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SAMMANFATTNING 

 

I ljuset av att bibliotek den senaste tiden genomgått stora förändringar och utöver 

kärnverksamheten alltmer övergått till att fungera som studieplats, utbildare och tillhandahålla 

elektroniska resurser ställer sig många frågan om användarna hänger med, eller om de alltjämt 

behållit en gammal, traditionell bild av bibliotekets verksamhet. Marknadsföring blir en 

naturlig följd, eftersom ett ‖nytt‖ bibliotek också måste förmedla en ‖ny‖ bild. Men hur vet 

man om man lyckats med det?  

 

I den här uppsatsen presenteras en utvärderingsmodell som bygger på konceptet brand image 

(tillämpat på bibliotek: library brand). Med detta menas den totala summan av de bilder som 

folk har av särskilda företag eller märken. Ett Library brand är lyckat när det man vill att folk 

ska tänka (brand aspiration) överensstämmer med vad de faktiskt tänker (brand identity). 

Allmänt vedertaget är att marknadsföring (brand strategy) är vad som avgör utfallet. 

Uppsatsens utvärderingsfråga är hur väl Skogsbiblioteket(SB) lyckats med sitt Library brand 

utifrån studentperspektiv och detta sätts in i en allmän kontext om förändringar på bibliotek 

och marknadsföring.  

Frågeställningar: 

– Brand aspiration: Vad är det för verksamhet SB bedriver och hur vill de att den ska 

uppfattas? Hur skiljer den sig från den tidigare ‖traditionella‖?  

– Brand identity: hur uppfattas SB:s verksamhet av jägmästarstudenterna? Känner de till 

det utbud och resurser som SB har? 

– Brand strategy: Vad gör SB för att förändra synen på biblioteket? Hur ser deras 

marknadsföring ut?  

 

De källor och metoder som används är bl.a. litteraturstudier, dokumentanalys av 

självpublikationer(t.ex. verksamhetsplan, resultat av SLUB:s enkätundersökning 2009), 

intervju och korrespondens med bibliotekspersonal, enkät och intervju med en fokusgrupp 

jägmästarstudenter.  

 

Resultatet är för Skogsbibliotekets del lyckat. De stora områden de själva velat framhålla och 

förmedla till studenterna är bibliotekets roll som arbetsplats, betydelse i utbildning och 

tillhandahållande av elektroniska resurser och teknologiskt utbud för utlån. Av dessa 
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överrensstämmer de två första med studenternas uppfattning om biblioteket. 

Rekommendationer till Skogsbiblioteket är bl.a. att öka sin marknadsföring av det 

teknologiska utbud de har till utlån, samt se över synligheten av sina e-böcker. En students 

ambitioner styrs till stor del av de resurser han vet finns tillgängliga, och att öka 

medvetenheten kring möjligheten att låna detta material skulle därför kunna öka chanserna att 

studenten gör ett arbete där dessa används. 

 

De framgångsfaktorer utvärderingen pekar på och ser som avgörande för Skogsbibliotekets 

starka Library brand är följande: Bibliotekspersonalen upplevs som kompetenta, hjälpsamma, 

vänliga och engagerade och bjuder alltid på det lilla extra. Detta gör kommunikationen mellan 

studenterna och biblioteket god. I det dagliga mötet men också genom biblioteksrådet känner 

studenterna att de lätt kan framföra sina åsikter. Biblioteket har lyckats nå studenterna i deras 

utbildning och uppfattas därför som en naturlig och integrerad del av undervisningen. 

Lokalerna är en uppskattad arbetsplats och bibliotekarierna uppfattas som en del av 

lärarkåren. En slutsats är att studenterna långt ifrån har en ‖traditionell‖ bild av biblioteket 

utan en uppdaterad och aktuell syn av dess verksamhet. 

 

Avslutningsvis uppmanas alla bibliotek att självständigt utföra en kritisk granskning av den 

egna verksamheten och hur den uppfattas. Vikten betonas av att inte bara marknadsföra, utan 

att dessutom kontinuerligt följa upp och utvärdera, sin verksamhet för att försäkra sig om att 

de ansträngningar man gör också ger önskad effekt.  
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1. INLEDNING 

 

Den generella bilden av ett bibliotek är att det är en plats dit man går för att låna böcker. Men 

nuförtiden är den fysiska boksamlingen bara en del av det mycket bredare utbudet på ett 

bibliotek. Inte minst gäller detta universitetsbibliotek som alltmer inriktat sig på  

 

 elektroniska resurser: e-böcker, e-tidskrifter och databaser  

 funktion som studieplats: grupprum, läsesalar och datasalar  

 utbildning: kursutbud i bl.a. informationssökning samt informationskompetens 

 

Idag pågår en diskussion om det verkligen är så att någonting så bra som ett bibliotek behöver 

marknadsföras. Men mot bakgrund av de stora förändringarna som skett inom 

biblioteksvärlden menar de flesta att det är motiverat (ja, till och med nödvändigt) att det 

‖nya‖ biblioteket också förmedlar en ‖ny bild‖ till sina användare. Kort sagt: vad spelar det 

för roll hur bra ett biblioteks resurser är och hur stort utbud det har, om ingen känner till det?  

