. Den fysiska miljon inkluderar lokalen och <less
innehall i form av inredning, mobler och andra patagliga bibliotekstillbehor.
For intervjuperson 1 ar den fysiska omgivningen av primar betydelse. Han tycker att
bibliotekslokalen ar alldeles for liten och att det ar trangt vid datorema. Han efterlyser
en uppfraschning av lokalema. Det skall vara bekvamt och glada farger. Trots att
biblioteket ar centralt belaget ser han gama att biblioteket flyttar till en stor och rymlig,
men perifert belagen, lokal ovanfor sjukhusets matsal dar personalen idag spelar
innebandy och gymnastiserar. Han utgar ifran att det ar ekonomiska restriktioner som
gor att biblioteket ar litet och ligger dar det ligger men vet att det i dagens !age ar en
utopi att begara ytterligare resurser.
Han efterlyser fina mattor och farger for ..."det skall vara ett stalle att inhamta kunskap
men det skall ocksa vara elegans i det"

lntervjuperson 2 ar inte lika intresserad av lokalema och deras inredning men tycker
att "ett snyggt bibliotek ar trevligt men ett funktionellt bibliotek viktigare".
lntervjuperson 3 tycker att lokalen signalerar att biblioteket har mindre an det har och
att har kan inte finnas det jag soker och det ar en svaghet. Men sager han "egentligen
har ni ju allt, atminstone tillgang till allt. Ni fixar allt". Han gar hellre till ett stort
bibliotek om han vill sitta och lasa. "Har ar ingen bra lokal om man vill lasa. Inte heller
som motesplats. Det ar ingen forskarplats dar man sitter och spanar ideer och planerar
projekt och det saknas pa sjukhuset. Det skulle kunna vara sa men det ar daligt over
huvudtaget i Goteborg. Jag har varit i Tennessee och dar var biblioteket spindeln i
natet men sa ar det inte har". For ovrigt, sager han, har lokalen inte sa stor betydelse
for honom eftersom har har egen dator och eget arbetsrum
For intervjuperson 4 galler de forsta tankamajust onskemal om lokalen och <less
inredning. "ordning och reda" ... "valordnat och prydligt" ..."trevligt med farger" ..."ett
!just bibliotek med utsikt och bekvama mobler". Hon skulle gama arbeta oftare i
biblioteket om det fanns battre plats.

lntervjuperson 5 sager om lokalema: "Lokalema kunde vara luftigare. Har ar trangt
och allt star sa tatt. Man kan inte urskilja saker. Det blir svart att hitta". Sjalv ar hon
inte beroende av att sitta och lasa i biblioteket utan "hamtar mest en tidskrift i hyllan
och bladdrar lite for att hitta".
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Hon sager ocksa "egentligen kan ni mer an man tror nar man ser lokalema".

Jntervjuperson 6 inkluderar bibliotekspersonalen i den fysiska kvaliteten. Hon sager
"personalens utseende och kladsel ar viktig eftersom det ger ett helhetsintryck liksom
hur det ser ut i biblioteket, att det ar snyggt och iordningstallt - petitesser men det ger
en helhetsbild av att har finns nagon form av ordning. Det inger fdrtroende aven om
det bara ar en snygg fasad och det ger forhoppning om att :fa bra service".

9.2.3 Fraga 3: Hur uppfattar man bibliotekspersonalens betydelse for kvaliteten
pa bibliotekets service?
For intervjuperson 1 tycks relationen kvalitet och materiella ting dominera. Anda
namner han personalen forst av allt nar han sager att det som ar viktigast for honom ar
"det yttre: personalen, belysningen ...". Dessutom ser han bibliotekarien som
representant for biblioteket men utvecklar inte vad detta innebar. Vad galler arbetet
vid datorema vill ban ha nagon som alltid finns till hjalp. Vidare sager han: "Det ar
viktigt med ett riktigt bemotande och att man :far hjalp men jag raknar med att om jag
inte far tillrackligt med hjalp, att er kompetens inte racker till, ar jag anda nojd om jag
blir vanligt bemott. Jag saknar kompetens vad galler ert arbete ... vanligheten ar for mig
viktigare an experthjalpen ... Jag tror att folk som saker till ert yrke ar flexibla och skall
kunna kommunicera med olika typer av manniskor for har finns 7500 och det blir 7500
individualister med olika krav och onskemal och darfor maste ni ha talamod. Blir det
fel med blankettema ... sager ni inte om det blir fel ... och ni visar aldrig med en min
att ni blir irriterade... Ni ar effektiva ocksa och det ger sakert en tillfredsstallelse och
gor er nojda. Trots att intervjuperson 1 havdar att han star ut med en inkompetent
bibliotekspersonal forutsatt att den ar vanlig avslutar han anda intervjun med att saga:
"Lika sjalvklart som att det ingar en statistiker i ett forskningsprojekt borde ocksa
bibliotekarier inga i projekt och vara medforfattare. Ni ar duktiga pa sprak ocksa. Det
kan komma till anvandning".
lntervjuperson 2 tycker att bibliotekspersonalen skall vara ett stod och kompetent.
"Kompetens ar viktigt. Det kan vara erfarenhet eller utbildning men forstaelse for
kunden ar viktigare. Man skall visa respekt for osakerhet och vara nagon som forstar
pa ratt niva och ar lyhord och forstar vad andra sager".
lntervjuperson 3 vill att personalen skall vara tillganglig pa sa satt att man :far kontakt
med personalen (oklart om han menar fysiskt tillganglig i lokalen eller latt att
kommunicera med). "Personalens kompetens ar av avgorande betydelse. Personalen
skall vara vanlig men kompetens skall finnas eftersom vara behov ar sa speciella. Man
skall :fa snabbt och korrekt svar och det betyder mer for mig an en vanlig fasad".
lntervjuperson 4 vill att bibliotekarien skall var intresserad och stalla fragor sa man
kanner att bibliotekarien engagerar sig och ar vanlig. Hon poangterar att det ar viktigt
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att bibliotekarien ar vanlig. Likasa ar det viktigt att behandla alla lika och ta alla i tur
och ordning eftersom ingen vet vem som egentligen bar mest brattom.
Intervjuperson 5 bar inga synpunkter pa bur personalen skulle kunna vara utan
beskriver mest bur hon tycker personalen ar "personalen bar lar man kanna och ser
bakom fasaden och bar ar bade proffsig utsida och serviceminded. Jag far alltid hjalp.
Detar viktigt att fa hjalp nar man inte kan sjalv. Och att ni fragar om jag verkligen vill
ha en artikel pajapanska eller om det kostar mycket, att ni fragar innan ni bestaller. Jag
tycker ni ar bra pa att halla reda pa vem jag hamtar at och det kanns som om ni ar
intresserade. Ni ar val di gt serviceminded". Hon sager ocksa "servicen ar bra - det kan
nog inte bli battre".
For intervjuperson 6 (bibliotekarie) ar personalens satt viktigt. Man skall vara
tillmotesgaende och ha en oppen attityd. lnte forlojliga ovana lantagare eller
nedvardera personer som inte kan fylla i vara blanketter utan vara odmjuk infor dem
nar vi visar vara rutiner. Kompetens ar underforstatt eller sjalvklart men nagot man
maste jobba pa hela tiden. Det blir aldrig fardigt. Man maste kanna till det senaste och
vad som hander. Att vara observant pa vad biblioteksanvandama haller pa med,
intresserad och snappar upp och ger nya uppslag och visar nya saker ar ett satt att visa
sin kompetens.
Intervjuperson 6 for ett intressant resonemang om vilken balansakt det ar att fa
lantagarna att tro att de gor jobbet sjalva utan att fomeka sin egen insats. Det ar
fdrradiskt att nar samspelet fungerat som bast lamnar lantagaren biblioteket i tron att
han klarat det hela sjalv utan att inse vilken betydelsfull men diskret roll bibliotekarien
spelat.
Intervjupersonerna 1-5 ar mycket noggranna med att framhava hur bra man tycker
personalen ar. Det var svart att fa intervjupersonema att lamna den konkreta
situationen pa det befintliga biblioteket och tanka i mer visionara termer.

