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This paper is about employees' opinion towards libraries. The target group consists of
employees at industrial research institutes in Sweden. Libraries offer several more
services today than they have done before. I think many people do not recognise all of
them and I also think the knowledge and the opinion about libraries have to do with use
of them. Since I am curious about if this is true or not the purpose of this essay is to find
out, through an attitude research, the employees', at industrial research institutes,
opinion about library service. My intention is to give a hint of the reality within a
selected area. The selection method I have chosen is not a random one but rather a
convenience choice. The method is attitude inquiry where I mix questions with firm
answer alternatives, question with statements and open questions.

Earlier researches show both positive and negative attitudes towards libraries. One
investigation showed that accessibility, speed and a high coverage were three important
qualities (Bujan 1993, s. 17f). I have looked closer on these three factors and for
example the question of why some do not use libraries. The respondents in this
investigation have a positive opinion of library services, and the use of libraries varies
between one time per year to two three times a month. This investigation also showed
that the librarian understands the respondents' question and that the librarian most of the
time is seen as competent.
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1. Inledning

”Biblioteken har en tradition och ett unikt kunnande när det gäller att
söka, värdera och sovra information. Denna form av kunnande
kommer att bli än viktigare och det är en utmaning för biblioteken att
forma sin verksamhet för att möta det växande informationsflödet.”

(Informationsteknologikommissionen 1995, s. 23f)

Det är vackert skrivet, men hur många i samhället anser att biblioteken har det
kunnandet och den traditionen? Det här är en stor och viktig fråga vilken jag har tänkt
försöka besvara åtminstone delvis. Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka vad
anställda på industriforskningsinstitut har för uppfattning och kunskap om bibliotekets
service. Den här gruppen arbetar med ett betydelsefullt område, nämligen forskning,
som i dagens samhälle spelar en alltjämt växande roll. Därför är deras attityder mot
bibliotek en intressant indikator om bibliotekets roll i den framtida
samhällsutvecklingen.

Idén till uppsatsämne fick jag redan julen 1998 och efter att ha tänkt fram och tillbaka
visste jag att det var vad jag ville undersöka. Anledningen till mitt val var att det är
väldigt intressant eftersom jag själv har tänkt inrikta mig på "informationsbiten" när jag
läser resterande poäng i utbildningen och sedan söker mig ut i arbetslivet.

Vid en jämförelse av de möjligheter som finns på ett bibliotek idag med för några år
sedan har mycket förändrats, idag erbjuds nya typer av tjänster. Jag tror att mycket av
det beror på Internet och den ökade informationsmängden. När det gäller tekniken är
förändring en viktig faktor (Thórstensdóttir 1998, s. 18f). Idag är ett bibliotek mycket
mer än överföring av ljud, text och bild och videokonferenser (Lönnerblad 1999). Det är
inte bara ett ställe att låna böcker på (Ibid.), utan möjlighet att surfa på Internet, skriva
något i ett ordbehandlingsprogram, söka i databaser eller på CD-ROM, och mycket
annat finns. Datorer innebär även möjlighet till inhämtande av information. Biblioteket
är också en plats för socialt umgänge och för att bara sitta och läsa. En av de nya
tjänster biblioteken kan erbjuda företag är avancerad informationssökning. Jag tror att
många anställda och även privat personer, inte känner till allt som ett bibliotek kan
erbjuda idag och jag är nyfiken på om det stämmer eller inte. Till exempel visar artikeln
"Biblioteksservice till företag - en studie av livsmedelsbranschen" (Berg 1994) på ett
projekt där det undersökts hur ett antal livsmedelsföretag använder bibliotek och söker
information. I projektet framkom att flera företag aldrig utnyttjade bibliotek för
dokumentanskaffning och vidare att kunskaperna om bibliotekstjänster var mycket
bristfälliga (Ibid., s. 77ff). Likaså har vi, under utbildningens gång, fått höra att många
företag inte vet vad en bibliotekarie har för kompetens idag.

1.1 Disposition

För att få uppsatsen mer lättöverskådlig och för att få en tydligare röd tråd återkommer
rubrikerna ”användning”, ”funktion” och ”bibliotekarien” i ett par kapitel. Under
”användning” avser jag att visa på användning av bibliotek samt dess tjänster och



service. Vidare ämnar jag att under ”funktion” berätta om hur biblioteksservice och
tjänster fungerar och under bibliotekarien om uppfattningen om bibliotekarieyrket.

I kapitel 2 definierar jag några centrala begrepp som förekommer i den här uppsatsen
och presenterar även teorier omkring attityd och attitydförändring samt ger en kort
presentation av vad industriforskningsinstitut är. Resten av kapitlet handlar om tidigare
undersökningar och forskning inom området.

I kapitel 3 beskriver jag undersökningens problemformulering. Både syfte och
frågeställning preciseras. Därefter tar jag upp de avgränsningar jag gjort i
undersökningen.

Kapitel 4. I metodavsnittet börjar jag att övergripande skriva om den metod jag valt och
hur jag tänkt. Jag går sedan igenom validitet och reliabilitet, lite kort om vad en
attitydundersökning är och hur man kan gå till väga när man gör en sådan samt om hur
jag gjorde urvalet. Därefter tar jag upp några förhållanden man bör tänka på vid
utformandet av en enkät samt hur jag gjort och tänkt när jag färdigställde enkäten och
undersökningen.

I kapitel 5 redovisar jag undersökningens resultat samtidigt som jag analyserar svaren.

Under kapitel 6 diskuterar jag resultatet av undersökningen. Jag tar även upp missar,
positivt och negativt, resultatets generaliserbarhet och jag kopplar till tidigare forskning,
syfte, problem och delar av metodavsnittet.



2. Bakgrund

2.1 Definitioner

Några termer som kan behöva förklaras är bibliotek, service, tjänst och
attityd/uppfattning. Ordet bibliotek förekommer ofta i det här arbetet och om inte annat
anges (till exempel forskningsbibliotek) menar jag bibliotek generellt sett.

Service, eller som jag ofta skriver biblioteksservice, är det biblioteken erbjuder, såsom
tjänster, medier, hjälp av bibliotekarie, utlåning av böcker et cetera. En service är något
som erbjuds och innefattar bland annat tjänster. En tjänst (här samma som
bibliotekstjänst) är något som görs, till exempel utlåning av böcker, fjärrlån eller
uppkopiering. Ett exempel på en service som innefattar en tjänst är tillgång till viss
litteratur. Servicen är att böcker finns tillgängliga på biblioteket och tjänsten att de, om
de inte är referensböcker, går att låna.

I och med den här uppsatsen har jag försökt att ta reda på anställdas attityd och
uppfattning, det vill säga deras känslor, åsikter och tankar om biblioteksservice och –
tjänster. En annan möjlig förklaring av attityd och uppfattning är en kombination av
känsla, tanke och handling (Granfors Wellmets 1997). Attityder styr ofta ens beteende
skrev Heinz Leymann (1984) och vad attityder är för något kan definieras på många
olika sätt, till exempel som värdeladdade föreställningar någon fått genom åren. Det
finns teorier kring attitydförändringar, en sådan är att försöka övertala människor att
ändra sin attityd och en annan teori är att tillämpa diskussioner som har som mål att ge
kunskap om det sätt varje människa agerar i olika situationer. En del teorier utmynnar i
att om en persons attityd om till exempel bibliotek ska förändras måste denne person få
veta mer om bibliotek för att kunna ändra sig och anledning till det är att attityd i de här
teorierna är knutna till den information personen har om biblioteket (Leymann 1984, s.
25ff).1

Industriforskningsinstituten är fristående aktörer, en viktig pusselbit i den svenska
industrins utveckling, och de förenar högskola och näringsliv. De svenska
industriforskningsinstituten fyller en viktig roll inom forskning och utveckling. Utifrån
konkreta industriella behov, i ett brett nätverk av företag och med ett oftast
tvärvetenskapligt perspektiv, arbetar instituten med målet att bidra till industrins
konkurrenskraft. Åttio procent av de svenska företagen innefattas i nätverket och varje
år arbetar instituten aktivt med ungefär 20.000 svenska företag. Det finns ett 30-tal
industriforskningsinstitut i Sverige, vilka sysselsätter mer än 2000 forskare och
verksamheten är till stordel kopplad till politiska mål och svensk välfärd. Instituten
bidrar till tre olika företeelser (förutom konkurrenskraftiga industriföretag): nya
arbetstillfällen, långsiktig kompetensutveckling och ökad export. När det gäller ny
teknik ligger de i frontlinjen, till exempel tekniköverföring, som är en lång process där
industriforskningsinstituten spelar en viktig roll. Även om den mesta verksamheten
gäller tillämpad Forskning och Utveckling i nära samarbete med industrin driver flera
institut en viktig långsiktig forskning och kompetensutveckling (Iris URL 2).

                                                          
1 Se mer om attityd under 4.1.2 Attitydundersökning



2.2 Tidigare forskning

2.2.1 Användning

Vilka källor används och hur ofta används de och biblioteken? Christian Bujan (1993)
skriver om en marknadsundersökning vid Handelshögskolans bibliotek där det framkom
att databaser och bibliotek är de mest använda informationskällorna, men att även
tidningar och tidskrifter är vanliga (Bujan 1993, s. 17f). Frågor som ställdes i Bujans
undersökning var bland annat om respondenterna under de senaste tolv månaderna, för
jobbets räkning, haft behov av att söka extern information, om de känner till att det
finns informationsdatabaser och databassökningstjänster och vad de tycker
kännetecknar en bra databassökningstjänst (Ibid. Bilaga 2).

Annika Hector och Maria Nygårds har i sin magisteruppsats (1997) undersökt vilken
roll biblioteket spelar i företags informationshantering (Hector, Nygårds 1997, s.3). I
några intervjuer framkom att företagsbiblioteket har som uppgift att ta fram information
som är bra för konkurrenskraften och att det är viktigt att biblioteket har en hög position
i företaget (Ibid. s.34ff, 50f). Facktidningar, information för långsiktigt planerande och
strategiska beslutstaganden, information om teknik, utveckling och produktion, var
kunder befinner sig och om offentligt regelverk är viktigt för företag. Det här framkom i
en undersökning av Eva Parking och Elisabeth Westlander (Parking, Westlander 1998,
s. 36ff). Långsiktigt planerande, strategiska beslut och information om teknik,
utveckling och produktion är information som är viktig för konkurrenskraften. Vidare i
Annika Hector och Maria Nygårds undersökning gjordes intervjuer med bibliotekarier,
chefer och användare. Två av cheferna uppgav att de använde biblioteket en till tre
gånger per vecka. En av dem säger vidare, om framtiden, att biblioteksanvändningen
kommer att minska på grund av att mer och mer går att få tag på över Internet (Hector,
Nygårds 1997, s. 34ff, 50f). Det här kan jämföras med svaren i en undersökning av
Malmsjö (1989) där det frågades om i vilken omfattning biblioteket används.
Majoriteten av respondenterna använde inte biblioteket ofta (Malmsjö 1989, s. 90). Eve
Ellerud (1975) nämner åtta kriterier vilka, om flera fanns på ett företag, borde ha lett till
anskaffande av ett bibliotek. Kriterierna gäller områden som att det finns mycket böcker
och tidningar, utspritt på företaget och som inte är överblickbara vare sig det gäller
inköp eller att hitta rätt information. Vidare hade kriterierna att göra med felaktiga
beslut grundade på dåliga beslut och utgifter på grund av arbete som en bibliotekarie
skulle kunna utföra billigare (Ellerud 1975, s. 5ff).

Sandra E. Ward skrev att det är viktigt att det finns bra verktyg tillgängliga för
slutanvändaren, det vill säga ett ”verktyg” som är lätt att använda, att det finns mycket
hjälp när så behövs, bra presentation, inga copyright eller nedladdnings problem och
möjlighet att beställa originaldokument vid sökning i en referensdatabas (Wood, Haig
1987, s. 56). Leverantören av information till ett företag behöver inte vara ett
företagsbibliotek utan kan till exempel vara folkbibliotek, akademiska bibliotek,
informationbrookers, databaser, the British library, centrala och lokala regerings
departement (Segbert 1988, s. 17ff).

Informationskällor kan delas upp i informella och formella (Malmsjö 1989, s. 11). I en
undersökning av Malmsjö framkom bland annat att majoriteten, vid särskilda
informationsbehov, använder informella källor (Ibid. s. 27) och för regelbundna behov
formella källor (Ibid. s. 77). De formella källorna är till exempel rapporter, arkiv,



tidskrifter, databaser och bibliografier (Ibid. s. 24). Om regelbundna behov är vanligare
än särskilda är resultatet jämförbart med en undersökning av Evelyn M Orminsky
(1991). Hon uppger att huvudkällor för den mest behövda informationen bland science
park companies var personliga kontakter, tidningar, tidskrifter, bibliotek och
information agents (Orminsky 1991, s. 35). En fråga i undersökningen var om vilken
typ av information respondenterna fick regelbundet och tidningar eller nyhetsbrev och
försäljnings- och marknadsföringslitteratur rankades högst av respondenterna (Ibid. s.
36). En liknande undersökning gjordes vid The Belasis Hall Thechnology Park (Philips,
J P H m.fl. 1995, s. 3). I Orminskys undersökning var bibliotek bland de källor som
användes mest och i Philips undersökning framkom att nästan hälften av respondenterna
skulle använda informationsservice regelbundet (Ibid. s. 16). Mer än hälften av
respondenterna uppgav i den undersökningen att de fått information om lagar
förordningar etc, en knapp tredje del använde företagsbiblioteket ofta och ännu färre
använde folkbiblioteket i Cleveland (Ibid. s. 18f). De mesta använda källorna var istället
tidningar, tidskrifter, utställningar och böcker (Ibid. s. 21).

Enligt Birgitta Bergfeldt (1985) är det inget nytt att folkbiblioteken hjälper företag med
information, under femtio- och sextiotalet var det ett intensivt samarbete på en del orter.
Dock lades den verksamheten ner på en del ställen under sjuttiotalet för att sedan få ökat
intresse, från kommunernas sida, igen under åttiotalet (Bergfeldt 1985, s. 17). I
Sölvesborg erbjöds företagen särskild företagsservice, det vill säga sökning i
DataArkivs databaser och en särskild hylla för litteratur för företag på biblioteket. Det
kan vara svårt att få överblick över marknaden eller skaffa adresser eller dylikt, så
istället för att bara bläddra på måfå i till exempel tidningar och tidskrifter skulle
företagen kunna vända sig till biblioteket (Blomberg 1986, s. 197f). Små och medelstora
företag utnyttjade, enligt Höglund och Persson (1985) ofta bransch- eller facktidskrifter,
leverantörsinformation och mässor respektive utställningar som. Undersökningar av
informationsanvändning har visat på individuella skillnader mellan olika personer med
lika arbete, exempelvis både högt och lågt användande av facklitteratur bland personer
som har grundläggande forskningsuppgifter (Höglund, Persson 1985, s. 77ff). I en
annan undersökning (Höglund, Persson 1984) visade det sig att fackböcker utnyttjades
någon gång per månad, leverantörstryck någon gång per år och tidskrifter aldrig av
personer som arbetar inom järn- och stålområdet (Ibid. s. 35). Bland mindre plastföretag
använder 54 procent ganska ofta facktidskrifter och 44 procent ganska ofta
leverantörstryck (Ibid. s. 54).

Maria Schröder (1991) skriver om en undersökning där det frågades om bland annat hur
ofta respondenterna använt en viss informationskälla. I undersökningen framkom att
vetenskapliga tidskrifter användes av 77 procent (Schröder 1991, s. 43ff). Det här säger
emot resultatet i en undersökning av Phil Barden och Ben Good (m. fl.). Där framkom
att vetenskapliga tidningar kommer på tredje plats och affärstidningar på sista.
Undersökningen, som gjordes bland 588 research managers och information officers,
visade att diskussioner med kollegor i firman och med externa personer istället räknas
som de källor med mest inflytande på forskningsprojekt (Barden, Good 1989, s. 5). I
Schröders undersökning användes böcker av 69 procent, det personliga biblioteket
respektive forskningsprogram av 57-58 procent och uppslagsverk mindre än tio procent
(Schröder 1991, s. 43ff). Det frågades även om vilken typ av information som
behövdes. Där uppgav majoriteten information om apparatur och instrument och allmän
teknisk information (Ibid. s. 49). I undersökningen framkom även att interna databaser,
externa biblioteks- och informationstjänster och lagar används mer inom statliga



forskningsinstitut än inom högskola, universitet och privata företag (Ibid. s. 62). En
fråga i undersökningen var om det finns något bibliotek på arbetsplatsen där viktiga
tidskrifter och handböcker lagras och utlånas. De flesta svarade att det fanns
företagsbibliotek och 39 procent använde det interna biblioteket varje månad, 28
procent varje vecka och 21 procent varje år. Majoriteten av respondenterna utnyttjar den
tidskriftscirkulation som finns på arbetsplatsen och nästan alla visste om att det gick att
fjärrlåna (Ibid. s. 67f). Undersökningens syfte var att ta reda på hur elektroniska
informations- och kommunikations tjänster ska utformas för att bättre stödja
informationsanskaffning inom energiforskning (Ibid. s. 1). I undersökningen ingick
cirka 113 respondenter (Ibid. s. 13).