Marknadsföring är alltså något som biblioteken i allt större utsträckning sysslar med. Men hur 

vet de om de lyckats? Ett sätt, som kommer att vara aktuellt i den här uppsatsen, är att tala om 

‖ brand image‖(tillämpat på bibliotek: ‖Library brand‖). Med detta menas den totala summan 

av de bilder som folk har av särskilda företag eller märken. Ett brand image är lyckat när det 

man vill att folk ska tänka (brand aspiration) överensstämmer med vad de faktiskt tänker 

(brand identity). Allmänt vedertaget är att marknadsföring (brand strategy) är vad som avgör 

utfallet.  

* * * 

Den här uppsatsen kommer att handla om hur väl Skogsbiblioteket (SB) har lyckats med sitt 

library brand utifrån studentperspektiv och sätta in det i en allmän kontext om förändringar 

på bibliotek och marknadsföring. Utvärderingens bakgrund är en förfrågan som Lillemor 

Lyrén skickade å SB:s vägnar: 

 

Det skulle vara roligt att få veta forskarnas, studenternas, lärarnas, anställdas syn på vår verksamhet, 

vet man vad vi gör eller finns den traditionella bilden kvar och hur gör vi för att förändra den? 

 

Utifrån denna drog jag följande slutsatser: Verksamheten har förändrats och ansträngningar i 

form av marknadsföring görs och har gjorts för att förmedla den förändrade bilden. Nu vill 

man kontrollera om man lyckats med att förmedla en aktuell bild av verksamheten.  
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1.1. UTVÄRDERINGSOBJEKT  

Skogsbiblioteket i Umeå är en del av SLU-biblioteken och är specialiserat på de skogliga 

ämnesområdena. Med sina nio medarbetare arbetar man i huvudsak med informationstjänster 

till den skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå och tillsammans med fakulteten ansvarar man 

också för Learning Resource Center (LRC) som delar lokal med biblioteket.
1
 Denna 

utvärdering handlar om hur väl biblioteket lyckats med att förmedla sin verksamhet till sina 

användare. Precis som för andra universitetsbibliotek är användargrupperna många, men 

uppsatsen fokuserar på jägmästarstudenterna. På SLU i Umeå utgör de en stor studentgrupp. 

De läser det femåriga jägmästarprogrammet vars tre första år har Umeå som studieort.
2
 Hur 

vill SB bli uppfattat? Vad gör de för att uppfattas på önskvärt sätt?  Hur uppfattas de?   

 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att utvärdera hur väl SB har lyckats med sitt Library brand: överensstämmer den 

totala summan bilder som jägmästarstudenterna har om SB med bibliotekets önskemål? 

Frågeställningar: 

– Brand aspiration: Vad är det för verksamhet SB bedriver och hur vill de att den ska 

uppfattas? Hur skiljer den sig från den tidigare ‖traditionella‖?  

– Brand identity: hur uppfattas SB:s verksamhet av jägmästarstudenterna? Känner de till 

det utbud och resurser som SB har? 

– Brand strategy: Vad gör SB för att förändra synen på biblioteket? Hur ser deras 

marknadsföring ut?  

 

1.3. UTVÄRDERINGSKRITERIER 

Den här är utvärderingen kombinerar en mål- och resultatinriktad modell med en 

teoriinriktad.
3
 Teorin säger att ett Library brand är lyckat när den bild folk har av biblioteket 

(Brand identity) överensstämmer med den bild biblioteket vill förmedla (Brand aspiration), 

och att utfallet avgörs av hur väl bibliotekets marknadsföring (Brand strategy) fungerar.
4
 I ett 

gott marknadsfört bibliotek är bibliotekets innehåll känt för sina användare. Analysen tar fasta 