9.2.4 Fraga 4: Beskriv ditt drombibliotek eller visionen av ett medicinskt bibliotek
nar det ar som bast
Trots att biblioteksanvandama bland intervjupersonema uppmanas att spana fritt, ha
visioner som inte behaver vara genomfdrbara, beskriva sitt drombibliotek har samtliga
svart att lamna verkligheten pa det aktuella biblioteket.
De synpunkter man har framkommer redan i fragoma 1 - 3 och man har inget
ytterligare att tillagga.
Intervjuperson I vill se ett rymligt, elegant bibliotek och valutrustat bibliotek som
fungerar som kunskapscentrum for hela sjukhuset.
Jntervjuperson 2 onskar sig ett trevligt och funktionellt bibliotek dar man hittar
"sanningen" .
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lntervjuperson 3 efterlyser ett bibliotek som motesplats for forskare dar man spanar
ideer och planerar projekt - ett bibliotek som " spindeln i natet".
lntervjuperson 4 har stort behov av att klara sig sjalv och ser darfdr ett bibliotek med
ordning och reda, tillrattalagt sa att hon kan klara sig utan hjalp.
lntervjuperson 5 langtar efter ett bibliotek dar allting finns lattilgangligt utan en massa
krangel.

10. ANALYS OCH KATEGORISERING AV
UNDERSOKNINGSMATERIALET
10.1 Vilka monster framtrader?
Vissa monster framtrader omedelbart ur intervjumaterialet.
1. Att den fysiska omgivningen har stor betydelse ar uppenbart. Om anledningen till
detta ar att det ar enklast att uttala sig om konkreta saker som lokaler och inredning
eller om det verkligen forhaller sig sa att miljon ar sa viktig ar osakert.
2. Tillgangligheten ar en annan viktig kvalitetsfaktor enligt de flesta intervjupersoner.
Pa varierande satt uttrycker man onskemal om att biblioteket, personalen eller
bibliotekets tjanster skall vara lattillgangliga.
3. Tidsfaktom ar viktig for en del. Man har brattom och behaver omedelbar hjalp eller
snabba leveranser.
4. Man vill ha professionell, vanlig, intresserad och lyhord bibliotekspersonal som ar
flexibel och har latt for att kommunicera.
5. Vidare vill man kunna lita pa den information som finns i biblioteket eller som en
intervjuperson uttrycker det : "Det skall vara sant..."
6. Pa olika satt namner man kostnader och ekonomins inflytande pa kvaliteten
Punktema star inte i nagon prioriteringsordning.
10.1.1 Forvantningar relaterade till den fysiska omgivningen
Erfarenhetsmassigt associerar man olika fysiska miljoer med olika typer av tjanster.
Kyrkor, sjukhus och bibliotek har sina speciella fysiska sardrag. En del av detta ar
betingat av tjansten medan annat kan vara tradition. De personer som anvander det
medicinska biblioteket i sin yrkesutovning och forskning bar sakert med sig en bild av
hur ett bibliotek bor vara genom sina tidigare erfarenheter av skolbibliotek,
folkbibliotek och universitets- eller hogskolebibliotek. Man har darmed en mental
modell av ett bibliotek eller fdrestallning om hur ett bibliotek skall se ut och fungera.
Intervjupersonema visar sig ocksa ha traditionella uppfattningar och onskemal vad
galler den fysiska omgivningens betydelse for kvaliteten i biblioteket. Det virtuella
biblioteket namner ingen utan man utgar ifran att biblioteket ar ett rum och detta rum
vill man se utrustat pa olika satt. Biblioteket skall vara rymligt och !just - gama med
utsikt. Det skall heist finnas gott om arbetsutrymme for anvandama och hylloma skall
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inte vara for hoga eller laga eller for nara varandra. Fargglad inredning och bekvama
mobler foredras. Det skall dock vara funktionellt. Monografiema skall vara aktuella
och datorema manga och modema. Biblioteksrummet skall kunna fungera bade som
oas och som dynamiskt kunskapscentrum.
Att bibliotekslokalen bidrar till helhetsintrycket av kvaliteten ar tydligen ofrankomligt.
Bitner ( 1990) gar sa langt att hon havdar att en misslyckad servicesituation kan
kompenseras av fina lokaler och menar darmed att betydelsen av icke verbala budskap
ar nagot man underskattar i samband med utvardering av tjanstekvalitet.

