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Abstract 

The purpose of this Master’s thesis is to study students’ 
perception of the services that the library staff provides and 
the library staff’s opinion of the students’ perceptions. With 
the concept “service” we mean the treatment, the attitudes and 
the qualities that exist between the library staff and their 
users. Our purpose is also to examine how the users 
experienced services quality.  
 
Our survey was conducted at an academic library with 
questionnaires to both students and library staff. We analysed 
the result of the survey by using three theories by Lundmark, 
Keen and Grönroos & Monthelie. We used the theories to 
clarify the concepts of  “competence” and “quality”. 
 
Our conclusion is that students’ perception of the library 
staff’s services is that it held high quality. We have also 
drawn the conclusion that the lib rary staff’s opinion agrees 
with the students’ perception. 
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1 INLEDNING  
 
Inför valet av ämne till vår magisteruppsats funderade vi över vilka diskussioner som 
intresserat oss under vår utbildning. Det vi kom fram till var att mycket fanns att säga 
om bibliotekarieyrket som serviceyrke, dock fanns det få svar att få gällande vad det i 
grund och botten innebär. Därför känner vi att vi vill studera bibliotekarieyrket som 
serviceyrke närmare innan vi själva ger oss ut i yrkeslivet.   
 
Det vi väljer att fokusera på är hur studenter upplever bibliotekarieyrket som 
serviceyrke samt hur de upplever kvaliteten på servicen. För att göra detta har vi 
genomfört en undersökning på ett högskolebibliotek som berör hur studenterna upplever 
personalen. Undersökningen syftar också till att få personalens perspektiv på hur de tror 
att studenterna uppfattar dem. Vi har valt att studera högskolebiblioteket utifrån ett 
användarperspektiv, då vi anser att personalens service är till för användarna, med vår 
fokus på studenterna. Vi har även läst texter om undersökningar av andra författare för 
att se hur de har behandlat ämnet och för att fördjupa vår insikt. 
  
 
1.1 Bakgrund   
 
Under vår utbildning har vi ett flertal gånger diskuterat bibliotekarieyrket, vad vi lär oss 
och vad vi behöver kunna för att praktisera vårt kommande yrke. Trots att vi har fört 
dessa diskussioner fram och tillbaka känner vi att vi inte direkt har fått ett fastare grepp 
om vårt tänkta yrke. Tanken slog oss då att om inte ens vi ser en helhetsbild av yrket 
som bibliotekarie, hur ser då andra på yrket?  
 
I likhet med många texter vi har läst, under vår utbildning, om synen på bibliotekarier 
anser vi att det finns en allmän bild av bibliotekarien som trist, grå, upptagen och utan 
ett leende. Även ett stramt och nonchalant bemötande i samband med tjänster är en 
vanlig bild. Trots denna stereotypa syn hoppas och tror vi att den är felaktig. 
 
Vi tror inte att många har reflekterat över de tjänster bibliotekarier utför och genom det 
tar bibliotekarier och deras service och bemötande för givet. Studenterna går till 
biblioteket och förväntar sig vissa tjänster utan att tänka på vad som ligger bakom 
tjänsten de får, det vill säga bibliotekariers service. Eller är det så? Vi vet inte, därför 
vill vi undersöka hur bibliotekariers tjänster och service uppfattas, hur deras bemötande, 
attityder och egenskaper uppfattas.  
 
Vi som blivande bibliotekarier och nuvarande biblioteksbesökare menar att det i en 
situation inte är besvikelsen över att boken man söker är borta, utan besvikelsen över 
dålig service och ett illa bemötande från personalen. Det viktiga vi ser, och undrar över 
om studenter ser, är att bibliotekspersonalen, och inte dess bestånd, är bibliotekets 
ansikte utåt. Oftast är det de dåliga bemötandena man kommer ihåg, därför har vi valt 
att lägga vår fokus på tjänsterna som utförs i mötet mellan studenter och biblioteks-
personal.  
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1.2 Problembeskrivning  
 
Vi har valt att ta avstamp i Sveriges rikes lag och vad den säger om bibliotek och dess 
verksamhet. Både högskoleförordningen i kapitel 16 § 1 likväl som bibliotekslagen i § 6 
säger att ”Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor.”. Lagarna 
säger även att högskolebiblioteket ska svara för biblioteksservice inom högskole-
enheten, vilket leder oss till frågan om vad som menas med biblioteksservice? Menar de 
endast de fysiska tjänsterna, eller inbegriper de även ett trevligt bemötande? Vi tänker 
undersöka upplevelser av biblioteksservice, delvis ur studenters synvinkel på sitt 
högskolebibliotek samt delvis ur texter vi kommer att läsa. (Bibliotekslagen & 
Högskoleförordningen, enligt Högskoleutredningen) 
 
Enligt Högskoleutredningen, SOU 1991:72, som pekar på  skillnaden i resurser mellan 
stora vetenskapliga bibliotek och högskolebibliotek med främst grundutbildning som 
inriktning, är ändå bibliotekens funktion densamma, oavsett högskolans eller 
universitetets storlek ”att ge alla användare det de behöver”. (Högskoleutredningen)  
 
I SOU:n sägs det även att studenter ofta har låga krav på biblioteket, men vidare står det 
även att det finns ett ökat intresse för fördjupningskurser bland studenterna. Vilket 
innebär att studenterna har blivit en större del av användar- och lånegruppen på 
bibliotek, vilket leder till större behov och högre utnyttjande av bibliotekets tjänster, så 
som sökhjälp och allmän hjälp av kvalificerad och kunnig personal. Biblioteken har 
blivit informationscentraler, med ökade referens- och informationstjänster och fjärrlån, 
istället för endast utlåning av litteratur. (Högskoleutredningen) Detta menar vi leder till 
fler möten mellan bibliotekarier och studenter och därmed mer behov av service och ett 
gott bemötande. Men hur uppfattar studenterna servicen? Är servicen av hög kvalitet? 
 
 
1.3 Syfte  
 
På ett bibliotek erbjuds ideligen tjänster för att främja användarnas möjlighet till att 
utnyttja bibliotekets resurser. Men av olika anledningar varierar kvaliteten på dessa 
tjänster både utifrån användarnas och utifrån personalens upplevelser. Vi vill med denna 
uppsats ta reda på hur studenter på ett högskolebibliotek uppfattar dess biblioteks-
personals service i samband med tjänster. Med tjänst menar vi, i enlighet med Edwards 
och Browne (1995), de handlingar som underlättar för användande av information och 
dokument, oftast i samband med mötet mellan användare och bibliotekarie. I 
servicebegreppet lägger vi värden som bemötande, attityder och egenskaper hos 
personalen. Vi vill även se om personalens service har hög kvalitet. Vidare vill vi 
undersöka hur bibliotekspersonalen tror att studenterna uppfattar dem. Denna aspekt vill 
vi belysa för att se om personalens uppfattningar stämmer med studenternas. 
 
Det vi vill titta på i samband med service är personalens tjänster. Vi är inte intresserade 
av att undersöka om studenterna får rätt svar eller rätt information, utan hur de upplever 
servicen. Det vi är intresserade av är att undersöka hur studenterna uppfattar det 
bemötande de får, den hjälp de får och den tillgänglighet de finner hos 
bibliotekspersonalen. Vi vill också ta reda på hur bibliotekspersonalen upplever att 
studenter uppfattar servicen hos personalen.  
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Det vi anser är viktigt är bibliotekariers bemötande av besökarna, dock är det så att 
besökarna inte endast möter bibliotekarier utan även biblioteksassistenter och vi anser 
att deras bemötande är lika viktigt. Därmed har vi valt att inkludera både bibliotekarier 
och assistenter i vår undersökning och gett dem den gemensamma benämningen 
bibliotekspersonal.  
 
När vi ska försöka reda ut våra frågor tar vi delvis hjälp av Annika Lundmarks faktorer 
social och personlig kompetens och delvis av Kerstin Keens kompetensmodell. Vidare 
kommer vi att använda oss av Christian Grönroos totalkvalitetsmodell för att se om 
bibliotekspersonalens servicekvalitet är god, se teorin i kapitel 4. 
 
 
1.4 Frågeställning 
 
Hur uppfattar studenterna bibliotekspersonalens service, i samband med tjänster, på sitt 
högskolebibliotek samt hur uppfattar bibliotekspersonalen studenternas uppfattning 
angående ovanstående? Denna frågeställning berör studenternas och biblioteks-
personalens uppfattningar i mötet dem emellan vid utförande av en tjänst. 
 
Vår frågeställning väljer vi att dela upp i två mindre frågor. 
 

• Hur uppfattar studenterna bibliotekspersonalens egenskaper, attityder och 
bemötande samt vilka föreställningar har bibliotekspersonalen om hur 
studenterna uppfattar föregående aspekter?  

 
• Hur uppfattar studenterna bibliotekspersonalens tjänster, service och dess 

kvalitet samt vilka föreställningar har bibliotekspersonalen om hur studenterna 
uppfattar föregående aspekter? 

 
 
1.5 Litteratursökning 
 
Vi började våra sökningar efter litteratur genom att titta igenom tidigare BHS-uppsatser 
i BHS:s uppsatsdatabas. Vi tittade endast på uppsatser som vi trodde kunde vara 
relevanta för vårt ämne, det vill säga som berörde studenters interaktion med 
bibliotekspersonalen samt som berörde bibliotekspersonalens kunskap. Vi tittade endast 
på uppsatser från åren 1999-2004, som vi från början hade som avgränsning. Genom 
uppsatsernas referenslistor fick vi många söktips på böcker och artiklar. Uppsatserna 
gav även uppslag för sökord och författare som verkade intressanta, dessa skrev vi 
under tiden ner för att sedan söka vidare på. Dessa ord letade vi även upp engelska 
motsvarigheter till. Inför kommande sökningar i databaser trunkerade vi både de 
svenska och engelska orden.  
 
Vi började söka i Högskolan i Borås egen katalog VOYAGER. Där fann vi många 
böcker som eventuellt var av intresse. Vi lånade hem en del men alla blev inte aktuella 
för vår uppsats. Vidare sökte vi i databasen LISA, som är en ämnesspecifik databas för 
Biblioteks- och informationsvetenskap. Vi fick många träffar som inte var relevanta för 
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oss. Vi valde därför att söka i Academic Search Elite, som är en ämnesövergripande 
fulltextdatabas, men med samma resultat. Efter många misslyckade sökningar bokade vi 
tid för sökhjälp. Där fick vi många tips och hjälp angående hur vi kunde förbättra våra 
sökningar. Efter söksupporten sökte vi och fann fler relevanta träffar. Trots alla 
sökningar så är det mesta av vår använda litteratur sådant som vi hittat genom 
referenslistor i texter vi läst, främst då artiklar. Våra tidigare årsavgränsningar gällande 
litteraturen frångick vi därför att vi fann texter som vi ansåg var relevanta trots att de var 
äldre än vi tänkt från början. Vår äldsta litteratur är från 1985.  
  
Utöver studenters möte med bibliotekspersonalen samt bibliotekspersonalens kunskap 
och kompetens fångades vår uppmärksamhet även av texter som berörde hur studenter 
upplever bibliotek och dess personal samt informationstjänster. I början av arbetet med 
uppsatsen hade vi tänkt fokusera mer på bibliotekspersonalens kompetens, vilket vi 
frångick efter ett tag i litteratursökningarna. Från början var vi även delvis inriktade på 
att skriva om professionens utveckling och betydelse, vilket vi sedan inte ansåg att vi 
behövde beröra. Av de texter vi valde att läsa var de flesta skrivna av utländska 
författare som har någon anknytning till biblioteks- och informationsvetenskap eller 
liknande.   
 
 
1.6 Disposition 
 
I kapitel 1, Inledning, redogör vi för bakgrunden till varför vi valde det ämne vi gjorde, 
dess syfte, problemformulering och frågeställning samt våra litteratursökningar.  
 
I kapitel 2, Metod, redogör vi för vårt val av metod och hur vi har gått tillväga. Här 
redogör vi även för våra avgränsningar gällande vår undersökning.  
 
I kapitel 3, som vi kallar Litteratur- & forskningsgenomgång, tar vi upp några viktiga 
aspekter inom bibliotekarieyrket så som bemötande, egenskaper och attityder samt 
service och kvalitet. Detta för att se vilka andra infallsvinklar som finns inom 
ämnesområdena.  
 
I kapitel 4, Teori, redogör vi för de olika teorier vi kommer använda i analysarbetet. Vi 
kommer att använda oss av Lundmarks teori rörande kompetens samt Keens modell, 
även den rörande kompetens. Gällande servicen använder vi oss av Grönroos och 
Monthelies teori om totalkvalitet av en tjänst.  
 
I kapitel 5, Resultatredovisning, sammanställer vi våra enkäter och redovisar resultaten. 
Enkäterna redovisas separat, studentenkäten för sig och bib liotekspersonalsenkäten för 
sig. Enkäternas resultat redovisas var för sig i två delar, dessa är ”Angående egenskaper, 
attityder och bemötande” samt ”Angående tjänster, service och kvalitet”. Här gör vi 
även en jämförande redovisning av resultaten. 
 
I kapitel 6, Analys, analyserar vi och jämför vårt resultat i förhållande till teorin. Vi drar 
även paralleller till andra studiers resultat. Detta för att se om våra frågeställningar kan 
besvaras.  
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I kapitel 7, Slutsatser och diskussion, drar vi slutsatser samt diskuterar dessa i 
förhållande till vår analys och andra texter samt redovisar våra svar på vår fråge-
ställning. 
 
I kapitel 8, Sammanfattning, redogör vi för uppsatsens innehåll. 
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2 METOD 
 
2.1 Val av metod 
 
För att ta reda på svaren till våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en enkät-
undersökning samt litteratur. Litteraturen kommer vi att redogöra för i kapitel 3, 
Litteratur- och forskningsgenomgång. Vi har delat ut enkäter på ett högskolebibliotek 
och där lämnat dem till studenter och bibliotekspersonal. Enkäten utformades med 
kvantitativ inriktning, för att undersöka hur många, hur ofta eller hur vanlig en viss 
företeelse är, men även med en kvalitativ inriktning, hur den upplevs (Trost, 2001). 
Vidare använder vi oss av enkäter som metod för att få mer spridning på resultatet, det 
vill säga fler respondenter. Hade vi istället valt intervjuer hade spridningen av resultatet 
blivit begränsat, vi hade vunnit djup men bredden hade gått förlorad.  
 
Några fördelar vi ser med att använda enkäter som metod är bland annat just bredden 
och spridningen vi får. Vidare hoppas vi att respondenterna ska känna att de har mer tid 
på sig att tänka efter och svara på frågorna. I en enkätstudie kan även respondenterna 
vara helt anonyma. Några nackdelar vi ser (och upplevde efter genomförd under-
sökning) är att vi inte kan ställa följdfrågor till respondenterna för att be dem att förklara 
tydligare. Risken finns även för halvfärdiga enkäter vid inlämnandet, det vill säga 
bortfall. Denna risk är större vid enkäter än vid intervjuer. En annan nackdel är att 
många kanske bara kryssar i ett svar utan att verkligen tänka efter. I en enkät måste man 
nästan alltid ha ett alternativ som säger ”vet ej” eller något liknande. Detta kan leda till 
att svarande som inte orkar vara ”seriösa” kanske väljer att svara ”vet ej” bara för att 
svara, trots att de kanske har erfarenheter och något ”bra” att komma med. Denna 
problematik finns även vid öppna frågor. Den tillfrågade låter helt enkelt bli att svara 
för att det är den enklaste utvägen eller så kan det vara så att den tillfrågade kan ha dålig 
handstil och svaret därför blir svårt att tolka. Vidare påpekar Trost även att det är 
tidskrävande att ha öppna frågor i en enkät. Dessa problem kommer man ifrån vid 
användandet av intervju som metod som tar mycket längre tid om man ska uppnå 
samma spridning som vid enkäter. Det positiva med att ha öppna frågor är att den 
tillfrågade får använda sina egna ord och uttryck, vilket kan ge väldigt intressanta svar. 
(Trost, 2001) 
 
Redan från början av arbetet med vår magisteruppsats var vi inställda på att använda 
enkäter som insamlingsmetod. Vi tänkte oss att endast ha slutna frågor i den, för att få 
så konkreta svar som möjligt, detta gick vi dock ifrån. Istället bestämde vi oss för att ha 
flest slutna frågor med en möjlighet till egna förslag samt möjlighet till att motivera sitt 
svar. Vi kom på efter hand att det krävdes fler öppna frågor för att få en bättre förståelse 
av respondenterna. På grund av detta använde vi oss i slutänden av ett flertal öppna 
frågor. Se bilaga I och II.  
 
 
2.1.1 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet innebär att mätningen är tillförlitlig, alltså att alla som svarar på enkäten ska 
ha samma förutsättningar för att svara på enkäten. Mätning ska kunna göras igen och ge 
samma resultat. Vi har försökt att uppnå hög reliabilitet delvis genom en tydlig 
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avgränsning som säger vilka som berörs av undersökningen och delvis av att ha några 
”kontroll”- frågor i början av enkäten för att se att den besvaras av vår målgrupp. 
Validitet å sin sida innebär att man verkligen mäter det man avser att mäta. Att frågorna 
är utformade så att de inte går att missförstå eller feltolka. Utifrån våra enkätfrågor 
hoppas vi få ett resultat med hög validitet. Detta är något som vi kommer att skriva mer 
om i Slutsats och diskussion, kapitel 7.  
 
 
2.2 Enkäter 
 
Vi vill från början klargöra att vi inte har för avsikt att kunna ge några generella svar 
utifrån vår undersökning. Vi syftar till att endast undersöka vårt utvalda högskole-
bibliotek samt dess personal och studenter och därmed endast svara för resultatet utifrån 
det. 
 
 
2.2.1 Enkäternas utformning 
 
Vi har gjort två enkäter, en utformad för studenter och en utformad för biblioteks-
personalen. De skiljer sig endast lite åt, vi har försökt att få med lika frågor men med 
olika utformning. Enligt Trost finns det två typer av frågor man kan ställa i en enkät, 
dessa är så kallade sak- eller faktafrågor och attityd- eller åsiktsfrågor. (Trost, 2001) I 
vår enkät använder vi oss av båda typerna av frågor. I båda enkäterna börjar vi med 
faktafrågor som rör personens bakgrund, som till exempel kön, ålder och utbildning 
respektive yrkestitel. Som sagt använder vi oss även av attityd- eller åsiktsfrågor för att 
ta reda på hur nöjda de är med olika företeelser samt för att ta reda på deras upplevelser. 
Vi har ett flertal öppna frågor som ger respondenterna möjlighet att använda sina egna 
ord och uttryck. Dessa kommer vi att gå igenom och försöka att använda för att spegla 
resultatet, tillsammans med några av de kommentarer de lämnar.  
 
Vi har även frågor med fasta svarsalternativ men med möjlighet att kommentera sitt 
svar. På två av våra frågor har respondenterna haft möjlighet att välja fler svars-
alternativ, på ena frågan max tre alternativ, på den andra frågan max fem alternativ. Om 
respondenterna har svarat med för många alternativ på respektive fråga har vi räknat 
svaret på frågan som bortfall.  
 
Vi har även ett antal graderingsfrågor, där respondenterna får gradera ett antal 
påståenden i termer som ”Mycket nöjd”, ”Ganska nöjd”, ”Varken eller”, ”Inte särskilt 
nöjd”, ”Inte nöjd alls” och ”Vet ej/har aldrig använt”. De påståenden som respon-
denterna inte har svarat på räknar vi här som bortfall.  
 
Eftersom vi använder oss av enkäter som metod blir resultatet lätt att uttrycka i siffror 
och procenttal. Detta kommer vi delvis att göra, vi har för avsikt att försöka tolka 
resultatet även kvalitativt för att låta respondenternas kommentarer och åsikter komma 
fram.  
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2.2.2 Urval och avgränsning för undersökningen 
 
I vår undersökning har vi valt att inte avgränsa oss gällande utbildning, ålder, kön eller 
etnicitet rörande våra informanter.  Likväl ställer vi frågor om det i enkäterna, detta för 
att få en bakgrund och kunna belysa skillnader som eventuellt framkommer. Däremot 
har vi avgränsat vår undersökning till att gälla ett högskolebibliotek och dess besökande 
studenter. Biblioteket som vi har genomfört undersökningen på tillhör ej en högskola 
som bedriver undervisning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Vidare 
har vi avgränsat oss till att studenterna och bibliotekspersonalen ska kunna läsa och 
skriva svenska.   
 
I urvalet ville vi ha så stor bredd som möjligt, detta för att få en så representativ bild av 
studentpopulationen från vårt utvalda studieobjekt. Ett urval som är representativt i 
statistisk mening innefattar att varje undersökt enhet, i vårt fall varje student, har en 
chans att delta i vår undersökning. (Eggeby & Söderberg, 1999) 
 
Högskolebiblioteket, som vi har genomfört vår undersökning vid, har en besöksstatistik 
på ca 1500 besökare som går in i biblioteket per dag. Med tanke på att ett antal av dessa 
besökare inte är studenter samt att vissa går in i biblioteket flera gånger så gissar vi att 
det är ca 1300 besökare på biblioteket som är studenter. Med detta i åtanke har vi tänkt 
oss att dela ut ca 130 enkäter till studenter. 
 
Vårt förbestämda urval var studenter som studerar vid högskolan och besöker det 
utvalda biblioteket under en och samma dag. Hos studenterna vill vi inte ha någon 
speciell inriktning, vi bortsåg därför från vilken utbildning de läser men även från vilket 
kön de har. Vi valde därför att dela ut enkäterna slumpvis till personer som gick in i 
biblioteket. 
 
Vidare är det ca åtta biblioteksassistenter som arbetar i lånedisken samt ca åtta biblio-
tekarier som arbetar i informationsdisken under en dag. Utifrån detta valde vi att dela ut 
vår enkät till samtliga 16 av bibliotekspersonalen som arbetade under dagen. 
 
 
2.3 Enkätundersökningens genomförande 
 
Under tiden som vi utformade enkäten hade vi mailkontakt med bibliotekschefen på 
vårt utvalda högskolebibliotek. I första skedet gällde det en förfrågan om vi kunde 
genomföra vår undersökning hos dem. När vi fick klartecken handlade vår mailkontakt 
om när vi skulle komma samt några frågor rörande besöksfrekvens. När vi kom dit för 
att genomföra undersökningen fick vi ett väldigt bra bemötande. Innan vi genomförde 
undersökningen hade vi egentligen tänkt besöka biblioteket som ett studiebesök. Detta 
för att se lokalerna, prata med personalen och se lite till deras rutiner för att bättre kunna 
anpassa frågorna specifikt för detta högskolebibliotek. På grund av flera faktorer blev 
detta inte av, vilket vi ångrar och återkommer till senare i kapitel 2.4, Reflektioner över 
enkätundersökningen. När vi kom till biblioteket frågade vi i lånedisken efter vår 
kontaktperson som bibliotekschefen nämnt i ett mail. Vår kontaktperson tog emot oss 
och visade oss runt på biblioteket. Hon hjälpte oss även att ordna bord och stolar för att 
underlätta genomförandet av vår undersökning.  
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Enkäterna till personalen gav vi till vår kontaktperson och hon tog på sig ansvaret att 
dela ut dem till den personal som arbetade i biblioteket den dagen. Dessa enkäter skulle 
lämnas till vår kontaktperson under dagens lopp vilket inte skedde som vi återkommer 
till kapitel 2.4, Reflektioner över enkätundersökningen. Vi fick in alla enkäter ett par 
veckor senare.  
 
Vid utdelandet av enkäterna till studenterna stod vi på var sin sida innanför entrén till 
biblioteket och delade ut enkäterna till studenter som gick in i biblioteket. Vi delade inte 
ut enkäter till studenter som passerade dörren för att lämna biblioteket. När vi gav 
enkäterna till studenterna presenterade vi oss och berättade anledningen till enkäterna 
och frågade om de ville delta genom att svara på en enkät. Sa de ”ja”, blev vi glada och 
berättade att vi skulle vara kvar hela dagen och om vi inte fanns på plats kunde de 
lämna enkäten i en låda som vi ställt vid entrédörren. Vi började enkätutdelningen 
klockan 11.00 och höll på fram till lunch 12.15. Efter 45 minuters lunch delade vi ut 
resterande enkäter och det tog till klockan 14.10.  
 
 
2.3.1 Svarsfrekvens  
 
I slutänden lämnade vi ut 138 enkäter till studenterna och fick tillbaka 101 stycken, det 
vill säga 73,2 %, varav 3 var bortfall. Totalt använder och räknar vi med 98 enkäter, 
71,0 % av 138 stycken och 97,0 % av 101 stycken.  
 
Till bibliotekspersonalen lämnade vi ut totalt 16 enkäter och fick tillbaka allihop vilket 
är väldigt bra.  
 