                                                           
1
SLU, ”Bibliotekarie, vikariat 6mån”, <http://vakanser.se/jobb/bibliotekarie+vikariat+6+manader+2/> (5/11-09) 

2
SLU, ”Jägmästare 300hp”, 

<http://utbildning.slu.se/vara_utbildningar/kandidatoyrkesprogram/jagmastare/Utbildningen/> (5/11-09) 
3
 Ove Karlsson, Utvärdering - mer än metod: tankar och synsätt i utvärderingsforskning : en översikt 

(Stockholm, 1999), 59., <http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc22905_1.pdf> (5/11-09) 
4
 Läs mer under avsnitt 1.4. teori och tidigare forskning.  

http://vakanser.se/jobb/bibliotekarie+vikariat+6+manader+2/
http://utbildning.slu.se/vara_utbildningar/kandidatoyrkesprogram/jagmastare/Utbildningen/
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc22905_1.pdf
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på hur väl bibliotekets mål överensstämmer med resultatet: är studenternas uppfattning av 

SB(resultatet) den som SB försökt förmedla(målet)? Har SB:s marknadsföring lyckats? 

 

1.4.  TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Den ursprungliga förfrågningen från SB kom inte från ett isolerat tomrum utan kan ses som en 

del av den kontext som jag menar att min teoridel fångar upp. Nedan redovisas ramverket som 

SB placerats i och som bildar underlag för bedömningskriterier, utformning av enkät och 

intervjufrågor samt fungerar som förförståelse vid dokumentanalys.   

 

Marknadsföring 

Marknadsföring används i denna uppsats som synonym med kommunikation. I ett gott 

marknadsfört bibliotek är de resurser och det utbud biblioteket har känt för sina användare. I 

sin bok Marknadsföring av bibliotek skriver Zuzana Helinsky (bibliotekarie, konsult och 

föreläsare med mångårig erfarenhet av marknadsföringsfrågor i Sverige):  

 ‖Att inte marknadsföra sin verksamhet är som att stå i mörkret och blinka åt en flicka. Du vet 

vad du gör, men det gör ingen annan.‖
5
 och vidare: ‖Alla tycker vi förmodligen att vi gör ett 

viktigt och meningsfullt jobb, men vet våra kunder om det? Kommunicerar vi vår verksamhet 

på ett bra och begripligt sätt?‖
6
 I en undersökning som Svensk biblioteksförening gjort 

ställdes frågor till universitetsbibliotek om synlighet och marknadsföring. Resultatet angående 

studenter var att man ville marknadsföra vilka informationsresurser som finns och hur de ska 

användas, samt att öka bibliotekets synlighet genom olika lärplattformar.
7
 

  

Förändringar på bibliotek 

Varför skulle då något så bra som ett bibliotek behöva marknadsföras? De senaste åren har 

biblioteken genomgått stora förändringar. Umeå Universitetsbibliotek beskriver utvecklingen 

som en stor satsning på elektroniska resurser i form av e-litteratur, databaser m.m. och även 

utbyggnad av de fysiska lokalerna så att rollen som arbets- och mötesplats för studenterna har 

stärkts.
8
 Denna trend tycks vara generell och överensstämmer med den bild Tomas Lidman 

ger av forskningsbibliotek där de stora omställningarna från 1990-talet och framåt varit det 

                                                           
5
 Zuzana Helinsky, En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek (Lund, 2006), 5. 

6
 Ibid., 12. 

7
 Margareta Nelke, Universitets- och högskolebibliotek i förändring, Svensk biblioteksförening (2009), 25., 

<http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Forandring.pdf> (5/11-09) 
8
 UB, Analys av kundundersökning (2008), 3., <http://www.ub.umu.se/enheter/nyhetsarkiv.htm> (5/11-09) 

http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Forandring.pdf
http://www.ub.umu.se/enheter/nyhetsarkiv.htm
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digitala biblioteket, omställningen till att bli mer användarorienterat och att utbilda i 

informationskompetens.
9
 Samtidigt som den här utvecklingen sker finns en osäkerhet om 

användarna hänger med eller behåller en gammal traditionell bild av biblioteket och dess 

funktion. Denna anser Svensk biblioteksförening vara ‖lugna och tysta platser där läsning och 

böcker är det centrala‖ och de ställer detta mot en modern funktion där biblioteket är 

‖mötesplatser och upplevelsecentra där olika typer av information och kunskap förmedlas‖.
10

  

 

Library brand 

Hur ska man då förstå vad en ‖bild‖ på ett bibliotek är eller innebär? Ett användbart begrepp 