Det är viktigt att alla system som används av en service organisation, som till exempel
ett bibliotek, är lika acceptabelt för sina användare som för personalen (Hyde 1988, s.
15). I en undersökning gjord för att granska det här frågades bland annat om
respondenterna använder vissa tjänster, hur ofta och vad som får dem att inte vända sig
till bibliotek. Svaren på frågan om varför de inte vände sig till biblioteket var till
exempel saknad av bilparkering, att det tar tid att ta sig dit, bibliotekarierna förväntades
inte klara av specialiserade frågor, att han/hon aldrig tänkt på biblioteket som en källa
för företagsinformation och att den tidigare erfarenheten var dålig. Andra kommentarer
som medföljde var att biblioteket användes som en sista utväg, behovet av snabba
korrekta svar vilket han eller hon saknade bevis för att biblioteket skulle klara av, alltid
fullt med folk och att personalen är griniga (Ibid. s. 45ff). I en undersökning vid Umeå
universitet (Höglund 1983) visade det sig att forskare som var bland de mest aktiva kan
avstå från att använda universitetsbiblioteket ofta och att biblioteksanvändande inte var
knutet till forskningsaktivitet (Ibid. s. 28). Majoriteten tyckte att biblioteket borde
besökas oftare och att tidsbrist hindrade dem från att använda biblioteket (Ibid. s. 30f).

2.2.2 Funktion

SIK (Institutet för livsmedelsforskning) har gjort en undersökning om hur ett antal
livsmedelsföretag inskaffar information och om företagsbibliotek i branschen kan möta
deras behov av biblioteksservice. Livsmedelsföretagen intervjuades om hur de använder
bibliotek och söker information. SIK ville pröva om branschvis biblioteksservice, med
rätt utbud av tjänster, skulle kunna komplettera företagens informationsförsörjning. De
företag som var med i projektet saknade eget bibliotek, men alla prenumererade på ett
antal tidskrifter. Flera av företagen använde sig aldrig av bibliotek för
dokumentanskaffning, dock utnyttjade två av företagen SDI (löpande
informationsbevakning) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Respondenternas kunskap om bibliotekens tjänster var mycket bristfälliga och ingen
kände till begreppet ”ansvarsbibliotek” (Berg 1994, s. 77ff). Enligt Ingrid Domeij var
många småföretagare passiva och okunniga om informationsanskaffning (Domeij 1987,
s. 6ff). 1997 genomförde Margareta Nelke (1998) en undersökning som bestod av
enkäter och intervjuer, vid nio företag. Det främsta syftet med enkäterna var att få fram
ett värde på informationen och intervjuerna syftade till att få fram en allmän bild av
informationshantering och bibliotekens roll i företaget. I motsats till SIK:s undersökning
hade fem av företagen eget bibliotek och personerna som intervjuades hade i allmänhet
bra kunskap om bibliotekets tjänster. Endast två av de sjutton intervjuade tyckte att
företagsbibliotek var onödigt att ha och de båda arbetade på företag där det inte fanns
något företagsbibliotek. Undersökningens frågor rörde sig om bland annat:



♦ ansåg de att det behövdes någon informationsplan för hantering av
omvärldsinformation.

♦ hur de fått vetskap om den använda informationen.
♦ vilka ett företagsbiblioteks prioriterade aktiviteter skulle vara.
♦ uppskatta hur stor del av omvärldsinformationen som kom via företagsbiblioteket.
♦ om företagsbiblioteket är till nytta (Nelke 1998).

Resultaten i SIK:s undersökning stämmer med vad Fiona Trott fick fram tolv år tidigare
(Trott 1986, s. 2f). Den undersökningen (enl. Riechel 1994) visade att den lokala
företagsvärlden, generellt sett, ofta inte var medveten om resurserna som finns. Det trots
att de ibland besöker eller ringer till biblioteket. Intervjuer gjorda med 43 företag visade
att företagsmänniskor saknar tillit till folkbibliotekens service på grund av:

♦ Att de tror att frågor efter teknisk information inte kan lösas med precision och
aktualitet eller inom efterfrågad tid.

♦ De föredrar att diskutera informationsbehoven med någon som är kunnig inom
deras område.

♦ Besök på biblioteket är nödvändigt bara när information inte är tillgänglig på annat
sätt.

Efterstudier har visat att de intervjuade var positivt förvånade över mängden
information som kan fås, över dess aktualitet och över hastigheten det plockas fram med
(Ibid. s. 70).

Ett sätt för bibliotek att börja ta reda på hur deras service och tjänster fungerar är att
ställa de frågor Rosemarie Riechel (1994) fick fram genom en undersökning där syftet
var att ta reda på utvecklingen av folkbiblioteks service till företagsvärlden. Om
majoriteten av svaren på följande frågor är bekräftande visar de på en framgångsrik
relation mellan folkbibliotek och företag. Frågorna är (Ibid. s. 1):

♦ Vet ni att folkbiblioteket erbjuder företagsinformation och referensservice?
♦ Är personalen intresserade av alla era informationsbehov?
♦ Svarar den information ni får presenterad för er på era frågor?
♦ Levereras de data som är fram sökt för er på bra vis?
♦ Litar ni på biblioteket som en pålitlig och effektiv källa för information?

Genom att ställa ovanstående frågor är bibliotekarierna på god väg med insamling av
nödvändiga bevis för bestämmande om de fungerar som en första källa av information
för den särskilda gruppen. Kvalitativ och kvantitativ analys av bland annat användarnas
attityd, användning av resurser och service, personalens attityder och användarnas
uppfattning av bibliotekets tjänster, är nödvändigt för att definiera vad service till
företagsvärlden borde vara. Det är vanligt att tro att allt är bra, att servicen är effektiv
och på ett riktigt sätt fyller informationsbehoven. Men resultatet av ett sådant tänkande
blir att många folkbibliotek inte får en stor företagsrelaterad användarkrets. Personer i
företagsvärlden är inte gynnade om de ej känner till bibliotekets resurser och tjänster
(Ibid. s. 1f).



Några myndighetsspecifika studier av informationsförsörjningen och dess villkor har
genomförts inom statskontorets metodprojekt ”Information som resurs”
(Informationsförsörjningens villkor 1990, s. 5). På tre olika statliga organisationer
gjordes studier om informationsförsörjningen och dess villkor, fyra frågor som präglat
undersökningen var:

♦ ”Vilka olika informationsbehov finns det i de studerade verksamheterna?”
♦ ”Vilken betydelse har olika informationskällor vid anskaffning och användning av

information?”
♦ ”Vilka faktorer i verksamheten anger villkor för utformning av

informationsförsörjningen?”
♦ ”Biblioteket inom en organisation, hur bör det fungera för att kunna utgöra en

relevant verksamhetsresurs?”

Organisationerna som undersöktes var Statens naturvårdsverk, Flygtekniska
försöksanstalten, och Vattenfall. I denna undersökning var det inte bara
informationsförsörjningen som studerades utan även sammanhang och sakverksamhet
(Ibid. s. 13). I undersökningen, som grundar sig på 145 intervjuer, framkom att de
prestationer en organisation kan utföra, till stor del är beroende av personalens
kunskaper och färdigheter och när det gäller informationsförsörjningen är personalens
kvalifikationer en viktig del (Ibid. s. 20). I första hand väljer respondenterna muntlig
information när det gäller problem eller beslut och skriftliga om de vill vidga sina vyer
eller följa nyheter (Ibid. s.17). Undersökningen fick fram att det är viktigt för bibliotek
att utveckla rätt tjänster för användarna (Ibid. s.22).

Attityder om bibliotekstjänster och service kan även ha att göra med den allmänna
upplevelsen av biblioteket. Jan Holmquist fick genom en enkel enkät (1987) fram en
fingervisning om att många anser bibliotek trista och fantasilösa. Han anser att
upplevelsen av bibliotek inte bara ligger i det fysiska utan även i att kunden måste få en
känsla av status, komfort och välbefinnande. Saker som lokalens utformning och
personalens attityd och kunskap påverkar. Orsaken att biblioteken upplevs som tråkiga
är enligt Holmquist att delar av servicen är i en mognadsfas. Det här problemet kan
lösas genom att biblioteken ökar användningsområdet, söker nya målgrupper, gör
kvalitetsförbättringar och stil- och designförändringar av tjänsten och ändrar
marknadsföringen (Holmqvist 1987, s. 306). Det här kan göras genom att se på vilka
bibliotekets uppgifter är. Men enligt Holmquist undersökning påverkar även
personalens kunskap användarnas attityder. Nils-Gösta Vannerberg (1997) tror, om
kunskap blir den viktigaste tillväxtfaktorn, att alla som plockar fram, generar och vakar
över kunskap kommer vara de viktigaste aktörerna. Han säger vidare att
bibliotekstjänster, teknik och affärsutveckling i och med detta kommer bli viktiga
faktorer. Bibliotekariens / informatikerns (även så kallade gate-keepers) viktigaste
uppgift blir att omvandla, sammanställa och ge rätt information i rätt mängd. De här
personerna bör även vara förtrogna till exempel med industribranschen och dess olika
informationskällor (Vannerberg 1997. s. 117ff). Hur ställer sig då bibliotekarien till att
ge små och medelstora företag information? Biblioteken var positiva men efterfrågan
svag (Domeij 1987, s. 6ff). Hur kan biblioteken bli mer attraktiva och använda?
Lösningen kan ligga i mer marknadsföring och att föra fram fördelarna med biblioteken,
till exempel mängden material och information på en och samma plats. Det kan även
finnas nackdelar som att biblioteken har dålig kännedom om företaget (Ibid. s. 6ff).



I Christian Bujans undersökning visade sig stor täckning, snabbhet och hög
tillgänglighet vara egenskaper som ansågs speciella, även uppdatering av databaser
ansågs viktigt av några respondenter (Bujan 1993, s. 17f). I en av intervjuerna i Annika
Hector och Maria Nygårds undersökning framkom att kunskaperna i organisation av
information, indexering och att kunna ge snabba svar är viktigt (Hector, Nygårds 1997,
s.34ff, 50f). Vid en annan intervju uppgavs omvärldsbevakning och tillgång till relevant
information som viktiga uppgifter (Ibid. s. 63). Det här stämmer med vad Eve Ellerud
(1975) skrivit, att när en anställd hade ett problem och vände sig till biblioteket var hans
eller hennes behov att få relevant information (Ellerud 1975, s. 5).

Det finns andra undersökningar som även de fått fram en del negativa kommentarer.
Fredrik Hammar har i en undersökning (1989) bland tekniker på SKF Enginering &
Research B.V fått fram en del argument om bibliotekets bestånd och service. Det var
argument som till exempel att bokbeståndet var för litet och för gammalt, att det inte
fanns tid för service och bibliotekskatalogen skulle vara mer lättåtkomlig. Hammars
undersökning visade även att kollegor, intern information, interna möten respektive
seminarier och bibliotek var de mest använda källorna för information. Teknikernas
kunskap om biblioteksservice var bra, ungefär två tredjedelar av respondenterna svarade
att de hade god kännedom om bibliotekets service. (Hammar 1989, s. 12ff).

Martin Brooks (1988) talade om några principer som leverantörer av information startar
utifrån. De tre principer som är mest relevanta i jämförelse med den undersökning jag
har gjort är att standarden har ökat och att högre kvalité och bättre service krävdes
(Brooks 1988, s. 273).

1998 gjordes en enkätundersökning2, internt på IFP (Institutet för Fiber- och
Polymerteknologi), om informationsavdelningen. Deras affärsidé är, att med
kompetenser inom teknik/FoU som bas, erbjuda kundanpassade tjänster i syfte att stödja
kundens utveckling och därmed stärka industrins konkurrenskraft. Frågorna som
ställdes i undersökningen var uppdelade i olika områden: Biblioteket allmänt,
Referensarbete, Rapporter – riktad grundforskning delprogram P. Frågor ställdes om
biblioteket uppfyller kravet som referensbibliotek, om det är svårt att hitta i biblioteket,
om de får den hjälp de behöver, hur de tycker tidskriftscirkulationen och
utlåningsrutinerna fungerar, hur de tycker biblioteket ska fungera år 2000, om de får
beställda referenser i rimlig tid, om de vill kunna göra databassökningar själva och om
de får den hjälp de behöver med att färdigställa sina rapporter med mera. Majoriteten
tycker biblioteket kan ge dem den hjälp de behöver, de får den hjälp de behöver att hitta
böcker och artiklar och att det är bra att artiklar kopieras och skickas ut så fort de
kommer till IFP. Vidare anger majoriteten att det är svårt att hitta i biblioteket. Svar som
gavs på de öppna frågorna i undersökningen rörde bland annat följande områden:

♦ själv kunna söka i bibliotekets kataloger
♦ bättre information om utlånade böcker
♦ litteraturbevakning
♦ större möjlighet till egna sökningar

                                                          
2 Jag ringde till IFP (Institutet för Fiber och polymerteknologi) för att höra om de ville vara med i min
enkätundersökning. Jag fick svaret att de hade gjort en sådan undersökning internt året innan (det vill
säga 1998) men att om jag ville så skulle jag kunna få använda mig av den. Det blev bestämt att jag skulle
åka dit och träffa honom nästa dag. Vid mitt besök där fick jag välja vilka papper från undersökningen jag
ansåg mig kunna ha nytta av.



♦ begränsande av antalet tidskrifter
♦ hjälp med kopiering
♦ större intranät
♦ översiktskarta i biblioteket
♦ underlätta sökning i bokkatalog
♦ alltid kompetent hjälp vid behov (IFP 1998)

De krav en praktiker ställer på information är att den ska vara snabb, lättillgänglig, helst
konkret och bearbetad. Det är inte populärt med mycket läsning eller om det är i
abstrakt form (Westberg 1983). För att den person som tillhandahåller
informationsförsörjning ska veta vilka tjänster han eller hon ska erbjuda är det lämpligt
att se till företagens personella och ekonomiska resurser. (Palmgren 1985, s. 16ff).
Huvudlinjen i småföretagsdelegationens rapport (Engman 1998) är bättre information åt
båda hållen. Delegationen anser att staten, genom Nutek, ska ha ansvaret för ett
Internetbaserat informationssystem, som till exempel finns på biblioteket. Ur detta
informationssystem ska företagen, dygnet runt, lätt kunna få fram information om vilka
regler som gäller eller genom länkar ta sig till olika myndigheter, som ett företag kan
behöva kontakt med. Bland förslagen till regeringen var den viktigaste punkten en
attitydförändring, vilken innebär att statliga och kommunala myndigheter måste lära sig
se småföretagen som sina kunder (Ibid.). För att säga något om vad jag själv tycker,
(även om det inte är min uppgift här) tror jag att det här kan vara en viktig del av
relationen mellan företag och bibliotek på så vis att biblioteken borde bli mer
specialiserade och inriktade mot de företag som ska kunna använda biblioteket.
Företagen å sin sida borde därigenom bli mer medvetna om den nytta de kan ha av
biblioteket och attityderna och användningsfrekvensen borde då vara bli bättre. I en
undersökning, där Sirkka Westberg var projektledare (1983) fanns behov av enkla
effektiva informations/lagringssystem och enkla bibliotekssystem, till exempel
basbibliotek för företag och förmedlande organisationer. Dessa system med både intern
och extern information ska ha sin grund i respektive verksamhets specifika
arbetsuppgifter och behov. En del av respondenterna ansåg att hjälpmedlen för
informationssökning är alltför biblioteksorienterade och att informationshjälpmedlen
överbetonar de traditionella bibliotekens användbarhet och betydelse för
informationsinhämtning. Vid utvecklingsfonden i Västerbottenslän finns ett bibliotek
vilket en av de intervjuade hade ansvar för. Han eller hon uppgav att en enklare svars
och hänvisningsservice till de företag som ringer upp eller besöker fonden utfördes med
hjälp av bland annat bibliotekets samlingar. De här intervjuerna gjordes med personer
vid Västsvenska handelskammaren i Göteborg, utvecklingsfonderna i Gävleborgs,
Kopparbergs, Stockholms och Västerbottens län samt personer vid forsknings- och
kontaktsekretariatet vid Luleå Tekniska högskola och Umeå universitet (Westberg
1983).