 
2.4 Reflektioner över enkätundersökningen   
 
I förberedelsefasen för vår enkätundersökning ansökte vi om ett bidrag för vår uppsats, 
tyvärr visste vi inte hur mycket pengar det skulle bli, inte heller visste vi om vi skulle få 
det. Beskedet om vi fått bidraget drog tyvärr ut på tiden. På grund av det så har några av 
våra tänkta förberedelser inte blivit av, eftersom vi själva inte kände att vi kunde 
bekosta det utan att veta om vi fick bidraget eller ej. Det vi hade tänkt göra var bland 
annat ett studiebesök på vårt utvalda bibliotek. Syftet med detta besök hade varit att vi i 
slutänden bättre hade kunnat anpassa våra enkäter efter biblioteket. Nu i efterhand har vi 
tänkt att vi kanske trots allt borde ha lagt de pengarna på ett studiebesök. Nu vet vi även 
att vi fick bidrag som skulle ha täckt omkostnaderna. 
 
Vår tanke från början av enkätundersökningen var att få tillbaka enkäterna samma dag 
som vi delade ut dem. Det visade sig att bibliotekspersonalen ville ha mer tid på sig för 
att besvara den. Till följd av detta lovade vår kontaktperson på biblioteket att samla in 
och skicka enkäterna kommande vecka. I efterhand har vi tänkt att på grund av 
fördröjningen av bibliotekspersonalens enkäter skulle vi likaväl ha kunnat lämna ut 
enkäter till all bibliotekspersonal, både bibliotekarier, assistenter och kvällsvakter.   
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Vidare märkte vi under enkätutdelningen till studenterna att biblioteket besöktes av fler 
utbytesstudenter än vi trott. Med tanke på antalet utbytesstudenter menar vi att det hade 
varit intressant att få ta del av också deras uppfattningar och upplevelser. På sätt och vis 
anser vi att vi borde ha utformat enkäten även på engelska, dock hade det blivit för 
omfattande för vår uppsats. 
 
 
2.5 Konfidentialitet 
 
I en undersökning bör det inte framkomma vilka de tillfrågade är. I uppsatsen och i 
redovisningen av enkäterna nämner vi vid ett tillfälle om den tillfrågade biblioteks-
personalen är bibliotekarie eller biblioteksassistent. Vid redovisningen för våra 
enkätsvar från studenterna så benämner vi dem endast som studenter. Även den ort och 
bibliotek som vi har besökt för vår undersökning hålls hemlig. 
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3 LITTERATUR- & FORSKNINGSGENOMGÅNG  
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera studier och tidigare forskning som vi anser är 
relevanta för vår undersökning och dess resultat. Vi kommer att behandla litteratur som 
berör service och då bemötande, attityder, egenskaper samt kvalitet gällande servicen 
vilken är beroende av de föregående aspekterna.  
 
Några av de texter vi tar upp bygger på författarnas egna undersökningar och resultat. 
Dessa resultat vill vi försöka se likheter eller skillnader i utan att ha för avsikt att 
jämföra dem. Vi vill se hur studenter i andra underökningar upplever det vi själva vill 
undersöka, vilka infallsvinklar de undersökningarna belyser och liknande.  
 
Vi kommer att börja med att ta upp texter som berör egenskaper, attityder och 
bemötande, således hur det beskrivs och kommer fram i andra texter. Därefter kommer 
vi att ta upp texter som anknyter till tjänster, service och dess kvalitet.  
 
De olika aspekterna vi kommer att beröra flyter in i varandra. Exempelvis om en 
bibliotekarie för en dialog med en student och studenten tycker bibliotekarien är trevlig 
så kan det uppfattas som ett bra möte. Detta kan även av studenten uppfattas som en bra 
tjänst, alltså god service från personalens sida. Enligt bibliotekspersonalen kan det 
handla om att vara serviceinriktad och ha ett gott bemötande. 
 
 
3.1 Egenskaper, attityder och bemötande 
 
Eftersom vi i vår frågeställning vill ta reda på hur studenter uppfattar biblioteks-
personalens bemötande vill vi här försöka redogöra för olika författares syn på vilka 
attityder och egenskaper som bibliotekarier bör ha, eftersom vi räknar in dessa i 
servicebegreppet. Vi kommer även att ta upp andra författares resultat av under-
sökningar gällande personalens egenskaper, attityder och bemötande i relation till 
användare. Här använder vi inte termen bibliotekspersonal, eftersom de texter vi har läst 
till störst del berör bibliotekarier. Under våra litteratursökningar framkom det att 
attityder och egenskaper ofta innefattas i kompetens. Därför väljer vi att börja med att 
försöka reda ut vad kompetens innebär och sedan utgå därifrån.  
 
Kapitlet har vi valt att dela in i fyra underrubriker efter vad texterna behandlar. Under-
rubrikerna är kunskapsorganisation, kommunikation, egenskaper och färdigheter samt 
bemötande och attityder. 
 
 
3.1.1 Kunskapsorganisation 
 
I magisteruppsatsen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap med namnet 
Bibliotekarier på 2000-talet – en studie av bibliotekariers förändrade yrkesroll och 
professionalism diskuterar Annette Carlsson och Sofia Nordell frågan om hur 
bibliotekariers yrkesroll ser ut på 2000-talet samt om yrkets utveckling har betytt något 
för att det ska ses som en profession. I uppsatsen tar de upp två aspekter som kan vara 
intressanta för oss. Dessa är bibliotekariers kunskapsbas/yrkeskompetens samt 
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förhållandet mellan bibliotekarier och biblioteksanvändare. Uppsatsen bygger på 
kvalitativa litteraturstudier samt analys av material och texter som berör 
bibliotekarieyrkets roll och professionsforskning för att försöka ge en helhetsbild av den 
svenska bibliotekarierollen på 2000-talet. De diskussioner, resonemang och slutsatser 
som de kommer fram till är bland annat gällande yrkeskompetensen att det är 
kunskapsorganisation som är bibliotekariers gemensamma kompetens, dock är den vagt 
formulerad och genom det menar de att osäkerhet råder kring vad bibliotekariers 
kompetens egentligen innebär. Den vaga definitionen av den nutida bibliotekarien 
bidrar även till att bibliotekarier har svårt att hävda sig som en värdefull resurs gentemot 
andra, eftersom man själv hyser osäkerhet om vad man är och har för kompetens. När 
det gäller relationen mellan bibliotekarier och användare skriver Carlsson och Nordell 
att rollen i egenskap av pedagog och informationsspecialist lyser allt starkare. De tror att 
en utveckling av yrket som informationspedagog är en logisk utveckling vilken följer 
samhällets utveckling som informationssamhälle. I samband med detta nämner de även 
att bibliotekariers roll som kulturbevarare suddas ut mer. De menar att bibliotekariers 
uppgift som informationspedagog är att utveckla användarnas informationskompetens. 
Bibliotekarieyrket och bibliotekarie rollens förändrade natur ses som ett stort problem 
när man ska beskriva vad en bibliotekarie i dag är och har för kompetens. Det Carlsson 
och Nordell säger, som berör vår uppsats, är att bibliotekariers kunskapsbas vilar på 
kompetensen kunskapsorganisation. De definierar kunskapsorganisation som ”Ett 
begrepp som inom biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar innefattar 
katalogisering, klassificering, indexering och bibliografier.” (Carlson & Nordell, 2004, 
s.6). Det de kommer fram till gällande relationen mellan användare och bibliotekarier är 
att rollen som kulturbevarare och folkbildare troligen kommer att finnas kvar men att 
den, trots det, kommer att väga över till att handla mer och mer om rollen som 
informations förmedlare och pedagog. (Carlsson & Nordell, 2004) 
 
Carlsson och Nordells (2004) definition av kunskapsorganisation kan vi inte helt hålla 
med om, vi tycker att det är för snävt. En annan förklaring lyder: ”Kunskaps-
organisation inom biblioteksvetenskap kan definieras som konsten att organisera 
kunskapen så att den kan återfinnas.” (Benito, 2001) Denna förklaring finner vi mer 
övergripande. Sedan för att skapa en bättre och säkrare återfinning behöver man 
kunskaper om katalogisering, klassificering, indexering och bibliografier.  
 
Vi återfinner delar av innehållet från kunskapsorganisation i en text av Carina Eskelin 
som berör bibliotekariers kompetens, denna text nämner även Carlsson och Nordell. 
 

Grunden i bibliotekariens kompetens är förmågan att identifiera 
eller välja ut, samla, kvalitetsvärdera och strukturera medier och 
information på ett systematiskt sätt, så att materialet lätt kan 
återfinnas. I kompetensen ingår också goda kunskaper i informa-
tionssökning samt insikter om olika informationskällors relevans 
och karaktär. Bibliotekarien måste alltså ha fö rmåga att snabbt 
återfinna efterfrågat material och att veta vilken informations-
källa som är bäst till vilken fråga. Denna grundkompetens 
kompletteras av pedagogiskt och tekniskt kunnande, etisk 
medvetenhet och litteraturkännedom. Givetvis kräver specia l-
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isering fördjupad kompetens inom bibliotekariens specialområde. 
(Eskelin, 2002, s.20) 

 
 
3.1.2 Kommunikation 
 
Lena Olsson menar i sin sammanfattning i boken Bibliotekarieyrket: tradition och 
förändring att bibliotekarierollen innebär att vara en länk mellan användaren och vägen 
till information. Olsson, som vid textens skrivande var bibliotekarie vid Linköpings 
universitet Tema T, skriver vidare att den växande mängden information och 
svårigheterna med att hantera den delvis är orsak till att yrkesrollen som bibliotekarie 
undermineras. Detta i kombination med att yrkets kunskaper om metoder och 
vägledning ska vara tillgänglig, kommunicerbar och upprepningsbar. Olsson menar att 
denna problematik är orsak till att yrket inte har en egen och exklusiv kunskapsbas, som 
kan utesluta andra.  Det vi vill ta fasta på i Olssons text är det hon nämner om att 
bibliotekariers kunskaper ska vara kommunicerbara. Detta anser vi är viktigt i den 
aspekten att den nya information och teknik, samt den tillgänglighet till denna som finns 
att tillgå, måste kunna kommuniceras mellan människor. (Olsson, 1991) 
 
I en lite nyare text av Olsson, Bibliotekarieyrkets framtida status – ett teoretiskt 
perspektiv på yrkets förutsättningar i informationssamhället skriver hon: 
”Bibliotekariers gemensamma kunskapsbas är till stor del inriktad på tekniker för att 
organisera, beskriva och återfinna dokument och information om dokumentet. Sociala 
och kommunikativa färdigheter utvecklas i arbetet.” (Olsson, 1992, s.62). Denna 
beskrivning av kunskapsbas från 1992 kan vi se även i dagens försök till definitioner av 
bibliotekariers kompetens. Det vi finner positivt i Olssons text men som vi saknar i 
Eskelins text är ett försök till fokusering på användaren. ”Vad som är specifikt för 
bibliotekariearbetet är, att det är kunden som i allmänhet definierar problemet åt 
bibliotekarien.” (Olsson, 1992, s.63) Ändock är det bibliotekarien som ska serva och 
kunna kommunicera sina kunskaper. (Olsson, 1992) 
 
 
3.1.3 Egenskaper och färdigheter 
 
Dessa föregående beskrivningar av bibliotekariers kompetens framstår som relativt 
vaga. Vi anser att det trots allt handlar om något konkret, att finna ett fysiskt dokument 
och att kunna förmedla det. Det vi anser är mer vagt gällande bibliotekariers kompetens 
är det som ligger bakom själva yrkesrollen, bibliotekariens personliga egenskaper vilka 
inte nämns i någon av föregående texter. Detta tycker vi dock framkommer tydligt i 
artikeln Supply and demand – the workforce needs of library and information services 
and personal qualities of new professionals av Anne Goulding et al. Dr Anne Goulding 
är docent i Information Service Management vid avdelningen för informationsvetenskap 
vid Loughborough University. Artikeln bygger på en undersökning av chefs-
bibliotekarier i Storbritannien och behandlar vad en nyutbildad student inom Biblioteks- 
och informationsvetenskap förväntas och behöver ha för personliga kvaliteter när denna 
kommer ut i arbetslivet. Artikeln börjar med att beskriva den oro som väcktes i och med 
framfarten av IT i biblioteksvärlden, oron över att personalen saknade de kunskaper och 
färdigheter som behövdes. Det framkommer enligt Goulding et al. i en undersökning av 
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arbetsgivare på biblioteken som tyder på att de lägger stort värde på personliga drag och 
kännetecken så som entusiasm, initiativförmåga, sinne för det de gör och personliga 
färdigheter samt kommersiell medvetenhet.  För oss känns artikeln relevant eftersom 
den beskriver och tar upp vad för kompetens och personliga färdigheter som i dagsläget 
trots allt krävs av bibliotekarier. I artikeln skrivs det att det inte bara ses till vilken 
utbildning studenten har när examen tas ut, utan just till vilka personliga egenskaper 
individen bör ha: 
 

Provided the candidate has the required basic professional 
qualification I frankly do not pay much attention to which library 
school produced him or her, or whether the candidate is 
graduate/non-graduate/post-graduate or whatever. What counts is 
relevant experience, personality, attitude and performance at 
interview (Armstrong & Large, 1986, s.210 enligt Goulding et 
al., 1999, s.214). 

 
I texten nämns även att framtidens informationsspecialister bör ha personliga kvaliteter 
så som att vara flexibla, självsäkra, utåtriktade och att de ska ha lätt för att lära sig nya 
saker. De ska även vara positiva till förändring och nya idéer. Vidare skriver Goulding 
et al. om Hatcherd och Croker som säger att olika typer av bibliotekarier kräver olika 
typer av färdigheter. En referensbibliotekarie bör i första hand vara tillgänglig och 
vänlig. I andra hand ska referensbibliotekarien ha expertkunskaper rörande bibliotekets 
bestånd samt att visa entusiasm och vara villig att hjälpa. Vidare säger Rice- Lively och 
Racine enligt Goulding et al. att en akademisk bibliotekarie i första hand bör ha goda 
kommunikations- och bedömningsfärdigheter eftersom deras primära arbete är att 
bedöma användares informationsbehov och sedan leda dem till den rätta källan för att 
stilla behovet. Andra viktiga krav på den akademiska bibliotekarien är enligt Rice-
Lively och Racine flexibilitet och kreativitet vid informationssökning samt att kunna 
utvärdera och kritiskt granska källor. (Goulding et al., 1999) 
 
I den undersökning som Goulding et al. genomförde, med enkäter till bibliotekschefer, 
framkom det att de tio personliga kvaliteterna som de ansåg viktigast var i fallande 
ordning: stresstålig, flexibel, anpassningsbar till olika typer av användare, skriftlig 
kommunikationsförmåga, vetgirig/villig att lära, reflekterande, hängiven, duktig på att 
”spåra” upp information, ledaregenskaper och nyskapande. I några uppföljnings-
intervjuer kommer flexibiliteten upp igen, och det framkommer att det även har mycket 
att göra med att kunna skifta roll under arbetsdagen beroende på de användare som man 
möter.   
 

Work in all information settings involves relating to different 
kinds of people with various degrees of enquiry. What is needed, 
therefore, is the ability to know how to behave appropriately and 
to be as free of prejudice as possible (Goulding et al., 1999 
s.218). 

 
De tio egenskaper som saknades mest var i fallande ordning: hängiven till organisa-
tionens mål, vänlig, stresstålig, pålitlig/tillförlitlig, energisk, flexibel, logisk, skriftlig 
kommunikationsförmåga, självsäkerhet gällande förmåga, klara av att arbeta med och 
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för olika kollegor. I uppföljningsintervjuerna framkom det att det inte räcker att vara 
vänlig utan man måste också vara effektiv. (Goulding et al., 1999) 
 
Detta är enligt oss viktiga aspekter som inte har kommit i dager i tidigare texter, 
bibliotekarier ska vara anpassningsbara och serviceinriktade. Vi anser att det är viktigt 
att se till de personliga egenskaperna och kompetenserna. Detta verkar även vara viktigt 
enligt studenterna i Fagans artikel. 
 
Jody Fagan, som är lektor på Southern Illinois University, har gjort en undersökning 
som berör studenters uppfattning av bibliotekarier på högskole- eller universitets-
bibliotek. Undersökningen beskrivs i artikeln Students’ perceptions of academic 
librarians. Undersökningen var en enkätundersökning bland studenter på ett universitet 
i Illinois och hon har jämfört en del av svaren med en annan amerikansk undersökning 
från 1977. En del av frågorna behandlar bibliotekariers utbildning men det är främst de 
svar som rör bibliotekariers kompetens, färdigheter och attityder som vi är intresserade 
av. Fagan ber sina respondenter att lista de fem mest värdefulla färdigheterna hos en 
bibliotekarie. Det visade sig att de flesta av studenterna svarade med att nämna 
kunskaper, då främst ämneskunskap. Andra kunskaper var exempelvis av teknisk 
karaktär så som datorkunskaper och kunskaper om Internet samt hjälp att finna 
dokument. (Fagan, 2002) 
 
Fagan tror också att studenter inte frågar bibliotekspersonalen om hjälp för att de har 
ångestkänslor inför att göra det. Obehaget över att be om hjälp av en bibliotekarie 
verkar ha stor inverkan på ångesten. Fagan nämner även en annan undersökning som 
menar att studenter är rädda för att ställa frågor för att de inte vill störa bibliotekarien, 
för att deras fråga känns för simpel eller för att de inte blev nöjda sist de frågade om 
hjälp. En annan orsak till att de inte ställer frågor till personalen är att de anser att deras 
informationssökande är deras eget problem eller så kan det vara så att de inte vet att det 
finns experter inom området som är till för att hjälpa. Studenterna svarade även i Fagans 
enkät att de ansåg att bibliotekarierna var hjälpsamma när det gällde att svara på frågor. 
Andra svar syftade även de på personliga egenskaper så som till exempel vänlighet. 
(Fagan, 2002) 
 
Peter Jordan, som är före detta biträdande professor och föreläsare i Library 
management, tar i sin bok The academic library and its users upp tre för oss intressanta 
aspekter. Dessa är användarna och studenter samt hur användarna upplever kvalitet. 
Kvalitetsaspekten kommer vi att skriva mer om i nästa delkapitel, 3.2 Tjänster service 
och kvalitet. I likhet med föregående text nämner Jordan ett citat av Baker som vi tolkar 
som att användare kan känna att det är svårt att fråga bibliotekarier: 
 

it is often the library assistants who act as the public side of the service 
and it is they who are the librarians in the eyes of many readers. 
Experience has often shown that the hesitant user in particular will often 
prefer to ask a library assistant the question rather than show his or her 
ignorance in front of an awe-inspiring professional (Baker, 1986, s.26 
enligt Jordan, 1998, s.31). 
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I sin studie fann Jordan att studenter upplever det som att biblioteket är en 
”skrämmande” miljö, att bibliotek får dem att känna sig obekväma. Han nämner, i likhet 
med Fagan, att studenterna även känner att det är svårt att fråga bibliotekarierna, att de 
som Fagan säger, har ångest inför det. Enligt Jordan säger vissa studenter att de 
upplever att bibliotekarierna anser att studenterna inte förstår något, medan andra 
studenter säger att bibliotekarierna inte fick dem att känna sig så. (Fagan, 2002; Jordan, 
1998) Vi anser att det är helt beroende på människorna och hur de samspelar med 
varandra. 
 
 
3.1.4 Bemötande och attityder 
 
En studie som tyder på att attityder och bemötande är viktigt är Carolyn W. Jardines 
undersökning Maybe the 55 percent rule doesn’t tell the whole story: a user-satisfaction 
survey. Undersökningen utfördes genom enkätfrågor på ett universitetsbibliotek i 
Albany och syftade till att ta reda på hur nöjda användarna var med bibliotekariernas 
bemötande i referensdisken och om de kunde tänka sig att gå tillbaka till samma 
bibliotekarie igen. Studien lade tonvikt på vissa egenskaper hos bibliotekarierna såsom 
intresse, självförtroende, vänlighet och entusiasm men även på användarnas 
välbefinnande och belåtenhet med bibliotekariernas service i det stora hela. I 
undersökningen kom det fram att hela 99 % av de svarande sa att de kunde tänka sig att 
återvända till samma bibliotekarie för att få hjälp igen. Jardines slutsats är att 
användarna är väldigt nöjda med bibliotekariernas service men att de tycker att 
bibliotekarierna kan vara mer entusiastiska. Undersökningen visar också att användarna 
tar attityd och bemötande med i beräkningen när de utvärderar hur nöjda de är med 
bibliotekariernas service, vilket visar att det inte bara är att få fram ett korrekt svar som 
är viktigt. (Jardine, 1995) 
 
Detta leder oss vidare till Marie L. Radfords bok The reference encounter: 
interpersonal communication in the academic library som handlar om referensarbete på 
universitetsbibliotek och om vikten att skapa positiva relationer till användarna. Radford 
är docent vid School of Communication, Information & Library Studies, Rutgers 
University, New Jersey, USA. Hon har genom andra studier upptäckt att det vid 
utvärdering av referensarbete ofta läggs vikt vid om man fått fram rätt svar på 
användarnas frågor, det vill säga att det är att få fram rätt svar som mäter effektiviteten 
och kompetensen i referensarbete. Hon menar att det finns olika sorters kompetens och 
hon säger att om det är genom att finna rätt svar man mäter kompetens hos 
bibliotekarier så kan de betraktas som kompetenta även om de brister i förmågan att 
handskas med människor. Hon menar också att även om användarna får den information 
de behöver av bibliotekarien så kan de ändå uppleva mötet med bibliotekarien som 
misslyckat på grund av att de känner sig dumma eller obekväma i situationen. (Radford, 
1999)  
 
Radford har i en undersökning intervjuat både bibliotekarier och användare för att ta 
reda på hur referensarbetet upplevs och vad som gör mötet mellan bibliotekarie och 
användare lyckat respektive mindre lyckat. Hon ville att analysen skulle visa hur 
bibliotekarierna respektive studenterna ser på interaktionen dem emellan och hon ville 
visa vilka egenskaper som avgör hur de utvärderar mötet. De svar hon fick av sina 
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informanter delade hon in i tre olika kategorier. Den första kategorin handlar om vilka 
mål bibliotekarierna och studenterna har med referenssamtalet. Den andra handlar om 
vilka egenskaper som underlättar för att uppnå målen och som underlättar 
kommunikationen. Den tredje visar på barriärer, egenskaper som hämmar målen och 
kommunikationen. I de olika kategorierna lade hon sedan in underkategorier där hon 
placerade de svar hon fått. En del av de saker hon kunde utläsa var att mellanmänskliga 
relationer och kommunikation är viktigt från både bibliotekariers och användares 
synvinkel, att studenter lägger stor vikt vid bibliotekariers attityder och personliga 
egenskaper. En del användare satte större värde på mellanmänskliga aspekter än den 
information de fick fram medan, bibliotekarierna utvärderade mötena mer utifrån om de 
fick fram informationen eller inte. (Radford, 1999) 
 
Vissa av de kunskaper som bibliotekarierna ansåg var viktiga för att underlätta 
referensarbetet var dels att ha allmänbildning men också att ha specialkunskap så som 
ämneskunskap och att ha kunskap om biblioteket. Till det räknades att ha kunskap om 
bibliotekets bestånd, kunskap om hur information är strukturerad och att kunna fråga 
rätt frågor. De ansåg också att det var bra att ha kunskap om informationskällor och –
verktyg. Studenterna ansåg att det är viktigt att bibliotekarierna har en kunskapsbas men 
det var inte många av studenterna som utvecklade vad de menade. En del ansåg att det 
är viktigt att de har kunskap om hur man återfinner information, till exempel genom att 
känna till källor och material och att ha löpande koll på nya källor. Det verkar som att 
de flesta informanter hellre tog upp egenskaper som kan relateras till hur interaktionen 
upplevs istället för mer praktiska egenskaper. (Radford, 1999) 
 
Vissa egenskaper hos bibliotekarierna som studenterna upplevde som barriärer i mötet 
med dem var att en del bibliotekarier inte tog frågorna som ställdes på allvar eller att de 
ifrågasatte användarnas behov av hjälp. Bibliotekarierna motsatte sig användarna och 
visade dåligt tålamod, var sura och brydde sig inte om vad användarna ville. Egenskaper 
som studenterna upplevde hämmande i kommunikationen var att de blev behandlade 
respektlöst. Bibliotekarien var till exempel abrupt, nedlåtande eller sarkastisk. Andra 
egenskaper som studenterna upplevde som positiva och underlättande i mötet med 
bibliotekarier var att de var hjälpsamma, trevliga, vänliga, tålmodiga, visade respekt, var 
förstående och samarbetade. Studenterna upplevde också bibliotekarierna som 
charmiga, tillgängliga, humoristiska och att de fick studenterna att känna sig väl till 
mods. (Radford, 1999) 
 
Radford lät bibliotekarierna ge sin syn på vad som kan vara dåliga egenskaper hos 
bibliotekarier i möte med användare och de svarade bland annat oengagerad, osäker när 
det gäller att ge svar, osympatisk och fördomsfull, nedlåtande, oförskämd, behandla 
användare som hjälplösa eller som om de eller deras frågor vore oviktiga. Egenskaper 
som bibliotekarierna såg som positiva var bland annat tålamod, vänlighet, att 
uppmuntra, att behandla alla lika, visa empati och sympati. De tyckte också att det var 
bra att vara en god lyssnare, kunna läsa människor, kunna känna av situationen, vara 
mottaglig och öppen och att få användaren att känna sig väl till mods. (Radford, 1999) 
 