10.1.2 Intervjupersonernas uppfattning om tillganglighetens betydelse for
kvaliteten
Baker & Lancaster ( 1991) visar att <let ar narhetsprincipen som galler vilket innebar att
manniskor i forsta hand anvander de informationskallor som <let innebar minst
anstrangning att komma at. Denna "least-effort model" beskrevs av Zipf 1949.
Det ar kant att aven ett biblioteks placering inom en avgransad organisation paverkar
anvandningen av biblioteket. Avstandet fran t ex arbetsplats till bibliotek har alltsa
betydelse.
Endast en intervjuperson namner att biblioteket ligger centralt. Ingen annan namner
bibliotekets geografiska !age pa sjukhuset.
For ovrigt har man manga synpunkter pa tillganglighetens betydelse.
Generosa oppettider och ett bemannat bibliotek efter arbetstidens slut onskas av flera
personer. Att fler hocker och tidskrifter skall finnas i bibliotekets lokaler for att oka
lattillgangligheten onskas ocksa. Man inser darmed inte att tillgiingligheten faktiskt
minskar nar biblioteket uppnar en viss storlek som skapar avstand till materialet. Man
vill ha ett luftigt och valorganiserat bibliotek diir materialet gors tillgiingligt med hjalp
av bra skyltning, visning av tidskriftens framsida sa man kan kanna igen den utan att
ga alfabetiskt tillviiga och hyllor som ar placerade sa man slipper att boja och stracka
s1g.
Indirekt begransas tillgangen till biblioteksmaterial ocksa av de kostnader for
lantagaren som ar forbundna med fjarrlanekopiering och datasokningar.
Personalen skall vara tillganglig i lokalen och tillganglig genom sitt satt att
kommunicera och intressera sig for anvandaren.
Att den informationstekniska utrustning som finns i biblioteken inte ar helt tillganglig
uttrycker man genom att saga att bibliotekspersonalen skall ha hog datakompetens och
vara hjalpsam och ha tid att hjalpa till. Med ett undantag namner man inte lathundar
och manualer utan onskar sig personlig hjalp. Har kan man invanda att datorema och
informationstekniken pa ett paradoxalt satt tillgangliggor enorma informationsmangder
samtidigt som informationsmangdens storlek gor den otillganglig.
Pa liknande satt ar tjanstekvaliteten kanslig for teknikens nycker och datorstopp,
handgrepp pa tangentbordet man fdrutsiittes kanna till, svarbegripliga manualer och
program som standigt uppgraderas. Dessutom bidrar anvandama sjalva till att gora
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tekniken otillganglig genom att stjala hardvara eller andra och radera information och
filer. I kombination med tidsbrist orsakar detta stress och frustration. Faljden blir att
utrustningen och darmed informationen inte ar lattillganglig och anvandaren blir
beroende av bibliotekspersonalen for kompetent hjalp.
Fyra aspekter pa tillganglighet framtrader ur intervjumaterialet:
1. Rummet (geografisk placering, appettider)
2. Materialet (pa plats, bekvamt placerat, skyltat, kostnadsfritt)
3. Personalen (pa plats, kommunicerbar)
4. In formati onstekniken ( funk ti onsdu gli g, lathundar, bib Ii otekari eassistans)

10.1.3 Intervjupersonernas uppfattning om tidsfaktorn som kvalitetsvariabel
Korta leveranstider for fjarrlan och fjarrlanekopior ar nagot som manga bibliotek aktivt
stravat efter och kvalitetssakrat pa senare ar. Det diskuteras mycket hur man skall
kunna fdrkorta tiden mellan slutanvandarens bestallning och den faktiska leveransen av
dokumentet till slutanvandaren. Elektroniska bestallningsrutiner och faxleveranser
mojliggar mycket snabba leveranser men faxleveranser ar fortfarande kostsamma och
kvaliteten pa faxkopioma inte bra. Man ser en losning i en starre flexibilitet fran
biblioteken sida med allehanda leveranssatt framfor allt av backer. Vad galler
tidskriftsartiklar ser man mest elektroniska losningar. Oavsett om det galler backer
eller tidskriftsartiklar ser man fran bibliotekshall ett scenario dar bibliotekanvandaren
vinner tid genom att pa elektronisk vag vanda sig direkt till det levererande biblioteket
och saledes :fa dokumentet direkt till sig i stallet for via det lokala biblioteket.
I intervjumaterialet finns ett :fatal kommentarer till tidsfaktorn. En person uttrycker att
hon behaver materialet nu och inte om fjorton dagar medan en annan har erfarenhet av
att det ar brattom och skall ga snabbt om man ar i slutet av en avhandling. Samma
person sager att "nar det tar lang tid vet jag att det inte harmed er att gora - man blir
irriterad - men jag vet ju att det kanske beror pa att tidskriften inte ar inne pa det andra
biblioteket ni bestaller ifran". En annan intervjuperson har daliga erfarenheter. Hon
sager "De sma tidskrifterna bryr man sig inte om att bestalla for de kommer aldrig
fram ... Dem jag har letat efter kommer fram efter manader och vissa kommer aldrig... "
men hon sager ocksa " annars tycker jag inte det gor sa mycket om en bestallning till
exempel tar tid bara man :far ett meddelande".
En storkund i biblioteket sager foljande: " Fjarrlanen fungerar jattebra. Man far reda
pa hur lang tid det tar och vad det kommer att kosta. Jag viii inte att artikeln kommer
direkt till mig. Jag gillar den kontrollfunktion som ni har for ibland glommer jag vad
jag har bestallt. Och lamnar jag en lista :far jag veta hur lang tid det tar och vad det
kostar" .
Kommentarerna tyder pa att man har en viss tolerans for langa levern.nstider bara man
ar underrattad om varfor leveransen drojer. Snabba leveranser ar viktiga men man
uppskattar bibliotekets kontrollfunktion. Behoven ar helt relaterade till den aktuella
situationen. Endast tre personer berorde spontant tidsaspekten.

