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Abstract

“Outstanding” or “They ought to know more about computers”: A study on computer
support at university libraries.

The main purpose of this study is to investigate the support computer users are given at
university libraries. Further, the aim is to find out if the users thought they received the
support that they needed. The study is carried out at two different university libraries. The
data is obtained through interviews with the librarians, observations of the daily work at
the information counters and questionnaires handled out to the users.

The study indicates that variables such as knowledge, time and equipment play a central
role in making the computer support successive. To a great extent the computer support is
synonymous with information search, but it also deals with word processing and technical
support connected with computer errors. On the whole the users are satisfied with the
support they receive, but they inquire better computer knowledge among the librarians.
The librarians think that their support is satisfactory and they believe that information
search is their greatest competence.

One of the conclusions of this study is that users need more information about what the
librarians really know and how competent they really are. The other one is that there is a
request from the users that librarians should be more skilled in technical computer support.
In addition the education carried out by the libraries is important and it is also of great
significance that the librarians have enough time for the support needed. Collaboration
between libraries and universities is necessary in order to create arranged education and
better resources.
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1. Inledning

Jag har en känsla av att datorer än så länge mest är en leksak eller en telefon ... att man till
exempel kan hitta Shakespeares samlade verk i fulltext, det är inte så många som tänker på
det. (Intervjuad bibliotekarie)

Informationsteknologin är en betydelsefull beståndsdel i dagens samhälle och biblioteken är
en viktig del av den utvecklingen. Biblioteken tillhandahåller media i flertalet format för att
användarna ska kunna söka och erhålla den information de önskar. Det handlar dock inte bara
om att ha all tillgänglig utrustning och teknik, och inte heller om att man måste kunna allt.
Det handlar om att ge service åt användarna så att de får bästa möjliga kvalitet och de
kunskaper som de behöver. Dale Spender (1995) skriver i sin bok Nattering on the Net om
bibliotekens roll i informationsteknologins framfart. Spender menar att bibliotekarierna blir
informationsnavigatörer om de har tillräckligt med kunskap för att klara jobbet. Om de inte
har det menar Spender att biblioteken inte har någon framtid. Tanken idag är att alla har
möjlighet att ta till sig informationen i dagens samhälle och att den är enkel att få tag på.
Situationen är bara den att man får mycket information och man måste kunna skilja ut det
intressanta och det behöver läras ut.

Bibliotekarieyrket lever kanske fortfarande kvar med fördomen om att det utövas av tysta,
läsande kvinnor. Emellertid är de dessutom informationsnavigatörer och som sådana har de
stor betydelse i det växande informationssamhället. Men vad behöver bibliotekarierna hjälpa
användarna med och vad vill användarna ha hjälp med?

1.1 Bakgrund
De som använder datorer på bibliotek behöver självklart fråga om hjälp ibland. Frågorna kan
antingen gälla informationssökning på olika nivåer eller frågor som rör de program eller
datorer som användarna arbetar med. Jag tror att det kan vara svårt för bibliotekarier och
användare att värdera varandras kunskaper i den snabbt växande informationsteknologin. Tror
användarna att bibliotekarierna kan hjälpa dem med de ”svåra” datorfrågorna? Tror
bibliotekarierna att användare kan mycket om datorer och speciellt om Internet? Kunskaperna
om varandra måste antagligen bli bättre och framförallt tror jag att det är viktigt att
kunskaperna om datoranvändning hela tiden fördjupas hos båda parter. Speciellt viktigt är det
ur användarnas perspektiv att detta fungerar. Det är för dem man inom serviceyrket
bibliotekarie arbetar.

Därför ville jag undersöka vad användare av biblioteket vill ha hjälp med när det handlar om
datoranvändningen. Kan bibliotekarierna ge den hjälp som användarna tycker att de behöver
för att bistå dem i informationssökningar? Dessa frågor tror jag är extra viktiga för studenter
på alla högre utbildningar där det i dag krävs att man är kunnig inom datoranvändning och
datorsökning. Därför bestämde jag mig för att utföra en undersökning på bibliotek knutna till
universitet och högskolor.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att se vilken hjälp datoranvändare på biblioteket får. Det
innebär att jag vill undersöka om användare av bibliotekens datorer tycker att de får den hjälp
de efterfrågar av bibliotekarierna när det handlar om deras datorfrågor.
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Frågeställningarna är:
•  Vilken hjälp med datorer efterfrågar användarna på biblioteket?
•  Hur tycker bibliotekarierna att de ska hjälpa användarna med deras datorfrågor?
•  Hur väl överensstämmer användarnas och bibliotekariernas uppfattning om hjälpbehovet?
•  Hur väl stämmer användarnas upplevda kvalitet av hjälpen överens med vad

bibliotekarierna tycker är bra kvalitet?

Jag har avgränsat mig till att undersöka användare på högskolebibliotek. De flesta
användarna, eller kanske alla, kommer därför att vara studenter. Det som undersöks är
interaktioner mellan bibliotekarier och användare där användarna har använt eller kommer att
använda datorerna och frågar om hjälp angående detta. Det är de frågorna som i uppsatsen
kallas datorfrågor. Vid analysen av insamlande data är det användarnas upplevda känsla av
hjälpen som är viktigast. Kvalitetsbegreppet ur ett kundorienterat perspektiv är betydelsefullt
för analysen.
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2. Litteraturgenomgång

Jag vill undersöka interaktioner mellan bibliotekarier och användare när det handlar om
datoranvändningen på biblioteken. Detta ska kopplas samman med vilken hjälp som
användarna tycker att de behöver och efterfrågar angående datoranvändning. För att få en
grund till arbetet har jag sökt mycket efter litteratur, främst efter artiklar för att få en aktuell
inblick i detta område av förändring. Det finns mycket skrivet om bibliotek och
informationsteknologin men när det berör interaktioner användare och bibliotekarier handlar
det främst om bibliotekariernas syn och om hur användarundervisning och användarvänliga
gränssnitt ska byggas upp. Litteraturen som jag har inriktat mig på handlar främst om
informationsteknologins utveckling på biblioteket kopplat till användare och om användares
hjälpsökande, och då även i andra avseenden än datorfrågor. Jag kopplar även in litteratur
som handlar om kvalitetsbegreppet sett ur ett kundperspektiv.

2.1 Informationsteknologin i biblioteket
I tidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskap återfinns åtskilliga artiklar som
behandlar ämnet informationsteknologins utveckling på biblioteket och hur man ska arbeta
med användarna med tanke på detta. Sada (1999) skriver i artikeln ”Training users in the
electronic era” om användningen av Internet och vikten av att ge bra service. Sada tror att
användare har en uppfattning om Internet att de där kommer att hitta allt de behöver och
därför behövs bibliotekarien för att säkerställa en riktig sökning. På grund av att studenterna
har så pass lite kontakt med biblioteken i början av sina studier lär de sig inte systemet och
därmed inte heller söktekniker. Det är stor skillnad på att söka och att surfa på Internet, men
att söka måste läras ut och där menar Sada att bibliotekariens roll bara kommer att bli
viktigare och viktigare.

I artikeln ”Intellectual participation in an information age” skriver Lenox (1998) om
informationsteknologins potential som biblioteken behöver ta till vara på. Lenox menar att det
nu är viktigt att informera och undervisa användarna i de nya tillgängliga resurserna och att
det viktiga är användarnas informationsbehov. Många användare förväntar sig omedelbart rätt
information i rätt format och då är frågan om Internet ger dem detta. Lenox tror att svaret kan
bero på vad som är tillgängligt och vilken förmåga användarna har, men tillägger att det är
väldigt svårt att kontrollera.

En diskussion om användares förhållande till IT på högskolebibliotek för Schlegl (1998) i
artikeln ”The reference world expands”. Hon skriver från referensbibliotekariernas syn om
hur viktigt det är att man fortsätter att hjälpa och utbilda användare trots den nya teknologin
som anses enklare. Schlegl menar att det alltid kommer att finnas användare som behöver
hjälp med databaser och Internet på olika nivåer, och att många kommer att välja WWW-
format över kanske bättre CD-ROM-alternativ eftersom de formaten är snabba och enkla. På
grund av detta är det viktigt att man utbildar användare i sökning på WWW. Samtidigt pekar
Schlegl på vikten av att utbilda användare i hur de ska identifiera vilket format som passar
bäst vid olika sökningar. Vidare är det viktigt att poängtera att trots att man använder Internet
kommer man inte förbi bibliotekssystemen när man letar material, vilket många användare
tycks tro tack vare myten att allt finns på Internet.

Houghton (1999) skriver om bibliotekariernas nya roll med tanke på den nya teknologin i
”Understanding librarians in an IT age”. Artikeln handlar om kravet på IT kunskaper hos
bibliotekarierna som Houghton förstår behövs, men han anlägger ett krav på teknisk support.
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Houghton menar att det finns gränser för vad en ensam person skall förväntas veta och att ett
samspel behövs mellan tekniker och informationsspecialister. Genom en maillista ställde
Houghton frågor till bibliotekarier om vad de tyckte var problematiskt med IT och vad de
tyckte om IT-supporten på sina arbetsplatser. Bibliotekarierna medgav att deras problem var
brist på kunskap om vad datorn kunde göra och brist på självförtroende. Bibliotekarierna
verkade inte ha något bra förhållande till teknikerna. Bibliotekarierna menade att teknikerna
var onåbara, inte delgav dem förändringar och saknade ett användarorienterat perspektiv.

Användarundersökningar har genomförts som undersöker bibliotekets roll för användare inom
olika områden. Lundgren och Simpson (1999) skriver i artikeln ”Looking through users´eyes”
om en undersökning gjord på University of Florida angående vad studenter ville få tag på för
information genom bibliotekens hemsidor. Undersökningen ger en bild av att användare ville
ha bra länkar och bibliografiska instruktioner på hemsidan. Studenterna i undersökningen
menade att biblioteket inte hade hjälpt dem att lära sig använda Internet och att de inte gick
via katalogen till Internet. Lundgren och Simpson skriver att bibliotekarierna efter
undersökningen blivit bättre på att tillmötesgå användarnas krav.

Mogens Jensen (1999) har gjort en undersökning på Mälardalens högskola för att undersöka
betydelsen av bibliotekariers undervisning inför studenters uppsatsskrivande. Med en enkät
med olika påståenden fick Jensen fram att studenterna tyckte att de har nytta av hjälp från
bibliotekarier inför skrivandet av uppsatser. Det som främst blev kartlagt var att genom
hjälpen från bibliotekarierna fick studenterna information om nya informationskällor och om
hur de skulle söka efter den information som de behövde.

2.2 Användares hjälpsökande
Marie Radford (1998) skriver bland annat om användares kontakt med personalen. Genom en
undersökning har hon försökt se hur användare väljer vilken bibliotekarie de ska kontakta i
informationsdisken. Radford beskriver i artikeln ”Approach or Avoidance?: the role of
nonverbal communication”  undersökningen som gjorts med observationer och intervjuer, och
som kommer fram till vikten av ickeverbal kommunikation från bibliotekariernas sida.
Undersökningen visar att användarna bedömer initiativ, tillgänglighet, igenkännande, närhet
och genus innan de tar kontakt med bibliotekarier. Användarna tycker att det är väldigt viktigt
att bibliotekarierna tar kontakt med dem på något vis genom till exempel ögonkontakt eller att
se tillgängliga ut. Artikeln diskuterar det svåra i att ta kontakt med en bibliotekarie. Radford
skriver att bibliotekslitteratur rapporterar om att det är svårt att närma sig bibliotekarier och
att det ofta görs som en sista utväg och att det ibland uppfattas som otillfredsställande.
Radfords undersökning bevisar dessutom att flera användare inte ville vara till besvär men att
det var lättare att ”störa” en bibliotekarie om man kände igen henne sen tidigare. I artikeln
hänvisas till en undersökning gjord av Swope och Katzer (1972 i Radford, 1998) som visar att
många användare inte frågar om hjälp. Fyra orsaker identifieras: 1. Missnöje med tidigare
service. 2. De tyckte att deras fråga var för enkel. 3. Rädsla för att vara till besvär. 4. Rädsla
för att verka dumma.

När det gällde genus som val (att man gick till den kvinnliga bibliotekarien) låg ofta
generaliseringar bakom som Radford tror kan härledas till en stereotyp bild av bibliotekarien.
I en tidigare artikel skriver Radford och Radford (1997) om denna bild och att den kan ha
betydelse för om man frågar om hjälp eller inte. Bilden av bibliotekarien gör att man inte vet
vad hon kan, men att det just ska vara en hon. Houghton (1999) skriver även han om bilden av
bibliotekarien. Enligt honom tror många att bibliotekarier kan allt och här är det speciellt
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frågan om de nya teknologierna, men att flera samtidigt förringar värdet av bibliotekariernas
kunskaper. Houghton menar samtidigt att bibliotekarier är mycket kunniga och att de
betraktar sig själva som värdefulla när det handlar om IT.

Bennett (1998) skriver i artikeln ”Gendered Questions” om problemet att alla inte vågar fråga
om hjälp på biblioteken. Bennett diskuterar hur man ska göra för att få användare att fråga
mer. Hon menar att genus kan ha betydelse för om man frågar om hjälp eller inte, att pojkar
frågar mindre om hjälp på biblioteket än flickor. Bennett menar att man som strategi kanske
kan föreslå pojkar assistans även om de inte ber om det. Burdick (1994) skriver om vikten av
undervisning och uppmuntran i informationssökning för att skapa en jämlik start inför
teknologin. Burdick anser att bibliotekariers förväntningar kan påverka hur de ser på
användarna, att de förväntningar man har på gruppers kunnande gör att man ser det man vill
se. Burdick tror att detta har stor betydelse i hur kvinnors informationssökningsbeteenden
kommer att formas eller uppmuntras eftersom många kvinnor anses vara mindre kunniga på
datorer. Det betyder att om bibliotekarierna tror att någon har dåliga datakunskaper lägger de
hjälpen på en lägre nivå än vad som kanske är nödvändigt.

Mycket av det som finns skrivet om interaktioner mellan användare och bibliotekarier handlar
framförallt om referensintervjun. Men användarundersökningar finns som delvis handlar om
användarnas syn på biblioteksservicen och om deras tankar om bibliotekets tillgång till
informationsteknologin. Tyvärr gör den snabba utvecklingen inom detta område att dessa
undersökningar i viss mån fort blir inaktuella eftersom Internet på bibliotek är ett nyligen
tillkommet fenomen. Projektet Studenternas bibliotek (1996) är en samling undersökningar1

gjorda i BIBSAMs regi. Tyngdpunkten ligger på högskolestudenters behov av biblioteks-
service och ett fördjupningsområde är användningen av informationsteknik och studenternas
tillgång till detta. Delstudie 2 ur projektet Studenternas bibliotek, Tusen studenter om
biblioteket (1995), bygger på en enkätundersökning vid åtta högskolor med drygt 1000 svar.
Resultatet visar bland annat att studenterna upplever olika hinder i biblioteket att hitta
information. Det kan vara att man inte har tillräcklig kunskap i databaser eller CD-ROM, att
man inte tror att bibliotekarierna är kunniga nog inom speciella ämnen, eller att man inte
vågar fråga. Kunskaperna om informationssökning kopplat till datorer visade sig vara dåliga,
en stor majoritet kände inte till någon litteraturdatabas inom de ämnen de studerade.
Studenterna verkade vara medvetna om sina brister och tyckte i stor utsträckning att de
behövde bättre användarutbildning på biblioteket. Flera studenterna trodde dessutom (63%)
att informationssökning skulle bli viktig i deras yrken.

En annan delstudie i projektet är Babels bibliotek (1995) som bland annat visar att studenter
anser att användarutbildningen i elektroniska informationstjänster inte är tillräcklig. I
rapporten menar man att utbildningskraven på biblioteket kommer att öka i takt med
studenternas krav på IT-kunskaper och det ökade utbudet av digital media. I slutrapporten
Studenternas bibliotek (1996) står det att utvecklingen av användarvänliga gränssnitt borde ge
bibliotekarierna utrymme för att ge mer kvalificerad hjälp till användarna. Slutrapporten ger
bland annat rekommendationerna att biblioteken ska ge mer utbildning i hur man använder
elektroniska informationstjänster, att personalen behöver mer pedagogiskt kunnande och att
studenterna ska få bredare tillgång till databaser, Internettjänster och datorstöd för arbetet.

Niels Ole Pors (1995) skriver i Studerende og biblioteker om Köpenhamns studenters
biblioteksvanor. Av enkätsvaren kom det fram att personalen uppfattades vid nästan alla
tillfällen som både kompetent och vänlig. Intervjupersonerna betraktade i stor utsträckning
                                                            
1 Fyra delstudier och en slutrapport som färdigställdes 1996.
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bibliotekarierna som hjälpsamma, men det var tydligt att många av intervjupersonerna hade
haft negativa upplevelser i servicesituationer på biblioteket. Pors skriver även att de sökningar
som studenterna gjorde främst var författar- och titelsökningar.

Lena Krååk (1998) har i magisteruppsatsen Mötesplats Umeå Stadsbibliotek undersökt
interaktioner mellan bibliotekarier, användare och miljö. Hon har i observationer och i
intervjuer med främst användare undersökt uppfattningen av möten i bibliotek. Krååk får fram
att användarna vill att bibliotekarierna ska vara vänliga, tillmötesgående och intresserade samt
att man ska kunna ställa frågor som man själv kanske tycker är dumma. Användarna tycker att
det är viktigare hur man blir bemött än om det blir rätt. I observationerna såg Krååk endast vid
något enstaka tillfälle att en av bibliotekarierna lade märke till användare som hade problem
med sökstationerna.

2.3 Kvalitetsdiskussion
Kvalitet är ett begrepp som diskuteras mycket i forskning och ur många olika perspektiv.
Gummesson (1991) för en intressant kvalitetsdiskussion i boken Kvalitetsstyrning i tjänste-
och serviceverksamheter. I boken finns olika perspektiv på kvalitet men det mest intressanta
är tanken att kvalitet är en upplevelse hos kunden, ett användarorienterat perspektiv.
Gummesson menar att kundens position i relationen är väsentlig för hur kvaliteten ska
upplevas men framförallt är det betydelsefullt hur påverkan från olika håll inverkar på den
upplevda kvaliteten. Påverkan kan komma från andra kunder, från synen på olika yrkesroller
och från interaktionen med kontaktpersonen eller med systemet.

Strandvik (1994) diskuterar vilken roll som kvalitetsbegreppet kan ha för biblioteket i artikeln
”Kvalitet i bibliotekstjänster ur ett strategiskt perspektiv”. Den upplevda kvaliteten är den
viktiga tycker Strandvik, den som baseras på hur kunden uppfattar kvaliteten och inte hur den
är objektivt. Problem med att uppnå kvalitet för alla beror mycket på just detta menar
Strandvik, kundernas heterogenitet gör att de uppfattar kvaliteten olika. Men alla kunder
jämför mer eller mindre medvetet det hon får ut av en tjänst med det hon förväntat sig.

Magnus Francks (1997) magisteruppsats behandlar vad användare tycker om biblioteks-
servicen på ett högskolebibliotek i Lund. Franck använder en kvalitetsdiskussion som bygger
på Gummesson, nämligen att kvaliteten uppstår i mötet med användaren. I uppsatsen skriver
Franck att all kvalitet bygger på egenskaper som vänlighet, artighet, förmåga att tillmötesgå
användarnas behov och kunskap. Vad avser resultaten av undersökningen frågade Franck
bland annat om personalens hjälp. Det framkom att användarna ibland eller alltid var nöjda
med hjälpen och att en majoritet var nöjd med bemötandet de fick av personalen. I
kommentarer framfördes åsikter som att personalen var trevlig och hjälpsam men att de sällan
hade tid att hjälpa till med datorterminalerna. Dessa resultat tydde på att kvaliteten på
bibliotekariernas hjälp i stort var bra ur användarnas syn. Samtidigt visar det att
bibliotekarierna i brist på tid måste prioritera visst arbete och då får datorhjälpen här en
undanskymd roll.

2.4 Metodlitteratur
Datainsamlingen till min uppsats har till största delen gjorts med olika kvalitativa metoder.
Med tanke på det har jag främst läst in mig på observationer eftersom det är ett mindre
beprövat område. Bo Eneroths (1984) Hur mäter man vackert? lästes för att få en överblick
över kvalitativa studier och framförallt urvalsprocessen. Eneroth skriver att det är bra att välja
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olika datainsamlingsmetoder för att få så mycket data som möjligt och att urvalet vid till
exempel intervjuer ska vara maximalt olika för att: ”öka sannolikheten att stöta på
företeelsernas alla aspekter”.2 Eneroth går igenom många metoder och metoders reliabilitet
men menar att det viktigaste är alltid att tydligt redogöra i sitt arbete hur metoden har använts.

Krååk (1998) använde sig i sin datainsamling av observation som metod. Observationer
gjordes i sammanlagt 36 timmar och var spridda under många tillfällen. Inget observations-
schema användes utan Krååk menar att hon använde sig av fritt antecknande men med några
utgångspunkter. Krååk satt inte i någon av de observerade diskarna och får därför inga
observationer av verbala kommunikationer, men menar att det var ett val för att kunna
observera en helhet av aktiviteterna på biblioteket. Om Krååk hade varit inriktad på enbart
interaktionen användare – bibliotekarie tror hon att det hade varit bättre att sitta närmare men
att det då kanske hade påverkat utfallet av interaktionerna.