Negativa åsikter om bibliotekariers tillgänglighet som bibliotekarierna nämnde var att 
peka, att inte röra sig, inte nicka, inte se mottaglig ut, ha ett kroppsspråk som visar 
användaren att den uppfattas som tokig eller dum och att stirra. Studenterna nämnde 
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vissa liknande saker så som att bibliotekarierna hellre pekar än går upp och visar 
källorna. Att de verkar distraherade, upptagna av annat, visar missnöje med suck och 
stön eller med rösten, har ett negativt ansiktsuttryck, ser irriterad ut, inte tar 
ögonkontakt, inte ler och att de sitter kvar bakom disken utan att resa sig. Det 
studenterna har upplevt som har underlättat tillgängligheten är när bibliotekarierna ger 
tecken på att vara tillgängliga, exempelvis via ögonkontakt, och när de reser sig bakom 
disken. Bibliotekarierna anser att positiva sätt för att visa sig tillgänglig är att se folk i 
ögonen, nicka, luta sig framåt, le och att visa att man inte är fast vid disken. (Radford, 
1999) 
 
Kort sagt kan man säga att användarna oftare verkar tycka att bemötandet är viktigt för 
att ett möte ska kännas lyckat medan bibliotekarierna verkar tycka att mer praktiska 
egenskaper och att få fram information till användaren är viktigare, även om 
bibliotekarierna också tycker att bemötandet är en viktig del. Det visar sig i 
undersökningen att en användare i ett av fallen tyckte mötet var lyckat eftersom han/hon 
tyckte bibliotekarien var hjälpsam och för att bibliotekarien visade på andra källor. 
Bibliotekarien däremot tyckte inte mötet var lyckat på grund av att han inte kunde hitta 
den information användaren behövde. Det är ett tydligt exempel på hur bibliotekarier 
och användare värderar mötet på olika sätt. (Radford, 1999) 
 
Den kanadensiska undersökningen Flying a light aircraft – reference service evaluation 
from a user’s viewpoint av Patricia Dewdney och Catherine Sheldrick Ross, som båda 
är lärare på Graduate school of library and information science vid University of 
Western Ontario, gick ut på att studenterna skulle gå till valfritt bibliotek med en valfri 
fråga och därefter utvärdera hur de tyckte mötet med bibliotekarien hade gått. 
Studenterna fick fylla i ett formulär där de fick betygsätta vissa saker så som hur vänlig 
de tyckte bibliotekarien var. De fick också skriva ner hur samtalet förlöpt steg för steg 
och till sist fick de sammanfatta vad av referenstillfället de tyckte hade varit till mest 
hjälp och vad som hade varit till minst hjälp. Många tyckte att de hade fått ett mycket 
bra bemötande men många andra var missnöjda. Flera kommentarer rörde att 
bibliotekarien inte hade lyssnat ordentligt och att han/hon antagit att studenten ville ha 
X utan att egentligen ta reda på om så var fallet. (Dewdney & Sheldrick Ross, 1994) 
 
När studenterna fick betygsätta hur nöjda de var på det hela taget med referenssamtalet 
så var det drygt 40 % som gav högt betyg medan 35 % gav lågt betyg.  Nästan 60 % 
svarade att de skulle kunna tänka sig att återvända till samma bibliotekarie. De saker 
studenterna nämnde som hade varit till hjälp respektive inte till hjälp visade sig 
överensstämma med vad tidigare studenter rapporterat. (Dewdney & She ldrick Ross, 
1994)  
 
Exempel på vad de tyckte var till hjälp var att bibliotekarien: 
• reste sig och gick fram från bakom disken  
• tittade upp och log 
• lyssnade på studenten  
• följde med till hyllan istället för att bara peka 
• förklarade processen 
• ställde frågor för att klargöra 
• verkade uppriktigt intresserad  
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• sa åt studenten att komma tillbaka om det skulle behövas 
• kom fram och frågade om studenten hittade den information den sökte. (Dewdney & 

Sheldrick Ross, 1994) 
 
Saker som inte var till hjälp var att bibliotekarien: 
• inte tittade upp  
• lät studenten vänta flera minuter medan han/hon pratade med annan kollega vid 

disken 
• fick studenten att känna sig ovälkommen 
• ingenting sa efter att studenten ställt frågan utan började skriva på tangentbordet 
• ingenting frågade om frågan för att ta reda på mer 
• inte förklarade vad han/hon gjorde eller var han/hon skulle och inte bad studenten 

följa med 
• inte gav fler förslag än att använda katalogen  
• inte följde upp för att ta reda på om studenten hittade det den sökte. (Dewdney & 

Sheldrick Ross, 1994) 
 
Endast 45 % av studenterna rapporterade att bibliotekarien frågat en eller flera frågor 
för att få mer information om vad studenten behövde. Så många som 40 % nämnde att 
bibliotekarien inte hade följt upp för att ta reda på hur informationssökningen gick eller 
för att erbjuda sig att hjälpa igen. (Dewdney & Sheldrick Ross, 1994) 
 
Dewdney och Sheldrick Ross skulle vilja att bibliotekschefer och utbildare ger 
bibliotekarier mer kommunikationsträning och hjälp med problemlösning, inbegripet 
bland annat varierade sökstrategier och kunskap om andra källor.  Det skulle ge dem 
mer färdigheter än de har, göra dem mer självsäkra och inriktade mot användarna. 
(Dewdney & Sheldrick Ross, 1994) 
 
 
3.2 Tjänster, service och kvalitet 
 
I vår frågeställning vill vi ta reda på hur studenterna uppfattar bibliotekspersonalens 
service i samband med tjänst, vilket ledde oss till frågan ”vad innebär service?”. Vi 
tycker att många texter använder sig av servicebegreppet utan att förklara vad de 
egentligen menar, vilket enligt oss har gjort texterna svårare för oss att tolka. Vi anser 
att begreppet är komplext och har många olika innebörder i olika sammanhang. För att 
skapa en djupare förståelse för frågan angående service kommer vi här att ta upp olika 
syn på service och tjänst.  
 
Kapitlet har vi valt att dela in under tre underrubriker efter vad texterna behandlar. 
Underrubrikerna är definitionsförsök av service och tjänst, upplevelser av service samt 
definitionsförsök av kvalitet. 
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3.2.1 Definitionsförsök av service och tjänst 
 
Betydelsen av orden service och tjänst är nära kopplade till varandra. Motsvarigheter på 
andra språk är oftast av ett och samma ord, som engelskans services (Gummesson, 
1993). I och med aspekterna service och tjänst kommer vi även att se till deras kvalitet, 
vilket kommer att leda oss in på kvalitetsbegreppet. 
 
I grund och botten innebär service enligt Nationalencyklopedin ”Åtgärd eller aktivitet 
som utförs i syfte att betjäna kunder. […] Används ibland synonymt med tjänst. […]”. 
(NE, 2005a) 
 
Eftersom denna definition säger att ordet service ibland kan användas synonymt med 
tjänst, sökte vi även en förklaring på ordet tjänst. Vi fann denna definition: 
 
”Definieras i Sverige som en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund 
interagerar med ett tjänsteföretags medarbetare […] i syfte att tillgodose vissa behov. 
Tjänstens kvalitet påverkas ofta av kundens […] agerande […]. Tjänsten "finns" inte 
förrän den upplevs av kunden […] (NE, 2005b)  
 
Utifrån definitionerna av service och tjänst vill vi påpeka att det vi menar är de 
handlingar som underlättar för användande av information och fysiska dokument. Detta 
sker ofta i relation mellan användare och personal. Vår uppsats berör inte den service 
biblioteket som organisation tillhandahåller, så som datorer och läsesalar. 
 
 
3.2.2 Upplevelser av service 
 
Susan Edwards, lärare i kommunikation vid University of Technology i Sydney, och 
Mairéad Brownes, professor vid samma universitet, artikel Quality in Information 
Service: Do users and librarians differ in their expectations? handlar om ett försök att 
mäta kvaliteten på ett biblioteks informationstjänster. I början av artikeln skriver de vad 
de menar med kvalitet, i vilken utsträckning bibliotekets service motsvarar eller 
överträffar användarens förväntningar för en utmärkt eller överlägsen service. De tar 
fasta på uttrycket ”skönheten finns i betraktarens öga” och sätter det i samband med 
upplevelsen av kvalitet, det vill säga det är användaren som avgör vad kvalitet är och 
vilket värde det har. Enligt Edwards och Browne menar Zeithaml et al. att användare 
bedömer kvaliteten genom att värdera sina förväntningar på servicen i jämförelse med 
de erfarenheter de får av den. För att servicen ska anses ha hög kvalitet enligt Edwards 
och Browne så ska den motsvara användarens förväntningar av den eller överträffa 
förväntningarna. Följaktligen låg kvalitet uppstår när erfarenheterna av servicen är lägre 
än förväntningarna. (Edwards & Browne, 1995) 
 
Edwards och Browne nämner fem orsaker till att ett ”kvalitetsgap” uppstår i en 
organisation. Fritt tolkade och översatta lyder de: 
 

• Om användarens förväntningar på servicen och bibliotekariens uppfattning av 
användarens förväntningar på densamma inte stämmer överens. 
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• Om bibliotekarien inte förstår användarens förväntningar och vilken service 
denne behöver. 

• Om den service som levereras till användaren inte stämmer överens med det 
som användaren eftersöker. 

• Om servicen som verkligen levereras och det löfte om servicen som skulle 
levereras inte stämmer överens. 

• Om användarens erfarenheter/upplevelser av tjänsten och bibliotekspersonalens 
uppfattning om användarens erfarenhet/upplevelse skiljer sig åt. (Zeithaml, 
Parasuraman & Berry, 1990 enligt Edwards & Browne, 1995, s.164) 

 
Om det finns en brist eller ett missförstånd mellan användarens förväntningar på 
resultatet och bibliotekariens uppfattning av användarnas förväntningar kommer 
servicens kvalitet starkt att påverkas. (Edwards & Browne, 1995)  
 
Edwards och Browne skriver att om man granskar andra användarstudier så undersöker 
de ofta användares åsikter om saker som är bestämda av bibliotekarier. De fortsätter att 
skriva om att de faktorer som avgör hur användare upplever och värderar kvaliteten på 
servicen kan skilja sig ganska mycket i förhållande till hur bibliotekarierna värderar 
samma service. Edwards och Browne nämner några faktorer som bibliotekarier främst 
värderar. De nämnda är noggrannhet och precision och att bibliotekarien får fram 
relevant information samt att de är hjälpsamma. (Edwards & Browne, 1995)  
 
Informationstjänster (eng. Information service) definierade Edwards och Browne som 
de aktiviteter och prestationer som främjar användandet av material och information och 
som vanligtvis involverar interaktionen mellan användare och bibliotekarie. De mest 
framträdande exemplen är referens- och informationsdisk samt fjärrlån. (Edwards & 
Browne, 1995)  
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av två enkäter. Den ena enkäten mailades ut 
till 300 studenter på fyra universitet i Australien. Den andra enkäten skickades till 
bibliotekscheferna på samma universitet och de ombads att dela ut dem till sina 
bibliotekarier, totalt 55 stycken. Bibliotekarierna var ombedda att besvara enkäten som 
de trodde att studenterna skulle svara på den. 82 enkäter fick de tillbaka från studenterna 
(27 %) och 30 från bibliotekarierna (55 %). (Edwards & Browne, 1995) 
 
Edwards och Browne redovisar sina resultat trots att de fick tillbaka så få enkäter. Det 
de kom fram till var att studenter, oberoende av deras spridning på utbildningar och 
olika universitet, delade liknande förväntningar på kvalitet på informations tjänster. 
Resultatet från bibliotekarieenkäten visade även den att bibliotekarierna hade okland-
erlig uppfattning gällande studenternas förväntningar. Resultatet säger att det finns ett 
gap mellan studenters förväntningar och bibliotekariers uppfattning av studenternas 
förväntningar när det gäller individuella uppfattningar på kvalitet. Det framkom att 
bibliotekarier underskattade förväntningsnivån när det gällde datorbaserad service, 
mottagligheten i anskaffande av material, lägligheten för service och materialets 
planering. Däremot överskattade de studenternas förväntningar på servicen gällande 
relationen mellan användare och bibliotekarie och för användarundervisning.  (Edwards 
& Browne, 1995) 
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3.2.3 Definitionsförsök av kvalitet 
 
Peter Jordan, som vi nämnt i föregående delkapitel 3.1.3 Egenskaper och färdigheter, 
nämner en förklaring av kvalitet som säger att kvalitet är det kunden säger att det är. I 
texten bygger Jordan vidare på detta resonemang och sätter in den i en biblioteks-
situation och definierar kvalitet som ”the closest fit to users’ needs that resourses 
permit” (s.15). (Jordan, 1998) 
 
Vidare skriver Jordan att kvalitet ska finnas hela vägen genom företaget. Hela företaget 
ska även fokusera på kunden. Kvaliteten ska riktas in mot slutanvändaren, den ska 
finnas med i hela processen, från person till person och till sist till slutanvändaren. Han 
påpekar även att bibliotek finns till för användarna och att användarnas intresse måste 
ligga i fokus för bibliotekets personal. (Jordan, 1998). 
 
Jordan nämner även att bibliotekarien har två viktiga funktioner att fylla. Den första är 
att veta hur man finner information och den andra är att veta hur man ska förmedla den 
till användaren. För att bibliotekarier ska kunna göra detta på ett tillfredsställande sätt 
gäller det att bibliotekarierna är utbildade i att möta och förstå användarnas sätt att 
kommunicera likväl som att kunna möta deras informationsbehov. (Jordan, 1998)   
 
Kvalitet pekar även Evert Gummesson, som är professor i företagsekonomi vid 
Stockholms Universitet, på i sin text Att förstå kunders upplevda kvalitet – vad kan 
offentlig sektor lära av näringslivet?. Han pekar på tre grundläggande synvinklar hos 
kvalitet, dessa är:  
 

• Kvalitet är synliga, mätbara egenskaper, så som en bils bensinförbrukning eller 
kötiden i en kassa. Förekomster du kan jämföra och konkret mäta.  

 
• Kvalitet är inneboende, svårmätbara egenskaper, så som ett konstnärligt verk, 

en kopia i jämförelse med originalet. Här talas det bland annat om ”god smak” 
vilket är en subjektiv och personlig uppfattning, som genom det är svår att mäta.  

 
• Kvalitet är en upplevelse hos kunden, det är helt enkelt kunden som bestämmer. 

Beslutet om god kvalitet ligger i betraktarens ögon, vilket är individuell och till 
viss del subjektivt. Kundens upplevelse av kvaliteten blir en blandning mellan 
de synliga, mätbara egenskaperna hos kvalitet samt de inneboende, svårmätbara 
egenskaperna hos detsamma. (Gummesson, 1993, s.7f)   

 
 
Gummesson, likväl som Edwards och Browne, skriver att för en viss tjänst har en kund 
förmodligen vissa specifika förväntningar eller kanske tidigare upplevelser. Kunden har 
troligen även förutfattade meningar om tjänsten. Om kundens förväntningar och 
erfarenheter av tjänsten stämmer överens anses kvaliteten vara tillfredsställande. Det 
ska finnas en balans mellan förväntningarna och upplevelserna. Stämmer däremot inte 
kundens förväntningar överens med de erfarenheter denne får av tjänsten uppstår en 
brist mellan dessa. (Gummesson, 1993) 
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En förväntning på en tjänst kan vara att få ett trevligt bemötande av personalen. 
Gummesson menar att ett gott bemötande är viktigt för upplevelsen hos kunden av 
tjänsten. Upplevelse kan inte svara för att tjänsten är av god kvalitet, men den kan väga 
upp den totala upplevelsen av tjänsten om tjänsten trots allt är bristfällig, men inte i hur 
hög grad som helst. Det är därför viktigt att förstå tjänstens helhet både till produktion 
av den samt konsumtion. (Gummesson, 1993) 
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4 TEORI 
 
I detta kapitel tar vi upp några olika teoretiska modeller gällande kompetens, service 
och kvalitet samt möte som vi kommer att använda oss av i analysen. De teorier vi 
kommer att använda oss av är Lundmarks teori om kompetens, Keens teori om 
kompetens samt Grönroos och Monthelies teori om totalkvalitet. Dessa teorier har vi 
valt för att se om studenterna anser att personalen har kompetens enligt Lundmarks och 
Keens teorier. Grönroos och Monthelies teori har vi valt för att se om studenterna anser 
att bibliotekspersonalens service håller hög kvalitet. 
 
 
4.1  Lundmarks teori om kompetens 
 
Som utgångspunkt för vår teori kring kompetens så använder vi oss av Annika 
Lundmarks modell. Lundmark var vid bokens skrivande docent i pedagogik vid 
Uppsala universitet. Hon delar upp en persons kompetens i fyra delar, dessa är 
yrkesteknisk, strategisk, personlig och social kompetens samt slutligen den femte delen, 
den funktionella kompetensen, vilka visas nedan i figur 1. Som grund i Lundmarks 
modell skriver hon att all kompetens torde kopplas till någon typ av uppgift, aktivitet 
eller verksamhet. Genom detta är människor mer eller mindre kompetenta i förhållande 
till sin arbetssituation. Modellen visar på de olika typerna av kompetens i relation till 
den specifika arbetssituationen. (Lundmark, 1998) 
 
 

 
    
                                              

              Figur 1. Modell över Lundmarks beskrivning av kompetens. 
 (Lundmark, 1998) 

 
 
De fem kompetenserna beskriver Lundmark enligt nedan:  

Funktionell 
kompetens 

Yrkesteknisk 
kompetens 

Personlig 
kompetens 

Strategisk 
kompetens 

Social 
kompetens 
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4.1.1 Yrkesteknisk kompetens  
 
Enligt Lundmark innebär den yrkestekniska kompetensen de fundamentala kunskaper 
och förmågor som behövs för den specifika arbetssituationen, så som typiska 
ämneskunskaper. (Lundmark, 1998) I förhållande till biblioteksverksamheten menar vi 
att det berör mer konkreta ”bibliotekariesysslor” så som planering av bibliotekets 
bestånd, klassifikation och ämneskunskaper.  
 
 
4.1.2 Strategisk kompetens  
 
Den strategiska kompetensen innebär, enligt Lundmark, att man har kunskap och 
vetskap om verksamhetens lång- och kortsiktiga mål och visioner, vart verksamheten är 
på väg. Det är viktigt att medarbetarna förstår verksamhetens mål och finner sin egen 
roll och plats i den. (Lundmark, 1998) 
 
 
4.1.3 Personlig kompetens  
 
Den personliga kompetensen, menar Lundmark, vidrör individuella egenskaper som 
olika värderingar, förhållningssätt, åsikter och trovärdighet. (Lundmark, 1998) För 
bibliotekspersonal är den personliga kompetensen viktig i mötet med användaren med 
tanke på att det är många människor med olika behov som kommer till bibliotekets 
lokaler.  
 
 
4.1.4 Social kompetens  
 
Den sociala kompetensen innefattar fallenhet för lagarbete, sociala samspel med andra 
människor, i detta ingår hänsyn, respekt och att kunna lyssna och vara flexibel i olika 
situationer. Hit räknas även pedagogisk förmedling, likväl som relationer mellan 
kollegor. (Lundmark, 1998) För bibliotekspersonal är den sociala kompetensen speciellt 
viktig i interaktion med bibliotekets besökare, men även i samspel med kollegor.  
 
 
4.1.5 Funktionell kompetens  
  
Enligt Lundmark bygger den funktionella kompetensen på de fyra föregående 
aspekterna. Det innebär att ha en helhetssyn av och vara medveten om sin kompetens i 
verksamheten, det vill säga att ha en samlad bild av den. (Lundmark, 1998) 
 
 



 

 26 

4.1.6 Våra beröringspunkter 
 
De delar som vi ser till i Lundmarks teori är främst den sociala och den personliga 
kompetensen. De övriga kompetenserna har vi liten fokus på men de kommer delvis att 
beröras. 
 
Enligt oss innefattar kompetens de olika faktorerna bemötande, attityder och egenskaper 
hos personalen. Eftersom dessa faktorer berör personalen som individer kommer vi att 
lägga mest fokus på den personliga och sociala kompetensen utifrån Lundmarks modell. 
Den personliga och den sociala kompetensen, innefattar möte och samspel mellan 
människor och kunskaper. Dessa två kompetenser är nära sammanflätade med varandra 
och därmed svåra att urskilja från varandra. Många av en persons kompetenser kommer 
att falla under både den sociala och personliga kompetensen. 
 
I den sociala kompetensen vidrörs sociala kontakter och olika samspel mellan 
människor. Hit räknas även pedagogisk förmedling till användare, likväl som relationer 
mellan kollegor. För bibliotekspersonal är den sociala kompetensen viktig även i 
samspel med biblioteksbesökare, likväl som med kollegor. Hit hör även att vara lyhörd 
och visa besökarna hänsyn.  
 
Den personliga kompetensen vidrör individuella egenskaper som olika värderingar, 
åsikter och trovärdighet. För bibliotekspersonal är den personliga kompetensen viktig i 
mötet med användaren med tanke på att det är människor med olika behov som kommer 
till bibliotekets lokaler. Skulle en konflikt uppstå är det viktigt att den löses på ett etiskt 
korrekt sätt.  
 
 
4.1.7 Vår användning av teorierna kring kompetens  
 
Vi hade tänkt använda Lundmarks teori angående kompetens men insåg vid 
analysarbetet att våra resultat inte täckte in hela Lundmarks modell. Vi vill använda 
vissa delar som vi fortfarande anser är relevanta. Vi bestämde därför att utgå från en 
modell av Keen men samtidigt ha Lundmarks modell i åtanke, främst de delar som rör 
personlig och social kompetens.  
 
 
4.2 Keens teori om kompetens 
 
Kerstin Keen har bland annat en bakgrund som universitetsadjunkt i historia och arbetar 
nu som konsult rörande utveckling av utbildningsprogram. Hon ställer sig frågan vad 
kompetens är och vad det innebär att vara kompetent. Saker hon nämner gällande 
kompetens är att det handlar om duglighet, skicklighet och behörighet. Men det hon i 
slutänden kommer fram till är att kompetens främst handlar om förmågan att klara en 
uppgift, att agera eller handla i olika situationer, förberedda eller oförutsedda. Keen 
använder sig av handen som symbol för att närmare beskriva vad hon menar med 
kompetens. Handen består av fem fingrar och en handflata vilka får symbolisera: 
färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter, värderingar och samordning, se figur 2. 
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Keen påpekar att alla dessa delar bygger på varandra och behöver varandra. (Keen, 
2002) 
 
 

 
 

Figur 2. Keens kompetensmodell (Keen, 2002) 
 
 
 
 
4.2.1 Färdigheter 
 
Tummen symboliserar färdigheter, förmågan att kunna göra, agera samt att kunna 
hantera instrument och verktyg. Keen menar även att det är viktigt att utveckla och 
underhålla sina olika färdigheter. Så som ett främmande språk bör underhållas och 
användas för att färdigheten i det inte ska försämras. Detsamma gäller ny teknisk 
utrustning på arbetsplatsen. (Keen, 2002) 
 
 
4.2.2 Kunskaper 
 
Pekfingret symboliserar kunskaper. Det kan vara kunskaper om sakförhållanden, 
omständigheter och sammanhang. Olika typer av arbetsuppgifter behöver olika typer av 
kunskaper för den specifika uppgiften. Olika arbeten behöver olika kunskaper. Ofta 
skapar människan förståelse genom att kombinera färdigheter med kunskap. Ett tydligt 
exempel är att köra bil, människan behöver både kunskap och färdigheter. Kunskap om 
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vägmärken och dylikt, men även förmågan att hantera bilen. Kunskaper lär människan 
sig genom att läsa eller prata om dem, till exempel i undervisning. (Keen, 2002) 
 
Keen framhåller att omgivningen har lättare att bedöma en människas färdigheter än 
dess kunskaper. I kommunikation på främmande språk märks denna skillnad, speciellt 
mellan kunskapen om engelskans grammatiska regler och ordens stavelser i jämförelse 
med färdigheter i den verkliga dialogen med en engelsman. (Keen, 2002) 
 
 
4.2.3 Erfarenheter 
 
Långfingret symboliserar erfarenhet. Man lär sig nya saker och förhållanden genom att 
göra om och göra om igen. Lära sig av sina misstag och sina framsteg. Det gäller att 
reflektera över vad man har gjort och vad man skulle kunna göra på ett annat sätt nästa 
gång. (Keen, 2002) 
 
 
4.2.4 Kontakter och nätverk 
 
Ringfingret symboliserar kontakter och nätverk, hur människor skapar relationer och 
kontakter mellan varandra. Nätverk och kontakter behövs för att ge inflytande och skapa 
möjligheter exempelvis till samarbeten. Kontaktnät har människor, eller skapar 
människor, i sin vardag. Det kan vara föräldrar som lämnar sitt barn på förskolan eller 
medlemmar i en idrottsförening. Nätverk kan vara både formella och informella, men 
det handlar om att nyttja dessa nätverk. (Keen, 2002) 
 
 
4.2.5 Värderingar 
 
Lillfingret symboliserar värderingar och etik hos den enskilda individen. De kan av 
andra ses som positiva eller negativa och även vara starkt kulturellt bundna. En typ av 
värderingar kan vara att alltid vara hjälpsam, en annan kan gälla tidsuppfattning ”jag 
kommer strax…”, men hur lång tid är strax? Värderingar handlar om att våga ta ansvar 
för sina handlingar och konsekvenser av sina val. Det handlar även om att tro på det 
man gör och sätta värde på det. (Keen, 2002) 
 
 
4.2.6 Samordning 
 
Handflatan symboliserar samordning, kraft och energi. För att samordna och balansera 
färdigheterna, kunskaperna, erfarenheterna, nätverken och värderingarna behövs kraft 
och ork. Det krävs energi för att genomföra en uppgift. Man måste ha förmåga att tänka 
framåt och samordna en organisation eller driva ett projekt. (Keen, 2002)  
 
Handen som symbol för kompetens menar Keen kan användas både vid individuell 
beskrivning av kompetens likväl som vid beskrivning av gruppers kompetens. Det är 
viktigt att påpeka att det även i en grupp är individen som besitter kompetensen, och 
alla individer är olika. En väl fungerande grupp eller organisation är uppbyggd av 
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individer med speciell kompetens som tillsammans skapar en större helhet i 
organisationen. Keen säger vidare att gruppkompetensen måste bygga på gemensamma 
värderingar, alltså lillfingret. Vi motsätter oss det en aning med tanke på att individens 
personliga värderingar inte måste vara samma som alla andras i gruppen. Vi menar att 
alla personer har olika värderingar, däremot ska inte det framkomma i arbetet. 
Organisationens värderingar måste ha förståtts och alla i gruppen måste arbeta mot 
samma mål, medvetna om vilka värderingar organisationen står för. (Keen, 2002)  
 
 
4.2.7 Vår användning av Keens modell kring kompetens  
 
Vi kommer att använda oss av Keens modell för att vi anser att den för ett användbart 
resonemang. Modellen använder vi som verktyg för att försöka se om 
bibliotekspersonalens ”kompetenser” överrensstämmer med studenternas uppfattning. I 
vår analys av enkäterna kommer vi att utgå från modellens olika aspekter. De resultat vi 
fått från enkäterna kommer vi att dela in efter dessa och sedan knyta ihop med vår 
frågeställning.  
 