är brand image som syftar till den totala summan av de bilder folk har av särskilda företag 

eller märken. Ett exempel är hur Volvo kan förknippas med tryggt bilåkande av en person 

som inte vet något om bilar.
11

 Vanligtvis används branding som ett marknadsföringsverktyg 

och fungerar som en process som hjälper företaget att marknadsföra sig. Tonvikt läggs på att 

identifiera företagets unika värde, positionera företaget gentemot konkurrensen, och skapa en 

logo/slogan som förmedlar detta till potentiella kunder. Utkomsten av processen är företagets 

‖Brand image‖ och definieras enligt Online Computer Library Center (OCLC) som:  

 

the perception of a brand in the minds of persons. The brand image is a mirror reflection (though 

perhaps inaccurate) of the brand personality or product being. It is what people believe about a 

brand—their thoughts, feelings, expectations.
12

  

 

Tillämpat på bibliotek kan man tala om ‖Library brand‖: ‖all the things that come to 

mind, all the expectations they have, when they hear the word library, and how you wish 

people to perceive your library.‖
13

 Det finns tre dimensioner av library brand som är 

relevanta för den här uppsatsen: brand identity, brand aspiration och brand strategy.
14

 

Brand identity är den existerande bilden, brand aspiration är den eftersträvade bilden och 

brand strategy är tillvägagångssättet för att få ovanstående att överensstämma. Konceptet 

                                                           
9
 Tomas Lidman, Scientific Libraries: Past development and future changes (Oxford, 2008).  

10
 Anna Kåring Wagman, Kommunala beslutsfattare om bibliotek (Svensk biblioteksförening, 2008), 7., 

<http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Kommunala_beslutsfattare.pdf> (5/11-09) 
11

 Helinsky, En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek, 48. 
12

 OCLC, Perceptions of Libraries and Information Resources (Dublin, 2005), 3-31., 
<http://www.oclc.org/reports/pdfs/Percept_pt3.pdf> (5/11-09) 
13

 Nancy F. :Stimson, “Library change as a branding oppurtunity: connect, reflect, research, discover”, C&RL 
News, 68(2007):11., <http://www.escholarship.org/uc/item/5bq7g26z> (15/12-09) 
14

 Ashley Layne, Branding @ your library (2007)., 
<http://www.libsci.sc.edu/BOB/class/clis724/SpecialLibrariesHandbook/SpecialLibrariesHandbooks2007/Layne
Ashley.htm> (5/11-09) 

http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Kommunala_beslutsfattare.pdf
http://www.oclc.org/reports/pdfs/Percept_pt3.pdf
http://www.escholarship.org/uc/item/5bq7g26z
http://www.libsci.sc.edu/BOB/class/clis724/SpecialLibrariesHandbook/SpecialLibrariesHandbooks2007/LayneAshley.htm
http://www.libsci.sc.edu/BOB/class/clis724/SpecialLibrariesHandbook/SpecialLibrariesHandbooks2007/LayneAshley.htm
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library brand tillämpas i denna uppsats som en modell för utvärdering, och bör därför 

inte förväxlas med dess naturliga kontext där delvis andra områden står i fokus.  

 

Ett library brand är starkt om det finns en överensstämmelse mellan brand identity och 

brand aspiration, och om så inte är fallet måste fokus på marknadsföringsåtgärder. Som 

Nancy F. Stimson skriver: ‖every library has a brand whether the library staff realize it or 

not‖.
15

  I en stor undersökning som OCLC presenterade 2005 visade det sig att 

akademiska bibliotek hade anledning att bekymra sig över sitt library brand: ‖ libraries 

have an image problem: 70 percent of college students ―associate ‗library‘ first and 

foremost with books.‖
16

 Det framgick att många studenter inte kände till det breda utbud 

som biblioteken erbjöd, och även efterfrågade vänligare bibliotekarier och personal. 

Utifrån detta kom de i sin rapport fram till: ―It is time to rejuvenate the ‗library‘ brand.‖
17

 

En slutsats är att det bredare utbudet som bibliotek erbjuder, framför allt elektronisk 

resurser, hamnar i skymundan, och att det finns en ―disconnection between resources of 

today‘s libraries and the perceptions held by users.‖
18

  

 

1.5. METOD 

Jag har identifierat tre områden och arbetat med dem enligt följande tabell: 

Område Metod Urval Analys 

1. Brand aspiration: 

SB:s verksamhet och hur 

de vill bli uppfattade 

Dokumentanalys 

Intervju 

Självpublikationer 

Bibliotekspersonal 

Resultaten från 1) 

och 2) jämförs 

med varandra och 

utifrån utfallet 

diskuteras 3): både 

för SB men även i 

en större allmän 

kontext. 