33

10.1.4 Kvalitetsforvantningar relaterade till personalen
Ar bibliotekarien biblioteket? Medan var omgivning gama tycker att det ar
biblioteksrummet som ar biblioteket vill bibliotekarien gama tro att det ar personalen
som ar biblioteket eller atminstone kombinationen rum-personal. "Biblioteket ar inte
battre an sin bibliotekarie" hor man ofta i kvalitetssakringssammanhang.
Bibliotekarier ar traditionellt belastade med en image. Man ser en introvert och
processorienterad kvinna. En amerikansk undersokning fran 1992 utgar emellertid
ifran att det inom bibliotekariekaren finns hela skalan av personligheter. 1600
bibliotekarier bedomdes enligt Myers Briggs Type Indicator. Man kom fram till att
endast 8% var tystlatna, plikttrogna, allvarsamma och ansprakslosa. Samma 8% satter
varde pa ordning och traditioner. A ven om fa bibliotekarier i undersokningen var
utatriktade avviker i synnerhet kvinnliga bibliotekarier fran resten av den amerikanska
befolkningen genom att vara framfdr allt mer tankande/analytiska an genomsnittet. De
personliga kvaliteter som dominerade bland bibliotekariematerialet for ovrigt var
intuition och organisationsfdrmaga. (Scherdin 1995)
Eftersom en av fdljdfragoma handlade om intervjupersonemas uppfattning om
personalens roll for kvaliteten i biblioteket har samtliga haft manga synpunkter pa hur
bibliotekarien bor vara.
Pastaendet om att bibliotekarien ar biblioteket bekraftas delvis av intervjumaterialet.
En person sager "det ar dig (bibliotekarien) som jag alltid ser som en representant for
biblioteket". Samma person tycker att bibliotekarien skall vara expert, alltid finnas till
hjalp, ge ett riktigt bemotande och vara vanlig. Vidare fdrvantar han sig att
bibliotekarier skall vara flexibla och kunna kommunicera.
En annan sager att kompetens ar viktigt men forstaelse for kunden viktigare. Man skall
visa respekt for osakerhet och vara nagon som fdrstar ratt niva och ar lyhord och
fdrstar vad andra sager.
Kompetent personal som kan ge snabba och korrekta svar ar battre an en vanlig fasad.
En personal som ar engagerad och intresserad och vanlig men rattvis.
Proffsig personal som ar serviceminded och hjalper till.
Att bli igenkand ar viktigt. Likasa att bibliotekspersonalen kanner till vad man sysslar
med och vilka intresseomraden man har.
Pa biblioteken tycker vi oss marka att rollen som handledare eller pedagog har okat i
takt med informationsteknikens intag. Bibliotekariens pedagogiska roll antyds i
intervjumaterialet genom uttalanden som "CD-ROM skivoma ar fantastiska och
sjalvinstruerande men personalen har varit mycket hjalpsam", jag har lart mig mycket
genom att titta pa dig" eller "du larde mig en del om Medline nar jag borjade". "Ni
skall vara har som kunskapsledande" och inte minst " ni ar larare och kan handleda
sadana som behaver hjalp ... ".
Sammanfattningsvis kan synen pa vad som ar kvalitet i anvandarens relation till
bibliotekspersonalen delas upp i tre kategorier:
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I. Empati (intresserad, hjalpsam, flexibel, lyhord, engagerad, forstaende etc)
2. Professionalism (expert, kunnig, proffsig, kompetent)
3. Pedagog (vara forebild, Iara ut, handleda)

10.1.5 Onskemal relaterade till biblioteksmaterialets tillforlitlighet
Undersokningar visar att sma bibliotek med sma ekonomiska resurser inte valjer att
kopa in material av samre kvalitet an stora bibliotek men daremot mindre kvantiteter.
(Baker & Lancaster 1991 ). Det ar inte langsokt att konstatera att ett litet bibliotek ar
Iattare att administrera och bestandet mer overblickbart och hanterligt an pa ett stort
bibliotek. Pa ett litet bibliotek konfronteras man standigt med sitt bok- och
tidskriftsbestand och Iar kanna det; hur det anvands, bor gallras och fomyas.
Tva intervjupersoner har haft hoga krav pa biblioteksmaterialets tillforlitlighet. For
den ena personen ar materialets sanningshalt viktigt "det ar viktigt att materialet ar
aktuellt, att det inte ar gardagens material som finns och att det ar sant - att man soker
en kunskap, en bas som har en sanningshalt, sann eller inte sa ar den framtagen under
specifika former, att biblioteket har en sorts kontroll som gor att skrapet inte kommer
in utan det ar redan bortsallat ... och att det finns modem utrustning som gor att man
snabbt kan fa tag pa ratt material fast redan tidigare hade man indexbocker men nu gar
det snabbare". En annan sager "det skall vara ett bra urval hocker och tidskrifter och
man maste kunna tro pa att det ar vedertagna sanningar som star i bockema sa man
inte behover ifragasatta innehallet utan bara ta till sig det" .
Man har tydligen en viss kunskap om att bibliotek har tillvagagangssatt for att halla
hog kvalitet: Tidskrifter som ar peer-reviewed och indexerade i databaser med gott
rykte, hocker som ar publicerade av valrenommerade forlag, standardverk som
aterkommer med nya upplagor, valkanda recensenter.
Bibliotekarien i intervjumaterialet har ocksa tankt pa tillforlitligheten i det material
biblioteket tillhandahaller. " ... Daremot kan vi ju inte garantera innehallet i materialet
vi lamnar ut. Vi kan ju inte bedomma det men biblioteken har mojlighet att se om en
viss tidskrift uppfyller vissa kriterier som skall forutsatta en viss kvalitet men garantera
kan vi aldrig. Det fdrekommer ju fusk inom forskning ocksa. Vissa forlag har bra rykte
och andra inte och vissa databaser ar mer korrekta an andra och det kan man ju upplysa
om utan att bli mastrande".