 
4.3 Grönroos och Monthelies teori kring service  
 
Christian Grönroos är professor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Caroline 
Monthelie är VD för Loyalty Partners som utvecklar organisationer för att arbeta med 
pålitlighet. I boken Service management – ledning, strategi och marknadsföring i 
servicekonkurrens skriver Grönroos att tjänster i grunden är mer eller mindre abstrakta 
och subjektivt upplevda processer. Detta i likhet med hur Gummesson beskriver 
kvalitet. Grönroos säger även att produktionen av tjänsten ofta sker samtidigt som 
konsumtionen av densamma. De pekar även på att interaktionen mellan kunden och 
tjänsteleverantören, i vårt fall besökaren och bibliotekarien, är av väsentlig betydelse för 
upplevelsen av tjänsten. Vidare skriver Grönroos att den upplevda kvaliteten av tjänsten 
har två sidor; dessa är den funktionella kvaliteten på processen samt den tekniska 
kvaliteten på resultatet . Detta kan även ses genom att kunden baserar sin upplevelse av 
kvaliteten både och på hur denne upplever processen som leder fram till vad denne får i 
resultat. Detta visas i figur 3 som även åskådliggör hela totalkvalitetsmodellen.  
(Grönroos, 1992) 
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Figur 3. Grönroos modell över Totalkvalitet (Grönroos, 1992) 
 
 
4.3.1 Funktionell och teknisk kvalitet 
 
Med den funktionella kvaliteten på processen avser Grönroos hur kunden upplever 
interaktionen med tjänsteleverantören samt processen till det färdiga resultatet. Har 
leverantören ett trevligt bemötande samt att mötena går lätt och smidigt upplever 
troligen kunden det som bättre än om denne ska behöva köa eller bli missförstådd. Den 
tekniska kvaliteten på resultatet är vad kunden får när interaktionen mellan kund och 
tjänsteleverantör är över. Denna del kan ibland ses med objektiva ögon av kunden 
eftersom det ibland är en fysisk lösning på ett problem. (Grönroos, 1992) 
 
Kunden kräver något mer utöver ett bra slutresultat. Kunden vill uppleva en bra process 
på väg till resultatet. Detta leder till en god totalkvalitet av en tjänst. Det är viktigt att 
påpeka att det är lättare att värdera den mer objektiva tekniska kvaliteten än den mer 
subjektiva funktionella kvaliteten. (Grönroos, 1992) 
 
 
4.3.2 Organisationens image 
 
Även företagets/organisationens image är av stor betydelse för hur tjänsterna upplevs. 
Är organisationen tidigare känd för att ha bra kvalitet på sina tjänster och ett gott rykte, 
höjer det helhetsbilden av tjänstekvaliteten. Med dessa förutsättningar blir det troligen 
lättare för kunden att förlåta små misstag. Uppstår misstag ofta skadas imagen och 
tilltron till organisationen. Organisationens image kan uppfattas antingen positivt eller 
negativt. När det gäller hur kunden upplever totalkvaliteten kan organisationens image 
ses som ett filter som släpper igenom mer eller mindre goda upplevelser. (Grönroos, 
1992) 
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4.3.3 Kvalitetsegenskaper 
 
Från resultatet av en amerikansk undersökning om vad kunder anser vara god 
tjänstekvalitet har Parasuraman et al. listat tio olika egenskaper. De flesta av dem är 
sådana egenskaper som innebär upplevelse av tjänsten, det vill säga funktionell kvalitet. 
Vi har valt att använda oss av Grönroos och Monthelies svenska översättning av 
termerna för att vi anser att det är en bra översättning samt att vi inte vill riskera att 
misstolka originaltexten. (Grönroos & Monthelie, 1988) 
 

• Tillförlitlighet – ha tilltro till organisationen, alltså lita på biblioteket. 
• Sakkunskap – sakkännedom och fackkunskap hos bibliotekspersonalen, så som 

kunskap inom högskolans undervisningsämnen och kunskap om det egna 
biblioteket. 

• Pålitlighet – gör saker rätt första gången. Att besökarna litar på att personalen 
gör rätt, att personalen har koll på sina sysslor. Som till exempel har ordning på 
lånesystemet, skickar kravbrev till rätt låntagare samt att böckerna är hela. 

• Tjänstvillighet – vilja ge service, snabb betjäning, telefonservice utan väntetid. 
Det vill säga att personalen vill ge service och att väntetiden för att få hjälp inte 
är för lång. Detta gäller även chattkontakt.  

• Tillgänglighet – lätt att få kontakt, även via telefon och chatt. Bekväma telefon- 
och öppettider, vilket leder till bättre tillgänglighet.  

• Vänlighet – personalen visar artighet, vänlighet, tillmötesgående och hänsyn för 
besökarens tillhörigheter.  

• Kommunikationsförmåga – hålla kunden informerad om vad som görs, använda 
ett språk som begrips, förklara tjänstens helhet. 

• Säkerhet – riskfri miljö för att använda tjänsterna  
• Förståelse för kunden – lär sig användarens speciella önskemål, känner igen 

regelbundet besökande användare.  
• Materiella ting – föremål som användare kommer i kontakt med i relation till 

tjänsten.  
 
Det är mycket som ligger bakom hur en kund värderar en tjänst. Det beror naturligtvis 
på kundens egna värderingar, förhoppningar och sinnesstämning. Kunden kan ha svårt 
för att göra en objektiv värdering av en tjänst och enligt Grönroos kan det vara bättre att 
beskriva totalkvaliteten som en kvalitetsbild. För att få en god kvalitetsbild krävs det att 
den tekniska kvaliteten är bra medan det därefter är den funktionella kvaliteten som 
avgör om kunden är nöjd med tjänstens kvalitet som helhet. (Grönroos & Monthelie 
1988) 
 
 
4.3.4 Vår användning av teorin kring service och kvalitet 
 
Totalkvalitetsmodellen använder vi för att den är övergripande och lätt att ta till sig samt 
att vi anser att vi kan besvara vår frågeställning med hjälp av den. 
 
För att besvara vår frågeställning om hur studenterna uppfattar bibliotekspersonalens 
service vill vi försöka se till servicens nivå och uppskattningen av dess kvalitet. Genom 
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Grönroos och Monthelies teori ska vi försöka se hur studenterna värderar kvaliteten på 
bibliotekspersonalens tjänster.  
 
Vi kommer att använda oss av de tio listade egenskaperna för att sedan inordna dem 
under den tekniska och funktionella kvaliteten samt organisationens image för att se om 
totalkvalitet skapas. 
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5 RESULTATREDOVISNING  
 
I detta kapitel sammanställer vi våra resultat från enkätundersökningen. Samman-
ställningen delas först upp i studentenkäter respektive bibliotekspersonalsenkäter. I 
dessa delkapitel redovisas resultatet igen under två olika rubriker med tillhörande 
underrubriker, dessa två är ”Redovisning angående egenskaper, attityder och 
bemötande” och ”Redovisning angående tjänster, service och kvalitet”. I redovisningen 
av resultatet kommer vi även att lyfta fram några kommentarer i enkäterna som vi anser 
speglar innehållet i den enkätfråga de representerar.  
 
Ibland i redovisningen slår vi samman resultaten från ”Mycket nöjd” och ”Ganska nöjd” 
eftersom vi menar att resultaten inte skiljer sig så mycket åt och det vi främst vill visa 
på är att de tillfrågade är nöjda eller inte. Vi kommer även att illustrera några av 
resultaten med hjälp av diagram, dock kommer vi inte att gö ra det med alla frågor. Det 
kan verka relevant att redovisa fråga sex med diagram, det kommer vi emellertid inte att 
göra därför att frågan är så pass stor och uppdelad i delfrågor, vilket skulle leda till för 
många diagram. 
 
Något som är viktigt att påpeka inför kommande redovisning av enkäterna är att 
bibliotekspersonalen endast är 16 stycken vilket innebär att ett procenttal på 6,25 % är 
lika med en person, vilket leder till att resultatet kan vara missvisande. Trots det har vi 
valt att använda oss av procent eftersom det trots allt blir lättare att jämföra. 
 
Vid sammanställningen av enkäterna har vi använt oss av programmet SPSS som hjälp 
för uträkning av procentsatser. Procentsatserna som redovisas har vi avrundat. 
 
 
5.1 Studentenkäten 
 
Av totalt 138 utlämnade enkäter till studenter fick vi in 101 stycken. Av dessa 101 var 
tre stycken bortfall, vi fick 98 användbara enkäter som vi kommer att redovisa. Av 
bortfallen berodde en enkät på att det var en icke-student som hade fyllt i den, inte för 
att detta resultat inte är intressant men den faller utanför vår undersökning. De andra två 
är bortfall för att personerna kom tillbaka med enkäten och sa att de inte hann fylla i 
den, eftersom de var ofullständiga valde vi att räkna dem som bortfall. Av de svarande 
för dessa 98 enkäter var könsfördelningen väldigt jämn, trots att vi enbart slumpmässigt 
delade ut enkäterna. Det var 52 män (53 %) som svarat och 46 kvinnor (47 %).  
 
Åldern på de tillfrågade studenterna varierar, men tyngdpunkten ligger på studenter 
födda på 80-talet, hela 67 %. Av övriga svarande är 4 % födda på 50-60-talen och 27 % 
är födda på 70-talet. Vi frågade studenterna om deras nuvarande och tidigare utbildning 
eftersom vi från början tänkte se om resultaten skilde sig något mellan utbildningarna 
men vi beslutade sedan att inte undersöka det på grund av tidsbrist och en dåligt 
formulerad fråga. 
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5.1.1 Redovisning angående egenskaper, attityder och bemötande  
 
5.1.1.1 Personlig och social kompetens 
Frågan till studenterna om vad de anser att bibliotekspersonalen bör ha för social och 
personlig kompetens ställde vi som en öppen fråga. Detta gjorde vi för att studenterna 
skulle få uttrycka sig med sina egna ord. I svaren nämndes främst att personalen ska 
vara hjälpsamma (34 %) och trevliga (32 %). Efter det kommer egenskaper så som 
kunniga, tillmötesgående samt att de ska ha sakkunskap inom olika ämnen. Andra 
egenskaper som fler än fem studenter nämnde var serviceinriktad, öppen/utåtriktad, 
intresserad/engagerad, kunna hänvisa till olika informationskällor, ha kunskap om 
bibliotekets bestånd, allmänbildning, idérika och glad/positiv. Eftersom detta var en 
öppen fråga började vi med att läsa enkäterna och skriva ner de svar som studenterna 
lämnat. Därefter sorterade vi in de olika svaren i kategorier som grundade sig på de 
egenskaper studenterna nämnt. Utifrån det såg vi hur många av studenterna som hade 
svarat vad. (Fråga 4, se bilaga I) 
 
 
5.1.1.2 Personalens arbetssysslor 
På frågan om vad studenterna tror att bibliotekspersonalen gör under en arbetsdag 
använde vi samma procedur som på föregående fråga. På frågan svarade 54 % olika 
saker som har med bokhantering att göra, så som sortera, ställa upp och ordna bland 
böckerna. Därefter på andra och tredje plats kom svaret att bibliotekspersonalen hjälper 
besökarna/studenterna (42 %) och informationssökningshjälp (21 %). Andra saker som 
fler än fem tillfrågade studenter skrivit är administrativa uppgifter, uppdatera och gallra 
litteraturbeståndet, söka och beställa böcker, svara på frågor, fjärrlåna och reservera 
böcker, bemanna disken, undervisa/föreläsa samt låna ut böcker. Tre studenter svarade 
även att bibliotekspersonalen gör mer än man kan tro. (Fråga 5, se bilaga I) 
 
 
5.1.1.3 Upplevelser av attityder 
På frågan hur studenterna upplever bibliotekspersonalens attityder mot dem i möte dem 
emellan fick studenterna välja max tre svarsalternativ. Totalt skulle vi kunnat få 294 
svarskryss, men vi har endast fått 251 kryss. I detta resultat räknar vi eventuellt för 
många kryss än tre kryss från samma student som bortfall, dessa bortfall är medräknade 
i de 43 svarskryss vi ej fått, totalt 15 %. 32 % svarade att de ansåg att personalen var 
hjälpsamma, 25 % av de tillfrågade tyckte att personalen var trevliga och efter det kom 
tillmötesgående med 22 %. Efter det är det ett glapp ner till 7 % och 6 % till alternativen 
att personalen var glad och intresserad/engagerad. Några positiva kommentarer vi fick 
var ”Försöker alltid hjälpa till så gott det går. Aldrig otrevliga eller griniga.” och 
”Brukar få hjälp på en gång. Har blivit bemött på ett trevligt sätt.”. Av de negativa 
svarsalternativen var det 1 % som svarade att de tyckte att bibliotekspersonalen var 
griniga. En kommentar där var: ”Vissa är hjälpsamma vissa kan vara griniga”. 
Nedvärderande, snäsiga och kritiska är andra negativa alternativ som valts, men var 
under 1 %. ”Sättet de talar med en kan ibland ifrågasättas.” Resultatet redovisas även i 
diagram 1. (Fråga 7, bilaga I)  
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Diagram 1, fråga 7: ” Vad anser Du i allmänhet om bibliotekspersonalens  
attityd mot studenter i samband med möte med dem? Kryssa för max 3 alternativ.” 
På frågan är det 85,4 % som har svarat. 

 
 
Några övriga kommentarer vi fick var ”Kanske inte de gladaste barnen i bussen men 
detta är för mig irrelevant då service är viktigast.”, ”[…] jag (student; vår anm.) hade 
tagit fram fel hyllhänvisning. Han tyckte bara det var roligt, blev inte irriterad.” och ”De 
gånger jag har tagit hjälp av personalen har jag blivit bemött på ett bra sätt, med 
engagerad, hjälpsam, trevligt bemötande. Man känner sig välkommen.” (Fråga 7, se 
bilaga I) 
 
 
5.1.1.4 Viktiga egenskaper 
På denna fråga, i likhet med föregående fråga, fick studenterna välja fler än ett 
svarsalternativ, max fem. Totalt skulle vi kunnat få 490 svar om alla studenterna satt 
fem kryss var, vi har totalt bara fått 390 kryss. I detta resultat räknar vi eventuellt fler 
kryss än fem kryss från samma student som bortfall, dess bortfall är medräknade i de 
100 svarskryss vi ej fått. På frågan vilka egenskaper som studenterna  ansåg vara 
viktigast hos bibliotekspersonalen framträdde fyra alternativ mer än de andra, alla 
alternativ redovisas överskådligt i diagram 2. Det alternativ som fick flest kryss var ”Att 
personalen är serviceinriktad och villig att hjälpa” (18 %). På andra och tredje plats kom 
alternativen ”Att personalen är trevlig och tillmötesgående” (16 %), ”Att personalen är 
tydlig i sitt förklarande” (12 %) och på fjärde plats kom alternativet ”Att personalen 
visar intresse och engagemang” (12 %). Därefter kom alternativen: ”Att personalen är 
lugn och har tålamod” (10 %), ”Att personalen tar fram information fort” (8 %). ”Att 
personalen lyssnar och är lyhörd” (7 %), ”Att personalen har lätt för att prata med olika 
typer av besökare” (6 %), ”Att personalen är flexibel och mångsidig” (4 %), ”Att 
personalen är duktiga på att lära ut” (3 %), ”Att personalen är tillitsfulla och trovärdiga” 
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(3 %) samt ”Att personalen visar sig neutral i sina etiska värderingar” (2 %). (Fråga 11, 
bilaga I) 
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Diagram 2, fråga 11: ” Vilka av följande egenskaper anser Du är viktigast hos 
personalen? Kryssa för max 5 alternativ”. 
På frågan är det 79,6 %  som har svarat. 

 
 
Några kommentarer vi fick var dessa: 
”Att ha viljan att hjälpa till och lyssna är väl A och O i ett serviceyrke!”  
”De får inte bli stressade om inte studenten kan ge exakt bild av vad de söker. Ej heller 
ge korta och svåra svar. Gärna ett leende när man frågar något. Känner sig lite mindre 
dum då.”  
”De gånger jag har sökt hjälp har de varit tillmötesgående och varit intresserade av det 
man har att säga. […]”  (Fråga 11, se bilaga I) 
 
 
5.1.1.5 Personalens kompetens 
På graderingsfrågan om studenterna brukar bli nöjda med bibliotekspersonalens 
kompetens angående fråga 11, se ovan, så svarade 14 % ”Ja, alltid”, medan 62 % 
svarade ”Ja, ofta”. En kommentar vi fick på svaret ”Ja, ofta” var ”Kan finnas vissa som 
är lätt ointresserade och allmänt oförstående”. 17 % svarade att de blev nöjda ibland och 
3 % svarade däremot ”Ja, men sällan”. 1 % svarade ”Nej, aldrig” på om han/hon 
brukade bli nöjd med följande kommentar ”Har aldrig varit i kontakt”. På frågan var det 
även 2 % som inte svarade. Resultaten redovisas i diagram 3. (Fråga 12, se bilaga I) 
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Diagram 3, fråga 12: ”Brukar Du bli nöjd med bibliotekspersonalens 
 kompetens när det gäller föregående fråga?” 

 
 
5.1.1.6 Förtroende för personalen 
Gällande graderingsfrågan om studenterna kände förtroende för bibliotekspersonalen i 
möte dem emellan så svarade lite mer än en tredjedel (36 %) ”Ja, alltid” med 
kommentaren ”Om jag inte skulle ha förtroende, skulle jag inte fråga dem.”, medan 
knappt hälften (45 %) svarade ”Ja, ofta”. 10 % svarade att det kände förtroende för 
personalen ibland medan 2 % svarade ”Ja, men sällan”. 2 % valde även att inte svara på 
frågan och 5 % svarade ”Vet ej” med en kommentar som löd ”Beror på, vad man vill 
anförtro sig åt, men jag skulle nog inte göra det.”. Några övriga kommentarer vi fick vid 
frågan var ”Ja, kan inte den man frågar hjälpa till brukar de alltid kunna hänvisa en” och 
”De har som sagt hög kompetens både socialt och personligt. Även arbetsmässigt.” 
Resultaten redovisas i diagram 4. (Fråga 13, se bilaga I) 
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Diagram 4, fråga 13: ”Känner Du som student förtroende i mötet med 
bibliotekspersonalen?” 

 
 
5.1.2 Redovisning angående tjänster, service och kvalitet 
 
5.1.2.1 Personalen i lånedisken 
Gällande personalen i lånedisken vid utlåning var de flesta studenterna mycket eller 
ganska nöjda, nästan 90 %. På samma fråga var det 7 % som svarade ”Vet ej/har aldrig 
använt”. När vi frågade om bemötande i lånedisken när fjärrlån skulle beställas fick vi 
störst svarsfrekvens (56 %) på alternativet ”Vet ej/har aldrig använt”. Det var lite mer 
än en tredjedel (35 %) av studenterna som svarade att de var mycket eller ganska nöjda 
och 1 % som svarade ”Inte särskilt nöjd”. På samma fråga, men gällande 
artikelbeställning, svarade lite mer än en tredjedel (39 %) att de var mycket eller ganska 
nöjda och drygt hälften (54 %) att de ej visste eller ej hade använt tjänsten. På denna 
fråga var det 3 % som svarade ”Inte särskilt nöjd” eller ”Inte alls nöjd”. (Fråga 6, se 
bilaga I) 
 
Angående återlämning i lånedisken svarade 42 % att de var ”Mycket nöjda” och en 
fjärdedel (26 %) svarade att de var ”Ganska nöjda”. De som svarade ”Vet ej/har aldrig 
använt” var så många som 20 %. En kommentar vi fick var ”Återlämning och utlåning 
är automatiserade, finns ingen personal om det inte är problem.”. Gällande klagomål 
hos personalen i lånedisken var det en övervägande del (67 %) som svarade ”Vet ej/har 
aldrig använt”. 11 % svarade att de var mycket nöjda medan 8 % svarade att de var 
ganska nöjda. Utöver det svarade 10 % ”varken eller” och 2 % ”Inte särskilt nöjd”. När 
det gäller allmänna frågor och hänvisningar svarade nästan 90 % att de var mycket eller 
ganska nöjda med liten marginal på ”Mycket nöjd”. (Fråga 6, se bilaga I) 
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5.1.2.2 Personalen i informationsdisken 
På samma fråga fast gällande informationsdisken var svaren på ”Mycket nöjd” och 
”Ganska nöjd” jämnt fördelade, tillsammans var de 74 %. 22 % svarade ”Vet ej/har 
aldrig använt”. Vid ämnesspecifika förfrågningar i informationsdisken svarade 40 % att 
de var ganska nöjda medan 21 % svarade att de var mycket nöjda. 24 % svarade ”Vet 
ej/har aldrig använt” och 13 % svarade ”Varken eller”. När vi frågade om anvisningar 
gällande datorer var det knappt hälften som svarade ”Vet ej/har aldrig använt”. 5 % 
svarade ”Inte särskilt nöjd” eller ”Inte nöjd alls” samt 11 % som svarade ”Varken eller”. 
Sammanlagt var det 38 % som svarade att de var mycket eller ganska nöjda. (Fråga 6, se 
bilaga I) 
 
 
5.1.2.3 Cirkulerande personal 
Även när det gäller cirkulerande personal rörande allmänna frågor och hänvisningar så 
var det flest svar på mycket eller ganska nöjd, sammanlagt 47 %. 37 % svarade ”Vet 
ej/har aldrig använt”. Av de tillfrågade var det 11 % som svarade ”Varken eller” och 5 
% som svarade ”Inte särskilt nöjd”. Rörande hänvisning till annan personal från den 
cirkulerande personalen var det hela 62 % som svarade ”Vet ej/har aldrig använt” 
medan sammanlagt 26 % svarade mycket eller ganska nöjd. Även på denna fråga var 
det 11 % som svarade ”Varken eller” men endast 1 % som svarade ”Inte särskilt nöjd”. 
(Fråga 6, se bilaga I) 
 
 
5.1.2.4 Telefon och chattkontakt 
Gällande telefonkontakt med bibliotekspersonalen var det så många som 77 % som 
svarade ”Vet ej/har aldrig använt”. 9 % svarade ”Ganska nöjd”, 4 % ”Mycket nöjd” och 
8 % svarade ”Varken eller”. När det gäller chatt med jourhavande bibliotekarie var det 
även där flest svar på ”Vet ej/har aldrig använt” (78 %). Därefter följde ”Mycket nöjd” 
(8 %), ”Ganska nöjd” (7 %), ”Varken eller” (5 %) och ”Inte alls nöjd” (1 %). (Fråga 6, 
se bilaga I) 
 