2. Brand identity:  

JM-studenternas 

uppfattning av SB.  

SLUB:s 

enkätresultat 

Fokusgrupp med 

enkät och 

intervju 

4 elever från 

Jägmästarprogrammet  

 

3. Brand strategy: 

SB‘s marknadsföring 

Dokumentanalys 

Intervju 

Självpublikationer 

Bibliotekspersonal 

 

Detta placeras också i en kontext som är tillförskaffad genom litteraturstudier. Till denna hör 

beskrivningar av allmänna förändringar och marknadsföringsarbete på bibliotek. Generellt har 

                                                           
15

 Nancy F. Stimson, “Library change as a branding oppurtunity: connect, reflect, research, discover”. 
16

 OCLC, Perceptions of Libraries and Information Resources, 3-26.  
17

 Ibid, 6-8. 
18

 Graham, Walton, ”Theory, research, and practice in library management 5:branding”, (Library management 
Vol. 29 No. 8/9, 2008), 773. 
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jag jobbat med triangulering, d.v.s. att studera samma fenomen utifrån olika källor och blanda 

kvantitativa och kvalitativa för att få en djupare förståelse för det som studeras.
19

 För att 

underlätta för läsaren har jag sammanställt statistik i egna tabeller och i hög utsträckning 

arbetat med att punkta upp information. I de fall direktcitat från intervjuer förekommer så är 

de för läsvänlighetens skull redigerade till skriftligt språk. 

 

Brand aspiration/Brand strategy 

Jag har utfört en dokumentanalys av verksamheten såsom den framställer sig genom egna 

publikationer (t.ex. broschyrer, hemsida, affischer, styrdokument, verksamhetsrapport etc) för 

att få en bild av bibliotekets verksamhet och av hur de vill bli uppfattade, samt hur deras 

marknadsföring ser ut. Detta har jag kompletterat med intervju och korrespondens med 

bibliotekspersonal samt genom observation på plats. Intervjun skedde med bibliotekarie Lars 

Lundmark, den 2 december 2009. Den skriftliga korrespondensen var med bibliotekarie 

Elisabeth Lissén, medlem av marknadsföringsgruppen och med bibliotekarie Karin 

Robertsdotter, medlem i biblioteksrådet. 

 

Intervjun var en öppen kvalitativ intervju, där strukturen utgjordes av tre frågeområden 

relaterade till bibliotekets brand aspiration och brand strategy: Skogsbibliotekets verksamhet, 

marknadsföring och förhoppningar.
20

 Intervjun spelades in och fortlöpande stödanteckningar 

gjordes för att på bästa sätt fånga upp så mycket som möjligt av innehållet.  

 

Brand identity 

Det jag i denna uppsats kallar ‖Studenternas uppfattning‖ bygger på resultaten av en 

enkätundersökning som SLU-biblioteken genomförde i januari-februari 2009, samt en enkät 

och intervju med fokusgrupp bestående av jägmästarstudenter som hade möte 10/12-09. 

 

Enkätundersökningen besvarades av 903 personer, varav 238 (26.4%) var studenter, och 

gäller alla SLU-bibliotek. Jag har haft tillgång till både sammanställningen och 

kommentarerna av enkäten. Trots att denna enkät alltså inte ger en explicit bild av vad 

studenterna anser om Skogsbiblioteket kan den ses som en indikation eftersom 

                                                           
19

 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund, 2005), 17.  
20

 Se bilaga 1 för fullständig intervju-mall.  
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Skogsbiblioteket är en del av SLUB och studenter en del av användargrupperna. Framför allt 

tjänar denna enkät som en bakgrund att sedan kan jämföra fokusgruppens åsikter mot. 

 

Fokusgruppen organiserades genom att en förfrågan skickades ut via jägmästarstudenternas 

intramail, och resulterade i fyra frivilliga deltagare. En fördel med att välja ut en specifik 

studentgrupp tillskillnad mot att göra en slumpmässig undersökning i t.ex. biblioteket är att 

man når eventuella ickeanvändare och att man med högre precision kan uttala sig om 

resultaten. Att be om frivilliga deltagare resulterar också i högre engagemang från dem. Fyra 

studenter deltog i fokusgruppen, och de hänvisas till som student A, B, C och D. A och B var 

kvinnor, och läste sista och tredje året. C och D var män och läste sista och andra året. Träffen 

skedde den 10 december 2009 och sessionen tog ca. 1 timme. Deltagarna besvarade skriftligt 

en enkät och därefter fördes ett muntligt samtal kring enkätfrågorna. Enkäten var tudelad: den 

första delen kvalitativ med öppna frågor för att undersöka attityder och åsikter kring 

biblioteket och den senare kvantitativ med strukturerade frågor av typen sak och faktafrågor. 