10.1.6 Synpunkter pa ekonomiska aspekter
K valitet ar gratis! ar titeln pa en kand bok i amnet. Intervjumaterialet signalerar att det
inte ar hela sanningen och ger ett par olika infallsvinklar pa forhallandet mellan
kvalitet och ekonomi/kostnader.
En mycket materiellt lagt intervjuperson forestaller sig att det framfor allt ar (den
daliga) ekonomin som satter granser for biblioteksverksamhetens kvalitetsutveckling.
Med pengar skulle man kunna ha ett stort, elegant och valutrustat bibliotek med manga
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tjanster vilket underforstatt skulle leda till battre bibliotekskvalitet. Han aterkommer
flera ganger till sjukvardens bristande resurser.
En annan tar upp en intressant aspekt pa misshushallning nar hon patalar hur fel <let ar
nar man maste valja bort kunskap eftersom sjukhuset inte viii sta for sma kostnader for
sina biblioteksanvandare i synnerhet som organisationens verksamhetside bygger pa att
man har en kunskapsmassa. Att aven sma kostnader begransar antalet gjorda
bestallningar ar underforstatt i materialet dar flera personer namner att man uppskattar
att i forvag fa veta eventuella kostnader i samband med bestallningar.

10.2 Kvalitetskategoriernas relation till etablerade kvalitetsdimensioner inom
servicesektorn
Parasuraman, Zeithaml och Berry baserar sina resultat pa en omfattande serie
empiriska studier dar de bl a utarbetade en metod for att identifiera
kvalitetsdimensioner for servicesektom. Deras resultat har genererat en normbildande
kategorisering av kvalitetsdimensioner inom tjanstesektom. De tjanstefdretag som var
representerade i deras undersokning var bank, kreditkortsforetag, vardepappershandel
samt reparation och underhall. Studien (Parasuraman 1985) avslojade tio
kvalitetsdimensioner som konsumentema/anvandama utgar ifran nar de formulerar
sina fdrvantningar och upplevelser av tjanster:
1. Palitlighet
2. Reaktionssnabbhet
3. Sakkunskap
4. Tillganglighet
5. Bem6tande
6. Kommunikation
7. Tillforlitlighet
8. Sakerhet
9. Forstaelse
10. Pataglighet
Dessa tio dimensioner koncentrerades sedan till fem varav de tva sista innehaller flera
av de ursprungliga tio determinantema.
1. Pataglighet
2. Palitlighet
3. Reaktionssnabbhet
4. Tillf6rsikt (tillgiinglighet, tillforlitlighet, sakkunskap)
5. Empati (bem6tande, kommunikation, forstaelse)

De kvalitetskategorier som framtrader ur det aktuella intervjumaterialet fran ett litet
medicinskt bibliotek ar (ingen prioriteringsordning):
1. Fysisk omgivning
2. Tillganglighet
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3.
4.
5.
6.

Tidsfaktorn
Persona/ens agerande
Tillfdrlitlighet
Kostnader

Jamfor man ovanstaende kategorisering med Parasuraman, Zeithaml och Berrys
kvalitetsdimensioner finner man att:
I. Fysisk omgivning overensstammer med pataglighet dvs <let som har att gora med
fysiska element i tjansten: lokaler, personalens utseende och kladsel, arbetsredskap
2. Tillganglighet aterfinner man ocksa hos Parasuraman et al. Uttrycket inkluderar
lattheten att fa kontakt, att tjansten ar latt att na, lampliga oppethallandetider, Iamplig
placering och att vantetiderna inte ar alltfor omfattande.
3. Tidsfaktorn, som har ratt en egen kategori, kan enligt Parasuraman et al inkluderas i
kategorin tillganglighet eftersom det har faktiskt handlar om vantetider.
4. Persona/ens agerande. Inom kategorin personal doljer sig vanligt bemotande,
kompetens, flexibilitet, kommunikationsfdrmaga etc.
Hos Parasuraman et al aterfinner man denna kategori under flera rubriker:
a)Palitlighet som inkluderar fdrmagan att fungera pa ett enhetligt satt och att vara
tillfdrlitlig.
b)Reaktionssnabbhet som avser personal ens vilja och formaga att betjana.
c)Sakkunskap som betyder att personalen har den kompetens som behovs.
d)Bemotande som innebar artighet, respekt, hansyn och vanlighet hos personalen.
e)Kommunikation som innebar att kunderna far information pa ett sprak de fdrstar
samt att man lyssnar pa dem.
f)Forstaelse som innebar att man anstranger sig for att forsta kundens behov och
onskemal.
5. Tillforlitlighet aterfinner man ocksa hos Parasuraman et al. Kategorin innefattar
palitlighet, trovardighet och arlighet.
6. Kostnader namns hos Parasuraman et al under rubriken kommunikation som innebar
att kundema far information pa ett sprak de fdrstar, inklusive klargorandet av bytet
tjanst-kostnad.