Patel & Davidsson (1994) skriver om observationer och skiljer på ostrukturerad och
strukturerad observation. I den senare är det bestämt vilka situationer som ska ingå i
observationen som sedan prickas av i ett schema. Vilken observation som än används gäller
det att den ska vara systematisk och planerad. Det som samlas in med metoden är beteenden
och skeenden i naturlig miljö och har det positiva att händelser noteras när de inträffar och att
de därför inte bygger på informanters minnesbilder. Problem med metoden är att den är
tidsödande och att det är svårt att veta om de observerade beteendena är representativa.
Reliabiliteten påverkas beroende av observatörens förmåga att göra bedömningar av vad som
registreras.

                                                            
2 Eneroth, 1984:52
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3. Metod

För att samla in data använde jag mig av intervjuer, observationer och enkäter vilka alla
testades ingående före den slutgiltiga datainsamlingen. Pilottester var viktigt för att se om
observationsmetoden skulle fungera och för att få enkäter och intervjuer att fånga in det mest
intressanta för mitt ändamål, alltså för att säkerställa en god validitet. Intervjuformuläret
ändrades ingående från första utkast till färdig mall. När det gäller enkäterna medförde
pilottestet bland annat att en fråga förtydligades.

Den slutgiltiga undersökningen genomfördes på två bibliotek: Universitetsbiblioteket UB2 i
Lund och Huvudbiblioteket på Malmö högskola. Datainsamlingsveckor var v.40 till v.42.
Härefter kallas biblioteken ofta för UB2 och Malmö högskolas bibliotek. De två biblioteken
valdes förutom närhet ut på grund av att de var någorlunda lika i storlek. En viktig och
intressant faktor är skillnaden i ålder på biblioteken. UB2 har funnits sedan 1977 och Malmö
högskolas bibliotek sedan 1997.

3.1 Observation och intervju
För att finna interaktioner mellan användare och bibliotekarie använde jag mig av
observation. I pass om två timmar observerade jag när användare frågade bibliotekarier om
hjälp angående datoranvändning av något slag. Observationspassens tidpunkter fick i stor mån
bestämmas av bibliotekariernas schema. Bibliotekarierna intervjuades efter avslutade
observationer. Observationspassen utfördes vid olika tidpunkter och veckodagar, från 001009
till 001016. Observationerna testades vid två tillfällen innan de riktiga observationerna
gjordes. Jag kunde vid dessa tillfällen bestämma var jag såg och hörde bäst utan att vara i
vägen. Vid testen kunde det bestämmas vad som specifikt skulle observeras. Det visade sig att
det jag skulle göra var en ostrukturerad observation utan ”avprickningsschema” eftersom det
inte var något exakt som skulle observeras utan mer händelser i rummet. Observationerna
måste ändå vara väl förberedda och det ska vara förutbestämt vad och vilka som ska
observeras (Patel & Davidsson 1994).

Efter passen, som sammanföll med bibliotekariernas pass i informationsdisken, genomförde
jag intervjuer med aktuell bibliotekarie. Intervjun testades även den i två omgångar på två
andra bibliotek i Lund innan den slutgiltiga versionen bestämdes. Intervjuer gjordes med tre
bibliotekarier på varje bibliotek. Intervjulängden var mellan 30 och 45 minuter. Intervjuerna
initierades främst med tanke på vilka bibliotekarier som hade informationstjänst på de båda
biblioteken. I Malmö där det i informationen jobbar både kvinnor och män valde jag två
manliga bibliotekarier för att få en jämnare genusfördelning. Bibliotekarierna som valdes ut
har också jobbat olika länge som informationsbibliotekarier. Jag tycker att urvalet blev brett,
så som Eneroth förespråkar för att öka möjligheten att finna olika tankar om problemen.3

Intervjuerna handlade dels specifikt om de interaktioner jag observerat under passet, dels om
den allmänna datoranvändning på biblioteket.4

3.1.1 Praktiskt utförande och bortfall
När jag observerade på UB2 satt jag i informationsdisken och på Malmö högskolas bibliotek
en bit utanför disken. Anledningen till att jag ville sitta nära var att kunna uppfatta den
verbala kommunikationen i interaktionerna. Diskens utförande i Malmö gjorde att jag fick

                                                            
3 Eneroth, 1984:52
4 Se bilaga 1 för intervjuformuläret.
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sitta lite längre bort, men jag kunde ändå höra i stort sett allt som sades mellan användare och
bibliotekarier. Krååk (1998) som utförde observationer satt inte i disken och missade just den
verbala kommunikationen, vilket hon även noterar. Krååk menar att om man befinner sig i
disken är risken större att man påverkar utfallet av interaktionerna. Då bibliotekarierna ändå
var förvarnade att de var observerade så var de redan påverkade av situationen, vilket
självklart kan få betydelse för hur de beter sig under sitt pass. Att jag sedan satt i disken tror
jag inte påverkar bibliotekariernas arbete mer påtagligt. Vid ett tillfälle på UB2 fick jag dock
en fråga från en användare.

Främst gällde mina observationer interaktioner mellan användare och bibliotekarie där
användarens fråga gällde datorhjälp. Jag bestämde att jag vid dessa interaktioner skulle
anteckna frågan, hjälpen som användaren fick, och kön och ålder på användare. Fler frågor
jag ville notera vid interaktioner var: Talade användaren med någon annan innan hon gick till
bibliotekarien? Hur länge satt vederbörande vid datorn innan hon frågade om hjälp? Hur
länge varade interaktionen? Hur hjälpte bibliotekarien användaren, vid disken, eller ute vid
datorerna? Visade bibliotekarien med hjälp av datorn eller sa hon hur man ska göra? Vidare
ville jag notera vilka som använde datorerna. Jag ville se hur många de var, ungefär hur länge
de använde datorerna, och vad de använde datorerna till. Det mesta av detta gick att observera
utan möjligtvis vad användaren gjorde innan hon frågade om hjälp. Detta gäller speciellt vid
biblioteket på Malmö högskola eftersom det där var så många som använde datorerna att man
inte kunde notera personer på samma sätt. Trots det tycker jag att observationerna hade god
validitet.

Efter observerade interaktioner skulle jag kort intervjua användaren och fråga om vad hon
hade behövt hjälp med, vilken hjälp hon fick och vad hon tyckte om den hjälpen. I praktiken
blev det inte många användarintervjuer eftersom det var svårt att kontakta användarna av
olika anledningar. Min plats i eller vid informationsdisken gjorde ändå att jag hörde och såg
alla interaktioner. Det är i fallen utan användarintervju bara mina observationer av händelsen
som får gälla vid analysen och detta noteras tydligt. Det jag går miste om i de fallen är vad
användarna tyckte om hjälpen. Det blir istället bara min uppfattning vilket självklart inte är
lika pålitligt och påverkar reliabiliteten.

Alla intervjuer bandades så att jag kunde koncentrera mig på intervjusituationen. Detta gjorde
att jag vid genomlyssningar av intervjun kunde skriva ned intervjuerna så gott som ordagrant
och lättare få en korrekt uppfattning av vad som sades. Detta är enligt Patel & Davidsson
(1994) ett sätt att få en högre grad av reliabilitet. Jag försökte att styra in intervjuerna att bara
handla om datoranvändningen vilket visade sig vara svårt ibland.

3.2 Enkät
En enkät delades ut till datoranvändare vid de två undersökningsbiblioteken. Frågorna gällde
vilken hjälp som användarna efterfrågade när det handlar om datorer och varför det kan
komma sig att de inte frågar om hjälp.5 Datainsamlingen började med att jag delade ut dessa
enkäter till datoranvändare. Enkäterna var avsiktligt korta, de rymdes på en A5 sida. Detta för
att öka svarsfrekvensen. För att korta enkäten fanns t.ex. genus inte med som fråga utan
enkätformulären hade istället två färger: gul för kvinnor och grön för män. För att ytterligare
förenkla enkäterna noterade jag själv bibliotek, tid och datum på enkäterna jag delade ut.
Enkäterna hade fem frågor varav tre var med fasta svarsalternativ. En fråga som gällde vad de

                                                            
5 Se bilaga 2 för enkätformuläret.
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tyckte om kvalitén på hjälpen de fick hade svarsalternativen som skalmarkering med fyra
alternativ utsatta. Fyra alternativ valdes för att motverka mittenmarkeringar.

Utdelningen av enkäterna bestämdes till ”en” vardag per bibliotek. I praktiken blev det två
utdelningstillfällen per bibliotek. För att praktiskt kunna genomföra utdelningen delades en
dag in i tre pass, förmiddag 9-11, lunch 11-13 och eftermiddag 14-16. Detta för att få in
användare som använde biblioteket under olika tider på dygnet men under de öppettider som
informationsdisken var bemannad med bibliotekarier. Jag ville att alla som svarade på
enkäten var där då yrkesgruppen som enkäten gällde fanns i lokalen och hade en chans att
hjälpa till. Jag delade ut enkäten själv för att inte få en fördröjning i insamlandet och för att
öka svarsfrekvensen ytterligare. En avgränsning gjordes till att bara gälla svensktalande
användare. Icke-svensktalande hör inte till bortfallet men var tio till antalet av dem som
tillfrågades och var fler kvinnor än män.

3.2.1 Praktiskt utförande och bortfall
Utdelningen av enkäterna gjordes under fyra dagar. Måndagen den 2 oktober gjordes
förmiddags- och lunchpass på UB2. Tisdagen den 3 oktober respektive onsdagen den 4
gjordes eftermiddagspassen på Malmö högskolas bibliotek och UB2. Till sist på torsdagen
den 5 oktober delades enkäter ut för förmiddags- och lunchpass på biblioteket i Malmö.

Enkäterna som delades ut var 120 till antalet och bortfallet blev 22 %. Antalet ifyllda enkäter
blev alltså slutligen 94 stycken. Vanligaste anledningen till att man inte ville fylla i en enkät
var att man sa sig inte ha tid. En annan vanlig anledning var att man inte hade något att säga
eftersom man inte brukade använda datorerna på biblioteket. 29% av de tillfrågade på UB2
ville inte fylla i en enkät och det samma för 17% i Malmö. Enkäterna besvarades av 45%
kvinnor och 55% män. Flest enkäter besvarades på Malmö högskolas bibliotek, 63%. Med
tanke på tid var utdelningen jämn, möjligtvis var förmiddagspasset lugnast och under
framförallt eftermiddagspasset på Malmö högskola var det mycket folk

Enkäterna delades ut några i taget och lämnades in till mig nästan direkt. Ofta hämtade jag
upp enkäterna där användarna satt när jag såg att de skrivit färdigt. Under passen delade jag ut
enkäter till i stort sett alla som satt vid datorerna, vid något tillfälle även till folk vid
sökstationernas datorer. Vad användarna använde datorerna till togs inte i beaktande. Ungefär
lika många av de som använde datorerna var kvinnor som män. Av de personer som uppgav
sig inte tala svenska och därför inte deltog i enkätundersökningen var fler kvinnor än män. På
UB2 var användarna fler män än kvinnor och tvärtom på Malmö högskolas bibliotek. Mitt
försök att ha jämn könsfördelning på enkäterna blev inget riktigt problem när bibliotekens
svar slås ihop. De besvarade enkäternas könsfördelning speglar den könsfördelning på de två
biblioteken som jag uppfattade under mina observationer.

Även om vissa enkäter saknar svar på någon fråga är de med i sammanställningen eftersom
svaren ändå är intressanta och användbara. Då jag inte har någon siffra på hur många som
brukar datorerna på biblioteket under en dag utan bara besökssiffror kan jag inte ange hur stor
del av datoranvändarna som svarat på min enkät. Under mina utdelningspass gavs enkäter till
i stort sett alla som använde datorerna, med undantag för dem som använde för kort tid för att
jag skulle hinna ge dem en enkät. Detta ger en bra grund att stå på för att någorlunda
representativt uttrycka sig om bibliotekens datoranvändare.
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Med enkäter påverkas reliabiliteten mer än vid intervjuer eftersom frågor kan missförstås eller
att utformningen av enkäten kan vara oklar för någon. För att undvika detta hade jag gjort en
pilotundersökning för att se hur frågorna besvarades och fanns dessutom hela tiden till hands
för att kunna svara på frågor, vilket inte blev aktuellt. I efterhand har jag funderat på
alternativen ”databassökning”; ”Internetsökning” och ”Internet allmänt” under fråga 1. För
mig är avgränsningen klar men det är inte alltid säkert att det är det för användarna. I något
fall kan man ha kryssat i att man söker på Internet och jag skulle klassat det som ”Internet
allmänt”. Ändå tror jag att felmarginalen är liten.
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4. De två biblioteken

4.1 Universitetsbiblioteket  UB2 i Lund
Datainsamlingen till den här uppsatsen har gjorts vid två högskolebibliotek, ett i Lund och ett
i Malmö. Universitetsbiblioteket UB2 i Lund är huvudbibliotek för teknik, naturvetenskap
och medicin vid Lunds universitet. Biblioteket ligger strategiskt placerat bland de tekniska
institutionerna. Öppettiderna är 9.00 till 19.00 på vardagar utom fredag då man stänger 17.00
och på lördagar är biblioteket öppet mellan 10.00 och 14.00. När man går in går man förbi
bibliotekets kafé och sedan in i själva biblioteket, där man till höger har receptionen och till
vänster informationsdisken och datorerna. Rakt fram i biblioteket finns framförallt
referensböckerna och tidskrifterna och en trappa upp finns den öppna samlingen.
Informationsdisken ligger centralt i rummet och därifrån ser man alla datorerna och de som
använder dem. Vid den disken tar man emot alla informationsfrågor och vid receptionen tar
man hand om cirkulation6 och beställningar. Min datainsamling gjordes på UB2 under
veckorna 40 och 41. Besökarantalet under dessa två veckor var 5.355 respektive 6.490
personer.

Via bibliotekets hemsida når man informationssökning via ett flertal databaser, elektroniska
tidskrifter, bokkataloger och tidskriftsförteckningar. Där finns bland annat information om
ämnesresurser, nyförvärv och bibliotekets undervisning. Ämnesresurserna innehåller
databaser, länkar, kursinformation, kontaktbibliotekarie med mera. Undervisningen är främst
kortkurser i databaser och elektroniska tidskrifter eller mer skräddarsydda kurser, gemensamt
för dem är att de kostar pengar. Men tillgängligt gratis är kurs i bibliotekets katalog och
fulltexttidskrifter. På hemsidan finns dessutom en länk till självstudier om Internet. Den
lokala katalogen heter Lolita och innehåller bibliotekens bestånd inom Lunds universitet. Den
andra stora katalogen som används är Libris som är den svenska nationella
bibliotekskatalogen. Via hemsidan når man även ”Fråga bibliotekarien” som är en tjänst där
man kan ställa sökfrågor.7 Frågorna besvaras sedan av bibliotekarierna som arbetar i
informationsdisken och behandlas på samma sätt som om frågan hade ställts av en person som
besökte biblioteket.8 Sidan är nära kopplad till det andra stora universitetsbiblioteket i Lund,
UB1, och där finner man mer resurser. Via UB1s sida får man information om ytterligare
utbildning i informationssökningar och speciella databaser, utbildning som är till för
användarna av biblioteket och är gratis.9

4.2 Huvudbiblioteket på Malmö högskola
Det undersökta biblioteket i Malmö är Huvudbiblioteket på Malmö högskola. Biblioteket är
öppet mellan 9.00 och 20.00 alla vardagar utom fredag då man stänger 17.00, och är även
öppet på lördagar mellan 11.00 och 16.00. Biblioteket ligger vid institutionen för Konst och
Kommunikation på Beijerskajen och är ett relativt nybyggt bibliotek. Till vänster efter
ingången går man förbi tidningar och tidskrifter och datorplatser och i mitten av lokalen ligger
informationsdisken. Biblioteket har två våningar. På nedre botten finns boksamlingen,
sökstationer och övriga dataplatser och på den övre våningen finns undervisningssal och
läsplatser. Från disken ser man en stor del av alla datorer vid sittplatserna och även de flesta
sökstationer. På detta bibliotek tar man i disken hand om alla frågor, både cirkulationsärenden
och informationsfrågor. På Malmö högskola är biblioteket samorganiserat med IT-
                                                            
6 Med cirkulation menas in- och utlån av media.
7 http://www.lub.lu.se/ub2 001218
8 Intervju med Lena på UB2, 001013.
9 http://www.lub.lu.se/ub1 001218
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avdelningen och heter följaktligen Bibliotek och IT. Studenterna ansluter sig med en
datoridentitet till högskolans datornät och dessa identiteter delas ut på biblioteket. Under
veckorna 40 till 42 gjorde jag datainsamlingen på Huvudbiblioteket. Under vecka 40
registrerades 2.977 besökare, men då fattas det uppgifter ifrån tisdagen. De övriga veckorna
var antalet besökare 3.713 under vecka 41 och 3.613 under vecka 42.

Bibliotekets hemsida innehåller information om de olika biblioteken inom Malmö högskola,
helpdesken och aktuella händelser och skrivelser. Via hemsidan kan man självklart göra
informationssökning på flera sätt, till exempel via Vega som är bibliotekssystemet för Malmö
högskolas bibliotek, eller med hjälp av andra kataloger som Libris och Lolita. Det finns
elektroniska och tryckta tidskriftsförteckningar, databaser och ämnesresurser. Ämnes-
resurserna ger tillgång till databaser, länksamlingar och organisationer som hör till det
aktuella ämnet. Hemsidan ger dessutom information om bibliotekets undervisning. För
studenter har man främst kurser i informationssökning där man lär ut sökstrategi,
informationskompetens och källvärdering. Möjligheter till fördjupning finns och kurserna är
kopplade till undervisning på högskolan.10

Vid UB2 har bibliotekarierna hjälp av en tekniker för att lösa problem som kan uppstå vid
t.ex. utskrifter.11  I Malmö är denna tjänst mycket mer utbyggd då man har något som kallas
för helpdeskstation. Det betyder att förutom bibliotekarier arbetar annan personal i disken
mellan 10-16 på de flesta vardagarna. Helpdeskfunktionen har funnits på biblioteket sedan
våren 1999 och är till för att förbättra bibliotekets IT-stöd till studenterna. Anna Ramm-
Ericson som är ansvarig för helpdesken säger att man kan se den som ett gränssnitt mellan IT-
avdelningen och användarna. Ramm-Ericson säger att helpdesken skall ge support på frågor
om identiteter, utskrift, e-mail, ordbehandling m.m. Man ska också sköta registrering av
studenter via identitetsprogrammet och ta emot felanmälningar. Om man inte kan lösa
problemen ska man vidarebefordra problemen till teknikerna och meddela berörd användare
detta.12 Utifrån intervjuer med bibliotekarierna i Malmö förstår man att det är lite oklarheter i
vad helpdeskens ansvar är och hur arbetsfördelningen är mellan bibliotekarierna i disken och
helpdesken. Bibliotekarierna säger att helpdesken är studenter som hjälper andra studenter,
och att de ska fungera som en länk mellan bibliotekarierna och teknikerna. En av
bibliotekarierna säger att det inte är helpdeskens ansvar att kunna alla sakerna, utan ansvaret
är att ta uppgifterna och göra så gott de kan.13

Anna Ramm-Ericson tycker inte att helpdesken fungerar helt tillfredsställande, utan det finns
problem med att vara den länk mellan bibliotekarierna och teknikerna som de ska vara. Hon
menar att teknikerna inte har tagit de problem som helpdesken rapporterar om på allvar, utan
det har blivit så att användarna istället har rapporterat fel som inte har åtgärdats. Man har
under hösten haft problem med det identitetsprogram som användarna behöver för att använda
flertalet av datorerna. Från användarnas sida har man ändå varit nöjd med att kunna vända sig
till någon i biblioteket då man har behövt hjälp med datorn.14 Problemet med att inte riktigt
komma överens med teknikerna är man inte ensam om på Malmö högskola bibliotek.
Houghton (1999) skriver att bibliotekarierna han kontaktade inte tyckte att teknikerna gjorde
sitt jobb. I likhet med kontakten mellan teknikerna och helpdesken menade de
bibliotekarierna att teknikerna saknade ett användarorienterat perspektiv.

                                                            
10 http://www.bit.mah.se 001218
11 Intervju med Lena på UB2, 001013.
12 Mailfrågor till Anna Ramm-Ericson, 001024.
13 Intervjuer med bibliotekarier vid Malmö under perioden 001011-001016.
14 Mailfrågor till Anna Ramm-Ericson, 001024.
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5. Resultat

Undersökningen hade vad gäller datainsamlingen tre huvuddelar: observation, intervju och
enkäter till användarna. Som tidigare framkommit var observationer och intervjuer tätt
sammankopplade och så är även fallet till viss del i resultatbeskrivningen. Först i kapitlet
kommer sammandraget av observationsresultaten, men även delar från intervjuer med
bibliotekarierna och i vissa fall observerade användare. Intervjuerna med användarna berör
interaktioner som skett under de pass jag observerat. Efter observationerna kommer en
utförligare sammanställning av intervjuresultaten från de sex intervjuade bibliotekarierna.
Resultatredovisningen avslutas med enkätsvaren som handlar om användningen av publika
datorer på UB2 och Malmö högskolas bibliotek.