Den första delen kartlade studenternas ‖uppfattning‖ av SB och den andra delen deras faktiska 

kännedom om SB.
21

 Det muntliga samtalet avsåg att utveckla och skapa ökad förståelse för 

enkätens skriftliga svar, och finns inspelat. 

                                                           
21

 Se bilaga 2 för fullständig enkätmall.   
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2. SKOGSBIBLIOTEKET 

 

Det här kapitlet kommer att handla om Skogsbiblioteket och beskriva dess verksamhet, de 

förändringar som skett de senaste tre åren och deras aktuella marknadsföring gentemot 

studenter. Hur ser de på sin egen verksamhet och hur framhåller de sig själva? Hur jobbar de 

för att förmedla denna bild till sina studenter och följa upp resultaten?  

 

2.1. VERKSAMHET OCH FÖRÄNDRINGAR 

De senaste åren har varit intensiva för alla SLU-bibliotek som genomgått stora förändringar 

varav införandet av LRC (Learning Resource Center) på samtliga orter kan sägas vara den 

största ur studentanvändarnas perspektiv. LRC är ett samarbete mellan biblioteken och 

fakulteterna på SLU och erbjuder lokaler öppna dygnet runt med tillgång till bl.a. 

studieplatser och datorer.
22

 Som ett resultat har både studieplatserna och datorer fördubblats 

vilket har lett till en ökning av besökare på samtliga filialer. I övrigt har beståndet och 

användningen av elektronisk media ökat medan tryckt media, både bestånd och nyförvärv 

liksom utlån, minskat. I nuläget används 85% av förvärvsbudgeten till elektroniska resurser. 

SLUB har också utökat undervisningstimmarna med 36,73%, vilket visas i följade statistik:
23

  

Statistik för SLUB 2004 2008 Förändring % 

Antal lokala besök/år 330 109 480 474 + 45,55 

Antal e-tidsskrifter, titlar 4389 7317 + 66,71 

Antal databaser, titlar 25 24 - 4 

Antal e-böcker, titlar 15 093 38 907 + 157,78 

Sökningar i databaser 174 686 236 911 + 35,62 

Framtagna fulltexter 268 961 429 536 + 59,7 

Bestånd tryckt media, hyllm. 17 664 15 154 - 14,2 

Förvärv tryckt media, hyllm. 220 92 - 58,18 

Lokala utlån, ur samling 131 749 103 426 - 21,49 

Antal studieplatser 621 1 069 + 72,14 

Antal publika datorer 81 189 + 133,33 

Undervisning, tim. 441 603 + 36,74 

Tabell 1. Sammanställning av statistik från SLUB:s Verksamhet och nyckeltal 2004-2008. 

                                                           
22

 SLU, “Learning resource center, LRC”: <http://www.bib.slu.se/bibliotek/skogs/lrc/index.html> (7/12-09) 
23

 SLU, ”SLUB-biblioteket: verksamhet och nyckeltal 2004-2008”: 
<http://www.bib.slu.se/bibliotek/verksamhet/Verksamhet_nyckeltal_2004-08.pdf> (7/12-09)  

http://www.bib.slu.se/bibliotek/skogs/lrc/index.html
http://www.bib.slu.se/bibliotek/verksamhet/Verksamhet_nyckeltal_2004-08.pdf


 

11 

 

Denna skillnad återfinns lokalt på Skogsbiblioteket och avspeglas i följande siffror:
24

  

 

Statistik för Skogsbiblioteket 2004 2008 Förändring % 

Antal lokala besök/år 84 123 103 991 + 23,61 

SB:s utlån, ur samling 30 632 17 227 - 43,76 

Antal studieplatser 80 241 + 214,25 

Antal publika datorer 21 50 + 138,09 

Undervisning, tim. 62 265 +327,41 

Tabell 2. Sammanställning av statistik från SLUB:s Versamhet och nyckeltal 2004-2008. 