 
5.1.2.5 Undervisning 
Angående undervisning, enskild eller i par i specifikt ämne, var det 23 % som svarade 
att de var mycket eller ganska nöjda. 67 % svarade ”Vet ej/har aldrig använt”. När det 
gäller bokad undervisning i allmän informationssökning fick vi liknande svar. Det var 
några fler som svarade ”Vet ej/har aldrig använt” (70 %). Gällande klassundervisning i 
informationssökning var det en jämn spridning mellan ”Mycket nöjd” (22 %), ”Ganska 
nöjd” (26 %), ”Varken eller” (22 %) och ”Vet ej/har aldrig använt” (29 %). Det var 1 % 
som svarade ”Inte särskilt nöjd”. Angående spontan undervisning har de flesta svarat 
”Vet ej/har aldrig använt” (57 %). (Fråga 6, se bilaga I) 
 
 
5.1.2.6 Den egna katalogen  
När det gäller personalens bemötande vid hjälp med att söka i bibliotekets egen katalog 
svarade 33 % att de var mycket nöjda och 27 % att de var ganska nöjda. 28 % svarade 
”Vet ej/har aldrig använt” och 2 % svarade ”Inte särskilt nöjd”. (Fråga 6, se bilaga I) 
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Många av studenterna har lämnat kommentaren att de inte varit i kontakt med 
bibliotekspersonalen så ofta eller att de sällan besöker biblioteket. Några allmänna 
kommentarer var: 
 
”Jag tycker på det hela taget att vår personal här är hjälpsam och kunnig. Har inte haft 
problem med något.”  
”Viss personal är inte tillmötesgående då det gäller att hjälpa till. Andra är mkt trevliga 
och mkt hjälpsamma.”  
”[…] all personal har ej bra koll på datorer.”  
”Möter inte bibl.personalen ofta eftersom jag sällan använder tjänster som erbjuds.” 
”NÖJD!!” (Fråga 6, se bilaga I) 
 
 
5.1.2.7 Fråga om hjälp 
På frågan om studenterna brukar fråga bibliotekspersonalen om hjälp svarade hälften att 
de gör det ibland, en kommentar var ”Då jag ej hittar det jag söker själv”, medan en 
tredjedel svarade ”Ja, men sällan”, en kommentar här var ”Jag letar noggrant efter det 
jag söker. Hittar jag inget frågar jag personalen om ett alternativ till boken etc.”. 3 % av 
studenterna svarade att de aldrig frågat om hjälp, medan 2 % svarade att de alltid brukar 
göra det. 12 % däremot svarade att de frågar ofta, en kommentar gällande det var 
”Ibland är det svårt att hitta böcker och artiklar, då är det bra att fråga för effektivitetens 
skull…” och ”De finns här för oss för att underlätta för oss som inte är helt hemma i 
denna miljön.”. Resultaten åskådliggörs i diagram 5. (Fråga 8, se bilaga I) 
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Diagram 5, fråga 8: Brukar Du fråga bibliotekspersonalen om hjälp?”. 
På frågan är det 100 %  som har svarat. 
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5.1.2.8 Nöjd med hjälp 
På frågan hur nöjda studenterna var med den hjälp de fått av bibliotekspersonalen i 
lånedisken svarade hälften ”Mycket nöjd” medan en tredjedel svarade ”Ganska nöjd”. 
Utöver det var det 9 % som svarade ”Varken eller” och 8 % som svarade ”Vet ej/har 
aldrig använt”. 1 % svarade ”Inte särskilt nöjd” och kommenterade ”Det tas för givet att 
man ska fatta själv hur man gör vid bokning/beställning av bok samt utlåning, samt att 
man ska va haj på datorer.”. När det gäller personalen i informationsdisken svarade 
studenterna följande, 43 % var ”Mycket nöjda”, lite mer än en tredjedel var ”Ganska 
nöjda”, 8 % svarade ”Varken eller” medan 11 % svarade ”Vet ej/har aldrig använt”. 
Även här var det 1 % som inte var särskilt nöjd. När det rör sig om den cirkulerande 
personalen var det större frekvens som svarade ”Vet ej/har aldrig använt”, hela 31 %. 
Annars var det en fjärdedel som svarade ”Mycket nöjd” och några fler som svarade 
”Ganska nöjd”, en kommentar där var ”Cirkulerande personal har inte alltid tid med 
frågor.” samt kommentaren ”[…] finns inte så mycket cirkulerande personal.”. Utöver 
det var det 11 % som svarade ”Varken eller” och 2 % som svarade ”Inte särskilt nöjd” 
och ”Inte alls nöjd”, en kommentar där var ”Helg, kväll och extra personal är ofta 
okunniga.”. En annan kommentar vi fick var ”Har aldrig varit med om att de inte är 
hjälpsamma.” (Fråga 9, se bilaga I) 
 
 
5.1.2.9 Personalens tillgänglighet 
På frågan rörande hur studenterna uppfattade tillgängligheten till bibliotekspersonalen i 
lånedisken var det 85 % som svarade att de var mycket eller ganska nöjda, med en lätt 
övervägande majoritet på mycket nöjd. Vidare var det 7 % som svarade ”Varken eller” 
och 6 % som svarade ”Vet ej/har aldrig använt”. 2 % av studenterna var ”inte särskilt 
nöjda”. Samma fråga fast rörande informationsdisken svarade 72 % att de var mycket 
eller ganska nöjda, även här med en liten majoritet på mycket nöjda. Utöver det var det 
11 % som hade svarat ”Varken eller” en kommentar till det är ”Ofta kö till 
informationsdisken”, 13 % som svarade ”Vet ej/har aldrig använt”. Det var även 3 % 
som svarade ”Inte särkilt nöjd”. När det kommer till den cirkulerande personalen var 
det 1 % som inte svarade samt 28 % som svarade ”Vet ej/har aldrig använt”. ”Mycket 
nöjd” och ”Ganska nöjd” var det 18 % respektive 20 % som svarade, en liten majoritet 
på ”Ganska nöjd”. 28 % svarade ”Varken eller” och 5 % svarade ”Inte särskilt nöjd” 
och ”Inte alls nöjd”, men lite mer på ”Inte särskilt nöjd”. (Fråga 10, se bilaga I) 
 
En kommentar vi fick var ”Tycker i allmänhet att personalen är tillgänglig när bibl. är 
öppet.”. Andra studenter nämnde som kommentar att det alltid finns någon att fråga, om 
inte cirkulerande personal så någon i en disk. (Fråga 10, se bilaga I) 
 
Några av de övriga kommentarer vi fick på hela enkäten var dessa: 
”För övrigt tycker jag att de har sköter sitt jobb bra. Jag har för det mesta blivit bemött 
bra.”  
”Har aldrig upplevt en elak bibliotekarie som har synliga värderingar. Aldrig tänkt på 
det i alla fall! Tråkiga kanske.” 
”Bibliotek bör ha personal som är kunnig inom högskolans ämnesområden.” 
”Jag tycker att personalen och tillgängligheten är mycket bra.”  
”[…] bibblans roll i studenternas liv är stor […]”.  
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”Personalen är trevlig, hjälper till när man behöver hjälp med infosökningen och svarar 
alltid på ens frågor.” 
 
 
5.2 Bibliotekspersonalsenkäten 
 
Av enkäterna till bibliotekspersonalen fick vi in alla 16 som vi lämnade ut.  Av dessa 
var det endast ett fåtal män, totalt tre stycken (20 %). Detta antar vi kan bero på att 
bibliotek oftast är en kvinnodominerad arbetsplats. Bland bibliotekspersonalen var 
fördelningen jämn, åtta assistenter (50 %) och åtta bibliotekarier (50 %). Vi väljer att 
inte redovisa bibliotekspersonalens ålder på grund av konfidentialitet. 
 
Av de 16 svarande har 15 stycken vidareutbildat sig och en svarade inte på den frågan. 
Tio stycken svarade att de ville vidareutbilda eller kompetensutveckla sig, fyra svarade 
inte på frågan, medan två svarade ”nej” på den. (Fråga 3, se bilaga II) 
 
Vi vill än en gång påpeka att procenttalen för bibliotekspersonalen kan ge en skev bild. 
 
 
5.2.1 Redovisning angående egenskaper, attityder och bemötande  
 
5.2.1.1 Personlig och social kompetens 
I enkäten ställde vi frågan vad social och personlig kompetens hos bibliotekspersonalen 
innebar för den tillfrågade, på denna fråga var det 13 stycken som svarade. Av de svar 
som vi fick skrev åtta att det var viktigt att lyssna och vara lyhörd inför studenterna. De 
flesta svaren på frågan anser vi berör egenskaper, så som vänlig och tillmötesgående. 
Vissa skriver även etiska svar, så som att vara så fördomsfri som möjligt och att visa 
respekt. Vidare nämns även mer yrkestekniskt kunnande, som att hitta rätt bok, söka i 
rätt databas och att vara snabb. (Fråga 4, se bilaga II)   
 
Några citat följer: 
”Gediget kunnande och förmåga att kommunicera/samarbeta kring låntagares behov.” 
Biblioteksassistent  
”Att möta kunder på ett glatt och positivt sätt.” Biblioteksassistent 
”Man bör vara: flexibel, förändringsbenägen, kreativ, serviceinriktad, lyhörd, handlings-
kraftig och ha lätt för att ‘ta folk’ och lätt för att samarbeta.” Bibliotekarie 
”Se, lyssna och vara uppmärksam. Lyhörd för olika behov. Tillmötesgående och 
tjänstvillig.” Bibliotekarie 
 
 
5.2.1.2 Viktiga egenskaper 
På flervalsfrågan om vad bibliotekspersonalen tror gällande vilka egenskaper studenter 
anser vara viktigast, fick bibliotekspersonalen välja max fem svarsalternativ. Totalt 
antal svar vi kunnat få var 80 svarskryss, vi fick 74 kryss. I detta resultat räknar vi 
eventuellt fler än fem svarskryss som bortfall, dessa är då inräknade i de svarskryss vi ej 
fått. På frågan var det sex alternativ av elva som fick högre svarsfrekvens. Högst 
frekvens fick alternativet ”Att personalen är serviceinriktad och villig att hjälpa” med 19 
%. Därefter kom alternativen ”Att personalen är trevlig och tillmötesgående” (15 %), 
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”Att personalen visar intresse och engagemang” (14 %) samt ”Att personalen tar fram 
information fort” (14 %). Alternativet ”Att personalen är duktiga på att lära ut” var det 
ingen som valde, detta visas i diagram 6. (Fråga 10, se bilaga II) 
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Diagram 6, fråga 10:” Vilka av följande egenskaper uppfattar Du att studenter anser är 
viktigast hos personalen? Kryssa för max 5 alternativ.” 
På frågan är det 92,5  %  som har svarat. 

 
 
 
5.2.1.3 Personalens kompetens 
56 % av de tillfrågade svarade ”Ja, alltid” på frågan om de uppfattar det som att 
studenterna brukar bli nöjda med personalens kompetens när det gäller ovanstående 
egenskaper. Det var också många som valde att inte svara, hela 44 %, de övriga 
alternativen var det ingen som valde, se diagram 7. (Fråga 11, se bilaga II) 
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Diagram 7, fråga 11: ”Uppfattar Du det som att studenterna brukar bli nöjda med 
bibliotekspersonalen kompetens när det gäller föregående fråga?” 

 
 
5.2.1.4 Personalens egenskaper 
När personalen själva fick beskriva vilka egenskaper de tror att studenter vill att 
personalen ska ha svarade de att personalen ska kunna allt och leverera ett färdigt svar 
direkt. Exempel på kommentarer: ”Jag uppfattar att studenterna vill att man ska veta allt 
=)” och ”[…] Studenter ser också gärna att bibliotekarien levererar färdiga svar direkt 
till studenten.”. Andra svar var att personalen ska respektera låntagarna och vara 
serviceinriktade, tillmötesgående och hjälpsamma. (Fråga 13, se bilaga II) 
 
 
5.2.1.5 Personalens arbetssysslor 
På frågan vad bibliotekspersonalen anser att studenterna tror att personalen gör under en 
arbetsdag så var en sak som många skrev att de nog inte har en aning. En annan 
kommentar var att studenterna nog tror att det bara är det som de ser, som att fjärrlåna 
och sätta upp böcker samt att bemanna låne- och informationsdisken och svara på 
frågor. (Fråga 14, se bilaga II) 
 
 
5.2.1.6 Personalens attityder 
På frågan vilka attityder bibliotekspersonalen tror att studenterna anser att personalen 
har i möte dem emellan fick vi en relativt enhetlig bild. På denna fråga fick 
bibliotekspersonalen välja max tre svarsalternativ. Totalt antal svar vi kunnat få var 48 
svarskryss, vi fick 47 kryss, alltså 98 %. Nästan 30 % av de tillfrågade svarade att de 
trodde att studenterna ansåg att personalen var tillmötesgående. På andra respektive 
tredje och fjärde plats kom hjälpsamma (28 %), trevliga (19 %) och intresserade/ 
engagerade (13 %). Övriga alternativ som valdes var glada och kritiska samt annat 
”eget” val, korrekt och vänlighet. Denna fråga var en flervalsfråga, där den tillfrågade 
kunde välja max tre alternativ, alla tillfrågade gjorde det förutom en som valde två 
alternativ. Resultatet visas i diagram 8 (Fråga 7, se bilaga II) 
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Diagram 8, fråga 7: ” Vad anser Du att studenter i allmänhet anser om biblioteks-
personalens attityd mot dem i möte mellan bibliotekspersonal och student? Kryssa för 
max 3 alternativ.” 
På frågan är det 97,9 %  som har svarat. 

 
 
 
5.2.1.7 Förtroende för personalen 
På frågan om de tillfrågade upplever det som att studenterna känner förtroende för 
personalen i mötet med dem svarade 94 % ”Ja, ofta”. En kommentar vi fick var ”Det 
finns djup och bredd i kompetensen. Om frågan landar hos rätt person, så bör låntagaren 
känna sig nöjd”. (Fråga 12, se bilaga II) 
 
 
5.2.2 Resultatredovisning angående tjänster, service och kvalitet 
 
5.2.2.1 Personalen i lånedisken 
På frågan angående hur nöjda bibliotekspersonalen uppfattar att studenterna är med 
personalens bemötande i lånedisken, så uppfattade bibliotekspersonalen att studenterna 
var ”Mycket nöjda” eller ”Ganska nöjda” med bemötandet från bibliotekspersonalen vid 
utlåning samt vid allmänna frågor och hänvisningar. På dessa frågor visar vår enkät på 
ett enhetligt svar, det var ingen av de svarande som hade ett utstickande svar. Däremot 
gällande bemötande i lånedisken vid förfrågningar angående fjärrlån och artikel-
beställningar var svaren mer spretiga. Det var fortfarande över hälften av personalen 
som uppfattade studenterna som mycket eller ganska nöjda (53 %). På samma fråga var 
det 22 % som svarade ”Varken eller”, alltså att studenterna var varken nöjda eller inte 
nöjda. En kommentar var att artikel och fjärrlån beställs via informationsdisken och inte 
i lånedisken. Angående hur nöjda studenterna var med bemötande vid återlämning av 



 

 46 

böcker i lånedisken svarade 75 % av personalen att de trodde att studenterna var mycket 
nöjda. En kommentar vi fick var att återlämning oftast sker via automat. Att studenterna 
var mycket eller ganska nöjda med bemötandet vid klagomål ansåg hela 69 %. (Fråga 6, 
se bilaga II) 
 
 
5.2.2.2 Personalen i informationsdisken 
Angående personalens bemötande i informationsdisken när det gäller anvisningar för 
datorer är det 13 % av personalen som uppfattade studenterna som mycket nöjda, men 
däremot var det lika många (13 %) som upplevde studenterna som ”Inte särskilt nöjda”. 
Majoriteten av de svarande upplevde studenterna som ”Ganska nöjda” (56 %). Vid 
allmänna frågor och hänvisningar samt vid ämnesspecifika frågor uppfattade alla 
tillfrågade att studenterna var mycket eller ganska nöjda. (Fråga 6, se bilaga II) 
 
 
5.2.2.3 Cirkulerande personalen 
Kommentarer vi fick gällande cirkulerande personal var att bibliotekets personal 
cirkulerar sällan, en skrev att cirkulerande personal ej var tillämpligt. Trots dessa 
kommentarer svarade de flesta tillfrågade att de trodde att studenterna var mycket eller 
ganska nöjda, med övervägande del på ganska nöjda. (Fråga 6, se bilaga II) 
 
 
5.2.2.4 Den egna katalogen 
När det gäller bemötande vid hjälp att söka i bibliotekets egen katalog så trodde 94 % 
av personalen att studenterna var mycket eller ganska nöjda, då främst mycket nöjda.  
 
 
5.2.2.5 Telefon och chattkontakt 
Gällande telefon- eller chattkontakt uppfattade 79 % av bibliotekspersonalen att 
studenterna var nöjda med tjänsten. En kommentar var att telefonservicen kan bli bättre 
än den befintliga. (Fråga 6, se bilaga II) 
 
 
5.2.2.6 Undervisning 
När det gäller undervisning i informationssökning uppfattade hela 63 % av de 
tillfrågade att studenterna var mycket nöjda med den enskilda undervisningen eller den i 
par. En kommentar var att studenterna kanske har för höga förväntningar på 
undervisningen. Angående klassundervisning i informationssökning tror 56 % att 
studenterna var ganska nöjda. En kommentar här gällande klassundervisningen var att 
denna undervisning inte är självvald. Vid spontan informationssökningsundervisning 
uppfattade 75 % av personalen att studenterna var mycket eller ganska nöjda. (Fråga 6, 
se bilaga II) 
 
Det var ingen som på dessa frågor om bemötande uppfattade det som att studenterna 
inte alls var nöjda. (Fråga 6, se bilaga II) 
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5.2.2.7 Nöjd med hjälp 
På frågan hur nöjda bibliotekspersonalen uppfattar att studenterna är med den hjälp de 
får i lånedisken svarade 63 % av personalen att de upplevde att studenterna var mycket 
nöjda. På samma fråga fast gällande den hjälp de får i informationsdisken svarade 56 % 
att studenterna var ganska nöjda och gällande den cirkulerande personalen var det 69 % 
som trodde att studenterna var ganska nöjda. En kommentar vi fick gällande 
cirkulerande personal var att de ofta var ”cirkulerande” för att de hade ett ärende att 
uträtta och då ofta kunde verka stressade och inte så tillmötesgående. Kommentaren 
fortsatte att man däremot koncentrerar sig på studenterna fullt ut när man står i låne- 
eller informationsdisken. (Fråga 8, se bilaga II) 
 
 
5.2.2.8 Personalens tillgänglighet 
Angående tillgängligheten till personalen i lånedisken uppfattade 56 % av de tillfrågade 
att studenterna upplevde att de var mycket nöjda. 44 % av de tillfrågade ansåg att 
studenterna var ganska nöjda. Totalt sett upplevde ingen av de tillfrågade att studenterna 
var missnöjda. Angående tillgängligheten hos personalen i informationsdisken trodde de 
tillfrågade att 63 % av studenterna var ganska nöjda. En kommentar vi fick var att ”I 
infodisken får studenterna ofta stå och vänta, där är också begränsade öppettider.”. När 
det gäller den cirkulerande personalen var det ingen av de tillfrågade som svarade 
”Mycket nöjd”. Det var 19 % som ej svarade på den delfrågan, samt att det var 6 % som 
svarade ”Vet ej/har aldrig använt”. Högst svarsfrekvens fick ”Ganska nöjd” med 50 %. 
En möjlig förklaring till det spridda svaret gällande den cirkulerande personalen kan 
vara det som en kommentar säger ”Få, som cirkulerar!” (Fråga 9, se bilaga II)  
 
 
5.2.2.9 Upplevelse av möte 
På frågan om hur bibliotekspersonalen upplevde mötet med studenterna med tanke på 
service svarade 13 stycken. Alla var positivt inställda till mötena med studenterna. Alla 
verkade även verkligen vilja vara till tjänst för att hjälpa dem. (Fråga 5, se bilaga II) 
 
Några citat följer: 
”Positivt. Vi har betalt för att ge bra service och ska anstränga oss för att få nöjda 
besökare.” Bibliotekarie  
”Jag känner att jag vill hjälpa dem så långt det är möjligt, men också att de får hjälp att 
klara sig själva. Jag upplever, i alla fall ibland, att de känner att de alltid kan vända sig 
till oss, återkomma om hjälpen de just fått inte visar sig vara tillräcklig osv.” 
Bibliotekarie  
”Vi har förhoppningsvis en god servicenivå, genom att här finns personal med 
kompetens inom olika områden som man kan ta hjälp av vid behov. Tror att vi allmänt 
är ganska vänliga, trevliga och serviceinriktade.” Bibliotekarie (Fråga 5, se bilaga II) 
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5.3 Jämförande resultatredovisning 
 
5.3.1 Jämförande redovisning angående egenskaper, attityder och bemötande  
 
5.3.1.1 Viktiga egenskaper 
På frågan vilka egenskaper som studenterna ansåg var viktigast hos biblioteks-
personalen var det alternativet ”Att personalen är serviceinriktad och villig att hjälpa” 
som fick flest svar av studenterna. Även de flesta hos personalen trodde att det var ett 
alternativ som studenterna skulle välja. Det alternativ som kom därefter var även det 
samma hos både studenter och personal, ”Att personalen är trevlig och tillmötes-
gående”. Därefter skilde det sig lite, personalen trodde ”Att personalen visar intresse 
och engagemang” eller ”Att personalen tar fram information fort” var alternativ som var 
viktiga för studenterna medan studenterna svarade ”Att personalen är tydlig i sitt 
förklarande”. Det verkade inte skilja sig mycket mellan studenterna och personalen, för 
studenterna svarade därefter ”Att personalen visar intresse och engagemang”. Däremot 
skilde det sig mer när det gäller ”Att personalen tar fram information fort” vilket av 
studenterna hamnade långt ner på listan. Här ser vi att studenterna inte tyckte att det var 
lika viktigt att få informationen fort som personalen trodde. Alternativet ”Att personalen 
lyssnar och är lyhörd” fick också lite olika svarsfrekvens, av personalen var det 12 % 
som svarade det mot studenternas 7 %. Ett annat alternativ där svaren skilde sig åt var 
”Att personalen är lugn och har tålamod” där 10 % av studenterna svarade att de tyckte 
det var viktigt mot endast 1 % av personalen. Övriga alternativ som både studenter och 
personal valt visade ingen större skillnad, se diagram 9. 
 

 
 

Diagram 9, jämförande svar från frågorna: ” Vilka av följande egenskaper anser Du är 
viktigast hos personalen? Kryssa för max 5 alternativ”. (Studenternas fråga) och ”Vilka 
av följande egenskaper uppfattar Du att studenter anser är viktigast hos personalen? 
Kryssa för max 5 alternativ.” (Bibliotekspersonalens fråga) 
Mörk stolpe representerar studenter. Ljus stolpe representerar bibliotekspersonal. 
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5.3.1.2 Personalens kompetens 
På frågan om studenterna brukade bli nöjda med bibliotekspersonalens kompetens när 
det gäller föregående alternativ så svarade 14 % ”Ja, alltid”, medan 62 % svarade ”Ja, 
ofta”. Det går att jämföra med personalens svar där 94 % svarade ”Ja, ofta” på om de 
trodde studenterna brukade bli nöjda. Av studenterna var det även 17 % som svarade att 
de blir nöjda ibland. 
 
 
5.3.1.3 Personlig och social kompetens 
För att ta reda på vad studenter ansåg att personalen bör ha för personlig och social 
kompetens och vad personalen ansåg utgör personlig och social kompetens ställde vi 
dessa som öppna frågor vilket gav många olika svar. Av dem som svarade av 
studenterna var det flest som skrev att personalen ska vara hjälpsam (34 %) och därefter 
kom att den ska vara trevlig (32 %). Andra egenskaper som flera svarade var att den ska 
vara kunnig, tillmötesgående och att den ska ha sakkunskap inom olika ämnen. Av 
personalen var det 13 av 16 personer som svarade på frågan och mer än hälften av dem 
svarade lyssna och vara lyhörd. Andra svar var att vara vänlig och tillmötesgående samt 
andra egenskaper medan en del nämnde mer yrkestekniskt kunnande som att kunna söka 
i databaser och att vara snabb. Eftersom det var en öppen fråga är det svårare att jämföra 
i och med att svaren formuleras olika. Vi tycker ändå att det kom fram intressanta svar, 
speciellt från studenterna, vilket kommer visa sig i en senare fråga där de har fått svara 
på vad de ansåg om personalens attityder. 
 