Det ar uppenbart att allt som framkommit ur <let aktuella intervjumaterialet kan
aterfinnas i de generellt accepterade kvalitetsdimensioner som Parasuraman et al kom
fram till i sitt stora empiriska material 1985. "Sakerhet" som avser frihet fran fora, risk
eller tvivel har delvis berorts av intervjupersonema i deras forhoppningar angaende
sanningshalten i materialet men hamnat under rubriken tillfdrlitlighet. Daremot har
ingen intervjuperson namnt nagot om krav pa konfidentialitet som faktiskt har praktisk
betydelse i en organisation som sysslar med sjukvard och forskning.
Att gransema ar oklara vad galler de kvalitetsattribut som galler personalen i
intervjuundersokningen, ser man eftersom inneborden i kategorin personal gar att
aterfinna i sex olika kvalitetskategorier hos Parasuraman et al; men att
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kategoriseringen inte ar helt okomplicerad bekraftas ocksa av det faktum att
Parasuraman et al 1991 reviderade sina tio kategorier och koncentrerade dessa till fem
kategorier dar just de kvaliteteter som har med personalens agerande koncentrerats fran
sex till tva kategorier namligen "tillfdrsikt" och "empati".
Eftersom intervjupersonemas uppfattningar om kvalitets pa medicinska bibliotek
stort tycks overensstamma med kunduppfattningar om servicekvalitet drar jag
slutsatsen att man pa medicinska bibliotek kan anvanda sig av det
utvarderingsinstrument (SERVQUAL) som Parasuraman et al utarbetade pa grundval
av sina omfattande studier av servicekvalitet, vilket t ex John Clark redan gjort i
England (Clark 1994).

10.3 Kvalitetskategoriernas relation till det medicinska biblioteket
Syftet med undersokningen var inte att utvardera det egna biblioteket men
intervjupersonema hade mycket svart att frigora sig fran den konkreta verkligheten och
framfdrde darfdr en del information som berorde bibliotekets verksamhet och som man
direkt kan dra nytta av.
Det finns i intervjuerna en stor samstammighet i synen pa biblioteket. Det galler
personalen som alla tycker ar och skall vara trevlig och kompetent; lokalen, som far
allvarlig kritik, ar trang och trakig och signalerar samre kompetens an man egentligen
har i biblioteket Det finns aven en del invandningar mot tillgangligheten.
Tva bilder av biblioteket framtrader tydligt ur intervjumaterialet: 1. biblioteket som det
ar idag och 2. biblioteket som det skulle kunna bli.
Intervjupersonernas uppfattning om vad man har idag ar:
- daliga, tranga lokaler
- trevlig, hjalpsam personal
- ett bibliotek som harmer kompetens an man kan tro
- god service
Intervjupersonemas uppfattning om hur <let kunde vara:
- storre, fraschare, funktionella och valutrustade lokaler, med forskarplatser
- fdrbattrad tillganglighet vad galler bade lokaler, dokument och utrustning
- biblioteket som ett kunskapscentrum pa sjukhuset
Biblioteksanvandamas krav pa forbattringar ar fullt rimliga men kraver ekonomiska
resurser eftersom det huvudsakligen handlar om materiella forbattringar.
Som konsekvens av intervjuema har man dock insett lokalens betydelse och arbetar pa
att fdrbattra denna. Under tiden har man pa det aktuella biblioteket forstarkt
bibliotekets funktion som oas och koncentrerat den elektroniska utrustningen till
annan del av biblioteket fdr att personalen pa ett enklare satt skall uppmarksamma
personer som ar i behov av handledning vid datorema.
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11. Analys av metoden
Det kanns naturligt att skaffa sig en kunskapsbas och aven redovisa denna innan man
tar itu med det empiriska materialet. I detta fall har olika kvalitetsundersokningar inom
servicesektorn inklusive bibliotek presenterats men aven en del kvalitetsstymingssystem som ar viktiga att kanna till for att man skall kunna bilda sig en
uppfattning om kvalitetsarbete har redovisats.
Att inleda kvalitetsarbetet med fokusgruppintervjuer eller individuella djupintervjuer
rekommenderas i litteraturen i stallet for att direkt borja utvardera befintlig service.
Att utfora intervjuer ar emellertid kravande pa manga satt och litteraturen
rekommenderar professionella intervjuare. Det kravs kunniga personer som kan
kommunicera och det ar tidskravande att utfora intervjuer, sammanstalla och analysera
material et.
I detta fallet handlar det emellertid om ett litet material och metoden har fungerat
utmarkt. Manga uppfattningar - bade vantade och ovantade - har framkommit. Att
intervjuare och respondenter varit bekanta for varandra redan innan intervjutillfallet
kan har ses som en fordel eftersom intervjun darfor mest liknat ett avspant samtal.