2006 infördes LRC på Skogsbiblioteket och det innebar ca. en tredubbling av studieplatser 

och publika datorer. Man kan se en kraftig ökning av besökare. Antalet timmar undervisning 

har också i det närmsta fyrdubblats. Trots detta är personalstyrkan, intäkterna och kostnaderna 

oförändrade, vilket såklart medför en förändring av arbetsuppgifter och prioriteringar. Idag 

kan Skogsbibliotekets verksamhet sammanfattas med följande resurser:  

 

 LRC:  grupprum, datasal, trådlöst nätverk, kopiatorer, skrivare, tyst läsesal, 

TV/DVD/video-sal, utlån av bärbar dator, videokamera, fickminnen/diktafoner, 

videokanoner, projektor och projektorduk. 

 Lukas: bibliotekets katalog 

 E-böcker 

 Kurslitteratur: hemlån och referens 

 Digitala kartor 

 E-tidsskrifter 

 Databaser 

 E-ref: SLU-bibliotekens elektroniska referensbibliotek 

 Söka, samla, sprida: nätbaserad handledning i att söka, kritiskt utvärdera och använda 

information 

 Fria kurser i informationssökning 

 

Den stora skillnaden för studenterna gentemot tidigare menar Lars Lundmark, bibliotekarie 

vid SB, är att biblioteket blivit mer en arbetsplats:  

                                                           
24

 SLU-biblioteket: verksamhet och nyckeltal 2004-2008. 
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Vad som har hänt är väl att tidigare var vi mer ett "traditionellt" biblioteket: man gick hit, sökte i 

katalogen, hittade en rapport, hämtade den, lånade den - och så gick man hem och skrev sin 

uppsats. Medan idag är det mer så att man lånar en bärbar dator, sitter och jobbar i grupp, hittar 

information både som tidigare i katalogen men också genom att söka på internet- sedan samlar 

man in allt det där och så sitter man med gruppen här på biblioteket och jobbar och 

sammanställer rapporten och allting.
25

 

 

Biblioteket uppfattar att de integrerats mer i utbildningen, från att ha varit en separat del av 

SLU känner man sig nu mer delaktiga och som att man är en del av universitetet, dels genom 

den ökade undervisningen, där man gått från 3 timmar till 9 timmar per årskull, och dels 

genom att man profilerat sig som arbetsplats. Undervisningen kopplas till utbildningen och är 

både en introduktion till biblioteket men ingår även i moment där studenterna ska producera 

en uppsats, en poster och ett kandidatarbete. Skillnaden med att man nu är ‖med‖ i 

utbildningen och undervisar studenterna i informationssökning beskriver Lundmark:  

 

Alltså, vi är integrerade i utbildningen medan vi tidigare var som en separat grej. Man kunde gå 

DIT.. gå iväg till biblioteket för att söka information och sedan gick man tillbaka till 

utbildningen. Nu liksom är vi som en del.
26

 

 

Vinsten med detta menar han är att kvalitén på utbildningen höjs. Studenterna lär sig mer om 

de generella kompetenserna (t.ex. hur man ska söka information) som de sedan kommer att 

behöva i yrkeslivet. Det man lär sig under sin utbildning, påpekar han, är ju bara en del av vad 

man sedan kommer behöva använda i sitt jobb. Även om ‖ämnet‖ är en stor del av 

kompetensen, så blir ‖arbetssättet‖ mer och mer viktigt. På frågan om bibliotekets vision, vart 

de ser sin verksamhet imorgon och vart utvecklingen leder svarar han:  

 

Ja, det är ju ingen lätt fråga direkt. Men, alltså, det är ju inte så stora skillnader tror jag, imorgon 

jämfört med idag, eftersom det inte är så jättestora skillnader från idag och igår heller.. Men, det 

som kommer att ske är väl troligtvis att vi blir ännu mer integrerade i utbildningarna. Att vi 

kanske nästan betraktas som en lärare på utbildningen, att vi är en naturlig del av utbildningen.
27

 

 

Den här strävan efter att vara en integrerad del av utbildningen, en arbetsplats och en källa till 

informationskompetens återfinns i SLU-bibliotekens övergripande verksamhetsmål där det 

står att syftet med verksamheten är: ‖Vetenskaplig informationsförsörjning, 

informationskompetens och integrerade lärandemiljöer, spridning och synliggörande av 

                                                           
25

 Intervju Lars Lundmark, 2/12-09. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid. 



 

13 

 

SLU:s vetenskapliga publikation för att SLU:s forskare och studenter ska uppnå bättre resultat 

i sin verksamhet‖
28

 med fokusering på att: ‖Vara en kreativ och vänlig arbetsplats som SLU:s 

forskare och studenter vill utnyttja och komma tillbaka till‖.
29

 

 

2.2. ASPIRATION 

Hur vill man på Skogsbiblioteket att studenterna uppfattar verksamheten? Lundmark säger att 

man inte vill ses som ett ställe som ‖lånar ut böcker, och så är det inte så mycket mer än så‖
30

 

och frågar sig om studenterna känner till att man gör en massa andra saker, och att det här 

med att låna ut böcker på sätt och vis blivit en mindre och mindre del av verksamheten. 