 
5.3.1.4 Personalens arbetssysslor 
Vi tyckte också det skulle vara intressant att veta vad studenterna ansåg att personalen 
gör under en arbetsdag och att ta reda på vad personalen hade för uppfattning om vad 
studenterna ansåg. Även den frågan var en öppen fråga och gav därför skilda svar men 
54 % av studenterna gav svar som handlade om bokhantering, till exempel sortera, ställa 
upp och ordna bland böckerna. Därefter på 42 % kom att bibliotekspersonalen hjälper 
besökarna/studenterna och på 22 % informationssökningshjälp. Av personalen var det 
många som sa att studenterna nog inte har en aning om vad personalen gör. En annan 
antog att studenterna trodde att det bara var det som syntes som gjordes, som fjärrlån, 
bemanna disken, svara på frågor och sätta upp böcker. Vi tycker att svaren stämmer 
ganska bra överens mellan studenter och personal. De flesta andra svar vi fick från 
studenterna på denna fråga berör sådana sysslor som syns, till exempel svara på frågor 
och bemanna disken.  
 
 
5.3.1.5 Personalens attityder 
På frågan om hur studenter uppfattar bibliotekspersonalens attityder mot dem i möte 
dem emellan så svarade studenterna att de uppfattade personalen främst som hjälpsam. 
Denna uppfattning från personalens sida kom däremot på en andra plats. Det 
bibliotekspersonalen främst trodde att studenterna skulle svara var att personalen var 
tillmötesgående, denna egenskap kom på en tredjeplats hos studenterna. På andra plats 
hos studenterna hamnade alternativet ”Trevlig” medan det samma hamnade på en tredje 
plats hos personalen. Det skiljer sig inte mycket i hur studenterna uppfattade personalen 
och i hur personalen upplevde att studenterna uppfattade dem. Vidare svarade 
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bibliotekspersonalen på en fjärdeplats att de trodde att studenterna upplevde personalen 
som intresserad och engagerad medan studenterna svarade det på femte plats. 
Studenternas fjärde svar var att personalen var glad. På delad femte plats av personalens 
svar hamnade trevlig och kritisk. Resultaten visas i diagram 10. Det som är intressant att 
notera här är att studenterna anser att personalen är hjälpsamma, trevliga och 
tillmötesgående och det är samma svar de gett när de själva fick uttrycka sig angående 
vilken personlig och social kompetens de ansåg att personalen bör ha.  
 
 

 
 
Diagram 10, jämförande svar från frågorna: ”Vad anser Du i allmänhet om 
bibliotekspersonalens attityd mot studenter i samband med möte med dem? Kryssa för 
max 3 alternativ.”  (Studenternas fråga) och ”Vad anser Du att studenter i allmänhet 
anser om bibliotekspersonalens attityd mot dem i möte mellan bibliotekspersonal och 
student? Kryssa för max 3 alternativ.” (Bibliotekspersonalens fråga) 
Mörk stolpe representerar studenter. 
Ljus stolpe representerar bibliotekspersonal. 

 
 
5.3.1.6 Förtroende för personalen 
Gällande studenternas förtroende för personalen var det flest studenter som svarade att 
de ofta hade förtroende för dem och näst flest som svarade att de alltid hade det. Detta 
stämmer väl överens med vad personalen trodde, av dem trodde de flesta att studenterna 
ofta hade förtroende för dem. Det måste påpekas att ca en tredjedel av studenterna 
svarade att de sällan frågade personalen om hjälp. Vi tolkar det så att även en del av de 
som sällan frågade om hjälp har fyllt i ”Ja, alltid” eller ”Ja, ofta” på frågan om 
förtroende. 
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5.3.2 Jämförande redovisning angående tjänster, service och kvalitet 
 
5.3.2.1 Personalen i lånedisken 
Vi ville ta reda på hur nöjda studenterna var med bemötandet de får i lånedisken och 
bad dem sätta kryss för hur nöjda de var i samband med olika saker som utförs i 
lånedisken. Vid utlåning svarade hela 89 % att de var mycket eller ganska nöjda med 
bemötandet. 7 % svarade ”Vet ej/har aldrig använt”. Angående återlämning var det 67 
% som svarade att de var mycket eller ganska nöjda och hela 20 % som svarade ”Vet 
ej/har aldrig använt”. Egentligen skulle det kunna vara fler som svarat att de inte vet 
eftersom den mesta av utlåningen och återlämningen är automatiserad. Personalen ansåg 
även de att de flesta av studenterna var mycket eller ganska nöjda både vid utlån och vid 
återlämning. Vi frågade också om bemötande vid beställning av fjärrlån och fick där av 
studenterna störst svarsfrekvens på ”Vet ej/har aldrig använt”. Även frågan om 
artikelbeställning gav flest ”Vet ej”- svar. Mer än hälften av personalen trodde att de 
flesta av studenterna var mycket eller ganska nöjda med båda tjänsterna medan en del 
svarade ”Varken eller”. Kanske är det så att personalen inte har tänkt på att de flesta 
studenter inte använder sig av fjärrlån eller artikelbeställning och därför svarade hur 
nöjda de trodde att de studenter som har använt det var. Vi frågade också om hur nöjda 
studenterna var med bemötandet vid allmänna frågor och hänvisningar och fick återigen 
en hög svarsfrekvens på mycket och ganska nöjd med en lite högre frekvens på ”Mycket 
nöjd”. De flesta i personalen trodde även de att studenterna var mycket eller ganska 
nöjda. Angående bemötandet vid klagomål var det flest svar från studenterna på ”Vet 
ej”- alternativet vilket borde kunna tolkas som att de flesta faktiskt inte brukar klaga hos 
personalen. 11 % respektive 8 % svarade att de var ”Mycket nöjda” respektive ”Ganska 
nöjda”. 10 % valde att svara ”Varken eller” vilket också kanske kan tolkas som att de 
egentligen inte vet. 69 % av personalen trodde att de flesta studenter valt att svara 
”Mycket nöjd” eller ”Ganska nöjd”.  
 
 
5.3.2.2 Personalen i informationsdisken 
På samma sätt ställde vi frågor om bemötandet i informationsdisken. Även där frågade 
vi om hur studenterna upplevde bemötandet vid allmänna frågor och hänvisningar och 
fick lika många svar på ”Mycket nöjd” som på ”Ganska nöjd”, tillsammans blev det 74 
%. Det var många som svarade ”Vet ej/har aldrig använt”. Alla tillfrågade i personalen 
uppfattade studenterna som mycket eller ganska nöjda när det gäller den frågan och det 
verkar stämma som vi kan se. Även när det gäller ämnesspecifika förfrågningar verkade 
studenterna vara nöjda. Närmare 40 % svarade att de var ganska nöjda medan 21 % var 
mycket nöjda och även personalen uppfattade studenterna som mycket eller ganska 
nöjda. Det var en del av studenterna som svarade ”Varken eller” eller att de inte visste 
och det skulle kunna bero på att många faktiskt inte frågar personalen men vi ser ändå 
att de som frågade verkade vara nöjda med det bemötande de fick. Angående 
anvisningar gällande datorer har vi fått skiftande svar från personalen. 13 % av dem 
uppfattade att studenterna var mycket nöjda men det var lika många som uppfattade 
dem som inte särskilt nöjda. Av studenterna var det endast 5 % som svarade att de inte 
var nöjda. Utifrån vissa kommentarer vi fick skulle det kunna bero på att de studenterna 
tyckte att personalen hade bristande kunskaper om dator. De flesta i personalen 
uppfattade det som att studenterna var nöjda och det var 38 % av studenterna som 
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svarade att de var det. De flesta svarade annars att de inte visste och vi kan anta att de 
flesta inte behöver fråga personalen när det gäller datorer.  
 
 
5.3.2.3 Cirkulerande personal 
Vi undrade också över hur studenterna upplevde bemötandet från den cirkulerande 
personalen och har förstått att personalen inte cirkulerar så ofta. Det var också många 
studenter (37 %) som svarade ”Vet ej” gällande den cirkulerande personalen men även 
nästan hälften som svarade att de var mycket eller ganska nöjda när det gällde allmänna 
frågor och hänvisningar från dem. Rörande hänvisning till annan personal var det ännu 
fler studenter som svarade att de inte visste (62 %) och endast 26 % som svarade att de 
var nöjda. Flera ur personalen kommenterade att de inte cirkulerar så ofta men de flesta 
uppfattade det ändå så att studenterna var nöjda. Med tanke på att det inte finns 
cirkulerande personal så ofta så är det kanske inte konstigt att många svarat ”Vet ej/har 
aldrig använt” på den frågan.  
 
 
5.3.2.4 Telefon och chattkontakt 
De flesta av studenterna svarade ”Vet ej/har aldrig använt” (77 %) även på frågan om 
hur de upplevde bemötandet vid telefonkontakt med personalen. Ännu några fler (78 %) 
svarade samma sak på frågan om chatt med jourhavande bibliotekarie. Personalen 
uppfattade det däremot så att studenterna var nöjda med båda tjänsterna (79 %). 
 
 
5.3.2.5 Undervisning 
Angående bemötande vid undervisning i informationssökning enskilt eller i par i 
specifikt ämne så svarade de flesta av studenterna även där ”Vet ej/har aldrig använt” 
(67 %) medan sammanlagt 23 % svarade att de var mycket eller ganska nöjda. Det var 
liknande svar även på frågan om bokad undervisning i allmän informationssökning. Det 
är möjligt att de båda frågorna liknar varandra för mycket och att studenterna har haft 
svårt att skilja dem åt. Det är också möjligt att det inte är så många som bokar tid för 
informationssökningshjälp. De flesta av personalen uppfattade det som att studenterna 
var nöjda. Gällande klassundervisning i informationssökning var det mer spridning på 
studenternas svar. Kanske är det så att de flesta klasser någon gång fått undervisning i 
informationssökning och att flera därför har någon åsikt om det. Det var även där flest 
svar på ”vet ej”- alternativet men med endast 29 % och det var 26 % som svarade att de 
var ganska nöjda, 22 % var mycket nöjda och 22 % svarade ”varken eller”. Mer än 
hälften av personalen svarade att de trodde studenterna var ganska nöjda. Också när det 
gäller spontan undervisning uppfattade personalen det som att studenterna var nöjda 
medan de flesta studenter där svarade att de inte visste. Det är svårt att veta om de flesta 
inte brukar be om hjälp vid sökning av information eller om de inte svarade på frågorna 
ordentligt.  
 
 
5.3.2.6 Den egna katalogen 
Angående bemötandet vid hjälp att söka i bibliotekets egen katalog så trodde personalen 
även där att studenterna var mycket eller ganska nöjda. Studenterna svarade med större 
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spridning men de flesta svarade att de var mycket nöjda. Det skilde inte mycket på 
svaren mellan ”Mycket nöjd”, ”Ganska nöjd” och ”Vet ej/har aldrig använt”. 
 
 
5.3.2.7 Nöjd med hjälp 
Vi frågade också om hur nöjda studenterna är med den hjälp de får av personalen. När 
det gäller lånedisken var det övervägande antal studenter som var mycket eller ganska 
nöjda. Endast 1 % svarade ”Inte särskilt nöjd”. Personalen uppfattade det också som att 
studenterna var nöjda. Även gällande informationsdisken var studenterna mycket eller 
ganska nöjda och personalen svarade detsamma. Däremot när det gäller den 
cirkulerande personalen var det fler studenter som svarade att de inte visste och det kan 
som sagts tidigare bero på att det inte finns cirkulerande personal så ofta. Det var ändå 
lika många som svarade att de var ganska nöjda. De flesta av personalen uppfattade 
också studenterna som ganska nöjda med cirkulerande personal. 
 
 
5.3.2.8 Personalens tillgänglighet 
Studenterna verkade även vara nöjda med tillgängligheten till personalen. Både när det 
rör lånedisken och informationsdisken så svarade majoriteten att de var mycket eller 
ganska nöjda. Det var några fler som svarade att de inte visste angående informations-
disken jämfört med de svar som gäller lånedisken. Detta skulle kunna bero på att det 
kan vara ganska många som inte använder sig av informationsdisken. Personalen 
uppfattade studenterna som nöjda när det gäller båda diskarna. Även på denna fråga 
angående cirkulerande personal så var det många som svarade att de inte visste och lika 
många som svarade ”Varken eller”. Några få procent svarade att de inte var nöjda. Av 
personalen var det flera som valde att inte svara på den frågan, kanske på grund av att 
det redan tidigare i enkäten framkommit att det är få som cirkulerar. Hälften av dem 
som svarade uppfattade i alla fall studenterna som ganska nöjda medan ingen svarade 
”Mycket nöjd” på denna fråga.  
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6 ANALYS  
 
Här kommer vi att analysera våra resultat från resultatredovisningen tillsammans med 
de teorier vi valt och några av de texter som vi läst. Teorierna använder vi för det första 
för att försöka se om bibliotekspersonalen har god service och för det andra om denna 
service håller hög kvalitet. De valda texterna från litteraturgenomgången kommer vi att 
använda för att belysa vissa aspekter samt för att peka på likheter eller olikheter med 
andra studier. Viktigt att påpeka här är att vi inte har några förstahandskunskaper om de 
faktiska sakförhållandena på vårt utvalda högskolebibliotek, förutom det vi såg där samt 
det vi har läst och tolkat oss till genom enkäterna. Vi kommer att använda oss av 
Lundmark och Keens aspekter som återspeglar vad kompetens innebär utan att för den 
skull mena kompetensbegreppet. Vi är intresserade av de delar som Lundmark och 
Keen lägger in och menar bygger upp kompetens. 
  
Med god service avser vi att studenterna uppfattar det som att personalen har ett gott 
bemötande mot dem. Med ett gott bemötande avser vi att användaren upplever att 
personalen är tillgänglig och trevlig. Med tillgänglighet åsyftar vi både den fysiska och 
den mentala tillgängligheten. Om personalen finns fysiskt på plats i exempelvis 
lånedisken likväl som att personalen är tillgänglig mentalt, det vill säga närvarande i 
referenssamtalet. I denna närvaro menar vi att personalen ska visa intresse och 
engagemang för användaren samt att denne involveras i sökprocessen. Ett gott 
bemötande menar vi även bygger på personalens attityder och egenskaper, dennes 
tidigare personliga erfarenheter och bakgrund 
 
Vi menar att en individs bakgrund och tidigare erfarenheter i förlängningen kan påverka 
hur individen är i möten med andra individer. Vi anser även att bibliotekspersonalens 
personliga ståndpunkter och bakgrund inte ska visas i ett möte med användaren, till 
exempel ska inte personalens personliga åsikter om en bok eller författare ”döma” 
låntagaren, men vi tror att detta kan hända. Med detta som bakgrund ska vi nu försöka 
tolka våra resultat för att se om vi kan besvara våra frågeställningar.  
 
 
6.1 Analys om egenskaper, attityder och bemötande  
  
Här kommer vi som sagt att analysera våra enkätresultat och försöka svara på våra 
frågeställningar om ”Hur uppfattar studenterna bibliotekspersonalens egenskaper, 
attityder och bemötande samt vilka föreställningar har bibliotekspersonalen om hur 
studenterna uppfattar föregående aspekter?”. Vi kommer att utgå från Keens 
kompetensmodell för att se hur och om studenternas uppfattning av biblioteks-
personalens ”kompetenser” överensstämmer med personalens uppfattning av 
densamma. Enligt Keen handlar kompetens om många olika saker, som hon delar in i 
sex delar, dessa är färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter, värderingar och 
samordning (Keen, 2002). Vissa av Keens termer tycker vi hör ihop vilka vi då kommer 
att skriva samman i analysen. I vår analys av bibliotekspersonalens egenskaper, attityder 
och bemötande vill vi se hur studenterna upplever dem, för att undersöka om det svarar 
på vår frågeställning. Som nämnts tidigare i uppsatsen så anser vi, enligt Keens modell, 
att egenskaper, attityder och bemötande inbegrips i de delar som återspeglas i Keens 
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kompetensmodell. Kompetens i sig är svårt att förklara. Vi menar att kompetens handlar 
mycket om personliga egenskaper och attityder samt bemötande mot människor.  
 
Vid användandet av Keens modell utgår vi från hennes terminologi men lägger värden 
som vi hämtat från enkäterna i dessa termer för att analysera resultaten. Detta gör vi 
med studentenkäten likväl som med bibliotekspersonalsenkäten. Mellan Keens och 
Lundmarks modeller ser vi vissa likheter vilka vi kommer att koppla samman i 
analysen. Mellan Keens termer erfarenheter och värderingar ser vi vissa likheter med 
Lundmarks term personlig kompetens. I Keens term kontakter ser vi vissa likheter med 
Lundmarks term social kompetens. (Keen, 2002; Lundmark, 1998) 
 
 
6.1.1 Färdigheter och kunskaper 
 
Vi har valt att i analysen slå samman Keens termer färdigheter och kunskaper. Detta har 
vi valt att göra delvis för att vi anser att dessa berör varandra mycket, och delvis för att 
Keen påstår att det ofta är svårt för användare att skilja mellan färdigheter och 
kunskaper. (Keen, 2002) I Fagans text framgår det att en del studenter listar kunskaper 
när de blir ombedda att lista färdigheterna hos en bibliotekarie (Fagan, 2002). 
 
Enligt Keen handlar som sagt färdigheter om att kunna hantera instrument och verktyg 
(Keen, 2002). I ett bibliotek gäller det då till exempel hantering av datorer och databaser 
samt att finna den information man söker. Även Lundmark har en term som berör 
samma sak, detta är den yrkestekniska kompetensen (Lundmark, 1998). Denna 
kompetens nämner mer konkreta ”bibliotekariesysslor” så som planering av bibliotekets 
bestånd, klassifikation och ämneskunskaper.  
 
Detta ställer vi i förhållande till svaren på våra enkäter som säger att våra tillfrågade 
studenter i det stora hela är nöjda med bibliotekariernas färdigheter, några säger att de 
anser att några i personalen har bristande kunskap om datorer. Bland biblioteks-
personalen nämns att det de ville lära sig mer om är datorer. Detta kan vi tänka oss beror 
på att personalen känner att de måste hänga med i utvecklingen. Bland studenterna 
nämns att det av dem förväntas att de ska kunna datorer. Vi tror att det kan finnas en 
allmän bild av att alla unga studenter ska ha datorvana. Studenterna nämnde även att de 
tyckte att bibliotekspersonalen var duktiga på att hjälpa till att söka i databaser och finna 
information.  
 
Enligt fler texter vi läst, däribland Carlsson och Nordell (2004) samt DIK:s definition av 
kompetens, fokuseras det mer på kompetenser som rör praktiska färdigheter så som 
kunskapsorganisation och inte så mycket personliga egenskaper (Eskelin, 2002). Vi tror 
att personliga egenskaper är minst lika viktiga hos den personal som har kontakt med 
användarna. Eftersom vi menar att det är upplevelsen av mötet mellan användare och 
personal som till stor del skapar kvalitet. Det räcker inte alltid att vara duktig på det 
praktiska, även de mellanmänskliga relationerna spelar in. 
 
Med kunskaper menar Keen sakkunskap, kunskap om sakförhållanden, omständigheter 
och sammanhang (Keen, 2002). På frågan, i våra enkäter, om vilken kompetens som 
bibliotekspersonalen bör ha, var det många av studenterna som svarade att personalen 
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bör ha sakkunskap inom olika ämnen däribland specifikt de ämnen som de tillfrågade 
studenterna studerar, det nämndes även allmänbildning. Enligt våra enkäter uppfattar vi 
det som att studenterna anser att personalen har de kunskaper som krävs och en 
kommentar vi fick var att om inte den personal de frågar kan svara så finns det oftast 
någon annan i personalen som kan svara. 
 
Vårt resultat visar även på att studenterna anser att bibliotekarierna ska ha kunskap om 
det egna bibliotekets bestånd, vilket även Radfords intervjuer med bibliotekarier visar. 
Radfords studenter säger inte så mycket om det utan mer om att bibliotekarierna ska 
vara insatta och uppdaterade gällande de ämnen som biblioteket förmedlar. (Radford, 
1999) 
 
  
6.1.2 Erfarenheter och värderingar  
 
Keens termer erfarenheter och värderingar anser vi står varandra mycket nära och har 
därför här valt att slå ihop dem. Sedan ska vi försöka tolka dessa i förhållande till det 
bemötande som studenter upplever att bibliotekspersonalen har gentemot dem i möte 
studenter och personal emellan. Vi anser att det bemötande som en person ger eller får 
påverkar den andre personen, detta bemötande bygger bland annat på tidigare 
erfarenheter och värderingar som personerna ifråga har.  
 
Keens termer erfarenheter och värderingar tycker vi stämmer väl överens med 
Lundmarks term personlig kompetens, vilket leder till att vi slår samman dessa. 
 
Enligt oss kommer en persons egenskaper så som att vara hjälpsam dels ur personens 
värderingar men även ur dess erfarenheter. Som person har man vissa kulturellt bundna 
värderingar eller värderingar som härrör från familjen, det samma gäller erfarenhet. De 
erfarenheter en människa bär med sig från sin barndom kan spela stor roll i den 
människans vuxna liv och i möten med andra individer.  
 
På frågan om hur studenter uppfattar bibliotekspersonalens attityder mot dem i möte 
studenter och personal emellan så svarar studenterna att de uppfattar personalen främst 
som hjälpsam. Att studenterna tycker bibliotekspersonalen ska vara hjälpsam 
överrensstämmer med Radfords undersökning, där även hennes tillfrågade svarar att de 
uppskattar främst att bibliotekspersonalen är hjälpsam (Radford, 1999). Denna 
uppfattning från personalens sida kommer däremot först på andra plats i vår 
undersökning (27,7 %). Det bibliotekspersonalen främst trodde att studenterna i första 
hand upplever var att de är tillmötesgående (29,8 %), denna attityd kom på en 
tredjeplats hos studenterna (22,3%). Detta berör även hur studenterna bemöter 
bibliotekarierna. I många artiklar skrivs det om att studenter inte vet vad de kan ha att 
förvänta sig av bibliotekarier och därför kanske ser ner på dem och genom det skapar en 
dålig dialog, detta har även att göra med den stereotypa bild av bibliotekarier som finns. 
 
Detta ser vi i relation till ett antal av de texter vi läst. En sak som har kommit fram är att 
studenterna har blivit illa bemötta och behandlade av bibliotekarien som om denne inte 
såg dem. Dewdney och Sheldrick Ross (1994) samt Radford (1999) skriver om detta i 
sina texter. I Dewdney och Sheldrick Ross artikel framkommer det att studenter fått ett 
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dåligt bemötande genom att bibliotekarierna inte lyssnat på användarnas förfrågningar, 
inte verkat intresserade eller att de inte har lett mot dem. (Dewdney & Sheldrick Ross, 
1994) Även i Radfords text framkommer negativt bemötande så som att bibliotekarierna 
inte visar studenterna respekt, pekar snarare än visar på källan eller att de inte heller ler. 
Radford nämner också vilka dåliga egenskaper som bibliotekarier i hennes 
undersökning ser hos sin egen yrkesgrupp i allmänhet. Där har en del negativa saker 
kommit fram så som osäkerhet på vad bibliotekarien ska svara på en fråga, inte ser 
mottaglig ut gentemot användaren samt att bibliotekarien undviker kontakt med 
användare i allmänhet. (Radford, 1999) Sådant som nämnts i Radfords text likväl som i 
Dewdney och Sheldrick Ross (1994) text är sådant som vi menar inte ska hända. 
Personalen har kanske en dålig dag eller något, men det ska inte få påverka användaren 
negativt.  
 
 
6.1.3 Kontakter 
 
Med kontakter och nätverk menar Keen de relationer som människor har till människor 
i sin omgivning och som de i olika situationer skulle kunna dra nytta av (Keen, 2002). I 
likhet med Keen nämner även Lundmark sociala samspel mellan individer (Lundmark, 
1999). Lundmarks term social kompetens vill vi delvis koppla samman med Keens term 
kontakter. Vidare räknar Lundmark in relationen mellan kollegor i social kompetens 
(Lundmark, 1999). I förhållande till våra resultat är det många studenter som svarar att 
de sällan har någon kontakt med personalen, att de försöker klara sig själva så långt som 
möjligt. Vidare minskar kontakten mellan användare och personal genom att bibliotek i 
allmänhet blir mer automatiserade. På vårt utvalda högskolebibliotek har de, som sagts 
tidigare, automatiserad in- och utlåning samt ett flertal sökstationer tillgängliga för 
studenter, vilket minskar kontakten mellan studenterna och bibliotekspersonalen. 
Däremot verkar det som om det är ett antal studenter som alltid ber om hjälp, medan 
andra hellre frågar vänner. Liknande fakta framkommer i Fagans text. Hon skriver som 
nämns tidigare att det kan bero på att studenterna känner ångest inför att fråga. (Fagan, 
2002) Även Radford tar upp det i sin bok och skriver att det dels kan bero på att 
studenterna inte vill verka dumma eller att de verkar ”skrämda”, att de fruktar bibliotek 
och bibliotekarier (Radford, 1999). Denna ”biblioteksskräck” likställer vi med den 
ångest som Fagan skriver om. 
 