5.1 Hur agerar bibliotekarierna?
Observationer gjordes för att se interaktioner mellan användare och bibliotekarier där
användarna har frågor som angår deras datoranvändning. De observerade och intervjuade
bibliotekarierna kommer i uppsatsen att ha fingerade namn. Bibliotekarierna från UB2 i Lund
har namnen Lisbeth, Linnéa och Lena. Bibliotekarierna som jobbar på biblioteket på Malmö
högskola har namnen Monika, Markus och Mats. Redovisningen startar med observationerna
gjorda på UB2 och efter det observationerna gjorda på Huvudbiblioteket på Malmö Högskola.
Under varje biblioteksrubrik börjar en allmän sammanställning av observationerna och
därefter de observerade passen var för sig. Delen som behandlar de observerade passen
innehåller redogörelser av de interaktioner som observerats angående problem eller hjälp med
datorerna. Dessutom innehåller de intervjukommentarer från bibliotekarier och i de fall det
finns från användarna. Vissa observerade interaktioner saknar kommentar från intervjun med
aktuell bibliotekarie. Vid varje observationspass har jag räknat hur många frågor man fick till
disken. Den stora skillnaden här mellan UB2 och biblioteket på Malmö högskola beror på att
disken i Malmö är en integrerad informations- och cirkulationsdisk.

5.1.1 Observationspassen på UB2
Vid tre tillfällen observerades bibliotekarier under deras arbetspass i informationsdisken vid
UB2. Två av passen var på morgonen mellan 9.00 respektive 9.30 och 11.00, och det tredje
var mellan 13.00 och 15.00. Vid dessa tillfällen satt jag i disken en bit bakom bibliotekarien.
Härifrån har man bra kontroll över rummet och ser alla interaktioner mellan bibliotekarier och
användare. Vid ett tillfälle fick jag en fråga från en användare, men annars verkade jag inte
störa arbetet i disken.

Från informationsdisken ser man alla datorstationer på undervåningen och har en god uppsikt
över vilka som kommer och går till dessa stationer. Det finns framför disken tre datorer med
ståplats som är till för att söka i katalogerna och databaserna. Där finns även en dator med
sittplats. I uppsatsen kallar jag dessa fyra platser för sökstationer. Till vänster från disken
finns tio sittplatser med tio datorer. Sammanlagt blir detta 14 datorer. Alla datorerna ger
tillgång till Internet men endast två är avsedda för det, de två datorerna är bokningsbara. En
dator finns för mail, denna kan även den bokas i korta stunder. De andra datorerna är avsedda
för Lolita, Libris och databaser. Dock efterlevs detta inte riktigt. Under mina observationspass
såg jag många användare maila på flera datorer, speciellt Internetdatorerna, men även
använda Internet på de övriga datorerna avsedda för databassökningar. Vid sökstationerna såg
jag framförallt att man gjorde sökningar och vid sittplatserna uppfattade jag mest mail och
databassökningar. Antalet användare vid datorerna under mina observationspass varierade
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naturligtvis, men i snitt var cirka fem av de fjorton datorer upptagna. Som minst var två
datorer upptagna och som mest åtta.

De frågor som bibliotekarierna fick löstes oftast med hjälp av datorer, med undantag av vissa
detaljfrågor. Frågornas karaktär var ofta att söka i det lokala systemet efter efterfrågade
böcker. Förutom sökningar efter böcker gällde det främst förfrågningar efter tidskrifter,
annars kunde det vara några enstaka magasinhämtningar, enkla frågor om datorerna och
detaljfrågor om var böckerna står. Mellan interaktionerna fick ofta bibliotekarierna en liten
paus, det var sällan det blev kö.

Observationerna gav olika exempel på hur bibliotekarierna gjorde när de fick frågor om
litteratur som krävde att de sökte i katalogen. Lisbeth fick en fråga om en författare till en
bok. Hon visade då för användaren, sittande vid disken, hur man gör en sådan sökning i
Lolita. Senare under passet fick Lisbeth en liknande fråga. Då gjorde hon sökningen själv utan
att visa på datorn och bara meddelade användaren resultatet. Den första frågan Linnéa fick
under sitt pass var en förfrågan om en bok. Hon gick då med användaren till en av
sökstationerna och hjälpte till att söka i Lolita.

När bibliotekarierna inte hade användare vid disken satt de oftast och läste information via
datorn, t.ex. bibliotekets intranät. Lena sa till mig efter passet då jag observerat henne att
”dödperioderna” inte var slängda i sjön utan att man då skulle titta i databaser, leta efter
nyheter och arbeta med frågetjänsten ”fråga bibliotekarien”. Två av bibliotekarierna var under
sina pass ett flertal gånger uppe vid de olika datorerna och ändrade sökbild. Lisbeth försökte
fånga blicken på en man som såg ut att  behöva hjälp, men han reagerade inte. Vid passet som
Linnéa hade försökte istället en man fånga bibliotekariens blick utan att lyckas. Användaren
stod länge vid en av sökstationerna utan att komma någonvart innan han gick från biblioteket.
Vid ett annat tillfälle var det en man som uppenbarligen inte förstod hur han skulle kunna
skriva ut, men han vände sig inte till bibliotekarien (som var ledig) med frågan utan till en
kamrat.

5.1.2 Lisbeth
På UB2 observerade jag först ett pass med Lisbeth och intervjuade henne efteråt. Som de
övriga intervjuerna med bibliotekarier på UB2 gjordes intervjun inne på ett kontor. Lisbeth
blev bibliotekarie genom UB:s internutbildning 1967 och har arbetat på just UB2 sedan 1977
och arbetar nu som informationsspecialist med lång erfarenhet av databaser. Under hennes
informationspass observerade jag sju för mig intressanta interaktioner, varav tre med samma
kvinna. Sammanlagt hade Lisbeth 16 förfrågningar under passet.

Första interaktionen
Alldeles i början av passet som startade klockan 13.00 reste sig en man från en av datorerna
och gick fram till Lisbeth. Han sa att han behövde hjälp, att han önskade låna några speciella
CD-ROM skivor. Bibliotekarien tog fram en pärm med skivor och gick med mannen till hans
dator. Lisbeth stod där en liten stund med mannen men försvann strax bort. Lisbeth
kommenterade i intervjun att mannen letade efter en standard och att hon visade hur man gick
in och sökte på skivan, men att det visade sig att han lika gärna kunde leta i den tryckta
utgåvan som han då gjorde istället. Efter att Lisbeth berättat detta för mannen satt han kvar
vid datorn endast en liten stund till, lämnade sedan tillbaka CD-ROM-skivan och gick.
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Andra till fjärde interaktionen
En kvinna satt vid en dator och sökte i Lolita. Hon passade på att fråga Lisbeth när hon gick
från mannens plats tillbaka till disken. Kvinnan hade problem med att söka och Lisbeth
förklarade att hon hade markören fel. Kvinnan verkade lite misstänksam mot detta men sa
sedan ”jo, så var det”. Samma kvinna kom nästan en timme senare fram till disken. Hon
ursäktade sig att hon frågade igen, Lisbeth svarade inte på detta utan hjälpte kvinnan med
sökningen vid disken denna gången och berättade var boken fanns. Lisbeth sa även att om hon
inte hittade så fick hon komma tillbaka. En tredje gång bad senare samma kvinna om hjälp
igen. Denna gång följde Lisbeth kvinnan till datorn hon använde och visade. Jag gick efter det
fram till kvinnan och frågade vad det var hon hade behövt hjälp med och om hon var nöjd
med hjälpen. Kvinnan svarade: Ja, hon hjälper mig med sökningar när jag gör fel, jag har
många frågor. (…) Jo, jag hittar böckerna. När jag bad Lisbeth kommentera dessa
interaktioner svarar Lisbeth istället att det inte är problem utan att nästan alla frågor handlar
om att söka litteratur: Och litteratur i sin tur hittar man på datorerna, och det är inte alltid
självklart hur man ska tolka den informationen, och det är inte självklart hur man söker i
bibliotekskatalogen heller.

Femte interaktionen
En äldre man som hade suttit i cirka 15 minuter vid en dator kom fram till disken: Jag går bet
på att söka i katalogen. Han satte sig ned och Lisbeth sökte i Libris. Sökningen tog tid och de
pratade tillsammans om hur de skulle söka vidare. Tillslut hittade Lisbeth det mannen sökte,
en viss artikel i en bok, men den måste beställas. Mannen såg ändå väldigt nöjd ut. (Inga
intervjudata)

Under intervjun tar Lisbeth upp den här interaktionen som ett exempel på att det inte är
användarna i sig som bestämmer vilken hjälp de får, utan hur komplicerade deras frågor är:
just den frågeställningen krävde en längre dialog, så det var inget som han eller jag kunde
välja.

Sjätte interaktionen
En ung man kom till en sökstation men gick nästan direkt fram till disken. Det var två böcker
han sökte. Lisbeth sökte fram böckerna utan att visa för mannen hur han skulle göra, hon
hämtade även böckerna i magasinet. (Inga intervjudata)

Sjunde interaktionen
En kvinna stod länge vid sökstationerna, hon bytte även dator tre gånger. Lisbeth var vid detta
tillfälle nere i magasinet och det blev kö vid disken. Kvinnan såg otålig ut och försvann en
stund innan hon åter ställde sig i kön. När kvinnan fick hjälp sa hon att: ”Internet var för
segt”. Det var en artikel hon sökte som visade sig vara svår att hitta. Lisbeth sökte i
katalogerna och sedan i olika databaser. Hon hittade tillslut författaren i en recensionsdatabas
och det fanns en artikel det kunde vara som Lisbeth fjärrlånade åt kvinnan. (Inga intervjudata)

I intervjun säger Lisbeth att när hon visar på datorerna gör hon oftast det ute vid användarnas
datorer. Ibland om hon har börjat vid disken kan hon börja om sökningen vid en publikdator
om hon märker att användaren vill söka mer själv. Men med tanke på om någon användare är
osäker säger Lisbeth att: det är mest praktiskt att jag som en demonstration gör hela
sökningen själv, så sitter jag ofta kvar vid informationsdiskens dator och gör sökningen där.
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När det gäller frågan om hjälpen användarna generellt får är tillräcklig eller ej, säger Lisbeth:
Varje kommunikation med en besökare ska ju vara ett undervisningstillfälle, men personer
har ju olika lätt att förstå hur det fungerar och därför är det viktigt att man är väldigt vänlig
och väldigt hjälpsam.

5.1.3 Linnéa
Andra intervjun på UB2 gjordes på en förmiddag med Linnéa. Linnéa fick titeln bibliotekarie
kring 1994 efter att ha jobbat som biblioteksassistent sedan 1964. Hon har jobbat på UB2
sedan 1989. Linnéa har bara jobbat i informationsdisken mindre än ett år och i intervjusvaren
poängterar hon detta faktum. Passet med Linnéa i informationsdisken började klockan 9.00 då
biblioteket öppnade. Hon fick 12 frågor under passet och två av dem var interaktioner som
gällde användarnas datorfrågor. Jämfört med Lisbeth och Lena fick Linnéa många frågor som
kunde lösas utan att hon behövde använda datorn vid disken.

Första interaktionen
En engelsktalande man kom fram till disken och först uppfattade jag det som om han hade
problem med datorn han arbetade med, att han inte kom åt servern. Efter ett tag förstod jag att
han menade att han inte kom åt bibliotekets server från sin arbetsplats. Linnéa ringde en
kollega för att bekräfta att det ska gå. Mannen gick tillbaka till datorn han satt vid men kom
snart tillbaka till disken. Han sa att han ville att Linnéa visade honom hur databasen fungerar,
som hon tydligen vid ett annat tillfälle gjort, så att han kunde vara säker på att han gjorde rätt
på jobbet. När jag i intervjun frågade Linnéa om detta sa hon att mannen varit där tidigare och
fått hjälp att söka i elektroniska tidskrifter. Nu hade han kommit och sagt att han inte kom åt
databasen, Linnéa visade då igen: Men sen i slutet på vårt samtal när han satt och blev visad
igen, så var han lite tveksam, ”Jag kanske inte gjorde rätt” sa han. Linnéa trodde att mannen
blev nöjd med hjälpen: Jag sa till honom att han gärna fick komma tillbaka igen om det inte
gick. Han var lite tveksam så jag tror att han inte hade gått in på rätt ställe när han gick in på
vår hemsida.

Vid intervjun säger Linnéa att hon kallar på kollegor när det är svåra frågar för att försäkra
sig, och användaren, om att det inte blir fel. Detta gör hon för att hon är förhållandevis ny i
disken. Linnéa säger att hon tror att hjälpen användarna får är tillräcklig och om man som
bibliotekarie är osäker, som hon menar att hon själv är ibland, då får man fråga om de tycker
att hjälpen de fått räcker.

Andra interaktionen
En ung man stod vid en sökstation och sökte i Lolita. Han gick och frågade Linnéa om sin
sökning och då följde hon honom tillbaka till datorn. Linnéa visade honom en stund innan de
båda gick ut i biblioteket. Linnéa kommenterade i intervjun att detta är en väldigt vanlig fråga
och att de då ska göra som hon gjorde idag, att man går med användarna till en datastation
och visar.

5.1.4 Lena
Den sista intervjun med en bibliotekarie på UB2 gjordes med Lena. Lena gick UB:s intern-
utbildning 1971 och har varit på UB2 sedan 1983. Hon har gått många kurser, till exempel i
Internetsökningar. Lenas pass som jag observerade började 9.30 eftersom bibliotekarierna
hade haft möte. Det var därför till skillnad mot de andra observationspassen bara en och en
halv timme långt. Lena fick sju frågor under passet och jag har särskilt noterat två av dem.
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Första interaktionen
En ung man kom in i biblioteket och gick direkt fram till Lena i disken och frågade efter hjälp
att söka artiklar och uppsatser. De gick och ställde sig vid en sökstation och Lena visade först
Lolita och sedan databaser över tidskrifter. Lena hjälpte honom vid datorn ungefär en kvart
innan hon gick till disken igen. ”Fenomenalt” sa han till Lena om hjälpen. Mannen stod kvar
vid datorn och Lena sökte lite åt honom vid disken. Jag frågade honom om vad det var han
hade behövt hjälp med och han svarade då att han sökte artiklar till en uppsats och: Hon
visade mycket och det verkar vara bra möjligheter att hitta det jag söker. Det känns som om
man kan fråga henne mer. Senare sökte han i databasen PubMed,15 som för dagen krånglade,
och han såg då inte riktigt lika nöjd ut. I intervjun med Lena sa hon att hon var säker på att
mannen blev jättenöjd ända tills han då provade PubMed: Han utropade, han sa inte toppen
utan något annat, sublimt eller någonting sådant.

I intervjun efteråt har hon denna användare som referens när hon pratar om vad användarna
har för datorfrågor. Lena menar då att de flesta användare är på helt andra nivåer än den
mannen. Ett exempel på att många av studenterna inte kan så mycket tycker Lena är när
någon kom och frågade var de elektroniska tidskrifterna står någonstans.

Andra interaktionen
En medelålders man som i cirka 25 minuter satt vid en dator gick fram till Lena och frågade
om det var problem med nätet. Lena svarade då att det alltid är trögt här. Det visade sig att
mannen menade just PubMed och då följde Lena med honom till datorn. De gick sedan till
teknikerns rum där det för dagen var många systemansvariga. Mannen berättade för dem att
det alltid tar längre tid på UB2 än på jobbet att söka i PubMed, men det brukade inte vara så
här långsamt. Teknikern kollade men sa sedan att det skulle fungera. Mannen satte sig igen
vid datorn men gick strax. Mannen verkade vara irriterad. I intervju sa Lena att det var en man
som kan det här med att söka, och när jag frågade om hon trodde att hjälpen var tillräcklig
svarade hon: Han fick ju veta att det segade. Och så fick han veta att det gick bra, men det
gick inte bra.

Lena säger att om hjälpen användarna får ska vara tillräcklig beror det inte bara på
informationsbibliotekariens kunskap, utan även på hennes vilja att hjälpa. I likhet med sina
två intervjuade kollegor säger Lena att hon helst vill hjälpa användarna ute vid datorerna, om
det inte är fullt där eller lång kö till disken.

5.1.5 Observationspassen på Huvudbiblioteket på Malmö Högskola
Som på UB2 gjorde jag vid detta bibliotek tre observationspass. Informationsdisken är
placerad i mitten av rummet och är ganska öppet konstruerad, därför satt jag bäst vid sidan av
vid några fåtöljer. Två av observationspassen var mellan klockan 11.00 och 13.00 och ett var
mellan 15.00 och 17.00.

På biblioteket finns ett stort antal datorer varav huvudparten är på undervåningen. Vid disken
ser man de åtta sökstationerna som står tillsammans och cirka 30 av datorerna med sittplats. I
båda ändar av lokalen finns fler datorer plus några på övervåningen och några sökstationer vid
hyllorna. Sammanlagt är det 15 sökstationer och cirka 60 studieplatser med dator. För att
komma åt högskolans datornät krävs en användaridentitet som man kan få på biblioteket. När
man får sin identitet skriver man på en försäkran om att inte missbruka datorerna. För övrigt
finns det inte som på UB2 några restriktioner angående vad man använder de olika datorerna

                                                            
15 Medicinsk databas.
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till.16 Vid sökstationernas datorer finns inte kravet på egen datoridentitet som vid de övriga
datorerna.

Från min placering såg jag de datorer som man ser från disken, 8 sökstationer och cirka 30
sittplatser med dator. Det är dessa datorer som jag vid observationerna räknat hur många som
använder. Det var inte lika många datorer vid alla mina observationer på grund av att man
tagit bort några för lagning. Alla de datorer som fanns på sina platser fungerade inte heller.
Vad gäller användandet av datorerna när jag gjorde mina observationer, så stod det alltid
minst en, oftast två, ibland fyra personer vid sökstationerna. Vid de sittplatser som jag kunde
observera var det minst nio och som mest 23 datorer upptagna, medeltalet låg kring cirka 19
upptagna datorer. Många av de datorer som inte användes var ur funktion, vilket märktes på
att andra användare gick och letade efter lediga och fungerande datorer. Jag uppfattade det
som att ordbehandling och Internet var vanligast att man använde sig av vid sittplatserna.
Sökstationerna användes till sökningar och Internet, ofta mail. Användarna satt oftast ganska
länge vid varje datorplats. Vid sökstationerna var könsfördelningen jämn, kanske mer män än
kvinnor, men vid sittplatserna var hela tiden huvudparten av användarna kvinnor.

Disken på detta bibliotek fungerar som både informationsdisk och disk för cirkulationen av
media samt helpdesk för IT-stöd. Detta gör att man under passen får väldigt många frågor och
att det ofta blir kö. För det mesta jobbar två personer samtidigt i disken, en bibliotekarie och
en i helpdesken. En stor del av ärendena under mina pass gällde in- och utlån av böcker.
Sedan var det mycket försäljning av kopieringskort och handledning i kopiering, hjälp att
söka litteratur och frågor om datoridentiteterna.

Bibliotekarierna lämnade disken när de gick ut till hyllorna för att hämta böcker eller när
någon ville ha hjälp med kopiering, och i något fall för att gå ut till en dator. Vid någon fråga
skickades användaren vidare till helpdesken. Helpdesken var oftast upptagen med att hjälpa
folk vid datorerna men även vid något tillfälle upptagen med utlåning och återlämning av
böcker. Vid några tillfällen vid passen jag observerade ringde telefonen och ibland tog då
bibliotekarierna två frågor samtidigt, förutom den i telefonen även en fråga från en användare
som fanns i biblioteket. Ett telefonsamtal som Markus fick krockade med två kvinnors köp av
kopieringskort. Markus fick telefon och bad kunden i telefonen att vänta. Kvinnorna såg att
han fick telefon, men de verkade inte ta någon notis om att Markus väntade på dem. De
pratade med varandra och tog lång tid på sig för att bestämma vad de skulle köpa.

Vid observationspassen kom användarna med skiftande frågor som hade med datorerna på
biblioteket att göra. Under Markus pass kom en kvinna som hade böcker hon vill låna om,
Markus fixade detta och visade efteråt hur kvinnan kunde låna om via hemsidan hemifrån.
Mats fick svara på frågan om man kan lyssna på musik vid datorerna, vilket man får om man
har hörlurar. När det gäller datoridentiteterna som alla tre bibliotekarierna fick frågor om var
problemen ofta att användarna gjorde fel eller att det var identitetsprogrammet som inte
fungerade.

                                                            
16 Intervju med Monika, 001011
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5.1.6 Monika
Första observationspasset på detta bibliotek var med Monika och ägde rum mellan klockan
11.00 och 13.00. Den efterföljande intervjun gjordes i det gemensamma lunchrummet, vilket
även de senare intervjuerna på biblioteket gjordes. Monika har arbetat på Huvudbiblioteket på
Malmö högskola sedan 1998 men har arbetat som bibliotekarie i 20 år efter
bibliotekarieexamen från Borås. Under informationspasset fick hon 40 ärenden att ta hand
om, varav jag främst noterade två interaktioner.

Första interaktionen
En man som arbetade vid en dator frågade Monika något som jag inte hörde. Monika visade
honom hur hon tryckte på ett par knappar på tangentbordet, det handlade tydligen om ett
kommando. Mannen gick och satte sig igen. Jag frågade vad han behövde hjälp med och han
svarade: jag hade bara glömt bort en grej. Han förtydligade det med att det gällde hur man får
fram snabel-a, och sa kort att han var nöjd med hjälpen. I intervjun med Monika bekräftade
hon att det gällde kommandot för snabel-a.