2.2.3 Allmänt

När information om forskning ges till personer som i yrket kan behöva forsknings
resultat kan benämningen att ge nyttjarinformation användas. Det fungerade på slutet av
1970-talet bra inom jordbruks och byggnadsområdet (Utredningen om
nyttjarinformation 1983, s. 5f). Ett välutrustat bibliotek, mer rätt utbildad personal,
fackexperter för olika områden och resurser för teknik utveckling är funktioner som bör
finnas för att informationssöknings- och dokumentationsarbete för mindre och



medelstora företag ska fungera. Det visar erfarenheter från högskolan i Luleå (Ibid. s.
42). På 1970-talet var kompetensen för att söka och tillgodogöra sig vetenskaplig
information hos de anställda på företag skiftande, hos majoriteten tyvärr dålig. Om
informationen erbjudits dem i lämpligt bearbetat skick skulle de kunnat tillgodo gjort
sig av den, men bristande kapacitet hindrade. (Ibid. s. 75). Med små och medelstora
företag menas företag med max tvåhundra anställda (Ibid. s. 140).

Kari Marklund skriver (1983) att ett problem med brister i informationssystem kan lösas
genom lättbesökta, lokala bibliotek som kan erbjuda kvalificerad service inom teknik
och ekonomi. Problemet med brister bestod av att storstadsregionerna var favoriserade
(Marklund 1983, s. 16). Det här framkom i en försöksverksamhet som hade syftet att ta
reda på regional informationsförmedlings förutsättningar (Ibid. s. 1).

Information och dokumentation är viktiga delar i till exempel beslutsprocesser då den
som ska göra ett beslut behöver exakt rätt information för att kunna göra de bästa
besluten. Här kan biblioteken erbjuda sin service och sina tjänster i och med att mycket
information kan hämtas från traditionell biblioteks service (Ljungberg 1985, s. 17ff).
Alla håller inte med om att biblioteken ska ge företagsservice. Med dagens
kommunikationsteknik och nätverk finns möjligheten att skapa databaser och utforma
system som gör att användaren kan hitta den information han eller hon önskar
(Warnerbring 1996/97, s. 8). Var kommer då bibliotekarien in? I en allt snabbare takt
kommer information och kunskap omsättas och då kommer det att vara viktigt att kunna
kritiskt granska och värdera information (Ibid. s. 9). Dessutom är människor vana att gå
till biblioteket för att få information, i alla fall enligt den svenska
folkbildningstraditionen (Grönlund, Gylling 1998/99, s. 5).

Hans I Holm skrev om företagsbiblioteket vid AB Hässle i Mölndal (1991) och han
uppgav att synen på biblioteket kunde sammanfattas i några olika punkter. Bland annat
att biblioteket var öppet även om personalen inte var där och att det var där de
strategiska samlingarna fanns (Holm 1991, s. 60). På företagsbibliotek på Volvo i
Göteborg (Sedig 1991) var alla böcker på biblioteket registrerade i en gemensam
databas som fanns tillgänglig över Volvos datanät, ett hundratal tidskrifter var även de
indexerade. Fjortontusen lånades och kopierades varje år och av dessa var ungefär
tretusen fjärrlån, vidare blev det uppemot sjuhundra informationssökningsuppdrag per
år ( Ibid. s. 63f). Scaniabibliotek har mer än tusen tidskrifter och de flesta böckerna är
sökbara i deras system och placerade hos användarna (Brundin 1990, s. 93). Stefan
Nordlund skrev (1993) att han tycker det är viktigt att kunna sitta och bläddra i nya
tidskrifter och att ha tillgång till olika böcker (Nordlund 1993, s. 70). Veronica Strid
skrev (1978) att det är viktigt var biblioteket är beläget, men hon fortsätter med att säga
att i stora företag som finns i flera länder är det mindre viktigt, där hålls kontakten med
biblioteket per telefon eller internpost eller dylikt (Strid 1978, s. 4f). Morton F. Meltzer
skrev i början 1970-talet (1970) att en informationscentral på ett företag nu längre inte
bara var en förvaring av information utan att de var viktiga för industrin, även kvaliteten
på informationen var viktig (Meltzer 1970, s. 9, 12). Användaren utnyttjar helst enkla
källor, till exempel att prata med en arbetskamrat. Det här sättet att få tag på information
kan ta längre tid än ett besök vid informationscentralen då det kanske inte räcker med
att prata med en arbetskamrat. Om informationscentralen eller biblioteket inte den
efterfrågade informationen fås i tid kan den komma att sakna värde, vidare kan det här
och informationens relevans vara avgörande för om informationscentralen får vara kvar
(Ibid. s. 35, 44, 94f).



Phil Holmes talar om (The Informationsbussiness 1991) ”information provider” och
beskriver det som den som publicerar eller är upphovsman till informations produkter
eller service. Vidare använder han termen informationsmäklare (”information brokers”)
som en organisation som köper eller på annat sätt skaffar information från
upphovsmannen och gör informationen tillgänglig till den egentlige användaren (Ibid. s.
69-70). En annan förklaring är att informationsmäklaren är en person eller organisation
som, på begäran, söker svar på frågor genom att använda alla tillgängliga källor och
som är i ett företag för egen vinning (Crawford 1988, s. 1).

Termen special bibliotek ges olika definitioner, många anser att termen står för bibliotek
som arbetar med speciella kunder, exempelvis industri- eller forskningsorganisationer
(Mason 1991, s. 3). Vidare kan information uppfattas antingen som en tilläggs suport
service eller som en biprodukt. Tillhandahållande av bibliotek är exempel på en tilläggs
suport service (Ibid. s. 28).

Liten sammanfattning

För att lite kort och snabbt sammanfatta tidigare forskning har det visat sig att det både
finns företag där kunskapen om bibliotek är dålig och där den är bra. Företagsvärlden
kan också vara omedvetna om de resurser som finns och sakna tillit till biblioteken
bland annat på grund av att de tror att frågor efter teknisk information inte kan lösas
med precision och aktualitet eller inom efterfrågad tid (Riechel 1994, s. 70). Oavsett hur
stort eller litet företaget är behövs exakt rätt information för att kunna göra de bästa
besluten (Ljungberg 1985, s. 17ff). Vilka tjänster och källor som används varierar lite:

• Informella källor är vanligast vid särskilda informationsbehov och formella
källor vid regelbundna behov (Malmsjö 1989, s. 27, 77).

• Små och medelstora företag utnyttjade bransch- eller facktidskrifter,
leverantörsinformation och mässor respektive utställningar som källor (Höglund,
Person 1985, s. 77ff).

• Även aktiva forskare kan avstå från att använda universitetsbibliotek ofta och att
biblioteksanvändande inte var knutet till forskningsaktivitet (Höglund 1983, s.
28).

• Fackböcker utnyttjades någon gång per månad, leverantörstryck någon gång per
år och tidskrifter aldrig av personer inom järn- och stålindustrin (Höglund,
Person 1984, s. 35).

Övergripande är bibliotekens uppgift är att ta fram information som är bra för
konkurrenskraften och att de som arbetar på biblioteken har bra kunskaper i
organisation av information och indexering finns, att snabba svar, tillgång till relevant
information och omvärldsbevakning kan ges (Hector, Nygårds 1997, s. 63). I snabbare
takt kommer kunskap och information att omsättas och då är viktigt att kritiskt granska
och värdera information (Warnerbring 1996/91, s. 9). Människor är vana att gå till
bibliotek för att få information enligt den svenska folkbildningstraditionen (Grönlund,
Gylling 1998/99, s. 5).



3. Syfte och problemprecisering

Syftet med den här undersökningen är att, genom en attitydundersökning, ta reda på vad
anställda vid industriforskningsinstitut har för uppfattning om bibliotekets service.

Tidigare forskning har visat att anställdas kunskap om de tjänster biblioteken erbjuder
är bristfällig (Berg 1994, s 77ff). En annan undersökning visade att den lokala
företagsvärlden generellt sett inte är medveten om de resurser som finns, även om de
ibland besöker bibliotek. Samma undersökningen visade att företagsmänniskor saknar
tillit till folkbiblioteken (Riechel 1994, s. 70). Vidare framkom i undersökningen att
personer i företagsvärlden inte är gynnande om de är omedvetna om biblioteks resurser
och tjänster (Ibid. s. 1f). Margareta Nelke (1998) har gjort en undersökning som visade
att de respondenterna i allmänhet hade bra kunskap om bibliotekets tjänster, vidare
visade undersökningen att fem av de nio medverkande företagen hade företagsbibliotek
(Nelke 1998). Men även om kunskaperna om bibliotekstjänster är bra betyder det inte
att alla använder bibliotek ofta. Anders Malmsjö (1989) har genom en undersökning fått
fram att majoriteten inte använder bibliotek ofta (Malmsjö 1989, s. 90). Användning av
bibliotek är en intressant faktor och värd att undersöka ytterligare. När det gäller att
studera anställdas uppfattning och attityd till biblioteksservice är det viktigt att inte
glömma att se till vilka informationskällor som används eller känns till och vilka
egenskaper som är viktiga. Christian Bujan (1993) har i en undersökning fått fram att
databaser, bibliotek, tidningar och tidskrifter är ofta använda informationskällor.
Viktiga egenskaper var tillgänglighet, snabbhet och högtäckning (Bujan 1993, s. 17f).
Det är tre intressanta faktorer som jag har tittat närmare på i den här undersökningen.

En annan fråga som är intressant att undersöka närmare är varför en del inte använder
sig av bibliotek. Det kan vara orsaker som att det saknas bilparkering, att
bibliotekarierna inte förväntas klara specialiserade frågor eller att det tar tid att ta sig dit
(Hyde 1988, s. 45ff). Biblioteken kan även ses som trista och fantasilösa (Holmqvist
1987, s. 306). Av de här undersökningarna utfördes några i Sverige och några i bland
annat USA och jag anser att det här visar på att företags uppfattning om bibliotek och
biblioteks service är ett område som kräver fler undersökningar. Mycket av det som de
ovan nämnda undersökningarna fått fram fick mig att bli mer intresserad av hur
situationen ser ut nu, är resultaten samma eller liknande? Idag erbjuder dessutom
biblioteken många fler tjänster än de gjorde för bara fem till tio år sedan. Jag tror att
många inte känner till alla de tjänster ett bibliotek kan erbjuda idag och att kunskapen
och uppfattningen om bibliotek hänger samman med utnyttjandet av det. Jag är nyfiken
på om det stämmer eller inte.

3.1 Problemformulering

I den här undersökning har jag följaktligen valt att studera företags uppfattning om
biblioteksservice och den fråga jag utgick från var:

”Vilken uppfattning har anställda vid industriforskningsinstitut om bibliotekets
service?"



För att lättare kunna besvara detta indelade jag den i följande mer specifika
frågeställningar:

♦ Vad har de anställda för åsikt om bibliotekets service och tjänster?
Till exempel de hur hög de anställda anser att relevansen av en tjänst är.

♦ Använder de anställda sig av något bibliotek och / eller bibliotekets
tjänster? Två av kärnfrågorna när jag vill få veta de anställdas attityder är om de
nyttjar ett, flera eller inget bibliotek och vilka tjänster de använder eller känner till.
Även om de inte använder bibliotek borde de ändå ha en uppfattning om vilka
tjänster som erbjuds.

♦ Vad är de anställdas uppfattning om bibliotekarieyrket? Jag vill inte få reda på de
anställdas åsikter om bibliotekarierna som personer eller utseende utan
uppfattningen om yrket. Det här är relevant eftersom bibliotekarierna är en stor del
av bibliotekets service

3.2 Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa undersökningen till Svenska industriforskningsinstitut, som är
aktiva inom Forskning och Utveckling (FoU). Just nu pågår en mängd forskning inom
olika områden. Forskning och utveckling är ett område där biblioteken borde vara till
mer nytta, än vid till exempel ett litet företag som inte alls sysslar med det, i och med att
forskning om och utveckling av något är informationskrävande. De institut som ingår
den här undersökningen finns inom områden från datorer och mediateknik till skog,
vatten och metallforskning.

Undersökningen syftar inte till att få fram något svar som är representativt för alla
företag, utan att få en fingervisning om verkligheten inom ett område. Urvalet jag gjort
är inte slumpmässigt utan ett bekvämlighetsurval. Jag var inte intresserad av enbart
användare, utan ville få en övergripande bild av hur attityderna kan vara och jag riktade
därmed enkäten så att även icke-användare skulle kunna svara. Jag har sedan
sammanställt, redovisat, analyserat och diskuterat de framkomna svaren för att få svar
på mitt problem och ge en bild av förhållanden i samtiden. Jag tror en nackdel med
attitydundersökningar är svårigheten att inte få med fördomar. Om några av svaren i den
här undersökningen är fördomar vet jag inte, men jag anser att attityder till stor del kan
vara det.



4. Metod

Valet av metod är en av de grundläggande hörnstenarna i de flesta former av arbete. När
jag påbörjade denna undersökning var en av mina första frågor vad jag ville veta och
vad som var viktigt för mig? Jag ville veta vad människor tyckte om bibliotek och det
kändes viktigt att få fram information som kunde ge inblick i hur verkligheten kan se ut.
En dylik inblick kan vara bra av flera orsaker, till exempel att inte bara ha teoretiska
texter som kunskapskälla i mitt kommande yrkesliv, utan att även ha praktisk erfarenhet
med sig och möjlighet att försöka dela den med andra. För att få fram det hamnade
attityd och uppfattning i fokus. Nästa steg var att definiera den målgrupp som kändes
mest relevant. Redan från början fanns företag med i bilden och branschen forskning
och utveckling kom jag fram till redan tidigt. Efter att ha utfört ett bekvämlighetsurval
var slutresultatet 43 respondenter.

Därnäst kommer metodval och eftersom jag fokuserade mig på attityder och
uppfattningar föll attitydundersökning in naturligt. Jag valde enkät som metod i första
hand, på grund av att det går att nå fler respondenter, men trots det kan jag inte säga att
resultatet gäller för någon större grupp i och med att undersökningen bara innefattar 43
respondenter. Min tanke var från början att ge ut enkäter till ett visst antal och eventuellt
gå djupare med någon genom en intervju för att kunna ge ett fullgott svar på
undersökningens syfte och problemställning. När jag fått in enkäterna ansåg jag att
någon intervju inte behövdes eftersom materialet täcker in och besvarar mitt syfte och
min problemställning. Jag har, precis som min intention, fått fram en fingervisning om
hur verkligheten är. Vad jag vill veta är vad de anställda på olika
industriforskningsinstitut har för attityd till, bild av och uppfattning om bibliotekets
service.

4.1 Övergripande

Vid utförandet av en undersökning finns några saker att tänka på. Det gäller till exempel
reliabilitet, validitet, om det är en strukturerad undersökning eller vad en
attitydundersökning är och vad som menas med det.

En första företeelse att ha i åtanke är vilka för- och nackdelar den valda metoden
medför. Till exempel kan respondenterna ha lättare att ge tid till en intervju medan
enkäter kan innefatta fler och det ansåg jag viktigast för den här undersökningen.

Granskningar kan vara mer eller mindre strukturerade och jag anser att den här
undersökningen är strukturerad med mindre strukturerade inslag. En strukturerad
undersökning innebär att formuleringen på frågorna är konstruerade på förhand och
likaså svarsalternativ som respondenten ska välja emellan. Vid en ostrukturerad
frågeundersökning kan formuleringen på frågorna variera efter situation och svaren ges
verbalt. Vilken metod som ska användas beror antingen på syftet med arbetet eller på
hur många den omfattar. (Bäck, Halvarson 1992, s. 87ff). Den här undersökningen är
strukturerad eftersom: den inte omfattar så många personer, alla frågorna är formulerade
i förhand, samt har frågor med fasta svarsalternativ och mindre strukturerad genom de
öppna frågorna. Vid en standardiserad frågeundersökning ställs samma frågor till alla
respondenterna (Lundahl, Skärvad 1982) och i den här undersökningen fick alla samma



frågor. Syftet med standardisering är att kunna kvantitativt bearbeta svaren (Ibid.) och
få fram en viss typ av data. Jag har fått fram data som är jämförbara med varandra och
med andra undersökningar samt som visar på hur verkligheten kan vara.