 
6.1.4 Samordning 
 
Med samordning menar Keen kunskapen om att skapa samspel och balans mellan de 
tidigare nämnda aspekterna. Man måste ha förmågan att se helheten och tänka framåt. 
(Keen, 2002) Vi tolkar detta även som en samordning av personens kompetenser i 
förhållande till sitt arbete och sin uppgift, men även av personalgruppens samordning av 
sina gemensamma kompetenser. Vi vill här även knyta an till Lundmarks och det hon 
kallar funktionell kompetens, som hon menar syftar på en totalbild av kompetens, en 
klar bild av sina kompetenser samt att se dem i ”sin” verksamhet. Vissa av våra enkäter 
tyder på att det finns ett bra samspel mellan bibliotekspersonalen och mellan studenter 
och bibliotekspersonal. 
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En kommentar vi fick av en student var att det väl är A och O att bibliotekspersonalen 
är serviceinriktad när det gäller deras yrke. En liknande kommentar fick vi från 
bibliotekspersonalen, som sa att de har betalt för att hjälpa och serva studenterna. Detta 
vill vi koppla samman med det Keen benämner värderingar och samordning. Vi menar 
att i en organisation, till exempel ett bibliotek, som arbetar med service ingår det i 
organisationens mål att vara serviceinriktad och hjälpsam. Detta framkommer även ur 
våra enkäter. Utifrån Keens modell tolkar vi det så att det även har att göra med 
personalens värderingar. 
 
 
6.2 Analys om tjänster, service och kvalitet 
 
Vi anser i likhet med Grönroos och Monthelie att service handlar om att utföra olika 
tjänster. I vår analys av bibliotekspersonalens service vill vi se till hur studenterna 
uppfattar att personalen skapar tjänstekvalitet, och sedan se om det svarar på vår 
frågeställning ”Hur uppfattar studenterna bibliotekspersonalens tjänster, service och 
dess kvalitet samt vilka föreställningar har bibliotekspersonalen om hur studenterna 
uppfattar föregående aspekter?”.  För att göra det kommer vi att använda oss av 
Grönroos modell om hur totalkvalitet skapas. Men vi kommer även att använda 
Grönroos och Monthelies sammanställning av tio egenskaper som påverkar kundens 
upplevelse av tjänstekvaliteten. Dessa tio faktorer hämtar Grönroos och Monthelie som 
bekant från en amerikansk undersökning. För att strukturera upp det kommer vi att dela 
in nio av dessa tio faktorer enligt passande ordning under två av de tre delarna av 
totalkvalitetsmodellen, dessa två är funktionell kvalitet och teknisk kvalitet. En av de tio 
faktorerna kommer vi även att passa in under den tredje delen, organisationens image 
som ett led mot totalkvaliteten. Under rubriken funktionell kvalitet, hur processen 
uppleves, lägger vi in kvalitetsfaktorerna pålitlighet, tjänstvillighet, tillgänglighet, 
vänlighet, kommunikationsförmåga och förståelse för användaren. Under rubriken 
teknisk kvalitet, vad användaren får, lägger vi in kvalitetsfaktorer så som sakkunskap, 
säkerhet och materiella ting. Detta åskådliggörs i figur 4 kapitel 6.2.4. Totalkvalitet. 
Dessa tänkte vi nu sätta i relation med våra svar. (Grönroos & Monthelie, 1988) 
 
I följande text är de tio kvalitetsfaktorerna hämtade från Grönroos och Monthelie 
(1988). Vi kommer inte att referera till dessa i texten utan räknar denna referens för hela 
delkapitlet 6.2, Analys om tjänster, service och kvalitet. 
 
 
6.2.1 Funktionell kvalitet 
 
En kvalitetsfaktor gällande den funktionella kvaliteten är att personalen är pålitlig, att 
besökarna känner tillit till personalen. Bibliotekets personal har fått god kritik 
genomgående i vår undersökning, detta ger oss ett antydande till att studenterna har 
tilltro till bibliotekets personal. En kommentar vi även fick, som vi menar speglar 
studenternas upplevelser, är att de inte skulle fråga personalen om hjälp om de inte 
kände förtroende för dem. Vi anser genom vårt resultat att studenterna anser att denna 
kvalitetsfaktor är hög. Även personalen ansåg att studenterna oftast har förtroende för 
dem, vilket också det stämmer överens och leder till en hög kvalitetsfaktor.  
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En annan kvalitetsfaktor är att besökarna tycker att personalen är tjänstvilliga, att 
personalen vill ge service. I vår enkät svarade studenterna att de ansåg att det viktigaste 
hos personalen var att de var just serviceinriktade och villiga att hjälpa. Även det att 
personalen skulle ha ett gott bemötande, vara trevliga och tillmötesgående, var något 
som framkom i enkäten. Det framkom även i studenternas svar att de i det stora hela 
anser att bibliotekspersonalen har ett gott bemötande mot dem i olika situationer så som 
i låne- eller informationsdisken. Vidare har många av de kommentarer vi fått visat på att 
studenterna uppskattar personalens tjänstvillighet. Detta tyder på att studenterna 
upplever att denna kvalitetsfaktor är hög. Personalen å sin sida tror att studenterna är 
nöjda i största allmänhet med den tjänstvillighet och bemötande de får, vilket stämmer 
och ger hög kvalitet. 
 
Ytterligare en annan kvalitetsfaktor är att personalen ska vara tillgängliga, det vill säga 
lätt att nå och att få kontakt med, även via telefon och chatt. I vår enkät frågade vi om 
studenterna var nöjda med tillgängligheten hos personalen i låne- och informationsdisk 
sam cirkulerande personal. Gällande låne- och informationsdisk var studenterna nöjda 
med tillgängligheten. Detsamma gäller inte riktigt, men nästan den cirkulerande 
personalen, både studenter och bibliotekspersonal säger att det är få som cirkulerar. 
Gällande den cirkulerande personalen säger även studenterna att personalen då ofta är 
stressade. Samma sak framkommer från personalenkäten, att när de ”cirkulerar” är de 
ofta på väg att uträtta något ärende och kan då verka stressade. Detta leder enligt vårt 
resultat till att kvalitetsfaktorn inte är lika hög gällande den cirkulerande personalen. Vi 
vill påpeka att det är många som är nöjda trots att det är få ur personalen som cirkulerar. 
 
Enligt Radford (1999) handlar även tillgänglighet om icke-verbal kommunikation, att 
titta upp och möta besökarnas blick för att säga ”jag finns här för dig om du vill fråga 
något”. Ett positivt bemötande innefattar även ögonkontakt, vänlighet och tillmötes-
gående. Detta är inget som vi har frågat studenterna i vår undersökning rakt ut men det 
framkommer genom enkäterna att de uppskattar personalen, och det lilla vi upplevde 
och såg av personalen när vi genomförde vår enkät var att personalen var 
uppmärksamma på studenterna. 
 
En annan kvalitetsfaktor är att personalen ska visa vänlighet, det vill säga vara artiga, 
vänliga och visa hänsyn för besökarna. Av våra tillfrågade studenter var det många som 
nämnde trevlig och tillmötesgående när de fick svara på hur de upplever personalens 
attityder. Även personalen svarade detsamma. Enligt Jardines undersökning svarar de 
tillfrågade studenterna att tålamod, vänlighet och entusiasm påverkar deras helhets-
intryck av bibliotekarierna (Jardine, 1995). Även när bibliotekspersonalen i vår 
undersökning fick beskriva vad de ansåg ligger i deras personliga och sociala 
kompetens skrev många att man skulle lyssna på studenterna och det framkom tydligt 
egenskaper som att vara trevlig och tillmötesgående. När studenterna med egna ord fick 
beskriva vilka personliga och sociala egenskaper som bibliotekspersonalen bör ha 
framkom det i första hand att de skulle vara hjälpsamma och trevliga. Även här tolkar vi 
det som att det är en hög kvalitetsfaktor. 
 
Vidare är en annan kvalitetsfaktor att personalen ska ha god kommunikationsförmåga, 
det vill säga göra användaren delaktig i informationssökningsprocessen, genom att 
informera om tillvägagångssättet. Även att använda ett språk som begrips och förklara 
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hela processen är viktigt. Detta har vi inte frågat våra respondenter, men det har kommit 
fram i några kommentarer. I efterhand anser vi att vi borde ha frågat våra respondenter 
mer utförligt gällande kommunikation och delaktighet. Bland de kommentarer vi fick 
påpekades det att kommunikationen ibland inte fungerar riktigt tillfredsställande. Men 
det måste även påpekas att det definitivt inte var alla studenterna som menade det, 
majoriteten av studenterna nämnde inte ens problemet, vilket vi tolkar som positivt, 
men det kan lika gärna vara så att studenterna inte har reflekterat över det. Att studenter 
inte innefattas i hela sökprocessen skriver som tidigare även Dewdney och Sheldrick 
Ross (1994) om. Några av de positiva faktorer som de nämner var att bibliotekarien 
förklarade för besökaren vad hon gjorde och varför samt att hon inkluderade besökaren 
som deltagare i sökningen. Motsvarande negativa kommentarer var att bibliotekarien 
inte sa någonting efter ställd fråga utan bara började söka samt att hon inte talade om 
vad hon gjorde utan bara gick iväg. 
 
Att kommunikation och intervjuteknik är viktigt och förbättrar referensprocessen samt 
upplevelsen av den framkommer i många texter, däribland Saxton och Richardson 
(2002), Dewdney och Sheldrick Ross (1994) samt Gers och Seward (1985).  
 
En annan kvalitetsfaktor gäller förståelse för besökaren. Det innebär att personalen lär 
sig användarnas speciella önskemål och känner igen regelbundet besökande användare. 
Detta tycker vi mest berör återkommande besökare och kanske främst bibliotek med 
lägre antal besökare. Vi har inte heller ställt denna fråga i våra enkäter vare sig till 
studenter eller till bibliotekspersonal. Följaktligen kan vi inte alls säga något om denna 
kvalitetsfaktor. 
 
Totalt sett skulle vi vilja säga att den funktionella kvaliteten är övervägande god, ur 
både bibliotekspersonalens och studenternas synvinkel, på vårt undersökta 
högskolebibliotek. Samtidigt vill vi även påvisa den mänskliga faktorn, så som stress 
och att personen kan ha en dålig dag, som alltid måste finnas i åtanke och vägas in när 
det handlar om samspel människor emellan. Även vilken syn på kvalitet, som 
användaren har, har betydelse. Edwards och Browne samt Jordan skriver om att 
användaren bestämmer kvaliteten. 
 
Sammanfattningsvis om den funktionella kvaliteten vill vi säga att den är hög. Vi 
kommer att diskutera den mer i avsnitt 6.2.4, som handlar om totalkvalitet. 
 
 
6.2.2 Teknisk kvalitet 
 
En kvalitetsfaktor som gäller den tekniska kvaliteten är att bibliotekspersonalen ska ha 
sakkunskap, bland annat gällande för biblioteket relevanta ämnen. Som i vårt fall, att 
personalen på ett högskolebibliotek bör ha kunskap om skolans respektive utbildningar 
och därmed dess kurslitteratur och databaser. Detta utläser vi ur bibliotekslagen samt att 
det framkommer liknande i några kommentarer i studentenkäterna. 
 
Sakkunskap innebär även att ha specialkunskap inom specifika ämnen samt att ha 
allmän kunskap om bibliotekets bestånd. Kunskap om att söka i befintliga databaser 
samt att veta om olika vägar för att finna relevant information hör också hit. På frågan 
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gällande vilken personlig och social kompetens studenterna anser att biblioteks-
personalen bör ha svarade de att de ansåg att personalen ska vara kunnig och ha 
sakkunskap. Dessa svar var inte de som studenterna prioriterade högst, men de kom 
med i en fem-i-topplista. Flera av bibliotekspersonalen svarade även att de upplevde det 
så att studenterna ville att personalen skulle kunna ”allt”, eller att studenterna trodde det 
om personalen. Detsamma framkom i några av studentenkäterna, de ansåg att 
personalen ska vara ”allvetare”. Detta tyder på att personalens kompetens skattas högt 
av studenterna. En kommentar från bibliotekspersonalen var att det finns en bred 
kunskap hos personalen som grupp, vilket vi tillsammans med övriga resultat tolkar som 
att sakkunskapskvaliteten är hög. 
 
En annan kvalitetsfaktor är att besökarna ska känna säkerhet på biblioteket, en riskfri 
miljö för att bruka tjänsterna. Denna aspekt har vi inte frågat våra tillfrågade om. Vi 
anser att biblioteket är en allmän plats och någon säkerhetsrisk ska inte finnas. Denna 
kvalitetsaspekt kan vi inte säga något mer om.   
 
Vidare en annan kvalitetsfaktor berör materiella ting så som föremål som användare 
kommer i kontakt med i relation till tjänsten, till exempel datorer, böcker och möbler. 
Denna aspekt har vi heller inte frågat våra tillfrågade om. Oberoende av bibliotekets 
materiella tillgångar tror vi att denna kvalitetsfaktor påverkas väldigt lite, bibliotekets 
tjänster kvarstår ändå, dock har vi inga belägg för detta. Det måste även påpekas att 
många av de studenter som besvarade enkäten svarade att de endast använde biblioteket 
för att läsa medhavda böcker och alltså i princip endast utnyttjade bibliotekets lokaler. 
Det är inte en aspekt som vi har frågat om och vi kan därför inte uttala oss mer. 
 
Sammanfattningsvis gällande den tekniska kvaliteten vill vi säga att den är av god art 
och kommer att diskuteras mer gällande totalkvaliteten, se avsnitt 6.2.4.  
 
 
6.2.3 Organisationsimage 
 
En kvalitetsfaktor gällande organisationens image är att biblioteksbesökaren ska känna 
tillförlitlighet eller tilltro till biblioteket som organisation. Denna aspekt anser vi har att 
göra med hur andra samt organisationen själv, ser på organisationen. Är det en 
organisation som är positivt laddad, har den gott rykte? I vår undersökning har vi inte 
direkt frågat om bibliotekets image, vi anser att man kan dra vissa slutsatser utifrån de 
svar vi fick samt att de har besvarat enkäten på biblioteket. Konkret vet vi inte hur 
organisationen ser ut på det bibliotek där vi genomförde vår undersökning, dock består 
en organisation av människorna som arbetar där och dessa människor har i vår enkät fått 
god kritik. Det har även framkommit i enkäten att studenterna använder biblioteket som 
studieplats för medhavd litteratur, alltså ”bara” utnyttjar bibliotekets lokaler. En egen 
infallsvinkel från oss är att högskolebibliotekets lokaler var väldigt fräscha, vilket vi 
förstår uppskattas av studenterna. Gällande bibliotekets tillförlitlighet tror vi att den är 
ganska säker i största allmänhet med tanke på att biblioteket inte är en vinstdrivande 
organisation, utan är till för användarna och dess besökare, det är inget som vi kan 
belägga. Till organisationens image anser vi även att man bör inräkna att det är en 
serviceorganisation och därmed bör servicen vara god. 
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Vi tolkar det som att organisationens image håller hög kvalitet, vilket kommer att 
diskuteras mer i nästa delkapitel.  
 
 
6.2.4 Totalkvalitet 
 

               
 
 Figur 4. Modifierad modell av Grönroos totalkvalitetsmodell  
 
 
Har då vårt undersökta högskolebibliotek en god totalkvalitet enligt studenternas 
uppfattning? Visar bibliotekspersonalen god service? Till syvende och sist så beror trots 
allt upplevelsen av kvaliteten på kunden eller besökarens subjektiva upplevelser och 
erfarenheter av organisationen. 
 
I den funktionella kvaliteten räknar vi in faktorerna pålitlighet, tjänstvillighet, 
tillgänglighet, vänlighet, kommunikationsförmåga och förståelse för kunden. Av dessa 
sex faktorer kan vi skriva om alla utom specifikt för ”förståelse för kunden”. Enligt oss i 
föregående kapitel, 6.2.1 menar vi att personalen uppfyller faktorn pålitlighet genom att 
vi har tolkat enkäterna som att studenterna känner förtroende för dem. Även det att 
personalen uppfattar det som att studenterna känner förtroende för dem. Det samma 
anser vi gäller övriga faktorer i den funktionella kvaliteten förutom då ”förståelse för 
kund” vilket vi inte har kunnat utläsa ur enkäterna. Vi menar att studenter och personal 
enligt vår undersökning anser att bibliotekspersonalen har god funktionell kvalitet.  
 
I den tekniska kvaliteten räknar vi in sakkunskap, säkerhet och materiella ting. Av dessa 
tre är det tyvärr två som vi inte kan ha någon specifik åsikt om. Dessa är säkerhet och 
materiella ting, vilka vi som sagts tidigare, inte tror har några brister. Vi kan skriva lite 
mer om sakkunskap. Enligt redovisningarna i delkapitel 6.2.2 framkommer det att vi har 
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utläst ur enkäterna att både personal och studenter upplever att bibliotekspersonalen har 
sakkunskap. Det är något som studenterna räknar in i personalens kompetens.  Vi menar 
att den tekniska kvaliteten hos personalen på vårt utvalda högskolebibliotek är hög, 
både enligt personalen själv och studenterna.  
 
De funktionella och tekniska kvaliteterna skapar en god totalkvalitet genom organisa-
tionens image vilken vi anser är god. Vårt valda högskolebibliotek har enligt oss en god 
image eftersom studenterna känner förtroende och tillit till biblioteket som organisation 
med tanke på att de besöker det vilket vi redogör för i föregående delkapitel 6.2.3.  
 
Vi anser genom föregående analys av våra resultat, att studenterna anser att personalen 
håller hög totalkvalitet. Denna analys visar även att bibliotekspersonalen tror att 
studenterna uppfattar det som att bibliotekspersonalen håller hög kvalitet. 
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7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
 
 
Här i diskussionskapitlet kommer vi att vända och vrida lite på vår analys för att spegla 
fler vinklar. Vi har delat upp även detta kapitel efter våra frågeställningar ”hur uppfattar 
studenterna bibliotekspersonalens egenskaper, attityder och bemötande samt vilka 
föreställningar har bibliotekspersonalen om hur studenterna uppfattar föregående 
aspekter?” och ”hur uppfattar studenterna bibliotekspersonalens tjänster, service och 
dess kvalitet samt vilka föreställningar har bibliotekspersonalen om hur studenterna 
uppfattar föregående aspekter?” och vi kommer att börja med den första.  
 
 
7.1 Slutsats och diskussion om egenskaper, attityder och bemötande  
 
Här följer slutsats och diskussion utifrån vår frågeställning: Hur uppfattar studenterna 
bibliotekspersonalens egenskaper, attityder och bemötande samt vilka föreställningar 
har bibliotekspersonalen om hur studenterna uppfattar föregående aspekter? 
 
 
7.1.1 Slutsats om egenskaper, attityder och bemötande  
 
Enligt vår undersökning uppfattar studenterna bibliotekspersonalens egenskaper, 
attityder och bemötande på vårt utvalda högskolebibliotek som övervägande positivt. 
Personalens svar visade samma sak. De trodde att studenterna uppfattade högskolans 
bibliotekspersonals egenskaper, attityder och bemötande som övervägande positivt. 
Däremot tyder vissa utländska undersökningar på att de studenterna inte alltid är lika 
nöjda som våra studenter. Detta är ingenting vi kan jämföra men vi anser ändå att det är 
av betydelse för att visa att skillnader förekommer. 
 
 
7.1.2 Diskussion om egenskaper, attityder och bemötande  
 
Flera texter vi läst visar att ett bra bemötande från personalen väger tungt hos många när 
de ska utvärdera sina möten med personalen. Att få känslan av att man stör eller att 
personalen inte har lust att hjälpa till kan få en att inte vilja gå tillbaka till den personen 
igen, i värsta fall att inte vilja gå tillbaka till biblioteket över huvud taget. Enligt Keen är 
en del av en människas kompetens att ha förmågan att anpassa sig efter olika 
situationer. Detsamma utläser vi ur det Lundmark kallar personlig och social 
kompetens. De delar i Keens kompetensmodell som utgör erfarenheter och värderingar 
är viktiga just när det gäller förmågan att anpassa sig eftersom vi anser att det då krävs 
egenskaper som visar att personalen finns där för bibliotekets användare. Det går 
naturligtvis inte att tvinga personalen att vara på ett visst sätt men som 
bibliotekspersonal har man ett serviceyrke och det borde då falla sig naturligt att man 
vill vara hjälpsam och trevlig mot användarna, detta framkom även i kommentarer i 
enkäterna.  
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Även om det finns undersökningar som visar på motsatsen, att många bibliotekarier inte 
verkar vara serviceinriktade (till exempel Dewdney & Sheldrick Ross 1994; Radford 
1999), så gäller det naturligtvis inte all personal och det gäller inte alltid. Alla har rätt 
till att ha en dålig dag. Om det skulle vara så att många saknar de egenskaper som, om 
man ska tro de texter vi läst och den undersökning vi gjort, verkar vara viktiga för att 
biblioteksanvändare ska känna sig nöjda så kanske det krävs något liknande det 
Dewdney och Sheldrick Ross föreslår. De anser att det behövs mer träning för 
bibliotekarier bland annat när det gäller kommunikation och problemlösning så att de 
blir mer inriktade mot användarna (Dewdney & Sheldrick Ross, 1994). Även Goulding 
et al. (1999) och Olsson (1991, 1992) nämner att kommunikativa färdigheter är viktiga.  
 
I vår enkät framkom att studenterna tycker det är viktigt att personalen är tydlig i sitt 
förklarande vilket vi kopplar samman med god kommunikativ förmåga. I litteraturen vi 
läst (Dewdney & Sheldrick Ross 1994, Radford 1999) framkommer ofta både positiva 
och negativa egenskaper och attityder som påverkar upplevelsen av relationen mellan 
användare och bibliotekarier. Några positiva är att bibliotekarien visar sig tillgänglig, 
visar engagemang, lyssnar och förklarar sökprocessen medan några negativa egenskaper 
eller attityder är det motsatta. De negativa faktorerna som nämnts tidigare i vår text 
anser vi skulle kunna åtgärdas med en bättre intervjuteknik, detta hävdar Saxton och 
Richardson (2002) samt Gers och Seward (1985). Att personalen övar upp sin förmåga, 
eller till och med får lära sig nya tekniker, när det gäller att bemöta användarna på ett 
bra sätt anser vi enligt de nyss nämnda texterna i vissa fall kan vara nödvändigt. Det kan 
också vara så att en del av de användare som i olika undersökningar samt i vår 
undersökning nämnt att de blivit bemötta på ett dåligt sätt bara råkar hamna hos en 
bibliotekarie som har en dålig dag, eller att de själva har det och uppfattar mötet som 
mer negativt än vad det är. 
 
Eftersom vår undersökning inte är exakt likadan som andra undersökningar vi läst om så 
går det inte att jämföra dem emellan. Även om vi inte har gått på djupet i vår 
undersökning så kan vi säga att vi tycker det verkar som att de flesta av de studenter 
som besvarat vår enkät är nöjda med bemötandet hos personalen på ”sitt” 
högskolebibliotek. De flesta anser att personalen har de egenskaper som de tycker är 
viktiga hos bibliotekspersonal.  
 
Som vi har nämnt tidigare i analysen är det vi menar med egenskaper det som ligger 
som grund för individens personlighet, dess erfarenheter och bakgrund, och det menar 
vi visar sig i personens attityder och bemötande. Enligt den text av Goulding et al. som 
vi läst är det aspekter som relevanta erfarenheter, personlighet och attityder som anses 
viktigare än personens utbildning vid anställning. Detta anser vi tyder på att 
bibliotekspersonalens bemötande bör inräknas och klargöras som en viktig aspekt i 
samband med service. Även i andra texter framkommer att man ska vara serviceinriktad 
och anpassningsbar, likaså i våra enkäter. Dessa resultat kan inte jämföras eftersom 
undersökningarna har olika förutsättningar. Vi vill ändå peka på likheterna i 
resonemangen. 
 
En sak vi finner intressant hos Radford (1999) är att det verkar som att bibliotekarierna 
ser mer till att vara effektiva och att få fram rätt information medan studenterna i hennes 
undersökning verkar se mer till upplevelsen av tjänsten. Detta ser vi även spår av i vår 
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undersökning i det att personalen tror att studenterna anser det vara viktigt att 
personalen tar fram information fort till studenterna. Studenterna däremot ansåg det inte 
vara lika viktigt.  
 
 
7.2 Slutsats och diskussion om tjänster, service och dess kvalitet  
 
Här följer slutsats och diskussion för vår frågeställning: Hur uppfattar studenterna 
bibliotekspersonalens tjänster, service och dess kvalitet samt vilka föreställningar har 
bibliotekspersonalen om hur studenterna uppfattar föregående aspekter? 
 
 
7.2.1 Slutsats om tjänster, service och dess kvalitet 
 
Det framkommer i analysen av våra studentenkäter att bibliotekspersonalens service-
kvalitet var hög på vårt utvalda högskolebibliotek. Detsamma kom fram även i 
bibliotekspersonalens enkäter. Det inträffar även att det ibland uppstår kvalitetsgap 
vilka vi inte vet anledningen till.  
 