Andra interaktionen
En kvinna som kom till disken hade problem med sin datoridentitet sa hon. En dator blev
ledig och Monika följde med henne dit. Monika gick snart tillbaka till disken och kvinnan
stannade kvar vid datorn. Monika sa i intervjun att det var flera än den här tjejen som behövde
hjälp med datoridentiteter och att de ofta glömt sina usernames eller passwords. Dessa
användare hjälpte Monika oftast vid disken sa hon, vilket är enkelt och går fort. På min fråga
om hon trodde att hon hjälpt dessa människor tillräckligt förklarade Monika: Ja, från min sida
ja, sen kan jag inte göra så mycket åt systemet.

Under intervjun återkommer Monika ofta till att hon är nöjd med helpdesken nere i
biblioteket, så att hon själv kan göra det hon är bra på. När jag frågar om hon tror att
användarna får tillräcklig hjälp med datorfrågorna säger Monika att hon inte tror det, eftersom
bibliotekarierna inte hinner med. I likhet med bibliotekarierna på UB2 säger Monika att hon
går ut till datorerna om användarna kommer med frågor. Anledningen till det är att hon inte
vill ockupera utlåningen och att man vill att användarna får ”kläm” på det lokala systemet.

5.1.7 Markus
Andra intervjun på Malmö Högskola gjordes med Markus. Markus har en magisterexamen
från BIVIL17 och har arbetat som bibliotekarie i tre år, sedan 1998 på Malmö högskolas
Huvudbibliotek. Markus hade ett pass mellan 15.00 och 17.00 som jag observerade.
Helpdesken var inte bemannad under det passet. Sista halvtimmen fick Markus dock hjälp av
två kvällsvakter som gick på sina pass. Markus hade i början av sitt pass inte så mycket att
göra så han gick och hämtade en vagn för att återlämna böcker, något som han dock inte fick
tid att göra. Markus hade 43 förfrågningar men enbart två interaktioner angående hjälp med
datorer.

Första interaktionen
En kvinna kom bortifrån datorerna och frågade om man kan skriva ut. Markus visade då hur
man på skärmen trycker fram utskrifter och visade sedan var utskrifterna kommer. (inga
intervjudata)

                                                            
17 Biblioteks- och Informationsvetenskap i Lund.
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Andra interaktionen
En kvinna som först hade ställt en fråga om att få en datoridentitet frågade efter HTML-
böcker. Markus gjorde ingen sökning utan gick direkt ut till hyllan där böckerna står. Vid en
sökdator vid hyllan visade sedan Markus hur man söker i Vega efter böcker. Markus beskrev i
intervjun att han visade hur man kan söka och att det fanns en träfflista för att se vilka böcker
som är tillgängliga m.m. Angående om hans hjälp hade varit tillräcklig svarade han: Ja då,
men sen var kanske många böcker utlånade som hon hittade.

Markus säger under intervjun att han oftast lämnar disken om någon användare kommer med
datorfrågor, som Markus säger har användaren en arbetsplats att sitta på och i disken kan man
ändå bli stressad av att det blir kö.

5.1.8 Mats
Sista intervjun som gjordes var den tredje på Huvudbiblioteket på Malmö högskola och
gjordes med Mats. I likhet med Markus har han magisterexamen från BIVIL och han har
arbetat på biblioteket på Malmö högskola sedan 1997. Under ett pass från 11.00 till 13.00
observerade jag Mats arbete i informationsdisken. Den sista av dessa timmar var disken
dubbelbemannad. Av de 41 ärenden som Mats tog emot gällde två datoranvändning.

Första interaktionen
En kvinna kom och sa att hon inte kom in på en speciell sida. Mats lyssnade uppmärksamt
men skickade sedan kvinnan vidare till helpdesken. I intervjun berättade Mats att kvinnan
hade frågat om några workshop-sidor som skulle ligga under K3s18 hemsida som hon inte
kom åt. Jag observerade att helpdesken hjälpte kvinnan under en lång tid men sedan fick ge
upp med förklaringen att sidan inte fanns tillgänglig. Mats förklarade i intervjun att han
förstod att det var en fråga som helpdesken kunde svara på bättre än han själv, men att detta
egentligen inte hade med biblioteket att göra: Varken med studenten, eller med mig eller med
helpdesken. Utan helpdeskens svar blir helt enkelt att läraren inte har gjort sitt jobb om man
säger så. Mats sa att han självklart inte kan säga något om tillräcklig hjälp från hans sida till
kvinnan som han hänvisade till helpdesken.

I intervjun säger Mats att de frågor som berör systemet och liknande som bibliotekarierna tar
hand om, och inte bollar över till helpdesken, får användarna tillräcklig hjälp med. De andra
frågorna är svårare att uttala sig om.

Andra interaktionen
En man som satt vid en dator gick fram till disken och bad om hjälp att söka efter en bok.
Mats gick ut till mannens plats och visade Vega. Han var snabbt klar och gick tillbaka till
disken. När jag frågade mannen bekräftade han det jag observerat och sa att han var nöjd: Det
var ju inget krångligt precis. Mats bekräftade i intervjun att han hjälpte mannen med att visa
hur man söker i katalogen: Men det var inga problem, han hade använt databaser tidigare,
det märkte man, så det var bara att visa honom, så kunde han börja direkt själv. Mats sa att
hjälpen till mannen var tillräcklig.

5.2 Vad säger bibliotekarierna?
Intervjuer gjordes med sammanlagt sex bibliotekarier: Lisbeth, Linnéa och Lena på UB2 och
Monika, Markus och Mats i Malmö. Varje intervju började med frågor rörande det pass de

                                                            
18 Institutionen för konst, kultur och kommunikation.
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precis hade haft i informationsdiskarna och de frågor de fått från användare som rörde deras
datoranvändning. Dessa kommentarer återfinns tillsammans med observationsresultaten. Efter
dessa frågor rörde sig intervjun kring ämnen som användarnas datorfrågor och Internet-
användning och om hjälpen användarna får eller inte får från bibliotekarierna. För att
tydliggöra resultaten är intervjuerna sammanställda gruppvis efter frågorna.

5.2.1 Användarnas datorfrågor
I detta stycke finns bibliotekariernas svar om datorfrågorna som användarna har och vad de
tycker om svårighetsgraden på frågorna samlade. På UB2 svarar bibliotekarierna att
datorfrågorna som användarna har handlar om att söka litteratur på de olika sätt som står till
buds på biblioteket, det vill säga i Lolita, Libris, svenska och utländska databaser och
fulltexttidskrifter. Många av dem som frågar söker kurslitteratur till ett särskilt ämne.
Bibliotekarierna påpekar att det finns många svårighetsnivåer på studenternas frågor, att: man
får ta det enkla först och bygga på. (Linnéa)

Även bibliotekarierna i Malmö säger att frågor om sökningar är de vanligaste. Markus menar
att det blir mycket handledning i databaserna, som undervisning i princip. Men i Malmö får
man dessutom frågor om identitetsprogrammet och frågor om de program som finns i
datorerna, till exempel Word. Monika och Mats tar när det handlar om användarnas frågor
upp tidsaspekten. Monika säger att hon skulle tycka att det var roligt om studenterna frågade
mer ingående biblioteksfrågor men menar samtidigt att det finns en konflikt där eftersom de
ändå inte skulle ha tid att svara på frågorna. Mats menar även han att det är ett problem: Det
är en fråga om tid, av någon konstig anledning är det så att om någon frågar ”jag vill leta
efter utländska artiklar i fulltext, och jag kan redan Ebsco”, alltså en relativt avancerad
fråga, sådana frågor får man nästan alltid när det är lång kö. (Mats)

Gällande hur svåra frågorna är tycker bibliotekarierna på bägge biblioteken att de flesta
frågorna är lätta att svara på. Det handlar om att frågorna ofta blir rutinfrågor. På bägge
biblioteken finns det sätt att ”bli av med” de svåra frågorna. På UB2 gör man så att man har
dokumentalister som är experter på olika ämnen som tar betalt för att göra avancerade
sökningar, i Malmö har man helpdesken som tar hand om tekniska problem. Det är just
tekniska problem som bibliotekarierna nämner som de svåra datorfrågorna, tillsammans med
de frågor som man aldrig fått tidigare. Svårt blir det dessutom när inte användarna själva
verkar veta vad de frågar efter, säger bibliotekarierna på UB2. Som Lisbeth uttrycker det:
Frågor som är svåra att svara på är de mer diffusa. När personen inte vet vad det är han vill
ha eller varför han vill ha det. Markus i Malmö jämför med andra högskolebibliotek och
kommer då fram till att det i Malmö är lite mindre av de så kallade avancerade informations-
sökningsfrågorna.  Han menar att det antagligen beror på studentsammansätningen, det är
många användare som läser på grundnivå och som kanske nöjer sig med att bara läsa
litteraturen på kurslistan. Men som Monika säger, ett svar på en enkel fråga kan hjälpa en
användare väldigt mycket

När det handlar om Internet frågade jag om man vet vad användarna nyttjar det till och vad de
behöver hjälp med angående Internet. Vad användarna använder Internet till verkar man inte
veta så mycket om på biblioteken. Bibliotekarierna säger har de inte tid att gå runt för att titta
vad användarna gör. På UB2 är man medveten om att användarna inte alltid använder
maskinerna till det de är ämnade för. De vet att många använder e-post från de flesta maskiner
(UB2 har bara en maskin som man egentligen får maila ifrån). Lena säger att det är bra att det
är skyltat så att bibliotekarierna kan säga till om de ser folk som mailar och att andra
användare kan ta över datorerna: annars skulle det bli en enda stor poststation här. Vidare
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säger bibliotekarierna på UB2 att användarna söker information som kanske inte är ”seriös”:
Vi vet att man ofta söker information som inte är för forskning direkt. (Lisbeth)  Man har ju
hört att en del sitter och inte gör så seriöst kanske alla gånger. (Linnéa)

I Malmö förmodar bibliotekarierna att användarna är relativt seriösa. Bibliotekarierna
framhåller att det är svårt att veta men de tror att användarna surfar och mailar mycket. Mats
tror inte att det är speciellt vanligt med så kallade oseriösa sökningar utan tror att de flesta
använder sökvägar som Altavista och Evreka, som många känner till. Monika tillägger: Sen
är det de som är här bara för skojs skull men det är ju helt okej.

5.2.2 Användarnas hjälpbehov
I intervjuerna berördes frågor som handlade om att identifiera grupper av användare som
behövde mer hjälp än andra eller om olika användargrupper behövde hjälp med olika saker.
Fler frågor som är kopplade till användarnas hjälpbehov är hur bibliotekarierna uppfattar
hjälpbehovet och hur de hjälper användarna, till exempel om de går ut till användarnas
datorplatser eller inte.

När jag bad bibliotekarierna att dela in användarna i grupper med tanke på deras hjälpbehov
gjorde alla det i termer av vana och ovana användare. De menar att forskare behöver hjälp
med de mer avancerade databaserna och att yngre studenter behöver enklare hjälp: Datorer
kan de yngre bättre, men det är mer sådana här speciella sökfrågor, vilken databas är bäst att
jag prövar här. (Linnéa)

En grupp som kan ta mycket tid i anspråk på UB2 är äldre människor som inte kan något om
datorer. Att man måste hjälpa dem är självklart, ens skyldighet som Lena uttrycker det, men
man ska försöka att lära dem att söka själva. Vissa lär sig att söka och andra får man hänvisa
till dokumentalister om de vill ha väldigt speciella sökningar. Lena säger att det ibland är folk
som vägrar att lära sig att söka och att de oftast är medelålders kvinnor. Hon förmodar att det
beror på att de vågar visa att de inte kan och att de vågar säga nej, vilket hon tror att många
män inte vågar göra. Mats i Malmö pratar också om de användare som överhuvudtaget inte
kan använda datorer och som han anser det fanns många av för cirka tre år sedan. Mats menar
att den gruppen hade kvinnlig majoritet och han tror att det kanske berodde på både mindre
erfarenhet och intresse från kvinnornas sida.

Att hjälpbehovet är väldigt varierat håller bibliotekarierna med om. Det finns de användare
som inte kan något, de som kan mycket och de som nästan är proffs på att söka och knappt
behöver hjälp. En bibliotekarie på UB2 konstaterar: De värsta är väl de som tror att de kan,
de säger att ”datorer det är jag van vid”, och sen visar det sig att inte ens på Internet vet de
vilka sökmaskiner som finns. (Lena) Här handlar det om att rätta sig efter vad studenterna vill
ha, om de t.ex. vill läsa på svenska eller engelska är det av betydelse att man visar dem
databaser som passar deras behov. På bägge biblioteken bedömer man att hjälpbehovet har att
göra med vilka kurser studenterna läser, vad de från lärarna får i uppdrag att använda
biblioteket till och vad utbildningen kräver.
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Flera av bibliotekarierna menar att hjälpbehovet är stort och att allt kanske inte kommer fram.
Markus diskuterar kring fenomenet att ovana användare söker mer hjälp generellt medan mer
vana kör på, men att det kanske inte är säkert att det blir rätt. På grund av det är det inte givet
vem som får bäst slutresultat av den vana och den ovana studenten menar Markus. I Malmö
har man den gruppen som skriver på datorerna som främst behöver hjälp med tekniska
problem. Monika säger: Men den största delen tror jag behöver hjälp och skulle nog vilja ha
mer hjälp än vad de får eftersom det är för lite personal.

Angående Internet frågar användarna sällan om hjälp, därför är det svårt att veta vad de
använder Internet till. Användarna är väldigt självgående med Internet. Om de ändå frågar om
hjälp tycker Mats att frågorna är väldigt blandade. Det handlar till exempel om att komma
tillbaka till en tidigare sida, hur man ska tolka uppgifter, hur man citerar från Internet eller om
man kan hitta ett bättre sökorgan. Mats menar att de enkla och de svåra frågorna vad avser
Internet är lika vanliga.

Både i Malmö och på UB2 fastslår man att när det handlar om datorer ger man oftast
användarna hjälp ute på deras plats eller vid en ledig dator istället för att stanna i disken. På
UB2 verkar det vara instruktionerna till bibliotekarierna att göra så, även om Lena säger att
hon märkt att en del aldrig reser på sig. Anledningen till att man går ut till användaren är en
utbildningsfråga. Användarna ska lära sig att söka och de ska efter den hjälp de fått kunna
fortsätta på sin plats. Det handlar om hjälp till självhjälp, men att ändå visa att man är där för
att ge hjälp: … förvissar mig om att den inser att den ska ropa på mig när det behövs, så att
den känner sig trygg. (Lisbeth) Om användaren är väldigt osäker, frågan är väldigt kort eller
det är fullt bland de andra datorerna kan man istället välja att stanna i disken och vända datorn
mot användaren.

I Malmö säger man att anledningen till att man går bort från disken ofta är för att inte bilda
lång kö. Efter hjälpen kan användaren sedan själv söka vidare. Man går dessutom bort från
disken eftersom problemet ofta kan vara själva maskinen. Anledning att stå kvar kan som på
UB2 vara att det är en kort fråga eller att det är en identitet som krånglar som går snabbt att
fixa. Monika säger att hon, om det inte är för körigt, försöker gå ut och visa Vega för
användaren även om det bara är en fråga om en bok, detta så att de ska lära sig att göra det
själv. Markus vill gå bort från disken eftersom: Det kan vara så stressigt där när det är
mycket folk.

5.2.3 Är hjälpen tillräcklig?
Svaren i detta sammanhang berör frågorna om bibliotekarierna tror att deras hjälp till
användare med datorfrågor är tillräcklig, men även om de tror att det finns användare som
kanske inte frågar om hjälp även om de behöver. De flesta av bibliotekarierna tror att hjälpen
som användarna får angående de här frågorna är tillräcklig, i alla fall om den är rätt utförd.
Monika i Malmö tror inte det, eftersom bibliotekarierna inte hinner: Ofta är det så mycket att
man inte hinner, så skulle någon vilja ha en mer ingående fråga så hinner vi inte det. Och de
känner på sig att vi blir stressade, och då vill de inte störa.  Mats säger att när det gäller
identiteterna kan man inte säga att hjälpen är tillräcklig eftersom programmet inte fungerar
riktigt, men på de andra frågorna tror han det. Bibliotekarierna på UB2 menar att det handlar
om informationsbibliotekariens inställning. Bibliotekarien måste vara vänlig, hjälpsam och ha
viljan att hjälpa, och även kunna säga att man får komma tillbaka om man inte blir nöjd. Lena
säger att hon ibland kan känna sig otillräcklig när frågorna är inom väldigt speciella ämnen
som det kan vara på UB2: Och då önskar jag att jag hade läst mer teknik. Så att jag hade
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förstått frågan åtminstone.(…) Men då säger man att ”jag kan söka, och du kan ämnet, så får
vi mötas”

Med avseende på frågan om det kan vara så att vissa inte söker hjälp även fast de behöver, är
det bara Linnéa som inte håller med om det påståendet, hon menar att om någon ser lite vilsen
ut frågar hon själv om de vill ha hjälp. Detta att man som bibliotekarie kan hjälpa användarna
till att våga fråga pratar Lisbeth och Lena på UB2 om. De fortsätter resonemanget om att det
är viktigt att se tillgänglig ut, att titta sig omkring och försöka att fånga in blickar. Bägge två
påstår att om det verkar som om en användare har problem går de fram till datorn bredvid för
att t.ex. justera skärmen och då kan personen passa på att fråga. Mats i Malmö säger att det
säkert finns de som inte frågar om hjälp: Så jag menar att det finns säkert studenter som
skriver en D-uppsats utan att ha använt en tidskriftsdatabas. Antingen beroende på att de inte
bryr sig, eller orkar, eller inte vågar eller för att de inte känner till möjligheterna. Markus
säger att man som bibliotekarie måste ha respekt för studenterna och inse att yrket är ett
serviceyrke: För bara man blir trevligt bemött så kanske det inte gör så mycket om man inte
får svar på sin fråga, någon tar din fråga på allvar. Lisbeth säger att när användarna vet om
någon speciell bibliotekarie som har gett dem bra information: Så vet vi att de väntar och ser
om inte den personen kommer och tjänstgör vid disken.

Bibliotekarierna på bägge biblioteken tror att det finns många orsaker till att man inte frågar
om hjälp. Det kan bero på att användarna är blyga, har blivit dåligt behandlade tidigare på
detta eller andra bibliotek, att de känner sig dumma, inte vill störa, inte orkar fråga, inte
känner till möjligheterna eller att de tror att man inte kan ställa just den frågan de har.

När det gäller Internethjälpen får man väldigt lite frågor, men svårighetsgraden på frågorna
varierar mycket. Markus menar att det har att göra med att Internet är så pass lätt, även om
man inte är van vid IT lär man sig just Internet fort. Han fortsätter: Problemet är att de kanske
är för självgående, man luras att tro att alla kan Internet i och med att det är så lättillgängligt
och många har det hemma. De luras till att tro att det är en enda stor databas med massor av
kvalitet. Men det är det ju inte och man behöver en slags guidning. (…) Det är ju inte helt
omöjligt att de går in i Altavista och gör en sökning där och nöjer sig med det.

I Malmö hjälper man användarna med sökningar på Internet, men på UB2 är det lite tvetydigt.
Lena tycker att Internet är kul och säger att hon hjälper användare som frågar om hjälp: Och
jag märker att de kan som sagt väldigt lite om hur man söker i olika sökmotorer och vad de
har. De kan inte alls så mycket.  Vidare menar Lena att användarna inte gör någon skillnad på
allt som finns på Internet: ”Jag har varit på nätet”, ja men var någonstans?

Lisbeth säger till skillnad mot sin kollega Lena att man i allmänhet inte hjälper användare
med Internet om det inte handlar om utskrift eller liknande: Men vi hjälper dem inte att söka
fritt på Internet, vi hjälper dem i allmänhet inte så mycket med sökmotorer och sånt. Eftersom
vi har tänkt oss att våra datorer ska användas till forskningsinformation på olika nivåer.
Linnéa som inte har fått mycket frågor om Internet säger att det har kommit någon ibland som
har frågat om man kan söka på Internet men att hon då inte har visat eller nämnt något
speciellt.

5.2.4 Har bibliotekarierna tillräckliga datakunskaper?
Jag frågade bibliotekarierna om de tror att användarna efterfrågar mer hjälp med datorerna
eller mer datakunskap hos bibliotekarierna. När det handlar om den datorhjälp som
användarna får tror de intervjuade bibliotekarierna att den med tanke på bibliotekens resurser
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är bra. Lisbeth nämner att användarna på UB2 vill ha en dator som man kan ha ordbehandling
på, men menar att det kan man inte ge dem eftersom det skulle kräva en helt annan mängd
datorer. Och Lena säger att vissa förmodligen skulle vilja ha mer hjälp, men att man på UB2
har dokumentalisterna som gör de sökningarna. I Malmö hävdar bibliotekarierna att man har
bra bemanning och om det blir kö har det ofta med identiteterna att göra och det kan inte de
göra mycket åt.