4.1.1 Validitet och reliabilitet

I den här undersökningen är antalet respondenter relativt lågt, vilket gör att validitet och
reliabilitet blir viktigare för resultatet eftersom felmarginalen är mindre. Materialet
(enkätsvar) och metoden (enkät) är viktigt för både validiteten och reliabiliteten. Om
jag, via enkäten, fångat in svar som inte besvarat problemställningen (det jag avsåg att
mäta), om enkätens utformning gjort att alla inte kunnat svara (omständigheter) eller om
svaren inte är pålitliga är reliabiliteten och validiteten dålig på grund av brister i min
metod och mitt material. Jag har, genom att lämna ut en väl bearbetad enkät och genom
att jämföra resultatet med andra undersökningar försökt göra mitt bästa för att undvika
sådana fel och för att uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet.

"Validitet är mätinstrumentets förmåga att mäta det som det avser att mäta" (Bäck,
Halvarson 1992, s. 66). Efter att ha jämfört olika frågor med varandra, analyserat och
diskuterat anser jag att jag inte utelämnat någon del jag tänkt undersöka och heller inte
observerat mer än jag avsåg. Därigenom anser jag att enkäten mäter det den avser och
att jag inte har något exklusivitetsfel eller inklusivitetsfel (Ibid. s. 67). I den här
undersökningen börjar enkäten med lättförståeliga, korta frågor knutna till
undersökningens syfte eftersom frågornas ordning har betydelse för validiteten
(Rombach 1998).

Den andra vanliga kvalitetsaspekten är reliabilitet, det vill säga mätningen påverkas inte
av vem som utför den eller av omständigheterna den sker under (Lundahl, Skärvad
1982). I och med att jag inte kan säga något om vilka omständigheter respondenterna i
den här undersökningen svarat under försökte jag utforma enkäten så att även de med
lite tid skulle kunna svara. Reliabilitet visar om man har mätt det man vill mäta och om
informationen är pålitlig (Holme, Solvang 1997). Resultatet i den här undersökningen är
rimligt även om något kan vara överraskande. Jag tycker att svaren på de frågor som går
att ställa mot varandra, vid en jämförelse dem emellan, visar på att svaren är pålitliga
och tillförlitliga och på att jag mätt det som avsågs. Svaren stämmer även överens där
jag tycker att de rimligen borde och vice versa.

4.1.2 Attitydundersökning

”En attitydundersökning är ett sätt att kvantifiera fakta- och värdefrågor som annars är
mycket svåra att bedöma”(Granfors, Wellmets 1997, s. 3). En attitydskala bygger på ett
flertal frågor eller påståenden, som tillsammans ska kunna ge ett fylligare mått med
bättre mätprecision än enskilda frågor. Om en person håller med om ett påstående eller
en fråga på listan är det troligt att han eller hon även instämmer med de påståenden eller
frågor som kommer där efter, förutsatt att efterföljande frågor handlar om samma
förhållande. För att undvika en eventuell påverkan av föregående fråga är enkätfrågorna
är något blandade (i den mån det är möjligt) Jag ville heller inte att respondenterna
skulle låta bli att svara på grund av en alltför tidskrävande enkät. En del forskare anser
att attityder över huvud taget inte kan mätas, andra säger att man egentligen inte vet vad



man får fram när man studerar attityder eller att det är meningslöst, eftersom det knappt
ger någon vägledning för att kunna förutsäga individens beteende.(Wärneryd 1993). Det
kan vara svårt att avgöra vad som är en attityd och inte. Antingen hålls en konkret nivå
med attityd definierat utifrån konkreta specificeringar eller en allmän nivå där
begreppen är definierade med utgångspunkt i generella tendenser (Ibid.). En risk med
attitydundersökning är att respondenterna kan ”ljuga ihop” eller ta en attityd när han
eller hon egentligen inte har någon. Det här problemet hänger samman med att
attitydundersökningar kan uppfattas som ett intelligenstest (Rombach 1998). Med de här
nackdelar i beaktande anser jag att det är möjligt att i alla fall få fram information som
kan ge en fingervisning om verkligheten.

Det finns två sätt att ställa attitydfrågor: frågor som besvaras nekande eller jakande och
frågeformulär där respondenterna ombeds ta ställning till ett påstående. Används för
många påstående satser kan respondenterna tröttna, glömma påståendet och därav svara
på måfå. Dylika svar är inte särskilt tillförlitliga (Trost 1994).

De händelser man försöker samla in åsikter om är ofta på ett invecklat sätt
sammanvävda med andra händelser och det är svårt att ha överblick över allt som
hänger samman (Wärneryd 1993). Det är ytterligare en anledning till att jag har frågor
som går att ställa mot varandra. Preciserade frågor kan styra associationerna i en
särskild riktning och därmed få människor att mer entydigt tänka på speciella
förhållanden medan mer allmänna frågor inte styr på samma sätt. (Ibid.) I enkäten har
jag både specificerade och något mer allmänna frågor på grund av att jag vill försöka gå
in något djupare istället för bredare. Till exempel:

”Vilka av följande tjänster använder du dig av eller känner till att biblioteket erbjuder?”
(fråga 4)

Den här frågan är mer specificerad eftersom jag till den här uppgav sju preciserade
svarsalternativ (ex. låna/läsa böcker).

”Jag får/skulle få hjälp tillräckligt snabbt”
(fråga 13)

Det här andra exemplet är mindre specificerat än det första i och med att
svarsalternativen här är den femgradiga svarsskalan helt enig till helt oenig.

4.2 Urval

Jag valde att inrikta mig på företag inom forskning och utveckling. I och med att det
finns många företag inom det här området ansåg jag att datainsamling efter ett
slumpmässigt urval skulle bli svårt att genomföra då undersökningen kunde blivit för
stor. Jag började urvalet med att välja en bransch, nämligen industriforskningsinstitut.
Min målgrupp blev således de anställda på industriforskningsinstituten och för att ta
reda på vilka institut som finns sökte jag på Internet. På Nuteks hemsida3 hittade jag en
förteckning över Svenska industriforskningsinstitut, innehållande 24 stycken4. Min

                                                          
3 NUTEK, närings- och teknikutvecklingsverket, är en myndighet för frågor som rör näringslivets
utveckling (http://www.nutek.se/)
4  990713



tanke var att fem företag och minst 25 respondenter skulle ingå i undersökningen (minst
fem respondenter per institut). Därefter hade jag tänkt välja de första fem från listan där
någon ville medverka, helt utan tanke på vilket institut eller dess geografiska plats. När
jag kontaktade instituten var det svårt att få tag på rätt personer, det vill säga personer
som ville eller kunde deltaga. Härmed blev jag tvungen att låta fler institut ingå och inte
lika många deltagare på varje. Resultat blev en till tio respondenter per
industriforskningsinstitut, varav tre skulle dela ut vidare bland sina arbetskamrater. Det
här resulterade i att jag fick tillbaka 43 enkäter och bland dessa var 25 män, 13 kvinnor
och fem som inte uppgett kön. Jag har valt att inte göra en jämförelse mellan mäns och
kvinnors svar på grund av det olika antalet män och kvinnor, jag ville inte riskera att ge
en orättvis bild av verkligheter.

Om antalet respondenter är litet, vilket det är i den här undersökningen, finns ingen
anledning att använda slumpmässigturval (Bäck, Halvarson 1992, s. 94f). Exempel på
icke-slumpmässigt urval är bekvämlighetsurval och strategiska urval (Trost 1994) och
jag valde bekvämlighets urval. Det innebär att de respondenter som anses lämpliga
väljs, de som kan eller bör tas med (Ibid.). Jag valde bekvämlighetsurval på grund av
svårigheten med att få tag på personer som ville eller kunde vara med. Jag blev tvungen
att ta de jag kunde.

Vid bortfall får antalet svar inte understiga 60-80 procent. I den här undersökningen är
situationen annorlunda eftersom jag fick tillbaka fler svar än jag hoppats på, vilket i sin
tur har lett till att jag inte kan tala om bortfall annat än på enstaka frågor, så kallat
partiellt bortfall. Med andra ord kan orsaken till partiellt borfall vara frågans
formulering, hos respondenten, mätmetoden eller samverkan här emellan. Om partiella
borfallet är högt ligger felet antagligen hos frågan. Är felet hos respondenten kan det
vara så enkelt som glömska eller att frågan upplevdes för känslig (Japec 1997. s. 20). I
den här undersökningen är det partiella bortfallet lågt, det saknas bara enstaka svar på
fem frågor, förutom den respondent som bara svarat på tre frågor. Det låga partiella
borfallet har inte inneburit någon betydande skillnad för resultatet.

4.3 Enkäten

"Tänk på att svaren på en fråga kan påverkas av vilken eller vilka frågor som ställts
nyligen. I enkäter kan även omedelbart följande frågor påverka svaren på en tidigare
fråga."(Patel, Tibelius 1987) I en enkät kan tre olika typer av frågor urskiljas, nämligen

♦ Frågor med fasta svarsalternativ
♦ Frågor med påståenden att ta ställning till
♦ Öppna frågor

Det är fullt möjligt att blanda dessa tre, men frågor med påståenden är det som i första
hand är förknippat med en attitydenkät. Ett frågeformulär innehållande frågor med fasta
svarsalternativ lämnar ingen möjlighet för respondenten att ge kommentarer, vilket
öppna frågor gör (Human, URL 1). I enkäten (se bilaga 3) utnyttjar jag möjligheten att
blanda frågor med fasta svarsalternativ, frågor med påståenden och öppna frågor för att
få ut mer av enkäten.



Vid utformningen av de fasta frågornas svarsalternativ bör det antingen vara jämt antal
alternativ eller ett mittenalternativet som inte är värdeneutralt. Nackdelen med ett
värdeneutralt mittenalternativ är (Burell 1993) att resultatet kan vara mindre
sanningsenligt. Till exempel kan en del respondenter kan välja mittenalternativet för att
spara tid (inte ta upp tid med att tänka efter men ändå svara något), men självklart finns
personer som inte har någon åsikt om en viss fråga. Mittenalternativet till frågorna med
påståenden är i den här undersökningen ”tveksam” vilket inte är helt värdeneutralt
eftersom det har mer tyngd än ”vet inte”. Jag anser att en respondents som svarar
”tveksam” är osäker, medan han eller hon inte har någon åsikt om det valda alternativet
är ”vet inte”. Fasta svarsalternativ ska vara uttömmande och endast ett alternativ ska
vara möjligt att välja (ömsesidigt uteslutande) (Bäck, Halvarson 1992). För att ta ett
exempel från den här undersökningen går det inte att vara ”enig” och ”helt enig” på en
och samma gång. Eftersom det i enkäter inte finns någon möjlighet för respondenten att
fråga om han/hon inte förstår frågan och inte heller, för intervjuaren, finns möjlighet att,
genom följdfrågor, ta reda på om respondententen har förstått frågan rätt (Ibid. s. 92)
har jag försökt förklara det jag ansåg behövdes i ett följebrev till enkäten (Bilaga 2).

Frågor om ”hur ofta” (frekvensskattningar) ställer stora krav på respondentens minne
och minnesfel är en orsak till avvikelser från de riktiga svaren (Wärneryd 1993, s. 152).
Uteslutning kan bli följden av glömska och effekterna kan vara att antalet tillfällen
minskar om tidsintervallet ökar och frekvenser som sker sällan kan överskattas och
(Ibid. s. 144ff). I en undersökning om frekvensskattning framkom att studier där sådan
görs med bara minnet har låg kvalitet (Ibid. s. 154). Genom att ha jämfört svaren i den
här undersökningen med varandra och med andra undersökningar anser jag att svaren är
trovärdiga.

4.4 Genomförande

Efter att ha bestämt vad jag skulle undersöka och hur började jag utforma enkäten. Jag
valde att blanda fasta frågor, frågor med påståenden och öppna frågor. De fasta
svarsalternativen är på en femgradig skala, ”helt oenig”, ”oenig”, ”tveksam”, ”enig” och
”helt enig” (1-5 omräknat i siffror).

När jag i början avgränsade undersökningen minskades möjligheten att göra en bredare
granskning och utifrån de förutsättningarna försökte jag genom att innehållsmässigt
koncentrera frågorna till funktion, användning och upplevelse (med funktion avser jag
hur biblioteksservice och tjänster fungerar, användning avser om användningen av
bibliotek och dess tjänster och upplevelse syftar till hu biblioteket och dess service och
tjänster upplevs) gå in något på djupet utan att göra en för stor undersökning.

Jag ville veta vad både de som använder och inte använder bibliotek har för uppfattning
om biblioteksservice och tjänster. För att få fram det formulerade jag frågorna så att alla
kan svara på samma frågor, som till exempel fråga 10 visar: ”Jag har/tror jag kan ha
användning av bibliotekets service”. Nackdelen är att jag inte kan säga om
respondenterna vet eller tror, men jag anser att även tror är en attityd. Frågan om hur
ofta respondenterna använder bibliotek lät jag vara öppen och delade upp först i
efterhand på grund av att det var svårt att veta vilka teman jag annars borde haft. På
fråga två och fyra, om vilka bibliotek och tjänster respondenterna använder sig av, valde
jag några olika svarsalternativ och gav även möjlighet att skriva till andra alternativ.



Frågorna om vilka bibliotek respondenterna använder och om de har ett eget bibliotek
på företaget (fråga två och tre) kan ha betydelse för resultatet av de andra frågorna.

Den färdigställda enkäten testade s på några personer för att se hur den fungerade.
Resultatet blev en del ändringar på grund av att enkäten var lite svår att förstå, till
exempel formuleringar som kunde tolkas på flera sätt. I November 1999 skickade jag ut
enkäten med vanlig post till en del och som en bifogad fil i e-post till resterande
personer. När jag kontaktade instituten frågade jag vilket som var lämpligast. Med
enkäten skickade jag ett följebrev (se bilaga 2) som förklarade vem jag är, syftet med
enkäten, varför jag ville att de skulle svara, lite förklaringar till själva enkätens
utformning och frågor och hur de kunde nå mig. De som skulle dela ut vidare fick ett
särskilt följebrev medskickat (bilaga 1). Jag sammanställde svaren i Excell och använde
mig vid redovisning och analys av tabeller och medelvärden (Bäck, Halvarson 1992, s.
109). Eftersom jag har använt mig av siffrorna 1-5 som helt oenig till helt enig ligger
medelvärdena på en skala av 1,00 till 5,00 och ju högre desto mer positiv kan man säga
att respondenternas attityd och uppfattning om bibliotek är.



5. Redovisning och analys

I det här kapitlet kommer resultatet av undersökningen att framföras. Redovisningen
sker efter några övergripande teman och under dem är frågorna uppdelade efter
innehåll. I tabellerna jag tar hjälp av vid redovisningen av resultatet uppger jag antalet
respondenter både i procent och ”styck” (st). Temana är utformade efter
problemställningen och de är, följande:

1. Användning – som täcker in hur ofta, vilket bibliotek, och vilka tjänster som
används, om biblioteket erbjuder tjänster och service som är användbara för
respondenterna och varför biblioteket används eller inte.

2. Funktion – här under redogörs för om tjänsterna uppfattas som lättillgängliga,
fungerande, relevanta, om ens behov uppfylls, om de får hjälp tillräckligt snabbt och
hur pålitligt biblioteket är som källa.

3. Bibliotekarien – under den här rubriken redogörs för om bibliotekarien anses kunna
ge effektiv hjälp, väsentlig och pålitlig information, om frågorna förstås och om de
kan få den hjälp de behöver.

Respondenterna i undersökningen arbetar med forskning och utveckling på
industriforskningsinstitut. Materialet består av 43 respondenter varav fem stycken som
inte uppgav kön, bland de resterande 38 är 25 män och 13 kvinnor. Alla utom en
respondent har uppgett att de använder biblioteket och tyvärr har denne enda inte svarat
på mer än fråga ett till tre och har därför bara räknats med på de frågor han svarat.
Totalt sett är majoriteten av respondenterna eniga och minoriteten helt oeniga med
påståendena (se vidare i kapitel 6). Skillnaden mellan oeniga och helt oeniga är inte
stor, inte heller mellan tveksamma och helt eniga.