11.1 Felkallor
Nackdelen i en intervjusituation ar att den kan leda till dels att intervjuaren mer eller
mindre medvetet paverkar den intervjuade att anpassa sina svar i onskad riktning <leis
att den intervjuade anpassar sina svar efter vad denne tror att intervjuaren forvantar sig.
I detta arbete kan man ana en viss overdrift i intervjupersonemas beskrivning av
bibliotekspersonalens fortrafflighet. Likasa bor man inte vara frammande for tanken
att den kritik som riktats mot bibliotekets lokaler och inredning i verkligheten borde
riktats mot personalen men kanaliserades till lokalen eftersom intervjupersonema varit
for finkansliga for att kritisera bibliotekarien som intervjuade. Troligtvis :far man en
mer neutral bild om en utomstaende person skoter intervjuerna vilket ocksa
rekommenderas. Emellertid har moda lagts pa att forhindra paverkan fran intervjuaren
och vid tolkning av intervjuema Jigger tyngdpunkten pa de forsta spontana uttalanden
kring generella kvalitetskriterier.
Nar man gor kvalitativa analyser av intervjudata forsoker man tolka inneborden i
intervjupersonemas uttalanden. Problemet uppstar da om tolkningen ar rimlig och inte
representerar tolkarens subjektiva uppfattning. For att kunna undersoka rimligheten i
tolkningen kan en oberoende bedomning goras. Den oberoende bedomarens uppgift ar
att kategorisera intervjusvaren enligt det kategorisystem som tolkaren skapat. Pa grund
av undersokningens ringa storlek har nagon oberoende tolkning inte gjorts i detta
arbete.
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12. DISKUSSION
12.1 Personalen/lokalen - jamforelse med etablerade kvalitetsdimensioner fran
servicesektorn
I Parasuraman, Zeithaml och Berrys undersokningar fran 1988 och 1991 var
"palitlighet/tillforlitlighet" den viktigaste kvalitetsdimensionen. De
kvalitetsdimensioner som bade minst betydelse i dessa studier var "tangibles" dvs den
fysiskt patagliga omgivningen och "empathy" som inkluderar personalens kompetens,
kommunikationsformaga, hjalpsamhet, lyhordhet, engagemang, flexibilitet etc.
Just lokalemas bekaffenhet och personalens formaga - kvalitetsdimensioner som i
Parasuraman, Zeithaml och Berrys stora material har underordnad betydelse dominerar i det aktuella intervjumaterialet. Samtliga intervjupersoner namner spontant
bade bibliotekslokaler och -personal och det ar de tva faktorer man uppehaller sig
langst vid - aven innan uppfoljningsfragoma som beror bade lokalens och personalens
betydelse for kvalitetsuppfattningen.
Palitlighet/tillforlitlighet som prioriterades i studien om servicekvalitet galler formagan
att fun gera pa ett enhetligt satt; att tjansten utfors ratt forsta gangen och att tjansten
utfors pa avtalad tid. Kategorin innefattar ocksa palitlighet, trovardighet och arlighet
samt att man satter kundens basta framst. Mycket av detta berordes av
intervjupersonema. Man onskade sig ett tillforlitligt biblioteksmaterial dar man
forutsatte att biblioteket bade kanaler for kvalitetskontroll sa att anvandaren sjalv slapp
ifragasatta riktigheten i materialets innehall. Man vill ocksa ha ett rattvist system dar
alla behandlas lika.
Att kategorin palitlighet/tillforlitlighet trots allt fick sa lite utrymme i intervjumaterialet
kan bero pa att man inte uppfattar detta som ett storre problem i
bibliotekssammanhang. Bibliotek ar ofta valstrukturerade, systematiserade
organisationer med manga kontrollfunktioner. Detta kan i andra sammanhang vara en
belastning for biblioteken som uppfattas som rigida men i detta sammanhang tolkar jag
det som att kontrollfunktionema eliminerar manga problem som kan uppsta i andra
serviceforetag.
I det aktuella bibliotekets fall far biblioteksrummet och personalen manga synpunkter.
Anledningen till att man prioriterar pa olika satt firms troligtvis i skillnadema mellan
biblioteksverksarnhet och annan serviceverksarnhet som kanske inte ar lika
lokalberoende. Intervjupersonema visade sig vara mycket traditionella i sin syn pa
bibliotek och sag biblioteket som ett rum med hyllor valfyllda av aktuellt och
vederhaftigt material kompletterat med modem informationsteknik. Hjalpsam och
kompetent personal skulle finnas pa plats for att organisera och administrera allt detta.
Rummets bade mycket storre betydelse an vantat.
Forhoppningen att man som kvalitetsdeterminanter skulle prioritera aspekter pa
bibliotekets tjanster och service och inte lata sig fdrblindas av lokalemas relativa misar
infriades inte. Detar inte sjalvklart att man ser kompetens och hogkvalitativt material i
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en omodem lokal utan det ar uppenbart att en fin bibliotekslokal ar en genvag till
kvalitetsuppfattningen. Dessutom ar anvandarna okunniga och later sig forledas av sin
traditionella biblioteksbild. Likasa bar man med sig bilden av ett bibliotek dar man
Ianar nagot. Man ser inte biblioteket som ett modemt informationscentrum trots
elektronisk utrustning och mycket kompetent och framsynt personal. Gamla
bibliotekserfarenheter tycks dominera trots det faktum att bibliotekspersonalen Jigger
fore anvandarna och nastan dagligen utfor eller handleder dessa personer i avancerad
informationssokning och informerar om nyheter inom IT. For att komma ifran dessa
uppfattningar om bibliotek kravs det troligen en f6randring bade av biblioteksrummet
och att vi satter nya ord pa det vi gor.
Detta ar troligtvis en av forklaringama till att konkurrande informationsverksamheter4 ,
dar man helt enkelt satt nya ord pa gamla f6reteelser, har en marknad inom sjukvarden
trots att bibliotekspersonalen ofta armer kunnig och kostnadseffektiv.

13. Slutsatser
De kategorier som framkom vid analysen av intervjumaterialet ar inte unika jamfort
med studier fran andra serviceverksamheter an bibliotek. Daremot prioriterar man i
det aktuella intervjumaterialet de kvalitetsdimensioner som hade minst betydelse i
Parasuraman, Zeithaml och Barrys omfattande undersokningar. Samtliga
intervjupersoner uppehaller sig !angst vid fragor som ror bibliotekslokalens och personalens betydelse for kvalitetsuppfattningen.
6vriga slutsatser kan man dela upp enligt foljande: Kvalitet som anvandaren uppfattar
det och kvalitet som det skulle se ut om anvandaren fick styra.
Trots att man pa ett sjukhus har en relativt homogen anvandargrupp ar forvantningar
och behov olika och varierar aven hos samma individ vid olika tillfallen. Flexibilitet,
individuell anpassning och fortindringsbenagenhet tir darfor nodvandiga
bestandsdelar i i bibliotekservicen om biblioteket skall lyckas motsvara
biblioteksanvandarnas forvantningar. Biblioteket maste vara flexibelt och lyhort och
anpassa sig till var och en. Att man har brattom ena gangen innebar inte att det alltid
bradskar; det som kanns kostsamt vid ett tillfalle ar vart mycket vid ett annat tillfalle
nar man har ett annat syfte eller har :fatt ett anslag. Aven informationsmassigt ar det
viktigt att lagga sig pa ratt niva. Den person som skall skriva ett litet arbete ar inte
betjant av att :fa samma service som den person som ar mitt i sitt avhandlingsarbete och tvartom. Vad det an galler ar det viktigt att fora en dialog med anvandaren for att
kartlagga det aktuella behovet och agera flexibelt pa olika behov.
Att biblioteken ger fel signaler angaende sin kompetens ar en vaming man maste se
allvarligt pa. Man maste se det som ett misslyckande om anvandama trots utvecklingen
pa biblioteken inte ser forbi den traditionella bild de bar med sig.
4

t ex universitetens resurscentra med datorer och referenslitteratur fo r studenter eller
patientinformationscentraler som drivs och finansieras parallellt med Jiknande verksamhet
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pa biblioteken