Bibliotekarierna i Malmö har oftast en student som arbetar i helpdesken att föra vidare
tekniska frågor till. Vissa av dem för över mer frågor än andra, det har att göra med hur duktig
man är på datorer. Markus tar många frågor medan t.ex. Monika inte prövar så mycket utan
för frågorna vidare till helpdeskpersonalen. Som Markus uttrycker det: Jag kan ju svara på en
fråga om Word eller Excel. Så det tar vi också även om det kanske inte är tänkt så, för det är
därför helpdesken finns för att renodla lite. Men samtidigt är det nog ganska flexibelt att ha
den inställningen att man svarar på det man kan. Ibland blir det komplikationer då studenter
inte ser skillnad på bibliotekarierna och helpdesken: De tycker att det är personal som
personal, (…) men oftast flyter det väldigt väl. (Monika)

Angående frågan om användarna efterfrågar mer datakunskap hos bibliotekarierna gör de
intervjuade bibliotekarierna skillnad på teknisk kunskap och sökkunskap. Lisbeth säger
angående datakunskaper: När det gäller de tekniska studenterna så kan de i allmänhet mycket
mer än vi. Bibliotekarierna är medvetna om att användarna vill att vissa av dem ska kunna
mer när det blir tekniska problem. Bibliotekarierna själva tycker lite olika om detta krav.
Monika anser att användarna får leva utan det, även om det är många bibliotekarier som är
jätteduktiga på datorer. Monika hänvisar till att man har helpdesken att skicka över de
frågorna till och säger: För det är inte meningen att en bibliotekarie ska klara att gå in på
vilken nivå som helst, tycker jag i alla fall, då har man gått ifrån sin yrkesroll helt och hållet.
Därför är de (helpdesken, min anm.) en väldig avlastning, att de tar den delen så kan vi ägna
oss åt det vi helst gör. Lisbeth menar att när det handlar om datorhjälp är det egentligen bara
sökningar man ska hjälpa till med. Lena säger att hon skulle vilja kunna lite mer teknik för att
kunna hjälpa användarna bättre. Markus, som själv tycker att han kan svara på allt möjligt
säger att de andra bibliotekarierna lär sig hela tiden och att man ska uppmuntra den sortens
kunskap. När det gäller Internetkunskapen säger Linnéa: oftast kan de den biten bättre själva,
för de sitter väl hemma och gör det mycket.

När det handlar om sökningar är bibliotekarierna mer säkra på sina kunskaper. Lena säger att:
Datorn som sökredskap, det tycker jag att jag är relativt bra på. Mats gör stor skillnad på
bibliotekariernas kunskaper och användarnas: Jag tror att det här med informationssökning,
att till exempel tipsa om vägar och så, där är det än så länge så att de ligger efter. (…) Jag
har en känsla av att datorer än så länge mest är en leksak eller en telefon. Antingen så
kommunicerar man eller så leker man. Men att man till exempel kan hitta Shakespeares
samlade verk i fulltext, det är inte så många som tänker på det.

5.2.5 Användarundervisning
På UB2 har man precis kommit igång med en ny form av användarutbildning. Till skillnad
mot tidigare när man bara gått en rundtur har man nu bestämt att visa Lolita, Libris, de
elektroniska tidskrifterna och hemsidan. För att locka studenter har man annonserat med att de
får ett kopieringskort, men hittills har det inte kommit så mycket folk. Lena menar att det ofta
kan vara problem att få folk till bibliotekets kurser, men att det kommer mer om man lägger
kurserna utanför biblioteket. UB2 har annars skräddarsydda kurser för doktorander och
kortkurser i t.ex. olika databaser, men detta är kurser som man får betala för.
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Undervisningen till användarna är mer omfattande och organiserad i Malmö än på UB2. Mats
förklarar att de olika ämnesområdena beställer utbildning till sina studenter, det kan vara
speciella program eller kurser som gör det. Kursen på biblioteket är en introduktion till
informationssökning via bibliotekets hemsida och det man kan nå från den. I vissa
utbildningar ingår informationssökning i poänggivande kurser, men som Markus påpekar
beror det mycket på lärarna vilken utbildning studenterna ska få. Markus menar att man hela
tiden får lobba för sin verksamhet mot lärarna: Visa hur vi kan bidra till att studenterna
skriver bättre uppsatser för att de är bättre på att söka information och gör bättre
litteratursökningar och bättre på att värdera källor och så vidare, det producerar i slutändan
bra hemtentor, bra uppsatser, bra magisteruppsatser, bra examensarbeten.

I Malmö där man generellt har mycket undervisning tror bibliotekarierna att man märker i
biblioteket att många användare har fått undervisning. Monika säger att sådant alltid är svårt
att uppfatta, men bara det att användarna kommer ihåg att det var något som hette Libris och
frågar om det visar att undervisningen gör nytta. Som exempel säger Mats att man ser folk
man känner igen efter utbildningar som söker i databaser nere i biblioteket.

5.3 Vad tycker användarna?
Enkäten som delades ut till bibliotekens datoranvändare gjordes för att få reda på vad
studenterna behöver hjälp med när de använder datorerna och vad de tycker om hjälpen de får
av bibliotekarierna. En fråga var till för att se vad det kan bero på att studenterna inte frågar
om hjälp fast de har frågor och problem. 120 personer fick förfrågan att skriva i en enkät, 94
av dem gjorde det vilket ger ett externt bortfall på 22%. Med avseende på antalet ifyllda
enkäter, kan jag inte dra några generella slutsatser. Jag uttalar mig istället om de studenter
som har fyllt i en enkät, vilket i stort sett är de som använde datorerna under de tillfällen som
enkäterna delades ut. Diagram visas över svaren till fråga 1 – 4 och skillnaderna mellan de två
biblioteken kommenteras. För närmare statistik av procentindelningen av svaren och
kommentarer skrivna i enkäterna, se bilaga 3.

5.3.1 När du använder datorerna och frågar om hjälp, vad rör sig problemet om?
Eftersom man fått markera flera svarsalternativ är resultatet på frågan uträknat på de 129
markeringarna som gjordes av de 87 personer som svarade på frågan. Vad en klar majoritet
behövde hjälp med när det handlar om datorerna var datorkrångel, men om man delar upp
biblioteken ser man att detta främst gäller Malmö. Som tidigare nämnts används en stor del av
Malmöbibliotekets datorer till ordbehandling och sökningar. Detta kräver att man använder
sin egen datoridentitet för att logga in på datorerna, och detta identitetsprogram krånglade
under min undersökningsperiod. Det stora antalet datorer som finns i Malmö jämfört med
UB2 kan även det väga in här. Annars visar enkätsvaren att många behöver hjälp med
sökningar i katalog och databaser, och detta avser främst UB2s användare. På UB2 finns
ingen ordbehandlingsdator så förutom att maila och surfa på Internet är det sökningar som
görs på datorerna. I Malmö har några markerat ”Annat” på denna fråga och det har då främst
gällt inloggning av student och utskrift.

Internt bortfall på denna fråga är 7% och för alla dessa gäller att de inte har kunnat kryssa för
något alternativ eftersom de aldrig frågar om hjälp.
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Fig. 1: Fråga 1. När du använder datorerna och frågar om hjälp, vad rör sig problemet om?
1. Katalogsökning    2. Databassökning    3. Internetsökning    4. Internet, allmänt
5. Mail.                     6. Datakrångel          7. Annat

5.3.2 I vilken utsträckning tycker du att bibliotekariernas hjälp är tillräcklig?
På denna fråga svarade 89 personer, bortfallet är alltså 5%. Av de som svarade tyckte hela
87% att hjälpen från bibliotekarierna är från ”Ganska bra” till ”Fullt tillräcklig”. Uppdelat
på biblioteken var det 94% på UB2 som tyckte så, i Malmö 82%. De flesta av svaren är på
”Ganska bra”, 49%, sen trappas det ner och ”Fullt tillräcklig” tyckte 15% att
bibliotekariernas hjälp är på de bägge biblioteken. Av de som markerat mellan ”Fullt
tillräcklig” och ”Ganska bra”, alltså här som siffra 2, har fler markeringar närmat sig ”Fullt
tillräcklig” än ”Ganska bra”.

Noteras bör att om man för ihop denna fråga med t.ex. fråga 4, som handlar om varför
användarna inte frågar om hjälp kan man se att det finns motsägelser i svaren. Exempel på
sådana motsägelser är svaren från dessa två personer. En man på UB2 som har noterat ”Fullt
tillräckligt” frågar inte alltid om hjälp eftersom han inte vill störa. En kvinna i Malmö som har
noterat ”Fullt tillräckligt” frågar inte heller alltid, men för hennes del beror det på att hon tror
att bibliotekarien inte kan hjälpa henne.

Fig. 2: Fråga 2. I vilken utsträckning tycker du att bibliotekariernas hjälp är tillräcklig?
Här har man på enkäten markerat med kryss på en skala som går från ”Fullt tillräcklig” till ”Helt otillräcklig”.
Av skalan har jag gjort staplar där siffrorna står för: 1. Fullt tillräcklig, 3. Ganska bra, 5. Inte tillräcklig, 7. Helt
otillräcklig,
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5.3.3 Angående hjälpen från bibliotekarierna, vad kunde varit annorlunda?
Denna fråga var en öppen fråga som kan kopplas till frågan innan. På fråga 3 har endast 61%
svarat, tyvärr alltså hela 39% internt bortfall. De svar som kommit har jag någorlunda lätt
stoppat in under ett antal rubriker för att kunna visa ett överskådligt resultat.19 Vad man har
svarat på de två biblioteken skiljer sig på denna fråga mycket från varandra. En del av de som
har svarat på frågan har även kryssat i att de inte vet något eller att de har för lite erfarenhet av
att fråga så att de inte kan komma med någon kommentar. En av kvinnorna i Malmö som har
skrivit att hon inte vet eftersom hon sällan har frågat lämnar ändå en kommentar: ”Men de
borde kanske vandra runt så att man kan fråga när de passerar.”

Hela 27% gav ett svar som kunde hänföras till alternativet ”Fler bibliotekarier” och 24%
menade att bibliotekarierna skulle vara mer datorkunniga. 22% har svarat i stil med att inget
behöver ändras eftersom det är bra, även om vissa av svaren kan antyda att man inte tror att
det kan bli bättre. Exempel på detta är svaren: ”De är väl kunniga nog”, och: ”Jag tycker att
det redan är så bra som det kan bli”. I vissa av svaren som hör till kategorin ”Inget, det är bra
här”, har några ändå bara kryssat i ”Ganska bra” på fråga 2. En man i Malmö har på fråga 4
kryssat i att han ibland inte frågar eftersom det inte finns någon bibliotekarie tillgänglig.

En del av svaren blev kategoriserade som ”Annat”, och här finns fyra kommentarer. En
kvinna i Malmö som överlag är missnöjd med hjälpen på biblioteket har skrivit kommentaren:
”Inte svar att man skall återkomma om en vecka”. En annan kommentar är från en man på
UB2 och lyder: ”De skulle ha lite tålamod när det finns många som har svårt med data. De
tror visst att alla kan allt om datorer”.

                                                            
19 I bilaga 3 finns ett urval av svaren för att visa vad som har hamnat under varje diagramrubrik.

Fig.3: Fråga 3. Angående hjälpen från bibliotekarierna, vad kunde varit annorlunda?
1.Fler bibliotekarier            2.Kunnigare på data                     3.Frågar ej eller sällan
4.Vet ej                               5.Inget det är bra här                    6.Annan kommentar
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5.3.4 Om du har ett problem och ändå inte frågar om hjälp, vad beror det på?
På den här frågan har man kunnat fylla i flera alternativ, så utfallet är uträknad på 106
markeringar, som är skrivna av 88 personer. Internt bortfall på frågan är 6%. Flest, 30%,
svarar på denna frågan att de inte frågar om hjälp eftersom det inte finns någon
bibliotekarie tillgänglig. Fördelat på bibliotek är det den kategorin som får flest svar på
UB2, men i Malmö svarar flest att de inte har tid att fråga om hjälp. Förutom att det inte
finns någon bibliotekarie ledig är många av svaren på UB2 att man inte tror att
bibliotekarien kan hjälpa en. Alternativet ”Annat” har på denna fråga markerats av 14%, de
flesta är från användare i Malmö. Nästan hälften av de som har markerat ”Annat” har gjort
det för att de alltid frågar om hjälp. Andra kommentarer är att det är för lång kö, att man
byter dator eller försöker lösa det själv. En kvinna i Malmö har skrivit att: ”Jag känner mig
dum som inte kan lösa problemet själv” och en man på UB2 skriver: ”Vissa bibliotekarier
är det svårt att fråga när de är i tjänst, andra går det bra att fråga”.

Fig.4: Fråga 4. Om du har ett problem och ändå inte frågar om hjälp, vad beror det på?
1.Jag tror inte att bibliotekarien kan hjälpa mig        2.Finns ingen bibliotekarie tillgänglig
3.Jag har inte tid att fråga            4.Jag vill inte störa                   5.Annat

5.3.5 Inom vilket ämne studerar du?
Enkäten avslutades med denna fråga och självklart är det många olika svar. För att ändå
kunna se vilka som använder datorerna har jag kategoriserat in dem i indelningar som finns på
de båda högskolorna som biblioteken hör till. På denna fråga är det endast ett bortfall. Av
svaren på enkäten kan man på ämnesangivelserna se att några som svarade på Malmö
högskolas bibliotek läser i Lund. Flest enkätsvar hamnade under Teknik och Samhälle som
finns i Malmö, 33%. Med reservation att någon har hamnat i fel indelning ser
studerandesammansättningen för de som svarat på enkäterna på de båda biblioteken ut så här
(antal i parentes): Teknik och Samhälle (31). Internationell Migration och Etniska Relationer
(IMER) (17). Juridik-Samhällsvetenskap (14). Teknik (11). Matematik-Naturvetenskap (10).
Medicin (7).  Konst, kultur och kommunikation (K3) (3).

Vissa personer har uppgivit att de läser kurser, andra program och några institutioner. På UB2
var svaren på ämnen väldigt skiftande, men 6 personer har uppgivit medicin. För övrigt
uppgav 3 att de studerar industriell ekonomi, 3 ekonomi och 3 personer kemi. På Malmö
högskolas bibliotek uppgav 12 personer att de läste IMER, 7 miljövetenskap, 4 grafisk teknik,
3 mänskliga rättigheter och 3 att de läste fastighetsmäklarprogrammet.

Fråga 4. Alla enkätsvar   N=106
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6. Analys och diskussion

Kapitlet är uppdelat med observationer och intervjuer först och sedan enkäter för sig. Efter det
kommer diskussionen som ska knyta ihop analysens båda delar.

6.1 Observationer och intervjuer
6.1.1 Användarnas datorfrågor
De observerade interaktionerna med datorfrågor var i 10 fall av 11 på UB2 interaktioner där
användaren hade frågor eller behövde hjälp med sökningar. En jämförelse med Malmö
högskola visar att där var bara 2 av 6 fall sökningsrelaterade. De andra frågorna i Malmö
handlade om problem med sidor på nätet, datoridentitet, kommandon och hur man gör
utskrift. Skillnaden blir en naturlig följd av att man på UB2 inte har datorer för ordbehandling
och därför ”slipper” de problemen som är relaterade till att användare sitter och arbetar på
datorerna i biblioteket. På ett annat sätt vittnar det om en öppenhet inför frågor på biblioteket
på Malmö högskola. Om det är som i Malmö att alla ärenden sköts i samma disk blir
användarna vana att ställa sina frågor där. På detta sätt bryts framförallt rädslan ner för att
man måste komma med ”svåra” frågor. Bibliotekarierna på bägge biblioteken tror att de flesta
datorfrågorna rör sig om sökningar, men på Malmö högskola nämner man även att frågorna
rör sig om alla de program de har på datorerna och datoridentiteterna. I mina observerade
interaktioner stämmer det inte att man oftast får sökningsfrågor på Malmö högskola, men vad
användarna frågar om stämmer. Jag tror att det kan vara lätt att tycka att frågorna om hjälp
med sökningar är vanliga, eftersom de ofta tar längre tid. För bibliotekarierna på UB2 är det
inte så vågat att satsa på att man mest hjälper till med sökningar. Som Lisbeth säger är det just
sökningar de hjälper användarna med på UB2. De flesta sökningar användarna gör själva på
de här båda undersökta biblioteken kan man anta är författar- och titelsökningar. I Pors (1995)
undersökning var det just sådana sökningar som studenterna oftast gjorde. Många av ärendena
till bibliotekarierna på UB2 gällde just författar- och titelsökningar åt användare som inte
klarade eller ville göra det själva.

Om man noterar hur många frågor varje bibliotekarie får under tvåtimmars passen blir det
väldigt tydligt att de båda bibliotekens informationsdiskar har olika arbetsuppgifter. Under
mina observationer var det mellan 7 och 16 frågor på UB2 (passet med 7 frågor var endast
11/2h) och mellan 40 och 43 på biblioteket på Malmö högskola. Men det är stor skillnad på
frågornas karaktär eftersom nästan alla frågor på UB2 resulterar i en sökning och de flesta
frågorna på Malmö högskola gäller cirkulationen. I Malmö är bibliotekarierna upptagna i stort
sett under hela passet och det bildas ofta kö. Detta borde innebära en större stressfaktor än det
gör för UB2s bibliotekarier som har pauser mellan de flesta förfrågningar. Det betyder att på
UB2 har användarna i alla fall chansen att få den tid de behöver för sin fråga och behöver inte
känna en stressituation på grund av det. Inte heller bibliotekarierna blir då lika stressade och
kan lägga ner den tid som behövs för att frågan ska få sitt svar. Under intervjun med Lisbeth
säger hon just att interaktionerna får ta den tid som frågorna kräver. Även om det är en
sanning med modifikation, interaktionerna får inte ta allt för lång tid, är det något som det är
möjligt att eftersträva. Detta vill man säkert på Malmö högskola likaså men jag betvivlar att
det är möjligt på samma sätt där med ett så stort antal frågor till disken.
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6.1.2 Bibliotekariernas hjälp
”The present challenge of the information superhighway for librarians is to teach skills and to
develop competencies”.20

Det är i vissa av de observerade fallen tydligt att informationsarbetet handlar om
undervisning. Lenox (1998) menar att det är i de personliga kontakterna som bibliotekarierna
har med användarna som man kan informera och träna dem i att använda resurserna. Ett
exempel är en interaktion som Markus hade där en kvinna frågade om man kunde skriva ut på
biblioteket. Markus visade då på skärmen hur man tryckte fram utskrift istället för att bara
svara ja på hennes fråga. Det är samma sak när användare frågar om böcker i de fall som
bibliotekarierna gör det till en undervisningssituation och visar dem systemet. Biblio-
tekarierna påstår att de vill göra på det sättet, men att man av olika anledningar inte alltid gör
det. Under mina observationer såg jag prov på båda varianterna. En användare kunde tydligt
få redogörelse för hur man gör en titelsökning i Lolita och när en liknande fråga kom nästa
gång kunde bibliotekarien göra sökningen åt användaren utan att visa att hon kunde lära sig
att göra det själv. En användare hade tre interaktioner med bibliotekarien som alla gällde
sökningar. Efter det frågade jag om hon var nöjd med hjälpen som hon fått. Kvinnan menade
att hon var belåten eftersom hon hittat böckerna. Jag frågar mig dock om kvinnan inte hade
varit mer nöjd om hon hade fått sådana instruktioner om Lolita att hon hade lärt sig och inte
behövt fråga om det varje gång hon försökte söka i systemet.

Det är svårt att sia om varför vissa får mer hjälp än andra, men det man klart kan säga är att
det är bibliotekariernas ansvar att försöka behandla alla lika. Jag tycker att det handlar om att
ta sig tid, visa intresse och till och med demonstrera innan användarna hinner säga att hon vill
lära sig. Självklart är tidsaspekten svår. Bibliotekarierna saknar tid, speciellt på Malmö
högskola, men det är ändå tid som användarna ofta behöver för att få tillräcklig hjälp. Lisbeth
säger i intervjun, att det är frågan som får bestämma vilken tid det ska ta. Lena diskuterar om
tidsaspekten, att det är svårt att ge alla likvärdig hjälp men att det är viktigt. Lena pratar då om
dem som hon menar behöver extra hjälp, men jag anser att det är viktigt att tänka på under
alla interaktioner eftersom jag inte tror att alla användare själva ser till att de får den tid de
behöver. Bennett (1998) har de tankarna att man måste hjälpa användare på traven för att
säkerställa ett jämlikt förhållande till datoranvändningen. Användarna kanske frågar
bibliotekarierna, men man måste vara uppmärksam på vad de frågar om och om de behöver
extra hjälp som de inte frågar om. Det kan bero på att det är svårt att uttrycka sina behov, och
då blir en referensintervju viktig. Bennet menar alltså att en strategi för att hjälpa användarna
med informationsteknologin är att föreslå dem assistans, samma tankar har Burdick (1994)
och Radford (1998). Burdick menar att uppmuntran är viktigt för att skapa en jämlik start
inför teknologin. Radford skriver att stimulans och pådrivning från bibliotekarierna är
speciellt viktigt för de användarna som är osäkra, antingen på sig själva eller på sina
datakunskaper. Dessa önskemål om service till användare anser jag avser både de som frågar
och de om inte frågar om hjälp. Det viktiga är att se till att hjälpen går till individer utan att
sedan påföras hela grupper man tror behöver en viss hjälp.