5.1 Användning

Första frågan (se tabell 1) jag ställde rörde hur ofta respondenterna använde sig av något
bibliotek i arbetet. Nästan hälften av respondenterna uppger att de använder biblioteket
mindre än tio gånger per år, ungefär en tredjedel mellan elva och trettio gånger och ett
fåtal fyrtio, femtio, respektive hundra gånger per år. Det här visar på en bra spridning,
alltifrån att respondenterna bara använder biblioteket någon enstaka gång per år till flera
gånger i månaden.

Tabell 1
0 ggr/år 2 % (1 st)

.1-10 ggr/år 44 % (19 st)
.11-30 ggr/år 35 % (15 st)
.30-50 ggr/år 12 % (5 st)

>51 ggr/år 7 % (3 st)
Summa 100 % (43 st)

Fråga 1:  ”Hur ofta använder du
dig av bibliotek i arbetet?”  St =
antal respondenter. Frågan var
öppen och delades upp i
efterhand



Vid en jämförelse med svaren på frågan om varför de använder eller inte använder
bibliotek (fråga 23) är det breda intervallet i användning inte överraskande. Där har
många svarat att de använder bibliotek eftersom det är mycket information på ett ställe
som är relevant, lättillgänglig och snabbt och enkelt att få tag på. Att majoriteten
använder bibliotek mindre än tio gånger per år får inte någon förklaring av de negativa
kommentarerna.

En förklaring till majoritetens relativt låga användning kan fås av svaren på frågan om
vad som kan få dem att använda biblioteket mer (fråga 24). Majoriteten av svaren rör
områden som kan vara ganska relevanta och avgörande för användning av bibliotek, till
exempel kommentaren ”Närmare till biblioteken. Bättre sökmöjligheter via Internet”.
Om avståndet till bibliotek är långt och sökmöjligheterna via Internet är bra kan
användningen öka genom att biblioteket lättare kan nås från det egna kontoret. I
samband med statistik nämns ofta genomsnittliga värden. I den här undersökningen
använder majoriteten biblioteket i genomsnitt, uträknat efter majoritetens användning på
högst trettio gånger per år eller mindre, allt från en gång per år till två tre gånger i
månaden.

Tabell 2
Område + -
Via Internet 2 1
Tydligare information om vad biblioteken kan 1
Läge på biblioteket 1
Mycket lättillgängligt, relevant, på ett ställe 7
Lag o förordning 1
Biblioteket som informationskälla 2
Beställningsmöjligheter av litteratur 2
Tillhandahållande av databaser 3
Tillgång till tidningar/tidskrifter 4
Biblioteket - en självklarhet 1
ej komplett och ålderdomliga böcker 3
Ej behov eller tid av bibliotek 2
Summa 22 8
Fråga 23 : ”Kan du nämna någon anledning eller
motivering till varför du använder/inte använder
bibliotek”  summerade efter tema. + markerar positiva
kommentarer och – negativa. Öppen fråga som jag i
efterhand har delat in i olika områden.

Anledningarna och motiveringarna till varför respondenterna använde eller inte använde
bibliotek var flera och olika, som exemplen nedan visar. Mer än hälften av
respondenterna har svarat på den här frågan och svaren var både negativa och positiva
(tabell 2).

”De tidskrifter (vetenskapliga) jag är intresserad av finns bara på bibliotek. Jag har inget
alternativ.”
”Omfattningen av litteratur. Att köpa är inte ekonomiskt försvarsbart”
”Avståndet gör att jag inte använder mig av ett flertal bibliotek, till exempel
universitetsbiblioteket, statsbiblioteket”
”Böckerna är ålderdomliga”
”Det är det absolut smidigaste sättet att få tag på artiklar”
”Självklart för mina projekt och min forskning”



Kommentarerna är både övergripande och detaljrika. Det ger en bredd i kommentarerna
som jag inte riktigt väntat mig. Majoriteten av kommentarerna är positiva. Tre
respondenter har nämnt att biblioteket inte är komplett, till exempel kommentaren
”Biblioteket har inte all information, men det vore orimligt att kräva”. Att bara tre av
fyrtiotre uppgett att biblioteket inte är komplett tror jag kan tyda på att resterande
respondenter antingen inte förväntar sig mer eller nöjer sig med det som är på
biblioteket och hämtar resten av den information de behöver på andra ställen. Några av
kommentarerna gällde sökningar via Internet och de var både positiva och negativa och
en del av dem säger emot varandra. Två kommentarer som visar på både positivt och
negativt är ”…Kort beskrivning av bok eller rapport underlättar sökning och ger
relevant information snabbt…” och ”Snabbare sökningar via Internet…”. Den första
kommentaren visar på att sökningar via Internet ger snabb information och den andra att
respondenten vill ha snabbare sökningar.

Vad kan få respondenterna att använda biblioteket mer? (fråga 24) Mer än hälften av
respondenterna svarade på den här frågan och flera av dem uppgav olika förklaringar
(tabell 3) Många av kommentarerna rörde sökmöjligheter, fjärrlån,
beställningsmöjligheter och en del berörde servicen, till exempel:

”Större säkerhet i datasökningar att all väsentlig information hittas”
”Ordentlig märkning i Libris av att boken är ref. ex.”
”Sökprofiler för mina huvudområden”
”Bättre hjälp med att skaffa relevant information”
”Mer service inriktade bibliotekarier”

En del kommentarer får mig att tro att det bibliotek respondenten besöker kanske bara
är sena med att skaffa till exempel Internet eller att de kanske inte har råd att anställa
fler så att de kan ha mer öppet.

Tabell 3
Område: st
Modernare/relevantare litteratur 3
Externa sökmöjligheter över Internet/intranät 6
Fjärrlån/beställning över Internet/email 5
Enklare sökverktyg/mer support vid sökning 3
Mer information om biblioteket 5
Mer och bättre service 3
Öppet tider 3
Billigare kopiering 1
Tillgänglighet/närhet 5
Sökprofiler/bevakning 2
Fler databaser 1
Större säkerhet i sökningar 1
Informationskonsulter 1
Summa 39
Fråga 24: . Svaren på fråga 24 ” kan du nämna något
som skulle få dig att använda biblioteket mer?”
sammanfattade. Öppen fråga som jag i efterhand
delade in i olika områden

Vilka bibliotek använder respondenterna sig av? (fråga 2) Två av de 42 respondenterna
som använder bibliotek har inte svarat här. En intressant synvinkel är hur många av



respondenterna som använder ett bibliotek och hur många som använder flera. Det är
nästan lika många som bara vänder sig till ett bibliotek som vänder sig till fler, det
skiljer bara 5 % (45 – 55%). Det är inte förvånande att majoriteten vänder sig till
forskningsbibliotek (se tabell 4) eftersom de arbetar inom forskning och utveckling.
Men att däremot bara lite mer än hälften använder företagsbibliotek när hela 81 procent
uppger att de har ett bibliotek på företaget kanske kan få förklaring i och med de två
kommentarer som medföljde frågan om de har ett eget bibliotek (fråga3), förutsatt att de
gäller för fler än bara respondenterna som nämnt dem. Kommentarerna var ”Mycket
begränsat utbud” och ”ej så fungerande”. Tolv av de respondenter som svarade ja på
frågan om eget bibliotek på företaget (fråga 3) har inte kryssat för företagsbibliotek på
frågan om vilka bibliotek de använder (fråga 2). Vidare har en av de respondenter som
svarade att de inte har ett eget bibliotek på företaget (fråga 3) uppgett att han eller hon
använder företagsbibliotek (fråga 2). Tolv stycken använder med andra ord inte det egna
biblioteket och en respondent använder antagligen ett annat företags bibliotek. Givetvis
är det möjligt att fler av respondenterna gör samma sak.

Tabell 4
Fråga 3 Fråga 2 st

Företagsbibliotek 58 % (23 st)
Ja 81 % (35 st) Forskningsbibliotek 63 % (25 st)

Folkbibliotek 5 % (2 st)
Annat 10 % (4 st)
Företagsbibliotek 3 % (1 st)

Nej 18 % (8 st) Forskningsbibliotek 20 % (8 st)
Folkbibliotek 3 % (1 st)
Annat 3 % (1 st)
Summa: (65 st)

Fråga 2:  ” Jag använder mig av (i arbetet)”
Fråga 3:  ”Vi har ett eget bibliotek på företaget”

De som uppgav ”annat” på frågan om vilka bibliotek de använder (fråga 2) nämnde
universitetsbibliotek, Internet, andra institut och databaser via Internet. Vidare på frågan
om eget företagsbibliotek (fråga 3) svarade nästan två tiondelar att de inte har ett eget
företagsbibliotek på företaget där de arbetar.

Tabell 5
Fråga 4 Databaser 85 % (36 st)

Tidningar/tidskrifter 98 % (41 st)
Information om lagar förordningar etc 26 % (12 st)
Låna/läsa böcker 81 % (34 st)
Läsa i uppslagsböcker 62 % (26 st)
Kontakt och hjälp av bibliotekarie 55 % (23 st)
Fjärrlån 64 % (27 st)
Annat 14 % (6 st)
Summa (205 st)

Fråga 4:  ”Vilka av följande biblioteks tjänster använder du dig
av eller känner till att biblioteken erbjuder?”

För att gå närmare in på vad respondenterna vet eller tror om bibliotek frågade jag vilka
bibliotekstjänster de använder sig av eller känner till att biblioteket erbjuder? (fråga 4)
Nästan alla respondenterna svarade att de använder eller känner till tidningar och eller



tidskrifter och mellan 80 och 90 procent databassökningar och låna eller läsa böcker.
Vidare uppgav knappt två tredjedelar fjärrlån och läsa i uppslagsböcker medan ungefär
hälften kontakt med och hjälp av bibliotekarie. Mer än hälften av respondenterna
svarade information om lagar och förordningar etc och majoriteten använder, eller
känner till, databassökningar, tidningar/tidskrifter och låna/läsa böcker. Ungefär en
tredjedel uppgav att de brukar använda eller känner till andra tjänster:

- Kopiering - Cirkulering av innehållsförteckning i
tidskrifter
- Beställning av kopierade artiklar - Bokinköp
- CD-utlåning - Talböcker

Även här kan jag koppla till några av kommentarerna på frågan om varför de använder
eller inte använder sig av bibliotek (fråga 23), nämligen: ”snabbt och enkelt sätt att få
önskade artiklar angående resultat i forskningsverksamhet bland annat”. Den här
kommentaren anser jag kan motivera den höga siffran på användning eller kännedom
om tidningar och/eller tidskrifter. Andra kommentarer från samma fråga som går att
koppla hit är ”Omfattningen av litteratur. Att köpa är inte ekonomiskt försvarsbart” och
”Böckerna är ålderdomliga”. De här två är lite motsägelsefulla (den första är för
biblioteksanvändning, genom ekonomiska orsaker, och den andra emot på grund av
böckernas ålder) men de kan ge en förklaring till varför inte alla använder eller känner
till låna/läsa böcker. Om böckerna är ålderdomliga är de nog inte så ofta relevanta. De
här och några andra av kommentarerna tycker jag förstärker tilliten till svaren på frågan
om vilka tjänster de använder eller känner till att biblioteket erbjuder (fråga 4). Flera av
respondenterna har nämnt olika tjänster som motivering till varför de använder eller inte
använder sig av bibliotek och ett annat exempel än böcker ger kommentaren:
”Vetenskapliga tidskrifter som bara finns där…”

Tabell 6
Fråga helt enig enig tveksam oenig helt oenig summa medel

8 36% (15 st) 52% (22 st) 12% (5 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 100 % (42 st) 4,24

10 45 % (19 st) 48 % (20 st) 7% (3 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 100 % (42 st) 4,24
Fråga 8:  "Biblioteken erbjuder/tror jag erbjuder tjänster jag kan använda mig av"
Fråga 10: "Jag har/tror jag har användning av bibliotekets service". St= antal respondenter

Jag frågade i enkäten om biblioteket erbjuder tjänster de kan använda sig av (fråga 8,
tabell 6). Majoriteten är positivt inställda, helt eniga och eniga till påståendet. De sista
tolv procenten tvekar. Att majoriteten är positiva anser jag stärker trovärdigheten av
resultaten på frågan om vilka tjänster respondenterna känner till eller använder sig av
(fråga 4). Jag frågade även om de har eller tror sig ha användning av bibliotekets service
(fråga 10). Svaren stämmer bra överens med frågan om biblioteket erbjuder tjänster
respondenterna kan använda sig av (fråga 8), för precis som på den frågan är de flesta
positiva. Dessutom är ungefär lika många av respondenterna eniga som helt eniga och
endast sju procent är tveksamma. Medletalet på de båda frågorna är högt, nämligen
4,24. Eftersom service innehåller tjänster tycker jag inte det är konstigt att svaren är så
pass lika.



5.2 Funktion

För att gå lite djupare frågade jag om respondenterna anser att de tidningar och
tidskrifter biblioteket erbjuder är relevanta för dem (se fråga 5, tabell 7). Nästan alla
svarade på frågan om vilka tjänster de använder eller känner till (fråga 4) att de
använder tidningar och tidskrifter och övervägande delen av dem är helt eniga och eniga
om att tidningarna och tidskrifterna är relevanta. Så få som 2 procent svarade helt oenig
och de resterande respondenterna tvekar. Eftersom biblioteken prenumererar på
tidningar och tidskrifter finns alltid nya och fräscha nummer. Relevansen hos tidningar
och tidskrifter har troligen att göra med om innehållet är relevant. Om biblioteken inte
prenumererar på tidningar och tidskrifter är risken att nyaste numret inte alltid finns och
relevansen skulle kanske därmed vara sämre.

Tabell 7
Fråga Helt enig Enig Tveksam Oenig Helt oenig Summa Medel

5 43 % (18 st) 43 % (18 st) 12 % (5 st) 0 % (0 st) 2 % (1 st) 100 % (42 st) 4,24

6 21% (9 st) 64 % (27 st) 12 % (5 st) 3 % (1 st) 0 % (0 st) 100 % (42 st) 4,05

7 21 % (9 st) 52 % (22 st) 24 % (10 st) 2 % (1 st) 0 % (0 st) 100 % (42 st) 3,93

9 27 % (11 st) 36 % (15 st) 32 % (13 st) 2 % (1 st) 2 % (1 st) 100 % (41 st) 3,83

11 31 % (13 st) 40 % (17 st) 29 % (12 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 100 % (42 st) 4,02
Fråga 5:  De tidningar och tidskrifter biblioteket erbjuder är/tror jag är relevanta för mig”  Fråga 6:  ” De
tjänster biblioteket erbjuder fungerar/tror jag fungerar bra”  Fråga 7:  ” De bibliotekstjänster jag
använder/känner till är lättillgängliga”  Fråga 9:  De tjänster (databaser, mikrofilm etc) biblioteket
erbjuder är tidsenliga”  Fråga 11:  ”Den service och de tjänster biblioteket erbjuder har bra standard.
St står för

Jag frågade respondenterna om de anser att tjänsterna biblioteket erbjuder fungerar bra,
är lättillgängliga, tidsenliga och om standarden är bra (se tabell 7 fråga 6,7,9 och 11).
Majoriteten av respondenterna har gett positiva svar och majoriteten är eniga på alla
utom frågan om tjänsternas tidsenlighet (fråga 9). Där svaren är mer jämt fördelade, det
skiljer inte lika mycket mellan helt enig, enig och tveksam. Dessutom är det den enda av
de fyra frågorna där någon är helt oenig med påståendet. De här siffrorna anser jag kan
tyda på att lättillgängligheten av tjänsterna är viktigast för hur de fungerar och att hur
tidsenliga de (databaser, mikrofilm etc) är spelar en mindre roll. Medeltalen ger en
annan bild i och med att de är utspridda mellan 3,83 och 4,05. Jag vill snarare säga att
servicen och tjänsterna oftare fungerar bra och har bra standard än att de är tidsenliga
eller lättillgängliga.

Tabell 8
Fråga Helt enig Enig Tveksam Oenig Helt oenig Summa Medel

12 31 % (13 st) 48 % (20 st) 17 % (7 st) 2 % (1 st) 2 % (1 st) 100 % (42 st) 4,02
13 26 % (11 st) 40 % (17 st) 33 % (14 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 100 % (42 st) 3,93
14 49 % (20 st) 41 % (17 st) 5 % (2 st) 5 % (2 st) 0 % (0 st) 100 % 41 st) 4,34
19 31 % (13 st) 62 % (26 st) 7 % (3 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 100 % (42 st) 4,24

22 8 % (3 st) 69 % (29 st) 19 % (8 st) 0 % (0 st) 5 % (2 st) 100 % (42 st) 3,37
Fråga 12:  ”Relevansen hos den information jag skaffar/kan skaffa på biblioteket är hög”  Fråga 13:  Jag
får skulle få hjälp tillräckligt snabbt”  Fråga 14:  ”Biblioteket är ett bra ställe att skaffa information på”
Fråga 19:  ”Biblioteket är en pålitlig källa för information”   Fråga 22:  ” Mina behov uppfylls/kan uppfyllas
av biblioteket” . St=antalet respondenter.