Trots den informationstekniska utvecklingen som pa de medicinska biblioteken pagatt
sedan databasen Medline introducerades for snart trettio Ar sedan ar
biblioteksanvandama lasta i sin traditionella uppfattning om vad ett bibliotek ar, skall
gora och hur <let skall se ut. Det virtuella biblioteket namns inte. Om man lat
anvdndarnas forvdntningar styra verksamheten skulle biblioteket stagnera. Det ar
orealistiskt att tro att biblioteksanvandamas fantasi, intresse och kunskap skall racka
till. Man ser inte konsekvenserna av sina onskningar - till exempel <let paradoxala i att
om man vill ha allting tillgangligt blir det anda otillgangligt pa grund av sin
omfattning. Att vara lyhord och ta hansyn till anvandarnas behov och onskemal ar
mycket viktigt men biblioteken maste vara framsynta och fdrekomma behoven. Gor vi
inte detta skulle vi troligtvis aldrig kunna overtraffa anvandamas
kvalitetsfdrvantningar. Konsekvensen av detta skulle bli att vi i framtiden inte skulle
ha nagra nojda biblioteksanvandare.

14. Sammanfattning
Bakgrunden till detta arbete om kvalitet pa medicinska bibliotek finns bade i
sjukvardens kvalitetsarbete och i de medicinska bibliotekens stravan att visa
bibliotekens betydelse fdr den totala kvaliteten i varden.

Syftet har varit att, som ett fdrsta steg i kvalitetsarbetet, identifiera vilka
kvalitetsvariabler som uppfattas som viktiga av biblioteksanvandama i deras kontakt
med medicinska sjukhusbibliotek. Det andra steget, att identifiera anvandamas
nojdhetsgrad, omfattas inte av detta arbete. Syftet har ocksa varit att jamfdra de
kvalitetskategorier som framkommit i detta arbete med de kvalitetskategorier som
utkristalliserades i Parasuraman, Zeithaml och Berry:; omfattande studie av vad
konsumenter utgar ifran nar de formulerar sina fdrvantningar och uplevelser av
tjanster.
Som bakgrund till det empiriska materialet beskrivs de vanligaste
kvalitetsstymingssystemen for servicesektom. En litteraturgenomgang av ett urval
kvalitetsstudier fran servicefdretag och bibliotek redovisas ocksa.
Studien baseras pa ett litet antal djupintervjuer med representanter fran olika
anvandargrupper inom sjukvarden. Analysen har inspirerats av fenomenografin som
bygger pa manniskors uppfattning av fenomen - i det har fallet fenomenet kvalitet.
Efter analys och kategorisering av intervjumaterialet framtradde foljande
kvalitetskategorier:
- fysisk omgivning
- tillganglighet
- tidsfaktom
- personalens agerande
- kostnader
Vad galler resultaten ar det uppenbart att kvalitetskriterier som framkom i det aktuella
intevjumaterialet aven kan aterfinnas i de generellt accepterade kvalitetsdimensioner
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som Parasuraman et al kom fram till i sitt stora empiriska material fran 1985. De
kategorier som framkom i intervjumaterialet ar inte unika.
Trots den relativt homogena anvandargruppen ar forvantningar och behov olika och
varierar aven hos samma individ vid olika tillfallen. Flexibilitet och individuell
anpassning fran bibliotekets sida i kontakten med anvandarna ar darf6r avgorande om
biblioteket skall lyckas motsvara biblioteksanvandarnas f6rvantningar.
Dessutom visar materialet att biblioteksanvandarna ar lasta i en traditionell
bibliotekssyn dar uppfattningen om biblioteket som rum dominerar. Det virtuella
biblioteket namns inte. Slutsatsen blir att om man enbart lat anvandarnas f6rvantningar
styra verksamheten skulle biblioteket stagnera. Det ar orealistiskt att tro att
biblioteksanvandarnas kunskap, fantasi och engagemang racker till. Troligtvis skulle
vi aldrig kunna overtraffa anvandarnas forvantningar om vi inte samtidigt som vi ar
lyhorda for anvandarnas f6rvantningar har en egen framf6rhallning och driver
kvalitetsutvecklingen sjalva pa biblioteken.
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Hogskolan i Boras ar en nation ell hogskola. Studenter kommer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar
av fem institutianer ach utbildningsprogram ach kurser ges
inom amradena bibliotek ach information, textil, teknik, pedagogik samt data och ekonomi.
Hogskalans lakaler Jigger mitt i centrala Baras.
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila utbildningama har sitt ursprung annu langre tillbaka i den statliga Tekniska Yafskalan sam inrattades redan 1866.
Forskning ach utvecklingsarbete ar en expanderande del
av hogskalans verksamhet. Hogskalan samverkar har med
foretag, statliga myndigheter och kammuner i Sju-haradsbygden ach i andra delar av landet och utlandet.

Bibliatekshogskolan har funnits i Baras sedan 1972.
I manga ar var bibliatekshogskalan i Baras landets enda
specialhogskala for bibliatekarier, men genam universitetens ach hogskalamas nya frihet har bibliotekarieutbildningar inrattats aven pa andra universitet.
Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar Atta terminer), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och
informationsvetenskap.
Forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap ges vid Goteborgs universitet.
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mellan åren 1995 och 2006.
Högskolans Bibliotek har utfört digitaliseringen på de exemplar som funnits i bibliotekets fysiska
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