Att föreslå assistans är något som Lisbeth och Lena säger att de gör. Under mina
observationerna var de ute och ändrade sökbilder på datorerna för att underlätta för nästa
användare. Jag noterade att Lisbeth försökte få ögonkontakt med en användare men han
frågade inte om hjälp. Vikten av titta upp och se tillgänglig ut insåg jag när jag noterade den
omvända situationen. En person sökte ögonkontakt med Linnéa, och ”utstrålade”
hjälpsökande, men då inte Linnéa tittade upp från skärmen vid de tillfällena missade hon att
hjälpa honom. Linnéa var den som inte trodde att det fanns användare som inte frågade eller
                                                            
20 Lenox, 1998:59.
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fick hjälp, eftersom hon menar att hon erbjuder dem hjälp i så fall. Detta är ett bevis på att
även om bibliotekarien har intentioner att hjälpa alla användare kan det vara lätt att missa
några som egentligen behöver och efterfrågar deras hjälp. Frågan är vad man kan göra åt
detta. Radford (1998) föreslår på grund av resultaten av sin undersökning, där man studerade
hur användare närmade sig en bibliotekarie, att i undervisningen för
informationsbibliotekarierna djupare gå in på de icke verbala kommunikationsbeteenden som
användarna uppenbarligen tyckte var väldigt viktiga. I mina intervjuer syns att
bibliotekarierna är medvetna om dessa beteenden. De lägger vikt vid att se tillgängliga ut och
se användarna i ögonen och visa att man har respekt för användarna. Vad gäller varför de tror
att användarna inte frågar stämmer det med de punkter som Swope och Katzer (1972 i
Radford, 1998) listar. I stort är det alltså att användarna inte vill vara till besvär, känner sig
dumma, inte vet om frågan passar eller har fått dålig service tidigare. Vad de intervjuade
bibliotekarierna tillför är att de tror att användarna är blyga eller att de inte känner till
möjligheterna. Om det är så att användarna inte vet om att man kan fråga eller är osäkra på
vad man kan fråga är det något som man ganska enkelt skulle kunna lösa med bättre
information. Det skulle kunna vara information om vad disken är till för och information om
bibliotekariernas kunskaper.

Jag vill påtala vikten av undervisning i biblioteket, både organiserad och till de enskilda
användare som behöver hjälp i det dagliga arbetet. I Malmö har man en välutvecklad
undervisning och bibliotekarierna tycker att de märker att användarna får undervisning. Som
Markus säger handlar det om att jobba för att få lärarna att inse hur undervisning i biblioteket
förbättrar studenternas resultat. Användarna behöver lära sig att effektivt söka efter
information och lära sig att värdera den information de får tag i. Detta är en av de viktigaste
anledningarna till att hjälpa användarna med informationssökningen. En informationssökning
som framförallt sker via datorer. Enligt studenterna själva i delstudien Babels bibliotek (1995)
var inte den undervisning de fick i elektroniska informationstjänster tillräcklig. Denna studie
har nu några år på nacken men som man skriver i delstudien kommer kraven från användarna
att öka i takt med att utbudet av digital media ökar. När nu ännu mer material finns
tillgängligt elektroniskt är vikten av undervisning i sökning ytterst viktig för att användarna
ska öka möjligheterna till att gå från biblioteket med lyckat sökresultat. Studenternas bibliotek
(1996) ger bland annat rekommendationen att man ska öka undervisningen i biblioteken.

Radford och Radford (1997) och Houghton (1999) skriver om synen på bibliotekarier att det
finns förutfattade meningar om yrkesgruppen. Radford och Radford menar att det är svårt för
allmänheten att veta vad bibliotekarier gör. Sada (1999) menar dessutom att studenter inte
riktigt vet vad bibliotek är eftersom de har så pass lite kontakt med dem. På grund av det lär
sig inte heller användarna de grundläggande systemen och sökstrategierna. Det blir därför
viktigt att marknadsföra bibliotekariernas kunskaper så att användarna vet att bibliotekarierna
finns där för att hjälpa dem att söka, och för att lära dem att göra det själva. Houghton tror att
människor nu har fått för sig att bibliotekarier kan allt om de nya teknologierna och kanske är
vi på väg mot det hållet. Bibliotekarierna som jag intervjuat verkar vara överens om att de är
IT-kunniga, att de kan söka och att de kan det bättre än användarna. Detta stämmer med
bibliotekarierna som Houghton skriver om, de tycker att de är värdefulla när det gäller IT. Det
är den bilden som nu sprider sig bland allmänheten och då får man också vara medveten om
att kraven kommer att öka på bibliotekarierna. Gummesson (1991) skriver att upplevelser och
utgångar av interaktioner hänger samman med synen på typer av arbete och även på grund av
spänningar mellan kvinno- och mansrollen. I Radfords (1998) undersökning fanns det
användare som valde de bibliotekarier som var kvinnor eftersom det är en del av
föreställningen av en bibliotekarie. Detta betyder att det finns många variabler för att en
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interaktion ska fungera. Synen på människor utifrån roller som genus och yrke har betydelse
för om användaren ska uppleva att hon får ut bra kvalitet av mötet och hjälpen. När kravet på
bibliotekariers IT kunnande kommer att öka kommer användarna självklart att ha högre krav
på hjälpen som de får.

Varför behövs då bättre sökhjälp åt de användare som vill använda Internet? Hos de
intervjuade bibliotekarierna och i artiklar möter man oro över användandet av Internet. Det är
föreställningarna att det är så lätt med Internet som gör att hjälpen inte når ut till användarna.
Flera av de intervjuade bibliotekarierna säger att när det handlar om Internet är användarna
väldigt självgående. Det var sedan skillnad i om man problematiserade det eller inte. Några
bibliotekarier tycker att de inte behövde hjälpa användarna med Internet eftersom de använder
det hemma och redan kan det. Markus problematiserar istället risken med användarnas tro att
de är självgående. Risken är att både användarna och bibliotekarierna tror att de kan och då
får inte användarna den hjälp de behöver. Sada (1999) skriver att det är skillnad på att söka
och att surfa! Användarna tror att de kan hitta allt genom Internet och försöker därför att göra
det utan att ta hjälp av bibliotekarier och detta leder till problem eftersom användarna inte kan
sökstrategier skriver Sada. Bibliotekarierna påpekar att de inte får frågor om Internet, utan
användarna är självgående. I detta fall vet man då inte heller om användarna skriver ut det de
hittar på Altavista och nöjer sig med det som Markus säger. Sada menar att det handlar om att
lära sig att vända information till kunskap och då blir bibliotekariernas hjälp viktig.
Undervisningen borde bli mer och mer betydelsefull för att hjälpa användarna att hitta, sålla
och värdera information.

Myten om Internet har gjort att folk tror att de klarar sig med Internet och inte behöver
använda andra bibliografiska hjälpmedel. Den stora mängden material gör dessutom att
användare hellre använder Internet. Önskan från användarnas sida att använda Internet som
ofta är snabbt och enkelt är kanske större än behovet att använda ett annat medium, som
skulle kunna vara lämpligare. Detta skriver Schlegl (1998) om och menar därför att
bibliotekarierna måste undervisa i Internetsökning precis som man undervisar i
databassökning. Schlegls artikel som diskuterar problemet ur referensbibliotekariernas roll
speglar en del av känslorna som Lisbeth på UB2 verkar ha inför teknologin. Att
referensbibliotekarierna har en bra uppfattning om resurser och deras värde och att man vet att
Internet ofta inte är den bästa tillgången. Lisbeth menade att man inte hjälper användare på
UB2 med Internetsökningar eftersom man vill att datorerna ska användas till
forskningsinformation. Mycket viktigt material finns i webbversioner så hennes ståndpunkt
kan anses lite extrem, och Schlegl ber bibliotekarierna att tillmötesgå användarna och utbilda
dem i Internet. Lenox (1998) menar att användare vill få tag på all information så enkelt som
möjligt, och helst i ett format. Som Lenox diskuterar på kan Internet vara rätt väg för många
användare, om de har kunskap till det. Om man ska tro bland annat Lena på UB2 har inte
användarna den kunskapen. Det är alltså viktigt att undervisa användare i det format som de
snabbt kan och vill få bra information ifrån.

Som Mats säger är Internet främst en lek för många, en väg till kommunikation. Under mina
observationer såg jag många användare som använde Internet, men vad de gjorde kunde jag
inte riktigt notera, förutom att många använde e-postprogram. Beroende på att man inte får
frågor är det svårt att veta vad användarna gör på Internet. På UB2 där inte alla hjälper
användarna med Internet blir det ändå svårare att veta eftersom bibliotekarierna även saknar
den inblicken som frågorna ger. Vet man inte vad Internet används till blir det svårt att veta
vilken hjälp som behövs.
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6.1.3 Användarnas datakunskaper
En intressant diskussion kan man föra om vad bibliotekarierna tycker att olika användare kan.
Jag tror att det är lätt att man ser det man vill se, det vill säga att om man anser att till exempel
medicinare är extra bra på att söka i databaser ger man hjälp därefter. Burdick (1994) menar
att detta betyder mycket för hur kvinnors förhållande till informationssökning kommer att
utvecklas. Eftersom kvinnor ofta anses ha sämre datakunskaper i jämförelse med kategorin
män kan de få sämre datorhjälp. Detta beror på att bibliotekarier som hjälper kvinnorna kan
lägga sig på en för låg nivå beroende på de förväntningar de har om kunskaperna hos denna
användargrupp skriver Burdick. Jag tror att det är minst lika viktigt att inte lägga för stor vikt
vid ålder eller utbildning. I intervjuerna säger bibliotekarierna ofta att hjälpbehovet är
individuellt, men ibland tar de upp variabler som ålder eller utbildning. De menar att de unga
studenterna ofta kan datorer men behöver hjälp med system och sökningar. Hjälpen till
doktoranderna handlar mer om sökstrategier till speciella databaser, om nu inte doktoranderna
har bättre kunskaper än bibliotekarien. Äldre människor behöver ofta mer hjälp säger
bibliotekarierna, eftersom de inte har arbetat så mycket med datorer tidigare. Vissa
utbildningar kräver förövrigt olika mycket av sina studenter och då blir hjälpbehovet
annorlunda menar bibliotekarierna. Även om man kan se sådana mönster, och det är bra att
vara medveten om dem, så vill jag än en gång påpeka att det är viktigt att inte särbehandla
användare enbart på grund av en variabel som utbildning eftersom användarna utgör en så
heterogen grupp. Strandvik (1994) tar upp kundgruppens heterogenitet och menar att
beroende på denna blir det svårt att få alla att uppleva bra kvalitet. Eftersom ett för
bibliotekarien vanligt möte med en användare är en enskild kontakt för användaren upplever
de antagligen kvaliteten på olika sätt. För att användarna ska uppleva bra kvalitet måste man
på biblioteket arbeta med många olika kvalitetsdefinitioner menar Strandvik. Ur denna
synvinkel är det även viktigt att varje möte ska behandlas som ett speciellt möte i så hög grad
som möjligt. När bibliotekarierna tar upp vilka ärenden som är lätta är det de återkommande,
de frågor som har blivit rutin. Det är viktigt att ändå behandla användarna med respekt, hur
lätta frågor de än må ha. Just rädslan för att deras frågor är för lätta är en orsak som Swope
och Katzer (1972 i Radford, 1998) listar varför användare inte frågar om hjälp. Även
bibliotekarierna tar upp detta som en orsak i intervjuerna.

Med den organisation man har i Malmö blir det viktig att man innan man hänvisar till
helpdesken undersöker vad användarna vill ha för hjälp. Mats gjorde det i en observerad
interaktion, han lyssnade ordentligt och sen hänvisade han till helpdesken då han insåg att han
inget kunde göra. Respekten för användarna som Markus säger är viktigt kan vara att man
försöker och vill vara hjälpsam. Det innebär ändå att man ska erkänna om man inte kan. Det
bästa för användarna är om de får snabb och kvalificerad hjälp och att bibliotekarierna som
arbetar där kan så mycket som möjligt. För att uppnå det behövs det att bibliotekarierna
försöker att lära sig mer teknologi. Det är oacceptabelt att släppa över för mycket av de
tekniska problemen eftersom teknologins betydelse mer och mer kommer att öka. Att istället
bygga upp och utveckla kompetensen om datorer inom biblioteket är viktigt. Houghton
(1999) menar att kravet på bibliotekariers goda IT-kunskaper är rimlig till en viss gräns. Han
anser att man måste kräva teknisk support på biblioteken, detta eftersom en bibliotekarie inte
kan ha kunskaper om hur mycket som helst. Om man kräver att kunskaperna ska vara goda
behövs både informationsspecialister och tekniker på biblioteken. Jag håller med Houghton
men menar att man måste förstå faran i att överlåta för mycket till andra yrkeskategorier.
Användarna efterfrågar datakunskaper hos bibliotekarierna för att få bättre kvalitet på
datorhjälpen de får på biblioteket. Eftersom man gör informationssökning i kombination med
datorer är det oftast bibliotekarierna som man vill ha hjälp av när man söker upp ett bibliotek.
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6.1.4 Användarnas datoranvändning
På UB2 observerade jag att många mailade på flera datorer trots att det bara är en dator man
ska göra det på. Att maila är något som många gör och använder sig av för att kontakta och
kommunicera med vänner och arbete. Man kan fundera över vad som skulle hända om man
släppte det fritt på UB2 precis som i Malmö. Det kan vara så att dagens system är nödvändigt
när det är få datorer, eftersom man måste försäkra sökningsmöjligheter för användarna på
biblioteket. Noteras bör ändå att alla datorerna aldrig var upptagna under mina observationer
på UB2. Jag tycker att man skulle fundera över om man inte kunde ha ordbehandling på en
dator som i likhet med Internetdatorerna skulle vara bokningsbar? Tillgång till ordbehandling
är viktigt, framförallt för användare som inte har råd att ha egna datorer och dessutom för att
bearbeta informationen man skaffar sig på biblioteket. Detta visar sig i Malmö där väldigt
många sitter och använder datorerna på biblioteket för att skriva. Samtidigt använder de
bibliotekets andra resurser som referenssamlingar och databaser. Markus framhåller i
intervjun att biblioteket är studenternas arbetsplats. Vid datorerna på UB2 är många
användare snabba just eftersom de gör sökningar i katalogen och sedan går och letar efter det
de finner.

Gällande könsfördelningen under mina observationer använde fler män datorerna på UB2 och
fler kvinnor på Malmö högskola. Antagligen speglar det hela bibliotekets användarsituation.
Mats sa i intervjun att på Malmö högskolas bibliotek har man en majoritet av kvinnliga
studenter. Under mina observationstimmar i Malmö noterade jag hur många som använde
datorerna åt gången, och det var alltid betydligt fler kvinnor än män. Som mest var hälften av
användarna män, men oftast var de betydligt färre. På UB2 noterade jag hur många som
använde datorerna under hela passen. Där var användningen av datorer nästan jämnt fördelad
mellan kvinnor och män under ett av mina pass. Vid de andra två observationstillfällena var
fördelningen annorlunda: under ett pass var det 9 kvinnor och 19 män som använde datorerna,
och under det tredje 4 kvinnor och 19 män. Av de observerade interaktionerna där användarna
hade datorfrågor var könsfördelningen på UB2 den att 2 kvinnor och 7 män observerades och
på Malmö högskola observerades 4 kvinnor och 2 män. Könsfördelningen mellan de som
använder datorerna på biblioteken och de som frågar om hjälp med det är alltså i mitt material
representativ.

I intervjuerna hade jag några frågar till bibliotekarierna om användargrupper. Jag undrade om
de kunde se olika användargrupper när det handlar om datoranvändning, med exempel som
genus, ålder eller utbildning. Bibliotekarierna använder då oftast termerna vana och ovana
användare men vid ett tillfälle pratar Lena och Mats om genus, och det är när det berör
användare som behöver mer hjälp än andra. Lena menar att de som vägrar söka själva i
datorerna oftast är kvinnor. Hon tror att det beror på att de vågar säga nej. Mats säger att det i
alla fall tidigare var kvinnor som kunde mindre om datorer, han tror att det kan bero på
bristande erfarenhet och intresse.

Bibliotekens hemsidor är ofta startsidan när man använder bibliotekets datorer och det är
antagligen därifrån de flesta startar sina informationssökningar. Därför är det betydelsefullt att
de flesta viktiga länkar användarna kan behöva finns här. Lundgren och Simpsons (1999)
undersökning av användandet av hemsidorna visade att biblioteken behövde lägga ut mer
länkar och hjälp för Internetanvändning. Biblioteket som en kontrollant av källor har en viktig
roll för att hjälpa användare nyttja bra sökverktyg även på Internet. Därför måste vägarna ut
till Internet, som finns på båda bibliotekens webbplatser, göras tydligare. Om detta åtgärdas
kan användarna starta all sin informationssökning via bibliotekets hemsida och kanske även få
en tydligare sökhjälp.
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6.1.5 Upplevd kvalitet
Tankar om stress visar sig i intervjuerna där två bibliotekarier på Malmö högskola tar upp
tidspressen. Bibliotekarierna skulle vilja få fler sökfrågor trots att man vet att man inte skulle
hinna med dem. En bibliotekarie nämner dessutom att hon tror att användarna känner på sig
att bibliotekarierna är stressade och håller inne med frågor på grund av detta. Gummeson
(1991) skriver att användares uppfattning kan influeras av andra användare, att en kö kan
påverka hur de uppfattar kvaliteten eftersom det försenar tjänsten de vill ha utförd. Sett ur
bibliotekariernas perspektiv inser man att de blir stressade av köer eller av långsamma
användare. Ett exempel är kvinnorna vid disken som trots att Markus hade en användare i
telefonen som väntade tog väldigt lång tid på sig. Användaren i telefonen blev självklart
påverkad av den långa väntetiden. På liknande sätt hade detta påverkat en användare som
hade väntat på sin tur efter kunden innan. Användarnas upplevda kvalitet blir alltså beroende
av tidigare användares uppträdande, på samma sätt som bibliotekariers prestationer blir
värderade av användare i jämförelse med tidigare upplevelser användaren haft på biblioteket.

Bibliotekarierna tror att hjälpen som användarna får av dem brukar vara tillräcklig, Monika
nekar dock till detta eftersom hon menar att de är för få i personalen för att tillgodose
användarna tillräckligt. Vid intervjuerna frågade jag bibliotekarierna om de observationer jag
gjort och vad de tyckte om sina hjälpinsatser vid vissa speciella interaktioner. Bibliotekarierna
var nöjda med sin hjälp, men kommenterade ofta att de inte kan göra något åt systemet, om
böcker är inne eller om databaser krånglar. Utifrån vad jag observerade och vad användarna
sa verkar även de nöjda med bibliotekarierna. Alla frågorna och därav hjälpen är inte lika
avancerade och därför blir reaktionerna på hjälpen olika starka. En användare uttryckte att det
inte var något krångligt han frågat om, medan en annan menade att hjälpen var fenomenal.
Den sistnämnda användaren tyckte dessutom att han kände att han kunde fråga igen. Som jag
tidigare noterat kunde bibliotekarierna hjälpt användarna mer. Jag tänker då till exempel på
kvinnan som frågade tre gånger om hjälp och på några tillfällen som hade kunnat utvecklats
till mer undervisning än bara meddelande om var boken står. Precis som bibliotekarierna
säger tror jag att det beror mycket på hur bibliotekarien agerar i den speciella situationen som
gör att användaren tycker att hon får bra hjälp eller inte. Bibliotekarierna är rätt säkra på sina
sökkunskaper, men ett problem uppkommer när man inte kan börja sökningen på grund av att
man inte förstår användarens behov. Detta händer på UB2 när användarna läser väldigt
speciella ämnen som inte bibliotekarierna har kunskaper om. I  Tusen studenter om biblioteket
(1995) finns ett citat från en student med tanke på användarnas hinder att få fram information:
”Bibliotekarier är oftast inte kemister så det är svårt att få fram vad man menar och är ute
efter så det får man leta efter själv”21 Precis det här problemet uttrycker Lena och hon menar
att när hon inte förstår frågan säger hon att användaren och hon får använda sina kunskaper
ihop eftersom hon själv kan söka och användaren har ämneskunskaperna. I många fall kan
nog användaren få fram den information hon behöver om bibliotekarien är villig att samarbeta
på det sättet, men det viktigaste är att lära användarna att söka själv. Eftersom bibliotekarien
inte kan vara expert på alla ämnen krävs det att studenterna själva kan grunderna i att söka. Ju
högre upp i utbildningen en student kommer desto viktigare blir det att hon har lärt sig
sökstrategier. Detta för att själv kunna finna den allt mer specialiserade informationen man
som student eller doktorand behöver.

Jensen (1999) skriver att studenterna i hans undersökning tyckte att bibliotekariernas hjälp var
till nytta, och att det speciellt gällde nya källor för att inhämta information och hur de skulle
söka. Det är ofta det som datorfrågorna under mina observationer handlar om och som
                                                            
21 Tusen studenter om biblioteket, 1995:20
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bibliotekarierna tycker att de är bra på. Antagligen är det även den kunskapen som många
uppskattar på dessa två biblioteken. Det är detta man vet att bibliotekarier kan. Studenterna i
Jensens undersökning kände likaså att de fick positivt gensvar från bibliotekarierna när de fick
hjälpen. Radford (1998) menar att i de observerade interaktionerna i hennes undersökning var
relationens omfång betydelsefull för användarnas uppfattning av framgång eller
misslyckande. I Jensens undersökning satt bibliotekarierna alltid en lång stund och gick
igenom informationssökning, och det är den tiden som användaren får sig tilldelad som är
betydande. Det är tyvärr tid som bibliotekarierna på biblioteket på Malmö högskola säger att
de har brist på, men där får användarna ändå tid tilldelat sig i form av den undervisning de får
på biblioteket.