Jag frågade även hur respondenterna anser att relevansen är hos den information de
skaffar eller kan skaffa på biblioteket (fråga 12). Svaret här är överensstämmande med
frågan om servicen och tjänsterna biblioteket erbjuder har bra standard (fråga 11). På
båda frågorna är respondenternas svar mest positivt. Medeltalen visar att respondenterna
är exakt lika positiva till båda frågorna och att frågorna stämmer med varandra tycker
jag gör svaren mer tillförlitliga. Jag anser att relevansen hänger samman med standarden
i och med låg relevans ofta kan medföra att standarden upplevs sämre. De flesta
respondenterna anser även att biblioteket är ett bra ställe att skaffa information på (fråga
14) och att biblioteket är en pålitlig källa (fråga 19). De här två frågorna går väl att
ställa mot varandra och att de stämmer överens anser jag stärker resultatets trovärdighet.
Medeltalen på de här två påståendena är bland de högsta. De visar att biblioteket för det
mesta är ett bra ställe att skaffa information på och nästan lika ofta en pålitlig källa.

Får respondenterna hjälp tillräckligt snabbt? (fråga 13). De flesta av respondenterna
anser att de får det, mellan 26-40 procent av respondenterna är vardera helt eniga, eniga
och tveksamma till påståendet (tabell 8). Däremot är svaren på frågan om deras behov
uppfylls eller kan uppfyllas av biblioteket något mindre positiv (fråga 22). Majoriteten
här är eniga och en knapp femtedel är tveksamma. Att respondenterna får hjälp
tillräckligt snabbt är mer säkert än att deras behov uppfylls.

5.3 Bibliotekarien

Jag började med att fråga om bibliotekarien förstår deras frågor (fråga 15). Majoriteten
av respondenterna är eniga och lite mer än en femtedel är tveksamma. De resterande är
helt eniga. De här svaren är ungefär lika fördelade som på frågan om respondenterna
upplever bibliotekarien som kompetent (fråga 18), vilket de flesta gör. Här är dock
fördelningen mellan helt enig och tveksam mer jämn, 17 respektive 15 procent mot 14
respektive 24 procent. Att de här två frågorna är så pass lika vad gäller svarens
fördelning över svarsskalan tycker jag gör svaren mer pålitliga. Om bibliotekarien är
kompetent borde hon kunna förstå deras frågor. Medlen ligger båda strax under 4,0
vilket inte är bland de högsta men det är i alla fall ganska högt med tanke på att
medeltalen på många av de andra frågorna är på ungefär samma nivå.

Tabell 9
Fråga Helt enig Enig Tveksam Oenig Helt oenig Summa Medel

15 14 % (6 st) 60 % (25 st) 10 % (24 st) 2 % (1 st) 0 % (0 st) 100 % (42 st) 3,86
16 31 % (13 st) 36 % (15 st) 31 % (13 st) 2 % (1 st) 0 % (0 st) 100 % (42 st) 3,95
17 20 % (8 st) 54 % (22 st) 24 % ( 10 st) 2 % (1 st) 0 % (0 st) 100 % (41 st) 3,9
18 17 % (7 st) 66 % (27 st) 15 % (6 st) 2 % (1 st) 0 % (0 st) 100 % (41 st) 3,98
20 14 % (6 st) 58 % (24 st) 26 % (11 st) 2 % (1 st) 0 % (0 st) 100 % (42 st) 3,83
21 24 % (10 st) 52 % (21 st) 22 % (9 st) 2 % (1 st) 0 % (0 st) 100 % (41 st) 3,98

Fråga 15 :”Bibliotekarien förstår/skulle förstå mina frågor”  Fråga 16 :” Bibliotekarien visar/skulle visa stort
intresse för mina behov”  Fråga 17: ” Bibliotekarien kan ge mig den hjälp jag behöver”  Fråga 18: ” Jag
upplever bibliotekarien som kompetent”  Fråga 20: ” Den hjälp jag får/skulle kunna få från bibliotekarien är
effektiv”  Fråga 21:”Bibliotekarien ger mig/skulle kunna ge mig väsentlig information". St=antal
respondenter.

Kan bibliotekarien ge respondenterna väsentlig information (fråga 21) eller den hjälp de
behöver (fråga 17)? En av respondenterna har inte svarat på de här två frågorna. Av
svaren att döma är de flesta respondenterna positivt inställda. Med andra ord är det nog



möjligt att säga att de för det mesta får väsentlig information och den hjälp de behöver.
När det gäller om bibliotekarien visar intresse för deras behov (fråga 16) är svaren mer
jämt fördelade. Cirka en tredjedel vardera är helt enig, enig och tveksam.

Ungefär tre femtedelar av respondenterna är eniga om att den hjälp de får eller skulle
kunna få av bibliotekarien är effektiv (fråga 20). Vidare är 26 procent tveksamma

5.4 Slutsats.

Vad gäller min problemställning och dess underfrågor anser jag att de anställda har en
positiv uppfattning om biblioteksservice. Deras åsikt om bibliotekets service och
tjänster tycker jag visar att tjänsterna fungerar mer eller mindre bra och är mer eller
mindre lättillgängliga, relevanta tidskrifter och tidningar finns och att databaser och
mikrofilm som erbjuds för det mesta har bra standard. Relevansen hos information från
biblioteket är enligt de flesta mer eller mindre hög. Majoriteten är positiva till att
biblioteket är en pålitlig källa och ett bra ställe för information, dock är respondenterna
inte lika positiva till om deras behov kan uppfyllas av biblioteket. Biblioteket används
allt från en gång per år till två tre gånger i månaden. Vidare använder eller känner de
flesta till att biblioteket erbjuder tidningar och/eller tidskrifter, låna och/eller läsa böcker
och tillgång till databaser. De flesta respondenterna är eniga eller helt eniga till att
biblioteket erbjuder tjänster eller service de kan använda sig av. Hur är då
respondenternas uppfattning om bibliotekarieyrket? Bibliotekarien är för det mesta
effektiv och förstår respondenternas frågor och klarar av att ge väsentlig information
och den hjälp respondenterna vill ha. Bibliotekarien anses för det mesta som kompetent.

Medlen på frågorna med påståenden är relativt höga och det anser jag tyder på en i alla
fall ganska positiv attityd till biblioteket. Kort sagt får de anställda för det mesta det de
vill och har användning av bibliotek. Medlen ligger mellan 3,74 som lägst och 4,34 som
högst, och medianen av medlen är 3,98.



6. Diskussion

Här diskuterar jag det som redovisades i kapitel fem och generaliserbarheten av
resultatet. Jag har anknutit till tidigare forskning/till bakgrunden, mitt syfte, min
problemställning och delar av metodavsnittet. Jag ger även tankar kring fortsatt
forskning inom det här området. För att varje läsare lättare ska kunna se tillbaka till
redovisningskapitlet använder jag mig, i möjligaste mån, av samma teman och
uppdelning. Här tillkommer några delar, bland annat om positivt, negativt och missar.

Bilden av vad de anställda på industriforskningsinstitut har för uppfattning om / attityd
till bibliotek är mer positiv än jag förväntat mig. Medeltalen på frågorna med
påståenden ligger relativt högt (mellan 3,74 och 4,34, totala skalan är från ett till fem).
Även användningen av biblioteket var högre än jag förväntat mig.

Det kan hända att den positiva attityden har att göra med att respondenterna arbetar
inom området Forskning och Utveckling, som gör att de behöver mycket information?
Tidigare undersökningar har visat att livsmedelsföretag hade bristfälliga kunskaper om
bibliotekens tjänster (Berg 1994, s. 77ff) och att den roll biblioteket spelar i
informationsförsörjningen i företaget underskattas (Nelke 1998). Vid en jämförelse
mellan de resultaten och denna undersökning verkar anställda på
industriforskningsinstitut vara mer positiva än anställda på livsmedelsföretagen. Denna
skillnad mellan olika områden kan dessutom tillstyrkas med att många av
respondenterna i en undersökning vid Umeå universitet hade positiv attityd till
biblioteket. En del av respondenterna i den undersökningen var forskare och resultaten
stämmer överens med svaren i den undersökning jag har gjort. Personer som arbetar
eller studerar vid ett universitet, liksom anställda vid industriforskningsinstitut, kanske
är i större behov av information, nåbar via biblioteket, än anställda vid andra företag
eller organisationer. Men för att vara säker skulle det krävas att det här undersöks inom
olika branscher. Respondenternas attityd och uppfattning ligger enligt medeltalen runt
enig, vilket är ett bra och positivt resultat.

6.1 Användning

Majoriteten av respondenterna använder biblioteket alltifrån en gång per år till två tre
gånger i månaden. En av respondenterna använde inte bibliotek alls och tyvärr svarade
inte denne person på mer än tre frågor, trots att jag försökt förklara att alla frågor var för
både användare och icke användare. Biblioteket används i genomsnitt allt från en gång
per år till två tre gånger i månaden. Med tanke på att majoriteten av respondenterna
svarade att de använder biblioteket trettio gånger per år eller mindre, känns det mer
relevant att se hur ofta biblioteket används på ett år. Ett användande på trettio gånger
per år blir inte varje dag utan snarare var fjortonde dag eller ännu mer sällan.

För att fortsätta med hur ofta respondenterna använder bibliotek är jag positivt
överraskad över det breda intervallet i användning, noll till hundra gånger per år. Olika
undersökningar har kommit fram till varierande resultat angående bibliotekets
användning, till exempel att bibliotek används en till tre gånger per vecka (Hector,
Nygårds 1997, s. 34ff, 50f), att majoriteten använder biblioteket ofta



(Malmsjö, 1989, s. 90), och att besök bara behövs när information inte finns tillgänglig
på annat sätt (Riechel 1994, s. 70). De här svaren ger en väldig bredd och att de kommer
från respondenter inom olika områden visar på att ett brett intervall i användning inte är
helt ovanligt.

På frågan om vilket bibliotek respondenterna använder sig av i arbetet svarade mindre
än tio procent att de vänder sig till folkbibliotek. Det här kan bero på samma orsak som
Rosemarie Riechels undersökning antyder: att många företagsmänniskor saknar tillit till
folkbibliotekets service (Ibid. s. 70). Men det kan bara stämma vid användningen av
folkbibliotek och inte med andra typer av bibliotek som jag studerade, eftersom
respondenterna har bra uppfattning om bibliotekets service och tjänster. Hälften av
respondenterna svarade att de använder eller känner till databaser, tidningar/tidskrifter,
låna/läsa böcker, läsa i uppslagsböcker, kontakt med bibliotekarie och fjärrlån. Jag
tycker att tanken på det och på det faktum att medeltal till frågorna med påståenden är
höga tyder på en allmänt positiv inställning hos respondenterna och då kan de inte helt
sakna tillit till bibliotek. Ungefär hälften har uppgett att de använder företagsbibliotek
och 81 procent att de har ett bibliotek på företaget. Detta kanske kan förklaras genom de
kommentarerna som angivits på frågan om ”eget bibliotek på företaget”. Fast då bara
om de gäller för fler respondenter än de som nämnt dem. Den ena kommentaren
”Mycket begränsat utbud” stämmer överens med några av motiveringarna till
användande eller inte användande av bibliotek. Det tycker jag stärker möjligheten till
förklaring av varför inte företagsbibliotek används i större utsträckning.

Tolv av respondenterna använder inte det egna företagsbiblioteket och en respondent
vänder sig till ett annat bibliotek än egna företagets. Det här tycker jag visar att egna
företagets bibliotek inte nödvändigtvis används i första hand. Detta kan bero på att
dessa bibliotek anses ha ett ”Mycket begränsat utbud” samt anses vara ”ej så
fungerande”. Under "annat" på frågan om vilket bibliotek de använder uppgavs bland
annat ”andra institut”. Jag tycker det bekräftar att användandet av det egna företagets
bibliotek inte ska tas för givet. Det skulle ha varit intressant att i enkäten formulerat
svarsalternativen till frågan om vilket bibliotek de använder som till exempel egna
företagets bibliotek, annat företags bibliotek, forskningsbibliotek, och folkbibliotek för
att därigenom få veta i hur stor utsträckning andra eller egna företagets bibliotek
används.

Precis som jag trodde var svarsfrekvensen på de alternativ jag nämnde på frågan om
”vilka tjänster de använder eller känner till” hög. På två av alternativen, information om
lagar, förordningar etc och annat, var svarsfrekvensen dock lägre än de andra. Men jag
undrar hur det kommer sig att inte alla respondenterna använder eller känner till
låna/läsa böcker. En möjlig förklaring är frågans formulering, använder eller känner till.
Respondenterna kan ha svarat efter vad de använder och inte vad de känner till. Maria
Schröder skriver om en undersökning där 69 procent av respondenterna använder
böcker (Schröder 1991, s. 43ff). Det är inte heller alla och kanske hade siffran i den
undersökning jag har gjort varit lägre om jag bara frågat vilka tjänster respondenterna
använder. Men eftersom frågan är formulerad med "använder/känner till" trodde jag att
svarssiffran skulle vara något högre än 81 procent. Böcker är det bibliotek har sysslat
längst med. Schröder skriver vidare att tidskrifter används av 77 procent, uppslagsverk
av mindre än tio procent och att nästan alla visste att man kan fjärrlåna (Ibid. s. 43ff,
67f). Vid en jämförelse av de här siffrorna och motsvarande är procenten högre i denna
undersökning vad gäller tidskrifter och uppslagsverk. Fjärrlån däremot svarade bara



något mer än hälften, och tidningar/tidskrifter svarade nästan alla. Men en skillnad är att
det i undersökningen Schröder skriver om bara var vetenskapliga tidskrifter och i den
undersökning jag gjort inte preciserat vilka tidningar och tidskrifter. Motsvarande
förklaring kan jag inte finna när det gäller uppslagsverk. I en annan undersökning har
det framkommit att de mest använda källorna var tidningar och tidskrifter, även
försäljnings- och marknadsföringslitteratur fick många svar (Philips mfl 1995, s. 18f,
21). Det här resultatet stämmer överens med denna undersökning och det anser jag
förstärker tilliten och även ökar generaliserbarheten. De svar som gavs vid "annat" var
ungefär vad jag förväntat mig, men jag undrar om fler av respondenterna uppgivit dem
om de funnits som kryssbara alternativ. Jag kan tänka mig den möjligheten och att
anledningen till att fler inte uppgav alternativ under "annat" är för att respondenterna
inte tänkte på tjänster som till exempel cirkulation av tidningars/tidskrifters
innehållsförteckning.

Majoriteten av respondenterna är positiva till att de kan ha användning av bibliotekets
service och tjänster och att medeltalen på de två frågorna är exakt samma anser jag inte
är överraskande eftersom service innehåller tjänster. Om respondenterna varit mer
positiva till servicen än till tjänster hade jag inte heller tyckt det varit anmärkningsvärt i
och med att det finns service som inte är tjänst (exempelvis tillgång till
referenslitteratur). Respondenternas uppfattning är att de för det mesta har användning
av bibliotekets service och tjänster. Dessutom tycker jag att den höga svarsfrekvensen
på de flesta av alternativen på frågan om vilka tjänster de använder eller känner till
styrker det faktum att respondenterna har nytta av servicen och tjänsterna hos
biblioteket.