 
7.2.2 Diskussion om tjänster, service och dess kvalitet 
 
I andra texter vi läst framkommer det resultat som visar på olika svar. Å ena sidan visar 
Edwards och Brownes undersökning att bibliotekarier underskattade användarnas 
förväntningar angående den materiella servicen medan de överskattade studenternas 
förväntningar på den mellanmänskliga servicen. Å andra sidan visar Radfords 
undersökning att bibliotekarierna överskattar den materiella servicen och underskattar 
den mellanmänskliga. Vi kan inte jämföra dessa men vi kan visa på skillnaderna. Även 
Dewdney och Sheldrick Ross undersökning visar på liknande resultat, att 
bibliotekarierna underskattar den mellanmänskliga servicen. I förhållande till denna 
studie är vår undersökning liten vilket inte ger oss en totalbild 
 
I texten har vi skrivit om olika syner på kvalitet. Ett exempel som vi ser är det som vi 
pekat på tidigare: att ett dåligt bemötande kan bero på olika saker. En students 
förväntningar av en tjänst kanske inte överensstämmer med dess erfarenheter i mötet 
med bibliotekspersonalen, till exempel om någon ur personalen har en dålig dag. Det 
blir ett gap mellan förväntningarna och erfarenheten. 
 
Genom uppsatsen har vi diskuterat servicebegreppet fram och tillbaka flera gånger. Vi 
anser att begreppet används aningen slarvigt, så som i bibliotekslagen eller högskole-
förordningen. Det skrivs ofta om service, men sällan vad service egentligen innebär. I 
vår uppsats har vi försökt att peka på vad vi menar att service innebär. Det är svårt men 
även viktigt att försöka tydliggöra det.  
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7.3 Reflektioner över uppsatsen 
 
Efter att enkätundersökningen var genomförd har vi kommit fram till fler frågor, eller 
annorlunda ställda frågor, som vi önskar att vi hade ställt i enkäten. Detta beror på att vi 
delvis har bytt ut några av de termer som vi använde oss av i enkäten samt att vi även 
delvis har frångått den teori vi ämnade använda från början. Även på grund av tidsbrist 
har vi inte ställt många frågor som vi i efterhand anser att vi skulle ha ställt för att få ett 
mer varierat och tydligt resultat. 
 
Vi har till viss del frångått kompetensbegreppet och därmed Lundmarks teori om 
detsamma. Vi menar att vi kanske inte skulle ha använt oss av det hon kallar social och 
personlig kompetens i enkäterna, för det blev för snävt. Vidare ansåg vi att vi inte kunde 
använda alla delar av Lundmarks modell, på grund av det tyckte vi det var bättre att 
använda Keens modell och endast delar av Lundmarks. De delarna har vi i analysen 
istället valt att inkludera i Keens teori. Vidare anser vi att vi borde ha frågat mer rakt ut 
om hur studenterna upplever kvaliteten på biblioteket och av de tjänster och service som 
bibliotekspersonalen tillhandahåller, i stället för att tro att vi skulle kunna utläsa det av 
svaren.  
 
För att bättre kunnat svara på frågan om hur studenterna uppfattar bibliotekspersonalens 
tjänster, service och dess kvalitet skulle vi ha behövt utforma våra frågor mer efter 
Grönroos tio egenskaper om vad som anses vara och skapar god tjänstekvalitet. Det 
gjorde vi ej och fann att några av hans aspekter har vi inte kunnat svara på. Ändå anser 
vi att vi har kunnat skapa en någorlunda skarp bild av studenternas upplevelser av total-
kvaliteten tillsammans med dessa tio egenskaper. 
 
Sen hade vi även en tanke om att låta studenterna själva få beskriva ett möte med 
personalen som de kommer ihåg och hur de upplevde det mötet. Emellertid glömdes 
denna fråga bort i virrvarret av frågor, vilket vi tycker är väldigt synd. Vi skulle kunna 
ha frågat efter ett bra och ett dåligt möte och vad de innebar för de tillfrågade.  
 
Vi har även i efterhand tänkt att för att få ett säkrare resultat skulle vi även ha använt oss 
av intervjuer på ett antal slumpmässigt utvalda av våra tillfrågade, men tyvärr fanns 
ingen tid för det.  
 
Vid genomförandet av vår enkätundersökning har vi försökt att skapa hög reliabilitet, 
det var svårt med tanke på att människor är föränderliga och de upplevelser de svarande 
hade vid tidpunkten för vår undersökning kan ha påverkats av efterkommande 
upplevelser. Vi upplever det även så att det är svårare att skapa reliabilitet vid en 
enkätundersökning, eftersom vi endast delar ut enkäten och inte har någon insyn i hur 
besvarandet går till. De svarande kanske svarar tillsammans i grupp och där diskuterar 
sina svar, trots att de lämnar in enskilda enkäter. 
 
Validiteten, det vill säga att man verkligen frågar om det man vill ha svar på, skulle nog 
ha kunnat vara bättre. Vår frågeställning och våra utgångspunkter har ändrats under 
enkätens och uppsatsens utformande, vilket kan vara en orsak till att frågorna i enkäten 
inte har den validitet de borde. Detta kanske vi kunde ha ändrat om vi innan enkäternas 
genomförande hade funnit många av de texter som vi nu i efterhand har funnit och läst. 
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Det är svårt i förhand att veta vilka texter man borde ha läst. Vi upplevde även viss 
tidspress när enkäterna skulle genomföras vilket ledde till att de var sämre genomtänkta, 
vi arbetade ändå väldigt mycket med dem men med fel inriktning.  
 
I början av uppsatsarbetet var vi inne på att skriva om hur studenter upplever 
bibliotekspersonalens kompetens, tyvärr fastnade vi i kompetensbegreppet vilket var 
väldigt svårt att få något grepp om samt att ställa konkreta frågor om i enkäterna. 
Termen kompetens har vi nu i slutskedet frångått nästan helt, däremot använder vi 
fortfarande Lundmarks och Keens utgångspunkter för kompetensbegreppet. Deras 
utgångspunkter applicerar vi på vårt resultat utan att lägga vikten vid just kompetens. 
 
Kompetensbegreppet har vi brottats väldigt mycket med, likaså har vi brottats med 
service. Vad innebär egentligen kompetens och service är frågor vi ställt oss, vi har inte 
kommit fram till något slutgiltigt svar. Förståelsen för dessa är allt som ofta en 
tolkningsfråga, se till exempel lagtexten som berör biblioteksservice, vad nu det är. Vi 
har krånglat med att försöka förstå dessa uppfattningar vilket till slut ledde oss till att i 
stället göra en egen tolkning. Även vi har skapat en egen bild av dessa, vilket i 
förlängningen kan göra det svårt för andra att tolka oss. 
 
En stor aspekt vi vill peka på är att vi genom det resultat vi fått från enkäterna 
tillsammans med de texter vi läst menar att vi borde ha haft en annan infallsvinkel på 
vårt problem. Analysen har visat att vårt val av teorier skulle ha berört kommunikation 
och kvalitet i stället för kompetens, vilket vi märkte i slutarbetet. Vi vill påpeka att 
teorierna valdes medan vi fortfarande var mer fokuserade på kompetens. Vi anser att 
våra valda teorier är funktionella i den situation vi använder dem, men slutsatserna visar 
på att andra teorier skulle vara användbara. Vi har märkt att kommunikation är en stor 
del av mellanmänskliga relationer och speciellt i serviceyrken. Vi vill även säga att en 
sådan undersökning skulle kunna göras i framtiden. 
 
 
7.4 Sammanfattande slutsats  
 
Det vi har undersökt är hur studenterna uppfattar det bemötande de får, den hjälp de får 
och den tillgänglighet de finner hos personalen. Genom analys av vårt material har vi 
kommit fram till svar på våra frågeställningar som följer nedan. 
 
Hur uppfattar studenterna bibliotekspersonalens egenskaper, attityder och bemötande 
samt vilka föreställningar har bibliotekspersonalen om hur studenterna uppfattar 
föregående aspekter?  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att de studenter som har deltagit i enkätundersökningen 
är övervägande positivt inställda till bibliotekspersonalens egenskaper, attityder och 
bemötande. Vi kan även säga att bibliotekspersonalen som har deltagit i enkät-
undersökningen tror att studenterna uppfattar personalen positivt rörande egenskaper, 
attityder och bemötande. 
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Hur uppfattar studenterna bibliotekspersonalens tjänster, service och dess kvalitet samt 
vilka föreställningar har bibliotekspersonalen om hur studenterna uppfattar föregående 
aspekter? 
 
Angående kvaliteten kan vi sammanfattningsvis säga att studenterna som deltagit i 
enkätundersökningen uppfattar kvaliteten hos den service som bibliotekspersonalen 
tillhandahåller som god. Vi kan även säga att bibliotekspersonalen som deltagit i 
enkätundersökningen tror att studenterna uppfattar personalens service som god. Det 
framkommer att det ibland uppstår kvalitetsgap, vilka vi inte vet anledningen till. 
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8 SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur studenter på ett högskolebibliotek 
uppfattar bibliotekspersonalens service i samband med tjänster. I service lägger vi 
värden så som bemötande, attityder och egenskaper. Vi vill också se om de upplever det 
som att servicen har hög kvalitet. Vårt syfte var även att undersöka vilka uppfattningar 
bibliotekspersonalen har om hur studenterna uppfattar ovanstående. Undersökningen 
syftade inte till att kunna dra generella slutsatser. 
 
För att undersöka detta valde vi ut ett enskilt studieobjekt för att studera det och dess 
besökare och personal. Vi valda att studera objektet utifrån ett användarperspektiv, då vi 
anser att bibliotekspersonalens service är till för studenterna.  
 
För att besvara våra frågor har vi använt oss av enkäter som metod tillsammans med 
valda delar av vår lästa litteratur. Vi delade ut enkäter till studenter och biblioteks-
personal på det utvalda högskolebiblioteket. Studenternas enkäter behandlade frågor om 
hur studenterna upplevde bibliotekspersonalen. Personalens enkäter däremot var 
vinklade för att de skulle besvaras utifrån hur personalen trodde att studenterna 
upplevde frågorna. I metodkapitlet har vi även resonerat kring vad vi kunnat göra 
annorlunda gällande enkäternas utformning och dess genomförande.  
 
För att fördjupa vår förståelse för ämnesområdet läste vi även texter som behandlade 
andra undersökningar som rör ämnet. Dessa texter redovisar vi i litteratur- och 
forskningsgenomgången. Texterna behandlar bemötande, attityder och egenskaper samt 
service och kvalitet. Texterna handlade främst om studenter, bibliotekarier och 
högskolebibliotek. I litteratur- och forskningsgenomgången resonerar vi även kring 
kompetens samt service och kvalitet. 
 
Först i resultatredovisningen redogör vi för resultatet från studenter och biblioteks-
personal var för sig, men vi har även en gemensam jämförande resultatredovisning. 
Resultatet analyserar vi med hjälp av tre teorier, dessa är Keens kompetensteori, 
Lundmarks beskrivning av kompetensbegreppet samt Grönroos och Monthelies teori 
om totalkvalitet.  
 
Vårt resultat tyder på att de egenskaper, attityder och bemötande som studenterna anser 
att bibliotekspersonalen bör ha stämmer väl överens med vad de upplever att biblioteks-
personalen faktiskt har. Bibliotekspersonalens föreställning om studenternas uppfattning 
stämmer även den väl överens. Enligt studenterna ger bibliotekspersonalen i det stora 
hela god service, vilket även bibliotekspersonalen upplever att studenterna anser. 
 
I slutsats och diskussion behandlar vi vår analys i förhållande till andra undersökningar, 
utan att jämföra dem. Innehållet ställer vi upp efter våra frågeställningar och drar en 
slutsats för egenskaper, attityder och bemötande samt en slutsats för tjänster, service 
och kvalitet. Vi diskuterar även vårt tillvägagångssätt för undersökningen samt drar 
slutsatser relaterade till frågeställningarna. 
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Slutsatsen vi kommer fram till utifrån vår undersökning är att studenterna uppfattar 
servicekvaliteten hos bibliotekspersonalen som hög samt att personalens uppfattningar 
överrensstämmer med studenternas. 
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      Bilaga I  
 
ENKÄT TILL STUDENTER 
 
Vi är två studenter som skriver magisteruppsats i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås. Vi genomför nu en enkätundersökning rörande studenters uppfattning av bibliotekspersonals personliga 
och sociala kompetens samt deras service. 
 
Personlig kompetens innebär bland annat personliga egenskaper hos personalen så som till exempel etiska värd-
eringar, attityder och personens trovärdighet. Den sociala kompetensen innebär i sin tur sociala kontakter och 
samspel mellan människor så som till exempel möte mellan studenter och bibliotekspersonal.  
 
Enkätens syfte är alltså att undersöka Din uppfattning och upplevelse av bibliotekspersonalens personliga och 
sociala kompetens samt deras service i ditt möte med dem.   
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Ps. Du kan också delta i en utlottning av två Trisslotter! Ds. 
 
 
DIN BAKGRUND 
 
1. Är Du  man  
      kvinna  
 
2. Vilket år föddes Du?  19…. 
 
3a. Studerar Du nu? 

ð ja 
ð nej, fortsätt vid fråga 3c 

 
3b. Om ja, vad studerar Du nu? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3c. Har Du studerat tidigare, i så fall vad? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3d. Hur många är har Du studerat sammanlagt? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 
4. Vad anser Du att bibliotekspersonalen bör ha för personlig och social kompetens i sitt arbete?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Vad har Du för föreställning om vad bibliotekspersonalen gör under en arbetsdag?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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DIN UPPFATTNING OM BIBLIOTEKSPERSONALEN PÅ DITT HÖGSKOLEBIBLIOTEK 
 
6a. Hur nöjd är Du med bemötandet Du får på Ditt högskolebibliotek hos följande? 
 

 Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Varken 
eller 

Inte särskilt 
nöjd 

Inte alls 
nöjd  

Vet ej/ har 
aldrig 

använt 
Hos personalen i lånedisken vid 
utlåning 

      

Hos personalen i lånedisken vid 
förfrågan gällande fjärrlån 

      

Hos personalen i lånedisken vid 
artikelbeställning 

      

Hos personalen i lånedisken vid 
återlämning  

      

Hos personalen i lånedisken vid 
allmänna frågor och hänvisningar 

      

Hos personalen i lånedisken vid 
klagomål 

      

Hos personalen i informationsdisken 
vid allmänna frågor och hänvisningar 

      

Hos personalen i informationsdisken 
vid frågor rörande det ämne Du läser 

      

Hos personalen i informationsdisken 
för anvisningar gällande datorer 

      

Hos cirkulerande 
personal vid allmänna frågor och 
hänvisningar  

      

Hos cirkulerande 
personal gällande hänvisning till annan 
personal 

      

Vid telefonkontakt med 
bibliotekspersonal 

      

Via chatt med jourhavande 
bibliotekarie  

      

Vid egen bokad undervisning i 
informationssökning 

      

Vid klassundervisning i 
informationssökning 

      

Vid enskild- eller parundervisning i 
informationssökning i det ämne Du 
studerar 

      

Vid spontan undervisning i 
informationssökning 

      

Hos personalen att söka i 
bibliotekskatalogen 

      

 
 
6b. Kommentera gärna Dina svar: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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7a. Vad anser Du i allmänhet om bibliotekspersonalens attityd mot studenter i samband med möte med dem?  
Kryssa för max 3  alternativ. 
 

ð griniga 
ð glada 
ð trevliga 
ð hjälpsamma 
ð nedvärderande 
ð irriterade 
ð snäsiga 

ð tillmötesgående 
ð kritiska 
ð lättsamma 
ð entusiastiska 
ð intresserade/engagerade 
ð annat:_______________________ 

 
7b. Ge gärna exempel: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
8a. Brukar Du fråga bibliotekspersonalen om hjälp? 
 

ð ja, alltid 
ð ja, ofta 
ð ja, ibland 

ð ja, men sällan 
ð nej, aldrig   

 
 

8b. Motivera gärna Ditt svar: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
9a. Hur nöjd är Du i allmänhet med den hjälp Du får av personalen på Ditt högskolebibliotek? 
 

 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken eller Inte särskilt 
nöjd 

Inte alls 
nöjd  

Vet ej/ har 
aldrig 

använt 
Hjälpen från personalen i 
lånedisken 

      

Hjälpen från personalen i 
informationsdisken 

      

Hjälpen från cirkulerande 
personal 

      

 
9b. Motivera gärna Dina svar: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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10a. Hur nöjd är Du i allmänhet med tillgängligheten till personalen på Ditt högskolebibliotek? 
 

 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken eller Inte särskilt 
nöjd 

Inte alls 
nöjd  

Vet ej/ har 
aldrig 

använt 
Till personalen i 
lånedisken 

      

Till personalen i 
informationsdisken 

      

Till den cirkulerande  
Personalen 

      

 
10b. Motivera gärna Dina svar: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
11a. Vilka av följande egenskaper anser Du är viktigast hos personalen?  
Kryssa för max 5  alternativ. 
 

?  Att personalen är lugn och har tålamod  
?  Att personalen är duktiga på att lära ut  
?  Att personalen är tydliga i sitt förklarande 
?  Att personalen har lätt för att prata med olika typer av besökare 
?  Att personalen visar intresse och engagemang  
?  Att personalen är trevlig och tillmötesgående  
?  Att personalen lyssnar och är lyhörda  
?  Att personalen är flexibla och mångsidiga  
?  Att personalen är serviceinriktade och villiga att hjälpa 
?  Att personalen visar sig neutral gällande sina etiska värderingar 
?  Att personalen är tillitsfulla och trovärdiga  
?  Att personalen tar fram information fort 

 
11b. Ge gärna exempel: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
12a. Brukar Du bli nöjd med bibliotekspersonalens kompetens när det gäller föregående fråga? 
 

ð ja, alltid 
ð ja, ofta 
ð ja, ibland 

ð ja, men sällan 
ð nej, aldrig 

 
 
12b. Motivera gärna Ditt svar: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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13a. Känner Du som student förtroende i mötet med bibliotekspersonalen? 
 

ð ja, alltid 
ð ja, ofta 
ð ja, ibland 

ð ja, men sällan 
ð nej, aldrig 
ð vet ej  

 
 
13b. Motivera gärna Ditt svar: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Har du några övriga kommentarer, skriv gärna dem nedan: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
      /Emma och Therese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tack för Din medverkan!  
Fyll i och riv loss denna del för att delta i en utlottning av två Trisslotter!  
Ditt namn och adress kan inte kopplas samman med Din enkät! 
 
Namn:________________________________________________________________ 
Adress:_______________________________________________________________ 
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ENKÄT TILL BIBLIOTEKSPERSONAL    
 
Vi är två studenter som skriver magisteruppsats i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås. Vi genomför nu en enkätundersökning rörande studenters uppfattning av bibliotekspersonals personliga 
och sociala kompetens samt service. Det har vi tänkte ställa i förhållande till hur bibliotekspersonalen uppfattar 
studenternas uppfattning av ovanstående.   
 
Personlig kompetens innebär bland annat personliga egenskaper hos personalen så som till exempel etiska värd-
eringar, attityder och personens trovärdighet. Den sociala kompetensen innebär i sin tur sociala kontakter och 
samspel mellan människor så som till exempel möte mellan studenter och bibliotekspersonal.  
 
Enkätens syfte är alltså att undersöka Din uppfattning av studenternas uppfattning av bibliotekspersonalens 
personliga och sociala kompetens samt service.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 



   

 

Bilaga II 
 
DIN BAKGRUND 
 
1. Är Du  man  
     kvinna  
 
2. Vilket år föddes Du?  19…. 
 
3. Är Du  bibliotekarie   
      biblioteksassistent        
  annat   
 
3b.Vad har Du för utbildning? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3c. När och var utbildade Du dig? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3d. Hur länge har Du arbetat på högskolebiblioteket? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 
3e. Har Du vidareutbildat/kompetensutvecklat dig något efter att Du börjat arbeta, i så fall vad? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3f. Vill Du vidareutbilda/kompetensutveckla dig mer, i så fall inom vad? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Vad utgör personlig och social kompetens hos bibliotekspersonalen enligt Dig? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Hur upplever Du mötet med studenterna med tanke på bland annat service? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



   

 

Bilaga II 
 

DIN UPPFATTNING OM STUDENTERNAS SYN RÖRANDE BIBLIOTEKSPERSONAL 
 
6a. Hur nöjda uppfattar Du att studenterna är med bemötandet de får på Ditt högskolebibliotek hos följande? 
 

 Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Varken 
eller 

Inte särskilt 
nöjd 

Inte alls 
nöjd  

Vet ej/ har 
aldrig 

använt 
Hos personalen i lånedisken vid 
utlåning 

      

Hos personalen i lånedisken vid 
förfrågan gällande fjärrlån 

      

Hos personalen i lånedisken vid 
artikelbeställning 

      

Hos personalen i lånedisken vid 
återlämning  

      

Hos personalen i lånedisken vid 
allmänna frågor och hänvisningar 

      

Hos personalen i lånedisken vid 
klagomål 

      

Hos personalen i informationsdisken 
vid allmänna frågor och hänvisningar 

      

Hos personalen i informationsdisken 
vid frågor rörande det ämne de läser 

      

Hos personalen i informationsdisken 
för anvisningar gällande datorer 

      

Hos cirkulerande 
personal vid allmänna frågor och 
hänvisningar  

      

Hos cirkulerande 
personal gällande hänvisning till annan 
personal 

      

Vid telefonkontakt med 
bibliotekspersonal 

      

Via chatt med jourhavande 
bibliotekarie  

      

Vid egen bokad undervisning i 
informationssökning 

      

Vid klassundervisning i 
informationssökning 

      

Vid enskild- eller parundervisning i 
informationssökning i det ämne de 
studerar 

      

Vid spontan undervisning i 
informationssökning 

      

Hos personalen att söka i 
bibliotekskatalogen 

      

 
 
6b. Kommentera gärna Dina svar: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 



   

 

Bilaga II 
 
 
7a. Vad anser Du att studenter i allmänhet anser om bibliotekspersonalens attityd mot dem i möte mellan 
bibliotekspersonal och student?  
Kryssa för max 3  alternativ. 
 

ð griniga 
ð glada 
ð trevliga 
ð hjälpsamma 
ð nedvärderande 
ð irriterade 
ð snäsiga 

ð tillmötesgående 
ð kritiska 
ð lättsamma 
ð entusiastiska 
ð intresserade/engagerade 
ð annat:_______________________ 

 
7b. Ge gärna exempel: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
8a. Hur nöjda uppfattar Du att studenterna i allmänhet är med den hjälp de får av personalen på Ditt 
högskolebibliotek? 
 

 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken eller Inte särskilt 
nöjd 

Inte alls 
nöjd  

Vet ej/ har 
aldrig 

använt 
Hjälpen från personalen i 
lånedisken 

      

Hjälpen från personalen i 
informationsdisken 

      

Hjälpen från cirkulerande 
personal 

      

 
8b. Motivera gärna Dina svar: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
9a. Hur nöjda uppfattar Du att studenterna i allmänhet är med tillgängligheten till personalen på Ditt 
högskolebibliotek? 
 

 Mycket nöjd Ganska nöjd Varken eller Inte särskilt 
nöjd 

Inte alls 
nöjd  

Vet ej/ har 
aldrig 

använt 
Till personalen i lånedisken       

Till personalen i 
informationsdisken 

      

Till den cirkulerande  
Personalen 

      

 
9b. Motivera gärna Dina svar: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



   

 

Bilaga II 
 
 
10a. Vilka av följande egenskaper uppfattar Du att studenter anser är viktigast hos personalen?  
Kryssa för max 5  alternativ. 
 

?  Att personalen är lugn och har tålamod  
?  Att personalen är duktiga på att lära ut  
?  Att personalen är tydliga i sitt förklarande 
?  Att personalen har lätt för att prata med olika typer av besökare 
?  Att personalen visar intresse och engagemang  
?  Att personalen är trevlig och tillmötesgående  
?  Att personalen lyssnar och är lyhörda  
?  Att personalen är flexibla och mångsidiga  
?  Att personalen är serviceinriktade och villiga att hjälpa 
?  Att personalen visar sig neutral gällande sina etiska värderingar 
?  Att personalen är tillitsfulla och trovärdiga  
?  Att personalen tar fram information fort 

 
 
10b. Ge gärna exempel: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
11a. Uppfattar Du det som att studenterna brukar bli nöjda med bibliotekspersonalen kompetens när det gäller 
föregående fråga? 
 

ð ja, alltid 
ð ja, ofta 
ð ja, ibland 

ð ja, men sällan 
ð nej, aldrig 

 
11b. Motivera gärna varför: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
12a. Uppfattar Du det som att studenterna känner förtroende i mötet med bibliotekspersonalen? 
 

ð ja, alltid 
ð ja, ofta 
ð ja, ibland 

ð ja, men sällan 
ð nej, aldrig 
ð vet ej  

 
12b. Motivera gärna varför: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



   

 

Bilaga II 
 
 
13. Vad uppfattar Du att studenter vill att bibliotekspersonalen ska ha för egenskaper? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
14. Vad uppfattar Du det som att studenter anser att bibliotekspersonalen gör under en arbetsdag? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Övriga kommentarer, skriv gärna dem nedan: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
     Tack för din medverkan! 
 

/Emma och Therese 
 
 
 