6.2 Enkäten
I enkäten svarade användarna på en fråga om vad de söker hjälp om när det handlar om
datorer. På Malmö högskola ber väldigt många om hjälp med datakrångel. Orsakerna till detta
togs upp i resultatdelen, och anledningen var att högskolan hade problem med
identitetsprogrammet under min datainsamlingsperiod. Viktigt att notera med de här
hjälpsökningarna är att antagligen går många av dessa användare till helpdesken, direkt eller
via hänvisning från bibliotekarierna. Användarnas kommentarer om hur hjälpen är kan därför
dessutom handla om helpdeskpersonalen, även om jag efterfrågat kommentarer om
bibliotekarierna. Egentligen är inte det något problem sett ur min synvinkel som avser
användarnas uppfattning om hjälpen på biblioteket. Men som Monika sa i intervjun, kan
användarna ha svårt att göra skillnad: ”De tycker att det är personal som personal”. Här
uppstår ett problem om inte användarna får den hjälp de eftersträvar beroende på vem i disken
de vänder sig till. Det kan betyda att det behövs klarare riktlinjer för arbetsuppgifterna för att
göra det enklare för användarna. Där användarna fick lämna en kommentar om vad som
kunde varit annorlunda med bibliotekariernas hjälp menar 27% av de som svarat på Malmö
högskola att bibliotekarierna borde ha bättre datakunskaper. Det kan vara så att när
helpdeskpersonalen och bibliotekarierna jobbar i samma disk och man som användare märker
vad helpdesken kan hjälpa en med blir man medveten om att även bibliotekarierna borde ha
dessa kunskaper.

På UB2 är det sökningar som användarna mest söker hjälp med. Vid en jämförelse mellan
Malmö och UB2 ser man att deras hjälpsökande skiljer sig åt. På UB2 är katalogsökningar
vanligast och i Malmö hjälp med datakrångel, men i Malmö är dessutom hjälp med Internet
ändå vanligare än hjälp med sökningar. Speglar de här skillnaderna mellan biblioteken åldern
på dem? Malmö högskola har fått chansen att starta sitt bibliotek i en tid av nyskapande där
biblioteket kan ha en större öppenhet mot Internet som ett nytt medium. Framförallt har man
fått chansen att få ett bibliotek som har plats för datorer och man har kunnat satsa pengar på
detta. UB2 saknar både plats och resurser för att bygga upp en bättre datapark.

Om man tittar på den öppna frågan i enkäten (fråga 3.), som gällde vad som skulle kunna vara
annorlunda med hjälpen från bibliotekarierna, tycker jag att det är intressant att användarna
vill ha fler bibliotekarier och att de vill att dessa ska ha mer kunskaper inom data. Det
uttrycker att de vill ha kvalificerad hjälp och att de söker det på biblioteket. Det är kanske
därför många går till biblioteket och inte till institutionerna eller till något annat ställe som har
datorer. Men det antyder dessutom att användarnas förväntningar inte alltid infrias. Det kan
vara så att användarna underskattar bibliotekariernas kunskap. På UB2 är det sökningar man
främst frågar om hjälp med och det är just det som bibliotekarierna tycker att de är duktiga på.
På Malmö högskola efterfrågas nog även mer tekniska kunskaper, vilket jag inte tycker är fel.



42

Markus säger att det är mycket detaljfrågor om programmen som inte är alltför svåra. Jag
tycker att det är viktigt att bibliotekarier utbildas i datoranvändning och datorhjälp, man kan
inte skjuta ifrån sig användarnas frågor om detta.

Enkätsvaren på fråga 4, som handlar om varför man inte frågar även om man har ett problem,
kan direkt kopplas till fråga 3. Många skriver att de inte frågar eftersom ingen bibliotekarie är
tillgänglig, och ungefär lika många har på den öppna frågan efterfrågat fler bibliotekarier.
Detta efterfrågas mer på UB2 än på Malmö högskola, (38% mot 25%) vilket är lite konstigt
med tanke på hur mycket bibliotekarierna gör på de båda biblioteken. Kanske är det så att
man inte tycker att bibliotekarierna är tillgängliga när de är upptagna med andra användare.
Interaktionerna mellan användare och bibliotekarie tar ofta mycket längre tid på UB2 än på
Malmö högskola eftersom de flesta frågor på UB2 kräver sökningar jämfört med Malmös
cirkulationshjälp som går mycket snabbare. Det kan därför vara svårt att veta hur länge man
ska vänta på sin tur på UB2 och att man därför väljer att avstå från att köa. Handlar det om en
vana att fråga och få hjälp och en ovilja att köa för att få svar på sina frågor? Många
användare på UB2 uppgav när de valde att inte svara på enkäterna att de inte hade tid.
Användarna vid datorerna sitter dessutom generellt mycket kortare tid på UB2 än på Malmö
högskolas bibliotek. UB2-användarna uppehåller sig alltså inte lika länge vid datorerna och
informationsdisken som användarna på biblioteket på Malmö högskola. En fråga som man
kan ställa är om bibliotekarierna inte ser tillgängliga ut på UB2 och på det sättet får användare
att avstå att fråga.

Svaren på fråga 4 skiljer sig alltså mycket åt från de båda biblioteken. Denna skillnad har
antagligen att göra med arbetsuppgifterna i diskarna. Man har i Malmö inte tid att köa för att
få hjälp och vill inte störa av samma anledning, man ser att bibliotekarierna har mycket att
göra. På bägge biblioteken handlar det kanske egentligen om brist på tid från användarnas
sida, men på Malmö högskola blir dessutom bristen på tid från bibliotekariernas sida mer
påtaglig. Många har lämnat positiva kommentarer eller skrivit att de inte vet något speciellt.
Några kommentarer är väldigt positiva men skillnaden mellan de två ovanstående alternativen
är i vissa fall lite svår eftersom vissa som har skrivit att det är bra ändå inte verkar vara helt
nöjda. Istället skriver de att det är väl så bra som det kan bli. Det speglar en känsla jag har att
alla inte vet vad man kan förvänta sig av biblioteket

Angående om bibliotekariernas hjälp är tillräcklig verkade en klar majoritet tycka att hjälpen
är ganska bra eller bättre än så. Svaren från Pors (1995) undersökning av Köpenhamns
studenter visade att de tyckte att personalen var hjälpsam, kompetent och vänlig. Det är alltså
inget ovanligt att man tycker att bibliotekarierna gör ett bra jobb. I Pors undersökning var det
så att många hade haft negativa serviceupplevelser, att jämföra med min undersökning där
vissa inte alls är nöjda med den hjälp de får av bibliotekarierna. Det jag ser av svaren är att av
de som är missnöjda med hjälpen återfinns flera på Malmö högskola. En tanke om varför det
kan vara så är de problem som biblioteket har haft med identiteterna. Sökningsmöjligheter
fungerar eftersom man inte behöver logga in för att göra det, men ordbehandlingsprogrammen
verkar vara betydelsefulla för användarna på biblioteket på Malmö högskola.

Magnus Franck (1997) skriver om vilka egenskaper hos bibliotekarierna som han tycker att
kvalitet bygger på. De är: vänlighet, artighet och att tillmötesgå användarnas behov och
kunskap. På fråga 3 var det rätt många som lämnade kommentarer som har hamnat under
kategorin ”Inget, det är bra” och om man tittar närmare på de kommentarerna återfinns några
riktigt positiva kommentarer. Det kan vara att användarna tycker att personalen är
supertrevlig, att de är hjälpsamma, otroligt duktiga, kunniga, eller att de är många och finns
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tillgängliga. Dessa kommentarer stämmer med de egenskaper Franck räknar upp för bra
kvalitet. De övriga kommentarerna på fråga 3. var ofta en förfrågan efter dessa egenskaper,
alltså en förfrågan efter bättre kvalitet när det handlar om datorhjälpen. Speciellt ville
användarna att bibliotekarierna skulle ha bättre datakunskap. De kommentarer som hamnat
under kategorin ”Annat” efterfrågar tålamod, pedagogik och hjälpsamhet. I Krååks (1998)
uppsats finns kommentarer från hennes intervjuade användare om hur de tyckte att personalen
skulle vara vid möten med användare. Dessa kommentarer stämmer med Francks och mina
användare, man vill att personalen är vänlig, tillmötesgående, lyssnande och engagerad.

När man tänker på hur användare uppfattar kvaliteten menar Gummesson (1991) att man kan
fundera över olika kategorier användare. Att det finns både de som klagar och de som aldrig
säger något, eller de som har stora krav på kvalitet. Det är alltså väldigt svårt att veta vad en
kund tycker eller vilka förväntningar hon har. Detta kan ha betydelse för kommentarerna och
hur man egentligen ska tolka användarnas kommentarer. En negativ och en annan mer positiv
användare kanske får lika bra hjälp men de uppfattar eller värderar hjälpen olika.

6.3 Diskussion
Datoranvändarna på UB2 och Malmö högskolas bibliotek får hjälp med sina frågor genom att
vända sig till informationsdiskarna. I Malmö kan man förutom bibliotekarierna även få hjälp
av helpdeskpersonalen. Datorhjälpen vid mina observationer handlade på UB2 mest om
sökningar och i Malmö var det sökningar men även mycket teknisk hjälp med identiteter och
program. Bibliotekarierna på bägge biblioteken trodde att det var sökningar som
datorfrågorna främst gällde. I svaren från enkäterna kan man läsa ut att hjälpen användarna
efterfrågar på de båda biblioteken skiljer sig mycket åt. Den största skillnaden är att man på
Malmö högskola behöver så mycket hjälp med datakrångel. Annars är det sökningar som det
är vanligast att fråga om hjälp med enligt enkäterna. Skiljaktigheten i datorhjälpen har till viss
del att göra med datortätheten på Malmö högskola bibliotek och de problem som det för med
sig. Där har användarna möjlighet att använda ordbehandlingsprogram vilket de flesta gör
enligt bibliotekarierna. När det gäller Internetsökningar på de undersökta biblioteken får
användarna mindre hjälp med det än andra sökningar. Det beror antagligen på att
bibliotekarierna i likhet med användarna själva tror att användarna är duktigare på det än
annan informationssökning och klarar det själva.

Många användare kommer fram till disken för att få hjälp att hitta speciella böcker. Om
bibliotekarierna då visar användaren hur man använder systemet för att söka har det blivit en
undervisningssituation och användaren blir en möjlig datoranvändare. Detta utgör en viktig
hjälp åt användaren. Nästa gång kan hon kanske klara frågan själv genom att söka i katalogen.
Resonemanget angår självklart andra frågor där bibliotekarierna visar användaren hur hon kan
klara det själv. Tiden och bristen på tid är därför en viktig fråga att lösa för att öka hjälpen åt
användare med deras datorfrågor. Bibliotekarierna måste ha tid så att alla kan få så likvärdig
hjälp som möjligt, även de som inte vågar att fråga om hjälp. För att ha möjlighet att hjälpa
dessa användare måste bibliotekarierna ha tid att föreslå assistans och kunna hjälpa dem
ordentligt som behöver det. För att kompensera bristen på tid och även hjälpa användarna är
undervisning viktig. Bibliotekens användarundervisning är en viktig beståndsdel i hjälpen åt
datoranvändarna och deras informationssökning. På Malmö högskola är undervisningen bättre
organiserad än på UB2 och når därför ut till fler användare.

En av användarna som jag observerade sa att hon var nöjd med hjälpen hon fick. Kvinnan fick
tag på det hon efterfrågade, böckerna. Men om hon hade efterfrågat kunskap skulle hon



44

antagligen inte blivit nöjd eftersom hon inte fick någon bra undervisning i hur hon skulle göra
sökningarna. Min poäng är att bra kvalitet är beroende av vilka förväntningar eller krav som
man har i hjälpsituationen. Jag tycker inte att hjälpen i detta tillfälle var tillräcklig, men
användaren tyckte det. Alla användare vill inte få undervisning, de vill istället bara få
sökningarna gjorda. Bibliotekarierna nämnde detta i intervjuerna. Jag tycker ändå att det är
bibliotekariernas uppgift att undervisa i informationssökning när de får tillfälle att göra det.

Ett bevis på att användarna inte alltid får det de efterfrågar är kommentarerna i enkäterna som
uttrycker att användarna vill ha fler bibliotekarier och att de ska ha bättre datakunskaper.
Användarna kanske får bra hjälp men de tycker däremot att de får vänta för länge. Eller så
tycker de att de inte får bra kvalitet för att inte bibliotekarierna är duktiga nog. Det finns nog
lika många åsikter om hur det borde vara som det finns användare. Men samstämmigheten om
önskan om fler och kunnigare bibliotekarier finns bland användarna.

Bibliotekarierna säger att när användarna kommer med datorfrågor vill de helst hjälpa dem
ute vid de publika datorerna. Tyvärr finns det olika anledningar till att det inte alltid blir på
det viset, till exempel att man inte har tid eller att det inte finns några lediga datorer att gå till.
Efter mina observationer kan jag säga att för att göra interaktionerna till undervisnings-
tillfällen är det bäst att lämna disken och visa på en publik dator. Det är då som det finns
störst chans att bibliotekarierna visar användarna och inte bara gör sökningen själva och
meddelar resultatet.

Några av bibliotekarierna pratar om vikten av att se tillgänglig ut i disken för att få
användarna att våga fråga. Om användarna ändå inte gör det säger bibliotekarierna på UB2 att
de då försöker fråga om det är något de kan hjälpa till med. Det är viktigt att se användarna i
ögonen och på så sätt inbjuda dem till hjälp. Bibliotekarierna menar att de vill visa
användarna respekt. Det finns bland bibliotekarierna en medvetenhet om att yrket är ett
serviceyrke och att man måste vilja hjälpa till och då även visa användarna det.

Bibliotekarierna säger att av datorfrågorna är det meningen att det främst ska vara sökningar
man hjälper till med. Två bibliotekarier på UB2 säger dock att de inte brukar hjälpa användare
med sökningar på Internet. Anledningen till det menar de är att Internet inte är tillräckligt
seriöst och att användarna kan det bra själva. Användarna frågar inte heller mycket om
Internet, det intygas av både användarna och bibliotekarierna. Litteratur på området menar att
det är riskabelt att det är så, eftersom det är lika svårt att söka på Internet som någon
annanstans om man inte kan grunderna. Just att användarna inte frågar om hjälp angående
Internet kan få bibliotekarierna att tro att användarna behärskar Internet. Antagligen tror
många användare att de klarar av Internet bra. Bibliotekarierna Lena, Markus och Mats
intygar att användarna inte kan så mycket men framhåller att det är svårt att hjälpa dem då de
inte frågar om hjälp. De andra bibliotekarierna tar inte upp det eller säger att de tror att
användarna kan Internet bra. Problemet behöver belysas ytterligare, tycker jag. Det finns en
risk i att individer från båda parter tror att ingen hjälp behövs. Risken är att användarna inte
får den information de söker och behöver. Som Sada (1999) skrev är det stor skillnad i att
surfa och att söka. Jag tror att det är viktigt att öka undervisningen i Internetsökning och
upplysa om svårigheterna och vikten av att lära sig att söka. Undervisningen är speciellt viktig
eftersom Internet är ett medium som ofta används och som många vill använda.

Några av bibliotekarierna kan eller vill inte hjälpa användarna med de mer tekniska
problemen. Vissa bibliotekarier tycker inte att det hör till arbetet medan andra tycker att det
gör det och hjälper användarna mycket med det. Monika tycker att helpdesken är väldigt bra
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att ha just eftersom hon då kan koncentrera sig på det som hon är bra på. Jag tror ändå att det
är viktigt att bibliotekarierna lär sig så mycket som möjligt och ser studenterna som arbetar i
helpdesken som en extra resurs och inte som någon som tar alla datorfrågor. Monika är inne
på att hon vill göra det hon är bra på och det är alla bibliotekarier överens om vad det är: att
söka information! Där känner de att de har stort försprång mot användarna och kan göra störst
insats.

Monika sammanfattar hjälpbehovet i ett ord, och det är stort. Bibliotekarierna tycker att
vilken hjälp en person behöver är väldigt individuellt men de nämner även variablerna ålder,
utbildning och genus. Dessa variabler är alltså betydelsefulla för vilken hjälp som
efterfrågades. Jag tycker det är bra att bibliotekarierna menar att hjälpen oftast är individuell
men vissa åsikter om användargrupper dyker upp hos alla. Det viktiga är att bibliotekarierna
inte har bestämt sig på vilken nivå en användare ska få hjälp innan de har pratat med
användaren och sett vilka kunskaper hon har.

Av enkäterna kan man sluta sig till att de flesta behöver hjälp någon gång med datorerna. Av
de 94 användare som svarade på min enkät var det 7% som menade att de aldrig frågat om
hjälp angående datorfrågor. Det betyder inte att de inte har behövt hjälp någon gång eller att
de inte har fått det. Datorhjälpen är lika viktig som vilken annan hjälp som helst på biblioteket
och är så integrerad att det kan vara svårt att skilja den från annan hjälp.

Hur interaktionen utfaller är beroende av tidigare möten med användare respektive
bibliotekarier som man haft. Interaktionerna är dessutom beroende av vilken syn och
förväntningar användarna har på yrket bibliotekarie. Orsaker till varför inte användarna frågar
om hjälp tror bibliotekarierna bland annat är att de är blyga, inte känner till möjligheterna,
eller fått dålig service. En bibliotekarie nämner att hon tror att användarna känner på sig när
bibliotekarierna är stressade och att de inte frågar då. I enkäterna kryssade användarna främst
i alternativen att ingen bibliotekarie var tillgänglig, att man inte tror att bibliotekarierna kan
hjälpa en eller att man inte har tid att fråga. På den öppna frågan där användarna fick skriva
vad som de tyckte skulle kunna vara annorlunda skrev de att det skulle vara fler bibliotekarier
och att bibliotekarierna skulle ha bättre datakunskaper. Bibliotekarierna och användarna
nämner vissa alternativ som stämmer överens, men just bristen på bibliotekarier och deras
kunskaper nämner inte bibliotekarierna som troliga orsaker. Bibliotekariernas svarsalternativ
pekade främst på egenskaper hos användarna medan användarnas svar indikerar att det beror
på bibliotekarierna eller bristen på dem att de inte frågar. Att bristen på bibliotekarier är
påtaglig kan nog alla informanterna hålla med om. Monika, som var den enda som inte tyckte
att hjälpen var tillräcklig, säger att det beror på att de är för få i personalen. Men hur är det
med bibliotekariernas datakunskaper? Bibliotekarierna säger att det är att söka som de är bra
på. Det kan vara sökningar som användarna menar men även tekniska kunskaper. I Malmö
där det är mycket datakrångel kan det vara troligt att användarna vill ha bättre hjälp med det.
Men det är ändå på UB2 som flest svarar att de inte tror att bibliotekarierna kan hjälpa dem.
Jag tror inte att användarna vet om vad bibliotekarierna kan och vad de kan lära sig av dem.
Mer undervisning ger en förståelse av kunskaper och vad man kan göra på biblioteket och vad
man kan få hjälp med. Samtidigt tror jag att användarna även vill ha mer hjälp när det uppstår
problem med andra saker än vid informationssökningen. Bibliotekarierna måste därför ha en
viss kunskap i detta för att säkerställa användarnas kvalitet.

Att alla inte får hjälp ser man i observationen jag gjorde när en användare som stod vid en
dator inte fick hjälp fast han utstrålade ”hjälpberoende”. Bibliotekarien som tjänstgjorde sa att
hon frågade folk som inte vågade fråga. Hon tror alltså att hon ger bra kvalitet. Användaren i
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detta tillfälle var en av dem som inte får hjälp och inte heller vågade fråga. Han fick alltså inte
bra kvalitet i sitt datorarbete på biblioteket den dagen.

Bibliotekarierna tror att hjälpen oftast är tillräcklig. De menar att de är duktiga på att söka
men att de inte kan rå för tekniska problem i datorsystemet. Vid mina observerade
interaktioner fick jag uppfattningen att användarna var nöjda med den hjälp de fått. Av
enkätsvaren att döma är användarna nöjda med hjälpen, men det är inte överväldigande utan
de flesta tycker att hjälpen är ganska bra. Några tycker att hjälpen är helt tillräcklig och några
tycker den är helt otillräcklig. Det går kanske inte att få alla nöjda, men man måste sträva efter
att ha en bra inställning och att hjälpa alla. När Gummesson (1991) diskuterar hur påverkan
har betydelse för den upplevda kvaliteten menar han att de system som användare kommer i
kontakt med har betydelse. För att säkerställa bättre kvalitet för användarna behöver
datorsystemen därför förbättras. Detta är ytterst viktigt i Malmö där många användare får
problem och datorer inte fungerade när jag gjorde mina datainsamlingar. UB2 hade också
problem, främst med att servern var för långsam. Man måste sträva efter att datorer, program,
databaser och kataloger fungerar så problemfritt och användarvänligt som möjligt. Några
användare var direkt missnöjda med den hjälpen de får på biblioteken vilket är olyckligt.
Vissa av dem kan säkert ändra uppfattning, om bibliotekarierna i några fall ändrar arbetssätt.
Jag tänker då till exempel på mannen som skrev följande om bibliotekarierna: ”De skulle ha
lite tålamod när det finns många som har svårt med data. De tror visst att alla kan allt om
datorer”.
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7. Slutsatser

Jag har gjort den här undersökningen för att försöka se vilken hjälp datoranvändare får på
högskolebibliotek. Det innebar att jag från början ställde upp dessa frågeställningar: Vilken
hjälp med datorer efterfrågar användarna på biblioteket? Hur tycker bibliotekarierna att de ska
hjälpa användarna med deras datorfrågor? Hur väl överensstämmer användarnas och biblio-
tekariernas uppfattning om hjälpbehovet? Hur väl stämmer användarnas upplevda kvalitet av
hjälpen överens med vad bibliotekarierna tycker är bra kvalitet?