Det var intressant att se både positiva och negativa svar på frågan om motivering eller
anledning till varför respondenterna använder eller inte använder bibliotek. De negativa
svaren kan motivera en användning på bara någon eller några gånger per år. Dessutom
rör svaren, både de positiva och de negativa, många områden. Några vill ha tydligare
information om och på biblioteket, andra tycker det är bra att kunna söka i bibliotekets
katalog över Internet, till exempel kommentaren ”de som går att söka via Internet är
suveräna informationskanaler” eller ”snabbare sökningar”. Det här var exempel på både
ett positivt och ett negativt svar och jag tror det finns olika förklaringar på varför en är
positiv och en negativ om samma företeelse. Det kan vara på grund av att olika
bibliotek ger olika möjligheter eller att respondenterna har olika hjälp, tur eller otur i att
söka. Om hjälpen är dålig undrar jag om det finns bra och tillgänglig information eller
utbildning i hur man söker i katalogen. På frågan om vad som skulle få respondenterna
att använda bibliotek mer gavs svar som enkla sökverktyg, att det skulle vara enklare att
söka i bibliotekets databaser genom till exempel mer support. Det tyder på att det
kanske är mer information om eller hjälp i att söka som behövs. Ett annat svar på frågan
om motivering eller anledning är att avståndet är för långt eller att de inte har behov
eller tid. Detta bekräftar tidigare resultat av en undersökning i USA där det framkom att
det tar tid att ta sig till biblioteket och att biblioteket används som en sista utväg på en
fråga om varför de inte vände sig till biblioteket (Hyde 1988, s. 45ff). Totalt sett, i den
undersökning jag har gjort, verkar respondenterna ha bra kunskap om vad bibliotek kan
erbjuda. Men när det gäller kommentaren om ej behov så undrar jag om det inte är så att
behovet skulle öka om de visste ännu mer om vad biblioteket kan erbjuda. Dessutom
har en av respondenterna svarat ”mer information om vad biblioteken kan” som
anledning till varför han eller hon inte använder bibliotek.



Av svaren på frågan "kan du nämna något som skulle få dig att använda biblioteket
mer" framkom att det behövs någon som är lite mer än ”vanlig” bibliotekarie. En av
respondenterna svarade att ”de skulle kunna sälja tjänster som informationskonsulter”.
Erfarenheter vid högskolan i Luleå har visat att rätt utbildad personal och fackexperter
för olika områden bör finnas på företagsbibliotek (Utredningen för nyttjarinformation
1983, s. 42). Jag kan tänka mig att respondenterna anser att rätt utbildad personal och
fack experter eller en så kallad informationsmäklare, det vill säga en som på begäran
letar reda på svar med hjälp av alla tillgängliga källor (Crawford 1988, s. 1), är vad en
bibliotekarie borde vara mer som. De flesta av svaren på frågan om vad som skulle få
respondenterna att använda biblioteket mer rörde vanliga bibliotekstjänster som fjärrlån,
bättre och säkrare sökmöjligheter, mer och bättre hjälp med sökningar och att skaffa
information med mera. Jag tror därav att en "vanlig" bibliotekarie räcker, men att
tjänsterna och servicen kan behöva förbättras, till exempel genom mer hjälp vid
sökningar. Samtidigt tror jag att det på något vis, i samhället, är som att inget aldrig kan
bli för bra. Hur mycket man än förändrar är det ändå inte tillräckligt. Bland svaren på de
här frågorna framkom att några respondenter vill ha tydligare information om var olika
tjänster och service finns i biblioteket, att det ska vara enklare att söka i databaser,
sökmöjligheter över intranät och bevakning av litteratur. De här kommentarerna går att
jämföra med undersökningen på Institutet för Fiber- och Polymerteknologi, där
motsvarande kommentarer framkom på de öppna frågorna.

6.2 Funktion

Tidigare forskning inom området har visat att en av bibliotekets viktiga uppgifter är att
få fram relevant information (Hector, Nygårds 1997, s. 63; Ellerud 1975, s. 5).
Majoriteten av respondenterna anser att biblioteket erbjuder relevanta
tidningar/tidskrifter, att relevansen över huvudtaget är hög hos den information som kan
fås på biblioteket och att biblioteksservice och tjänster har bra standard. Svaren visar att
standarden och relevansen anses lika bra av respondenterna. Enligt medeltalen är
respondenterna mer positiva till att det finns relevanta tidningar/tidskrifter än till att
relevansen hos information från biblioteket är hög. Jag tror betydelsen av det är att
tidningar/tidskrifter är relevantare än annan information från biblioteket eller att
tidningar/tidskrifter inte ses på samma sätt som övrig information. I tidningar och
tidskrifter finns mycket information om olika saker i ett och samma nummer om det inte
är ett temanummer. Kanske resulterar det här i att respondenterna från en tidning eller
tidskrift kan få information om flera ämnen samtidigt medan de annars kanske skulle få
leta i flera källor. Skillnaden i medeltal är inte stor.

Respondenterna betraktar biblioteket som ett bra ställe och en pålitlig källa för att skaffa
information på. Svarsfördelningen skiljer dock lite och enligt procenttalen verkar
respondenterna mer positiva till biblioteket som pålitlig källa än till bra ställe för
införskaffande av information. Medeltalen däremot visar en annan bild, att
respondenterna är lite mer positiva (i stort sett lika) till att biblioteket är ett bra ställe.
Genom att medeltalen och procenten visar två lite olika bilder anser jag att
respondenternas åsikt är att biblioteket både är ett bra ställe och en pålitlig källa. De här
två frågorna tycker jag stärker varandras trovärdighet.

Om jag på frågorna rörande tjänsternas funktion, lättillgänglighet, tidsenlighet och
standard ser till svarsfördelningen över skalan anser jag att lättillgängligheten är



viktigast och att tidsenligheten spelar mindre roll. Medeltalen däremot visar snarare att
servicen och tjänsterna oftare fungerar bra och har bra standard än att de är tidsenliga
eller lättillgängliga. En fråga här är vilket som är det troligaste svaret. I en undersökning
av Eva Parking och Elisabeth Westlander har krav på lättåtkomlighet och kvalité
framkommit (Parking, Westlander 1998, s. 36ff). En jämförelse av det och den
undersökning jag har gjort kan visa att både tidsenlighet, lättillgänglighet, standard och
bra funktion är mer eller mindre lika viktiga beroende av situationen.

Av resultaten, på frågorna om tillräckligt snabb hjälp och om behoven blir uppfyllda, att
döma anser jag att tillräcklig snabbt är tillförlitligare än att behoven uppfylls. Jag tror en
anledning till det är att om respondenternas behov uppfylls inte har något egentligt
samband med om hjälpen fås snabbt eller inte. I en undersökning av Annika Hector och
Maria Nygårds visade sig snabba svar vara en viktig del hos biblioteket (Hector,
Nygårds 1997, s. 34ff, 50f). Om det stämmer med vad respondenterna i den
undersökning jag gjort tycker anser jag att hjälpen kanske kan behöva bli lite snabbare.
Stämmer det däremot ej uppfattar jag inte respondenternas åsikt som att snabbheten är
viktigast. Eftersom jag aldrig frågade om snabb hjälp är viktigare än om behoven
uppfylls kan jag bara gissa mig till vad respondenterna skulle anse viktigast.

6.3 Bibliotekarien

Respondenternas attityder till bibliotekarien är ganska positiv. Medeltalen är strax under
4,0. Svaren på frågorna om bibliotekarien kan förstå deras frågor, ge den hjälp de
behöver, ge väsentlig information och om han eller hon upplevs som kompetent anser
jag bör stärka varandras tillförlitlighet. Om bibliotekarien är kompetent borde hon eller
han kunna förstå deras frågor och ge dem den hjälp de behöver och därmed väsentlig
information. I undersökningen på Institutet för Fiber- och Polymerteknologi svarade
majoriteten av respondenterna 3, 4, 5 på frågan om de får den hjälp de behöver. Det här
stämmer med den undersökning jag har gjort där majoriteten av svaren är fördelade från
tveksam till helt enig. Jag tycker inte det är förvånande eftersom IFP, precis som
instituten respondenterna i den här undersökningen arbetar vid, är ett
industriforskningsinstitut. Det här anser jag stärker generaliserbarheten av resultatet, i
den undersökning jag har gjort, på frågan om respondenterna får den hjälp de behöver.

Vid en jämförelse av frågan om biblioteket kan uppfylla respondenternas behov, om
bibliotekarien skulle visa intresse för deras behov och frågan om bibliotekarien kan ge
den hjälp de behöver skiljer sig svaren på frågorna åt. Medeltalen visar att
respondenterna inte är lika positiva till att deras behov uppfylls av biblioteket som till
att bibliotekarien skulle visa intresse för deras behov och att hon eller han kan ge dem
den hjälp de behöver. Jag anser därigenom att bibliotekariens intentioner och kompetens
inte är helt sammankopplad med om biblioteket kan uppfylla ens behov. Jag anser att
det om de vänder sig till bibliotekarien finns intresse för användarnas behov och även
möjlighet att få hjälp som behövs.

Nils-Gösta Vannerberg har skrivit (1997) att en bibliotekaries viktigaste roll är att
omvandla, sammanställa och ge rätt information och i rätt mängd (Vannerberg 1997, s.
117ff). Efter ha sammanställt och gått igenom svaren i den undersökning jag gjort anser
jag att respondenterna får rätt information. Eftersom medeltalen på frågorna om
väsentlig information, om de får den hjälp de behöver och relevansen hos information är



mellan 3,90 och 4,02 tror jag att det tyder på att bibliotekarien för det mesta kan ge
väsentlig information och den hjälp som behövs.

6.4 Återkoppling

Mitt syfte har varit att ta reda på vad anställda vid industriforskningsinstitut har för
uppfattning om bibliotekets service och jag anser att jag har fått fram tillräckligt mycket
uppgifter för att ge ett bra och fylligt svar på frågan. Jag kommer här att ge svar på
problemställningen (Hur är de anställdas, vid industriforskningsinstitut, uppfattning om
bibliotekets service?) genom att diskutera utifrån underfrågorna.

Då jag började uppsatsarbetet var jag nyfiken på om det stämmer att många inte känner
till alla de tjänster ett bibliotek kan erbjuda idag och om kunskapen och uppfattningen
om bibliotek hänger samman med utnyttjandet av det. Jag anser att det bara stämmer till
en viss del. Första delen, om det stämmer att många inte känner till alla tjänster, är lite
svår att ge ett fylligt svar på då det inte framkommer om respondenterna använder eller
känner till de tjänster de uppgivit på frågan om vilka tjänster de använder eller känner
till (fråga 4). Men det faktum att inte alla svarat låna/läsa böcker tycker jag tyder på att
respondenterna svarat efter vad de använder. Om jag fått med fler icke-användare tror
jag svaren skulle sett annorlunda ut och därmed fått möjlighet att ge ett mer omfattande
svar.

De flesta av respondenterna använder biblioteket mindre än trettio gånger per år, vilket
blir ungefär var fjortonde dag eller mindre. Trots detta har de en bra uppfattning och
attityd till biblioteket. Enligt en motion till riksdagen är människor vana att gå till
biblioteket enligt den svenska folkbildningstraditionen (Warnerbring 1996/97, s. 9). Om
människor är vana att gå till bibliotek anser jag att de borde ha bra kunskap om vad ett
bibliotek är idag och användningen borde vara någorlunda frekvent. I förhållande till
den undersökning jag har gjort, där respondenterna arbetar inom ett område (FoU) som
kräver en del information anser jag att de har bra kunskap om bibliotek trots att
majoriteten använder biblioteket runt var fjortonde dag eller mer sällan. Jag anser dock
att användningsfrekvensen är bättre än förväntat. Det är ett brett intervall i användning
och majoriteten använder biblioteket alltifrån noll till trettio gånger per år och några
ännu oftare. Jag anser inte att en användning runt var fjortonde dag är dåligt,
användningen av biblioteket är överhuvudtaget väldigt bra. Endast en av respondenterna
använde inte bibliotek alls, majoriteten använder bibliotek en till trettio gånger per år.
Martin Brooks (Brooks 1988) har skrivit om ökad standard, kvalité och bättre service
som tre principer för start av informationsleverantörer. Resultatet i den undersökning
jag gjort tyder på att standarden och kvalitén på servicen och tjänsterna är bra men att
det kanske kan ökas och bättras lite. Det finns teorier som utmynnar i att om en persons
attityd till bibliotek ska förändras måste denna person få veta mer om bibliotek för att
kunna ändra sig. Anledning till det är att attityd, i de här teorierna, är knutna till den
information personen har om biblioteket (Leymann 1984. s. 25ff). Om det är sant är ett
sätt att få veta mer om bibliotek att använda det mer. Heinz Leymann skrev även att
attityder ofta styr ens beteende (Ibid. s. 25ff). För att anknyta till denna undersökning
tolkar jag det som att om respondenternas attityd varit mindre positiv skulle användning
av bibliotek vara mindre och vidare att de som uppgivit en användning på 40, 50 och
100 gånger per år skulle vara mer positiva än de andra. Men när jag tittade specifikt på
de åtta personerna var de inte vare sig mer positiva eller negativa än resterande



respondenter. Skillnaderna dem emellan är obetydliga. Det finns också attitydteorier
som säger att attityder inte går att mäta, att det inte går lättare att förutsäga beteende, att
man inte vet vad man mäter, att det kan uppfattas som intelligenstest eller att det är
möjligt att ljuga i hop en attityd. Efter att ha gjort denna attitydundersökning anser jag
att attityder går att mäta, men mycket finns att tänka på både före, efter och under tiden
själva undersökningen utförs. Jag anser att det är svårt att förutsäga någons attityd. Själv
hade jag inte förväntat mig en fullt så positiv attityd till bibliotek. När det gäller att
”ljuga ihop” en attityd tycker jag, med tanke på att de flesta använder bibliotek 1 till 30
gånger per år att det svårt att tro att respondenterna inte skulle talat sanning, och
eftersom jag dessutom frågade efter vad de vet, tror eller känner till har jag ännu mindre
anledning att misstänka lögner. Tillsist tror jag, med anledning av frågornas
formulering, knappast att den undersökning jag har gjort kan ha uppfattats som ett
intelligenstest. Jag är dock medveten om att undantag kan finnas.

Min intention har varit att få fram en fingervisning om verkligheten. Jag anser att det
framkomna resultatet tyder på att situationen är bra. Det är en fingervisning om att
biblioteksanvändare som är positiva till och har en bra uppfattning om bibliotek inte är
ovanliga inom i den här sektorn.

Respondenterna är positiva och anser att biblioteket erbjuder tjänster och service de kan
använda sig av och nästan alla uppger att de använder tidningar/tidskrifter. Jag tycker
att respondenterna upplever att bibliotekets tjänster fungerar bra, att de har bra standard,
är lättillgängliga, att tjänsterna som databaser och mikrofilm är tidsenliga, relevansen är
hög på tidningarna, tidskrifterna och annan information från biblioteket. Vidare att de
kan få hjälp tillräckligt snabbt, att deras behov kan uppfyllas och att biblioteket är en
pålitlig källa och ett bra ställe för information. Respondenternas uppfattning om
biblioteket är god men att service och tjänster kan förbättras på en del områden, som till
exempel mer hjälp/information vid sökningar i databaser.

Ungefär lika många vänder sig till ett bibliotek som till flera och att majoriteten
använder forsknings- och företagsbibliotek är jag inte överraskad över, eftersom de
arbetar inom forskning och företagsbibliotek nog oftast är det närmaste biblioteket,
kanske även mer inriktat på vad de behöver ha information om. På frågan om vilka
tjänster respondenterna använder eller känner till uppgav mer än hälften av
respondenterna de flesta av svarsalternativen. Det tycker jag är ytterligare ett tecken på
deras goda kännedom om bibliotek.

Respondenternas uppfattning är positiv. Bibliotekarien kan ge respondenterna den hjälp
de behöver och visa intresse för deras behov i större utsträckning än vad biblioteket
uppfyller behoven. Bibliotekarien kan för det mesta ge väsentlig information och
ganska effektiv hjälp. Jag anser att respondenternas svar tyder på kompetenta
bibliotekarier som därmed vanligtvis klarar av att ge rätt, pålitlig, väsentlig och effektiv
hjälp och information.

I och med att jag gjort en enkätundersökning hade jag inte någon möjlighet att ställa
följdfrågor för att ta reda på om någon av respondenterna inte förstått en fråga eller
något annat i enkäten. Därför vet jag inte den egentliga anledningen till varför en inte
svarat på mer än tre frågor. Om denna person inte har förstått att den som inte använder
bibliotek ska svara utifrån vad han eller hon tror eller om någon annan mer personlig
anledning ligger bakom vet jag inte. Eftersom jag fick in fler svar än förväntat tycker



jag inte den enda personen behöver räknas som borfall. Vidare vad gäller validiteten
och reliabiliteten av resultatet anser jag, efter att ha jämfört olika frågor, analyserat och
diskuterat, att de är bra. Jag har mätt det jag avsåg och anser, genom att jämföra med
tidigare forskning och även frågorna med varandra, att svaren är pålitliga. Jag försökte
gå in något på djupet i stället för bredden och nu i efterhand anser jag att
undersökningen varken blev mer eller mindre djup än jag tänkt mig. Däremot tycker jag
det skulle vara intressant att gå ännu djupare och bredare för att kunna ge en större och
kanske mer generaliserbar bild av hur situationen är. Svaren är lika positiva överlag och
de jämförelser jag gjort med tidigare forskning och frågorna emellan gör att jag inte tror
på någon större inverkan av frågeordningen.