Med slutsatserna ämnar jag svara på mina uppställda frågor och för att göra det kommer jag
bland annat att diskutera de två olika bibliotekens lösningar med disken och antalet datorer.
Jag vill även resonera kring vikten av bibliotekariers inställning till användarna och
datorhjälpen.

När det gäller hjälpen datoranvändarna får på biblioteken är det flera variabler som spelar in.
Det handlar om den assistans de får i den speciella stunden de frågar om hjälp men dessutom
vilken hjälp de får av biblioteket genom utrustning och undervisning. De två undersökta
biblioteken skiljer sig mycket åt och har både fördelar och nackdelar. Malmö högskolas
bibliotek har kommit långt i att tillhandahålla datorer till användarna. UB2 har till skillnad
mot Malmö fler databaser och tillgång till fler elektroniska tidskrifter. Biblioteket på Malmö
högskola har mer personal att tillgå eftersom man även har helpdeskpersonal. UB2s
bibliotekarier har istället mer tid åt varje enskild användare än bibliotekarierna i Malmö.

Datorfrågorna är oftast synonyma med informationssökning och hjälp med denna. Alla
informationssökningsfrågor är dock inte datorfrågor, speciellt inte när användarna inte är eller
görs delaktiga. Användarna efterfrågar mest hjälp med sökningar, vilket även bibliotekarierna
trodde, men de efterfrågar också mer teknikhjälp med program och utrustning. Sökningarna
gäller främst hjälp med katalog och databassökningar och inte så mycket hjälp med sökning
på Internet. Internet är det som användarna inte frågar så mycket om, vilket förvånade mig.
Både bibliotekarier och användare har tydligen den inställningen att Internet är förhållandevis
lätt att använda.

Bibliotekarierna tycker att det är sökningar de främst ska hjälpa användarna med och då göra
det vid de publika datorerna för att samtidigt undervisa användarna. Några bibliotekarier
tycker att de ska hjälpa användarna med ordbehandlingsprogram och liknande. Att två av de
intervjuade bibliotekarierna säger att de inte hjälper användarna med sökningar på Internet
tycker jag är alarmerande. Man arbetar inte i informationsdisken för att bestämma vilka
medium en användare ska använda sig av därför att man inte tycker att Internet är seriöst nog.
Internet används mycket ändå på biblioteken men man vet inte riktigt till vad. Det man vet är
att användarna behöver lära sig söka även på Internet och då blir undervisningen viktig.
Genom bibliotekens utbildningar får användarna bra och nyttig kunskap om
informationssökning, det viktiga är därför att användarna deltar i den utbildning som finns.
Malmö högskola har kommit långt om man jämför med UB2 på det här området. Att
undervisningen är integrerad med studenternas kurser gör att fler måste delta. Om fler
användare går bibliotekens kurser lär de sig vad bibliotekarierna kan och vad de kan få hjälp
med. I sin tur får bibliotekarierna mer kontakt med användarna och får en uppfattning om
deras hjälpbehov. Bibliotekariernas inställning till användarna är viktig och måste vara så
nyanserad som möjligt för att den enskilda användaren ska uppleva att hon får bra hjälp.
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Det som skiljer sig mellan bibliotekariernas och användarnas uppfattning om hjälpbehovet är
att användarna efterfrågar mer datakunskaper hos bibliotekarierna. Samtidigt tycker
bibliotekarierna att de har ett stort försprång gentemot användarna när det handlar om
kunskaper i att söka information. Om det verkligen är så att användarna inte vet vilka
kunskaper bibliotekarierna egentligen har eller om bibliotekarierna behöver bli duktigare på
datorer är svårt att svara på. Antagligen ligger svaret i bägge alternativen. Användarna måste
få information om vad bibliotekarierna kan hjälpa dem med. Bibliotekarierna måste istället ta
reda på vad användarna efterfrågar för specifika datakunskaper och se om det är något man
kan och bör bli bättre på. I och med att nyutbildade bibliotekarier kommer ut till
arbetsplatserna kommer antagligen datakunskaperna att öka. Dale Spender (1995) frågar om
bibliotekarierna har den kunskap som behövs för att klara av informationsutvecklingen och
om biblioteken har en framtid. I min undersökning finner jag svaret att bibliotekarierna
behövs, användarna har många frågor som de behöver kvalificerad hjälp med och som
bibliotekarierna, eller informationsnavigatörerna, oftast kan ge dem.

På Malmö högskola bibliotek har bibliotekarierna möjligheten att be helpdesken ta vissa
frågor. Handlar helpdesken om att ge tid över för bibliotekarier eller att deras kompetens inte
tas på allvar? På Malmö högskolas bibliotek tror jag att det idag är nödvändigt med en
helpdesk eftersom bibliotekarierna även sköter cirkulationsärendena i samma disk. För
användarnas bästa behöver de cirkulationsärendena tas bort så att bibliotekarierna kan
fokusera sig på informationsfrågorna och då ta mer datorfrågor. Det behöver inte betyda att
helpdeskfunktionen försvinner eftersom användarna är i behov av mycket hjälp och har
många varierande frågor. Väljer man att ta in många datorer på biblioteket (vilket jag tycker
att man ska) bör man ha tid att serva dem och användarna. Om man inte kan det riskerar man
att användarna allt mer drar sig för att ställa komplicerade frågor, eftersom bibliotekarierna
ändå inte har tid att hjälpa dem ordentligt. På UB2 är disken en renodlad informationsdisk och
användarna får där mer tid till sitt förfogande. I dag när datorantalet på UB2 inte är större kan
det räcka med att ha en bibliotekarie i disken. Ökas däremot antalet datorer behövs mer
personal och då kan en ”helpdesk” eller allra helst en datorkompetent bibliotekarie tjänstgöra
samtidigt. Med det antal besökare UB2 har anser jag att man har för få datorer. Detta eftersom
jag tycker att man bör ha tillgång till ordbehandling i ett högskolebibliotek och även ha större
chans att söka information.

Användarna är i stort sett nöjda med den hjälp de får med datorfrågorna på biblioteket och
bibliotekarierna tror att deras hjälp är tillräcklig. Med datorfrågor menar bibliotekarierna
främst sökningar och det är sökningar bibliotekarierna tycker att de är bäst på.
Bibliotekarierna menar att de kan ge användarna bra kvalitet när det gäller hjälp med
informationssökning. Men alla användare är självklart inte nöjda. Även om de flesta
användarna tycker att hjälpen är bra saknar alltså många datakunskaper hos bibliotekarierna.
Några användare är inte alls nöjda med hjälpen, några tycker att det är för lite personal, andra
vill inte störa och så vidare. Hjälpen och tillgängligheten kan alltså klart förbättras för att
användarna ska kunna uppleva bättre kvalitet. Situationen tycker jag kan sammanfattas i
undervisning, information och förståelse.

Vad användarna kan är svårt att veta, det skiljer sig allt för mycket mellan individerna. Att
kunskaperna kan förbättras är självklart. Som många bibliotekarier nämnde verkar användarna
kunna förvånansvärt lite när det gäller Internet. Bra undervisning i grupp och vid enskilda
situationer i samverkan med en väl utvecklad hemsida med länkar till ämnesresurser och
användbara databaser är avgörande. Förutom undervisningen krävs det dessutom att de
berörda lärarna är intresserade. Lärarna måste uppmuntra och kräva informationssökning av
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sina studenter. Efter en avslutad högskoleutbildning kommer sannolikt kunskaperna i
informationssökning och källvärdering att komma till användning. För under hela ens tid som
lärande människa behöver man utvecklas och att kunna använda datorer blir viktigare och
viktigare.

1996 kom slutrapporten från Studenternas bibliotek och man rekommenderade där biblioteken
att bland annat utöka utbildningen i elektroniska resurser och att ge användarna mer tillgång
till datorstöd för deras arbete. Man hoppades på att bibliotekarierna i framtiden skulle få mer
tid till att ge användarna mer kvalificerad hjälp. Har något hänt sedan 1996? Förmodligen,
men efter min undersökning känns rapporten lika aktuell och viktig idag. Bibliotekens
utbildning är central för att utöka hjälpen och kvaliteten på hjälpen till användarna. Det krävs
dessutom att bibliotekarierna har tid att hjälpa användarna i de enskilda situationerna som
uppstår i biblioteket. Detta för att användarna ska kunna uppleva god kvalitet på sina
datorfrågor. När det gäller datorer på bibliotek känns Malmö högskola biblioteks antal datorer
som ett föredöme för andra högskolebibliotek. Datorer i bibliotek ger användarna god tillgång
till arbetsmöjligheter i en miljö där kvalificerad hjälp finns att tillgå.

Under arbetets gång var jag tvungen att förkasta en del av den ursprungliga frågeställningen. I
början av arbetet hade jag med frågan om användarnas genus påverkar det bemötande hon/han
får av bibliotekarien när det gäller datoranvändning. Det visade sig att jag inte kunde svara på
det i min undersökning men jag vill påpeka att jag tror att genusperspektivet är viktigt vid
undersökningar om informationsteknologin. Informationstekniken har blivit konstruerad som
manlig och kvinnor anses ibland inte ha betydelse för utveckling och användning. Jag tror att
det finns mycket problem och motsättningar, som man även kan hitta i biblioteket, som är
viktiga att reda ut för att säkerställa att användaran får den hjälp de efterfrågar.
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Bilaga 1. Intervjuformulär

Intervjuformulär, bibliotekarier.
Frågor som rör användare av datorerna som frågar om hjälp.

1. Jag har sett den och den interaktionen, vad behövde (…) hjälp med?

2. Vad gav du för svar?

3. Var din hjälp tillräcklig, tror du?

4. Är detta en vanlig fråga / ett vanligt problem?

(Ställ fråga 1-4 om var och en av interaktionerna.)

5. Vad kan datorfrågorna annars handla om? Brukar de vara svåra eller lätta att svara på?

6. Endast Malmö - Vad är helpdeskens ansvar? Kan det bli komplikationer att användarna inte
vet vart de ska vända sig?

6. Endast UB2 – När kallar ni på teknikern?

7. Kan man urskilja grupper av användare som behöver hjälp med olika saker när det gäller
datoranvändningen?

8. När du ger användarna hjälp med problem angående datoranvändning, brukar du visa vid
disken eller går ni ut till användarens plats?

9. Tror du att hjälpen användarna får av bibliotekarierna brukar vara tillräcklig?

10. Kan det vara så att vissa som behöver hjälp inte frågar? Varför i så fall, tror du?

 11. Vad har ni för undervisning åt användarna?

12. Nu var det dessa som bad om hjälp, men annars, vilka ber i allmänhet om hjälp med
datorerna? Går det att urskilja speciella grupper av användare, t.ex. i termer av kön, ålder och
utbildning, som behöver mer hjälp än andra? Varför i så fall, tror du?

*Jag sammanfattar användarnas hjälpbehov så som jag har uppfattat det.
13. Är det rätt uppfattat?

14. Hur många frågor där användarna har frågor rörande datorerna brukar du få under ett pass,
i genomsnitt? Hur många andra ”vanliga” referensfrågor?

15. Om vi går vidare till Internet:
•  Vad använder användarna Internet till, chattar de eller söker information?
•  Vad behöver de hjälp med när de använder Internet? Hjälper ni dem med allt?
•  Kan man här urskilja grupper av användare med olika hjälpbehov, t.ex. efter kön, ålder,

utbildning? Behöver någon av grupperna mer hjälp?
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16. Tror du att användarna saknar eller efterfrågar något speciellt angående datorhjälpen på
biblioteket? Vad i så fall?

17. Tror du att användarna saknar eller efterfrågar något speciellt angående datorkunskapen
hos er bibliotekarier?

Intervjuformulär, användare

1. Vad var det som du behövde / bad bibliotekarien om/ hjälp med?

2. Fick du den hjälpen?

3. Är du nöjd med den hjälp du fick?
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Bilaga 2. Enkätundersökningen, frågeformulär

Datoranvändning på bibliotek, en undersökning

1. När du använder datorerna och frågar om hjälp, vad rör sig problemet om?
Katalogsökning Mail
Databassökning Data krångel
Internetsökning Annat………………………………………………………..
Internet, allmänt ………………………………………………………………

2. I vilken utsträckning anser du att bibliotekariernas hjälp är tillräcklig? (Markera på skalan)

         |-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
Fullt tillräcklig                         Ganska bra                              Inte tillräcklig                          Helt otillräcklig

3. Angående hjälpen från bibliotekarierna, vad kunde varit annorlunda?
…………………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………………
………………………………...

4. Om du har ett problem och ändå inte frågar om hjälp, vad beror det på?
Jag tror inte att bibliotekarien kan hjälpa mig
Finns ingen bibliotekarie tillgänglig
Jag har inte tid att fråga
Jag vill inte störa
Annat……………………………………………………………………………………………………………

5. Slutligen, inom vilket ämne studerar du?  …………………………………………………………..
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Bilaga 3. Enkätundersökningen, svar

120 stycken enkäter försöktes delas ut, ifyllda blev 94 stycken, vilket innebär 22% i externt
bortfall. Vanligaste anledningen till att man inte ville fylla i en enkät var att man sa sig att inte
ha tid. Annan vanlig anledning var att man inte hade något att säga eftersom man inte brukade
använda datorerna på biblioteket.
Ifyllda, könsuppdelning: 42 stycken (45%) kvinnor och 52 stycken (55%) män fyllde i
enkäten.
Ifyllda, biblioteksuppdelning: 35 stycken ( 37%) ifyllda på UB2 och 59 stycken (63%) i
Malmö.
Ifyllda, köns- och biblioteksuppdelning: På UB2 besvarade 12 kvinnor (13%) enkäten, och
23 män (24%). I Malmö besvarade 30 kvinnor (32%) och 29 män (31%) enkäten.

1. När du använder datorerna och frågar om hjälp, vad rör sig problemet om?
Alla Kvinnor Män UB2 Malmö

1.Katalogsökning 18% 17% 18% 32% 9%
2.Databassökning 20% 10% 28% 38% 9%
3.Internetsökning 8% 7% 8% 8% 8%
4.Internet, allmänt 7% 7% 7% 2% 10%
5.Mail 9% 14% 6% 8% 10%
6.Data krångel 33% 38% 28% 12% 46%
7.Annat 5% 7% 4% 0% 9%

Eftersom man fått markera flera svarsalternativ är procenten uträknad på de 129
markeringarna. Annat här handlar om utskrivning, inloggning och registrering och att spara.

Bortfall fråga 1: 7%, vilket är 7 stycken. De har inte svarat på frågan eftersom de inte frågar
om hjälp på biblioteket.

2. I vilken utsträckning anser du att bibliotekariernas hjälp är tillräcklig? (Markera på
skalan)
    1 2 3 4 5 6 7
         |-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
Fullt tillräcklig                         Ganska bra                              Inte tillräcklig                          Helt otillräcklig

Här var inga siffror markerade på de enkäter som delades ut. För att kunna göra
stapeldiagram av markeringarna har jag räknat in varje markering till en siffra. Noteras bör
att av de som markerat mellan ”Fullt tillräcklig” och ”Ganska bra”, alltså här som siffra 2,
har fler markeringar närmat sig ”Fullt tillräcklig” än ”Ganska bra”.

Alla Kvinnor Män UB2 Malmö
1. 15% 18% 12% 15% 14%
2. 22% 34% 14% 18% 25%
3. 49% 37% 59% 61% 43%
4. 9% 8% 10% 6% 11%
5. 2% 0% 4% 0% 4%
6. 1% 0% 2% 0% 2%
7. 1% 1% 0% 0% 2%

Bortfall fråga 2: 5 stycken, 5%
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3. Angående hjälpen från bibliotekarierna, vad kunde varit annorlunda?

På denna fråga har 57 stycken skrivit en kommentar, vilket är 61%. Procenten är uträknade på
de här personernas 59 stycken kommentarer. Frågan hade inga svarsalternativ men av de svar
som har kommit in har jag gjort en uppdelning enligt nedan. Jag ger efter det ett urval av de
skrivna kommentarerna.

Alla  UB2 Malmö
1.Fler bibliotekarier 27% 36% 24%
2.Kunnigare på data 24% 14% 27%
3.Frågar ej eller sällan 14% 7% 16%
4.Vet ej 7% 14% 4%
5.Inget, det är bra 22% 7%   27%
6.Annan kommentar 7% 21% 2%

Fler bibliotekarier
Tillgängligheten, kanske. Fler bibliotekarier ute bland hyllorna.
Känns ibland som det är lite för lite personal.
Fler tillgängliga.
Ev. fler personal så att väntetiden blir kortare.
Ibland för få då här är mycket folk och strul uppstår.
Inte tillräckligt med personal.

Kunnigare på data
Att de borde kunna mer om datorer.
Mer Internet kunniga!
Mera expertispersonal om data- systemprogram! Kvalificerad personal om dator-
systemprogram!
Snabb och effektiv problemlösning.
En separat bibliotekarie som är specialiserad på datoranvändning.
Bättre bevakning av datakrångel, fler duktiga IT-personal. Skapa smidigare system för
rapportering av datafel.

Frågar ej eller sällan
Har ej utnyttjat tillräckligt.
Vet inte riktigt, eftersom jag sällan frågat. Men de borde kanske vandra runt så att man kan
fråga när de passerar.
Har haft så lite kontakt med dem att jag ej vet.
Har aldrig frågat om hjälp.

Vet ej
Vet ej, inget särskilt.
Får se!

Inget, det är bra
Behövs ingen större förändring
Helt OK! Kan inte komma på något.
Jag tycker att bibliotekarierna här är otroligt duktiga i jämförelse med andra bibliotek, så jag
vet inget.
Inget! De är väldigt hjälpsamma och trevliga.
Jag tycker att det redan är så bra som det kan bli.
Vet ej, är bra som det är.
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Personalen är supertrevlig!.
Inget, de är många och finns alltid tillhanda.
De är väl kunniga nog.

Annan kommentar
De skulle ha lite tålamod när det finns många som har svårt med data. De tror visst på
biblioteket att alla studenter kan allt om datorer. (UB2)
De hänvisar oftast tillbaka till datorerna utan att ge tillräckliga pedagogiska pekpinnar. (UB2)
En bättre utformning av länkarna mellan databasregistret. (UB2)
Inte svar att man skall återkomma om en vecka. (Malmö)

Bortfall fråga 3: 37 stycken, 39%.

4. Om du har ett problem och ändå inte frågar om hjälp, vad beror det på?

    Alla Kvinnor Män UB2 Malmö
1.Jag tror inte att bibl. kan hjälpa mig 23% 20% 25% 29% 19%
2.Finns ingen bibliotekarie tillgänglig 30% 30% 30% 38% 25%
3.Jag har inte tid att fråga 24% 24% 23% 19% 27%
4.Jag vill inte störa 9% 10% 9% 5% 13%
5.Annat 14% 16% 13% 10% 17%

På den här frågan har man kunnat fylla i fler alternativ, så procenten är uträknad på 106
markeringar. Alternativet ”Annat” på den här frågan har kryssats i av 15 personer. Av de så
skriver sex stycken att de alltid frågar om hjälp (Varav 5st Malmö). Två stycken byter dator
och två andra skriver att de försöker lösa problemet själv (Malmö). Två stycken frågar inte
eftersom det är långa köer (1st Malmö, 1st UB2). De andra svaren lyder: ”Bibliotekarierna är
ofta upptagna, men de gör så gott de kan och hinner” (UB2), ”Vissa bibliotekarier är det svårt
att fråga när de är i tjänst, andra går det bra att fråga” (UB2), och ”Jag känner mig dum som
inte kan lösa problemet” (Malmö).

Bortfall fråga 4: 6 stycken, 6%

5. Slutligen, inom vilket ämne studerar du?

Här har många alternativ skrivits i och jag har delat in dem efter de indelningar som finns i
Malmö och Lund. De tre första indelningarna här nedan hör till Malmö högskola, de övriga
till Lund. Med reservation att någon har hamnat i fel indelning ser studerande
sammansättningen för de som svarat på enkäterna ut så här:

Teknik och Samhälle: 31 stycken, varav 7 läste miljövetenskap.
Konst, kultur och kommunikation (K3): 3 stycken
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER): 17 stycken
Teknik: 11stycken, främst kemiinriktningar
Matematik – Naturvetenskap: 10 stycken
Medicin: 7 stycken
Juridik – Samhällsvetenskap: 14 stycken

Bortfall fråga 5: 1 styck, 1%.