6.5 Tankar i efterhand

Efter att undersökningen är klar, har jag upptäckt några missar och en del positivt och
negativt. Bland annat undrar jag hur resultatet blivit om jag på några påståenden haft
andra alternativ, som till exempel alltid till aldrig på frågan om bibliotekarien upplevs
som kompetent eller om de har användning av bibliotekets service. Hade jag kunnat
tolka svaren på annat sätt eller hade respondenterna svarat annorlunda? Jag kan tänka
mig att svaren blivit lite annorlunda eftersom helt enig inte behöver tolkas på samma
sätt som alltid. Jag skulle med större bestämdhet ha kunnat säga vad respondenterna har
för uppfattning och attityd. Ett alltid är mer bestämt än ett helt enig. Fast med andra
svarsalternativ hade det blivit en annan undersökning och frågorna skulle ha varit
formulerade på lite annat sätt eftersom svarsalternativen ska passa till dem.

Det skulle också ha varit intressant att få veta vilken som, enligt respondenterna, är den
viktigaste tjänsten och servicen hos biblioteket. Efter att ha gjort den här
undersökningen kan jag bara säga vad respondenterna är mest positiva till. Om jag
istället formulerat en fråga om viktigaste tjänsten eller servicen och ställt den i enkäten
hade jag fått ett tydligt svar. Jag anser att det respondenterna tycker är viktigt varierar
mycket från person till person. Bland tidsenlighet, lättillgänglighet, hög relevans, bra
standard och funktion och biblioteket som en pålitlig och bra källa för information är de
mest positiva till biblioteket som pålitlig källa. Men för att information ska vara pålitlig
borde även relevans, funktion, tids- och lättillgänglighet och standard vara lika bra.
Såhär i efterhand kan jag säga att jag borde ha lämnat utrymme för övriga kommentarer.
Jag tror att det, precis som de öppna frågorna, hade kunnat gett möjlighet till mer
jämförelse och förklaring. En ytterligare sak som kunde varit intressant är att ställa fler
frågor som ”de tidningar och tidskrifter biblioteket erbjuder är/tror jag är relevanta för
mig”, fast om andra tjänster, till exempel om litteratur eller databaser. Jag skulle ha
vunnit en möjlighet att jämföra medeltalen med varandra. Nu i efterhand kan jag även
se att det skulle varit en intressant jämförelse att dela upp frågan om vilka tjänster
respondenterna använder eller känner till i två frågor. Då vanns en möjlighet att, till
exempel, se om de använder alla tjänster de känner till eller inte.

Det mest positiva i undersökningen är dels det faktum att jag fick in fler enkäter än jag
räknade med. Några av de personer jag fick kontakt med på instituten lovade att dela ut
vidare till fem till tio stycken, minst en och gärna fler. Det är även positivt att
respondenterna totalt sett har en positiv attityd till bibliotek.



Kopplingen mellan bibliotek och företag kan undersökas på många vis, det finns många
företag och flera olika typer av bibliotek. Det har gjorts flera undersökningar om hur
företag införskaffar och söker information men inte om attityder till bibliotek. Det har
även undersökts vad bibliotek kan göra för företag. Efter att ha gjort den här
undersökningen känner jag att det vore intressant att göra en större, mer omfattande
undersökning om relationen bibliotek och företag. Till exempel skulle företags och
biblioteks attityder till varandra kunna undersöka i en och samma undersökning för att
ha möjlighet att se relationen från två håll och göra en jämförelse. Det vore även
intressant att till den undersökning jag gjort lägga frågor om hur respondenterna, inom
olika yrkesgrupper, blir bemötta i biblioteket och att be dem beskriva ett typiskt
biblioteksbesök samt även positiva och negativa tankar om bibliotek. En annan
möjlighet till fortsatt forskning är att göra ungefär samma undersökning som den jag
gjort men då försöka få med fler respondenter som inte använder bibliotek och även få
ungefär lika många kvinnor som män. Då skulle man kunna få bättre uppfattning om
användning spelar roll för attityden och en inblick i om det är någon skillnad mellan
män och kvinnor.



7. Sammanfattning

Det har visat sig i tidigare undersökningar att det både finns företag där kunskapen om
bibliotek är dålig och där den är bra. En undersökning som visat på dålig kunskap hos
respondenterna innefattade företag som saknade eget bibliotek och inte heller använde
sig av bibliotek för dokumentanskaffning men prenumererade på ett antal tidskrifter
(Berg 1994, s. 77ff). De respondenter som hade bra kunskap om företagsbibliotek
tillfrågades bland annat om de ansåg att det behövdes någon informationsplan för
hantering av omvärldsinformation eller om företagsbibliotek är till nytta (Nelke 1998, s.
41ff). Företagsvärlden kan också vara omedvetna om de resurser som finns och sakna
tillit till biblioteken bland annat på grund av att de tror att frågor efter teknisk
information inte kan lösas med precision och aktualitet eller inom efterfrågad tid
(Riechel 1994, s. 70). Många småföretagare är passiva och okunniga om
informationsanskaffning (Domeij 1987, s. 6ff) men oavsett hur stort eller litet företaget
är behövs exakt rätt information för att kunna ta de bästa besluten, vilket traditionell
biblioteksservice kan ge mycket information om (Ljungberg 1985, s. 17ff).

Bibliotek, tidningar och tidskrifter (Bujan 1993, s. 17f) samt böcker, det personliga
biblioteket och forskningsprogram (Schröder 1991, s. 43ff) är vanliga
informationskällor. Men även personliga kontakter och informationagents kan vara
huvudkällor (Orminsky 1991, s. 35). Vilka tjänster och källor som används varierar lite,
till exempel kan informella källor vara vanligast vid särskilda informationsbehov
(Malmsjö 1989, s.27) och formella källor vid regelbundna behov (Ibid. s.77). Det finns
företag som inte är medvetna om alla informationskällor (Segbert 1988, s. 17ff). Vad
har biblioteken för uppgift förutom att tillhandahålla de tjänster som företagen är
intresserade av? Övergripande är bibliotekens uppgift är att ta fram information som är
bra för konkurrenskraften och att de som arbetar på biblioteken har bra kunskaper i
organisation av information och indexering finns, att snabba svar, tillgång till relevant
information och omvärldsbevakning kan ges (Hector, Nygårds 1997, s. 63). De som
levererar information till företag behöver inte bara vara företagsbibliotek utan kan även
vara till exempel folkbibliotek, akademiska bibliotek, informationbrookers eller
databaser (Segbert 1988, s. 17ff).

Information ska enligt praktikerna vara snabb, lättlillänglig och helst konkret och
bearbetad (Westberg 1983). Andra anser att staten ska ansvara för ett internetbaserat
informationssystem och att en attitydförändring bör ske hos myndigheter. De bör se
småföretag som sina kunder (Engman 1998). Enkla informationssystem fanns det i
början av 1980-talet behov av och hjälpmedlen för informationssökning var då alltför
biblioteksorienterade enligt några (Westberg 1983).

Människor är vana att gå till bibliotek för att få information enligt den svenska
folkbildningstraditionen (Grönlund, Gylling 1998/99, s.5). Men ändå finns hinder som
till exempel tid och avstånd. Vad som är viktigt hos biblioteken varierar, till exempel
anses möjligheten att kunna sitta och bläddra i nya tidskrifter viktigt (Nordlund 1993,
s.70).

Mycket av det som de ovan nämnda undersökningarna fått fram fick mig att bli mer
intresserad av hur situationen ser ut nu, är resultaten samma eller liknande? Idag
erbjuder dessutom biblioteken många fler tjänster än de gjorde för bara fem tio år sedan.



Jag tror att många inte känner till alla de tjänster ett bibliotek kan erbjuda idag och att
kunskapen och uppfattningen om bibliotek hänger samman med utnyttjandet av det.
Eftersom jag är nyfiken på om det stämmer eller inte är syftet med den här
undersökningen att, genom en attitydundersökning, ta reda på vad anställda vid
industriforskningsinstitut har för uppfattning om bibliotekets service. Jag har alltså valt
att studera företags uppfattning om biblioteksservice och den fråga jag utgick från var
Vilken uppfattning har anställda vid industriforskningsinstitut om bibliotekets service.
För att lättare kunna besvara det här delade jag in den i mer specifika frågeställningar:

♦ Vad har de anställda för åsikt om bibliotekets service och tjänster?
♦ Använder de anställda sig av något bibliotek och / eller bibliotekets

tjänster?
♦ Vad är de anställdas uppfattning om bibliotekarieyrket?

Undersökningens målgrupp är avgränsad till anställda på Svenska
industriforskningsinstitut som är aktiva inom Forskning och Utveckling (FoU).
Undersökningen syftar inte till att få fram något svar som är representativt för alla
företag, utan min intention har varit att få en fingervisning om verkligheten inom ett
område. Urvalet jag gjort är inte slumpmässigt utan ett bekvämlighets urval. Jag var inte
intresserad av enbart användare, utan ville få en övergripande bild av hur attityderna
kan vara och jag riktade därmed enkäten så att även icke-användare skulle kunna svara.
Metoden jag använt mig av är attitydenkät, vilket föll in naturligt då jag fokuserade mig
på attityder och uppfattningar, dessutom går det att nå fler respondenter med enkäter. I
undersökningen ingår 43 respondenter.

I enkäten (se bilaga 3) utnyttjar jag möjligheten att blanda frågor med fasta
svarsalternativ, frågor med påståenden och öppna frågor och detta för att få ut mer av
enkäten. När enkäten var klar testade jag den på några personer för att få veta om
frågorna fungerade. Resultatet blev en del ändringar på grund av att enkäten visade sig
vara lite svår att förstå.

Biblioteket används alltifrån en gång per år till två tre gånger i månaden och de
bibliotek som används mest är företags- och forskningsbibliotek. De flesta använder
eller känner till att biblioteket erbjuder tidningar och/eller tidskrifter, låna och eller läsa
böcker och tillgång till databaser. Respondenterna har en positiv uppfattning om
biblioteksservice. Deras åsikt om bibliotekets service och tjänster tycker jag visar på att
tjänsterna fungerar mer eller mindre bra och är mer eller mindre lättillgängliga.
Resultatet av undersökningen visar även på att det finns relevanta tidskrifter och
tidningar samt att de databaser och den mikrofilm (etc.) som biblioteket erbjuder för det
mesta har bra standard. Information från biblioteket har mer eller mindre hög relevans.
Biblioteket är en pålitlig källa och ett bra ställe för information. Respondenterna är inte
lika positiva till om deras behov kan uppfyllas av biblioteket. De flesta respondenterna
är eniga eller helt eniga till att biblioteket erbjuder tjänster eller service de kan använda
sig av. Bibliotekarien är för det mesta effektiv och förstår respondenternas frågor och
klarar av att ge väsentlig information och den hjälp respondenterna vill ha.
Bibliotekarien anses för det mesta som kompetent.
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Högskolan i Borås
Institutionen för biblioteks
och informationsvetenskap 1999-11-24
Agnes Bjerge

Hej!

Först vill jag tacka för att du vill hjälpa mig med den här
undersökningen, som är av stor vikt för min magisteruppsats.
Med enkäten följer ett följebrev till alla som svarar på enkäten
där jag bland annat förklarar upplägget mer ingående.

Om du har någon fråga eller om du vill få tag på mig av annan
anledning kan jag nås på något av följande:
Telefon: …
Mobiltelefon: …
E-mail adress: …
Hemadress: …

Med vänlig hälsning Agnes Bjerge

Tusen tack på förhand!



Högskolan i Borås Följebrev
Institutionen för biblioteks
och informationsvetenskap 1999-11-24
Agnes Bjerge

Hej!

Till er som ska svara på enkäten:

Jag heter Agnes Bjerge och läser Biblioteks och
informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Jag håller nu på
med min magisteruppsats vars syfte är att ta reda på vad
anställda på industriforskningsinstitut har för uppfattning och
kunskap om bibliotekets service. Det gäller inget speciellt
bibliotek. Jag vill, genom medföljande enkät, veta era attityder
om bibliotekets service. Enkäten är av stor vikt för
magisteruppsatsen.

Denna enkät behandlas anonymt, inga namn kommer att
nämnas i redovisningen. På följande sidor finns en enkät,
vilken jag hoppas ni vill göra mig den stora glädjen att fylla i.
Det tar inte mer än max sju-åtta minuter. Enkäten består av 24
frågor varav 18 är påståenden att ta ställning till. Svaren på
enkäten kommer sammanställas och ingå i min
magisteruppsats. Med bibliotek menar jag ett företagsbibliotek,
något annat bibliotek i Sverige, någon informationsavdelning
med liknande uppgifter eller dylikt. Frågorna i enkäten ska
besvaras utifrån er arbetssituation och inte privatliv. Åter igen,
det skulle göra mig en stor glädje om du vill skänka några
minuter av din tid till att svara på dessa 13 frågor.

När ni svarat på undersökningen skicka tillbaka den till mig
senast 991206. Skicka den till mig med e-mail eller vanlig post.
Har ni några frågor kan ni nå mig på något av följande:

Telefon: …
Mobiltelefon: …
E-mail adress: …
Hemadress: …

Med vänlig hälsning Agnes Bjerge

Tusen tack på förhand!



Kön [  ]Kvinna [  ]Man

1. Hur ofta använder du dig av något bibliotek
i arbetet ca ______ gånger/år

[  ]AldrigÎ hoppa till fråga tre.

2. Jag använder mig av (i arbetet) [  ]Företagsbibliotek
[  ]Forskningsbibliotek
[  ]Folkbibliotek
[  ]Annat_____________________________

3. Vi har ett eget bibliotek på företaget [  ]Ja      [  ]Nej

4. Vilka av följande biblioteks tjänster använder
du dig av eller känner till att biblioteken
erbjuder? (kryssa för de alternativ som stämmer) [  ]Databassökningar

[  ]Tidningar och tidskrifter
[  ]Information om lagar, förordningar etc
[  ]Låna/läsa böcker
[  ]Läsa i uppslagsböcker
[  ]Kontakt med och hjälp av bibliotekarie
[  ]Fjärrlån
[  ]Annat:____________________________

Här efter följer ett antal påståenden. Sätt ett kryss på skalan, helt enig – helt oenig, hur mycket du
håller med. Om du på fråga ett svarade aldrig sätt då ett kryss för vad du tror om varje påstående.

Helt                helt
enig     enig     tveksam oenig     oenig

5. De tidningar och tidskrifter biblioteket
erbjuder är/tror jag är relevanta för mig [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

6. De tjänster biblioteket erbjuder fungerar/tror
jag fungera bra [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

7. De bibliotekstjänster jag använder/känner
till är lättillgängliga [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

8. Biblioteket erbjuder/tror jag erbjuder
tjänster jag kan använda mig av [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

9. De tjänster (databaser, mikrofilm etc)
biblioteket tillhandahåller är tidsenliga [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

10. Jag har/tror jag kan ha användning av
bibliotekets service [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

11. Den service och de tjänster biblioteket
erbjuder har bra standard [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]
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Helt                helt
enig     enig     tveksam oenig     oenig

12. Relevansen hos den information jag
skaffar/kan skaffa på biblioteket är hög [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

13. Jag får/skulle få hjälp tillräckligt snabbt [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

14. Biblioteket är ett bra ställe att skaffa
information på [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

15. Bibliotekarien förstår/skulle förstå
mina frågor [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

16. Bibliotekarien visar/skulle visa stort
intresse för mina behov [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

17. Bibliotekarien kan ge mig den hjälp
jag behöver [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

18. Jag upplever bibliotekarien som kompetent [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

19. Biblioteket är en pålitlig källa för
information [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

20. Den hjälp jag får/skulle kunna få av
bibliotekarien är effektiv [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

21. Bibliotekarien ger mig/skulle kunna ge
mig väsentlig information [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

22. Mina behov uppfylls/kan uppfyllas av
biblioteket [   ]       [   ]        [   ]  [   ]         [   ]

23. Kan du nämna någon anledning/motivering
till varför du använder/inte använder dig av
bibliotek ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

24. Kan du nämna något som skulle få dig att
använda bibliotek mer ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Tack för din medverkan!