Särskilt framhåller han ‖nya‖ resurser som t.ex. utlån av bärbar dator, fickminne, projektorer: 

‖förstår de att det här är en arbetsplats, här kan vi vara och jobba och det är inte bara ett ställe 

man går och lånar böcker på?‖
31

 och den verksamhet som sker i bakgrunden med t.ex. 

elektroniska resurser och elektronisk publicering:  

 

[…] och där är man väl orolig att man bara tror att det‖ finns ‖ och att det är inte biblioteket som 

står bakom den verksamheten. [..] Vi betalar ju väldigt mycket för databaser och elektroniska 

tidsskrifter och det kan ju vara en del som bara tror att det här finns bara, det här finns på nätet 

alltså.. Och sedan har vi det här med elektronisk publicering också där alla studenter numera 

publicerar sig med sina ex-jobb, elektroniskt. Och det är ju också en, det är ju liksom vår 

verksamhet och vi vill väl också att man ska veta att är vår verksamhet, en del av vår 

verksamhet.‖
32

 

 

Trots detta är både LRC och elektronisk publicering samt användning av databaser frekvent, 

så frågan är inte i första hand om det används och uppskattas utan om det kopplas till 

biblioteket eller inte. Vad gäller LRC så vill biblioteket gärna framhålla att LRC inte är en sak 

och biblioteket en annan, utan vare sig man sitter på LRC och jobbar eller söker information i 

biblioteket så sker båda dessa aktiviteter i enheten Skogsbiblioteket/LRC. Bibliotekets 

verksamhet går också utanför de egna lokalerna då man t.ex. undervisar på programmen och 

ingår i kurserna: ‖vi strävar efter att vara en del av universitetet och nästan försvinna som 

biblioteket men vara en aktiv del av utbildningen.‖
33

 Med detta menar han att de i 

undervisningssammanhang strävar efter att sudda ut gränserna mellan biblioteket/LRC och 

                                                           
28

 SLU, ”SLU-biblioteken: strategi 2006-2009”, 1. 
29

 Ibid.  
30

 Intervju Lars Lundmark, 2/12-09. 
31

 Ibid. 
32

 Ibid.  
33

 Ibid.  
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utbildningen, d.v.s. att vara en jämlik och integrerad del av fakulteten/utbildningen.
34

 Genom 

att göra detta blir man viktigare för universitetet, och Lundmark uttryckte det som att:  

 

Igår, tidigare, så tyckte universitetsledning kanske att "Jamen ni är ju bara ett bibliotek! Låna ut 

böcker och sånt där, det är på nedåtgående här.. man kan ju hitta all information på internet och 

så." Men idag så är vi verkligen en del, och det är inte så att de inte ser det. Utan de ser verkligen 

att vi är med i utbildningen.
35

 

 

När Lundmark pratar om hur studenterna uppfattar verksamheten rör frågetecknen framför allt 

den teknik som finns till utlån i LRC. Han märker att det är stor efterfrågan på de bärbara 

datorerna, projektorerna och på grupprummen men mindre på videokamera och fickminnen. 

Vad man inte vet är om det beror på mindre behov eller mindre kännedom. Ett annat område 

är de guider som finns på hemsidan: dels tycker Lundmark att det finns för få, men han är 

även osäker på om studenterna känner till dem. Poängen med dessa guider är att visa och 

förklara hur man använder elektroniska resurser, framför allt databaser. På frågan om hur 

biblioteket vill uppfattas utifrån följande områden: Resurs/Utbud, Tillgänglighet/Service, 

Personal och Lokal/Miljö så var svaret:  

 

Drömbilden är ju att studenten tycker att vi har ett fantastiskt utbud av resurser och att de känner 

till resurserna också givetvis och att de tycker vi har väldigt bra service. Att tillgängligheten är 

väldigt stor och .. Ja, det blir ju alltså helt enkelt att de tycker positivt om alla de här delarna. Att 

de blir väldigt trevligt bemötta av personalen och att vi är kompetenta och kan svara på deras 

frågar och att de trivs väldigt bra med våra lokaler och tycker att det täcker deras behov. Och att 

de tycker att det är en trevlig miljö här i biblioteket också..
36

 

 

Bilden är alltså tydlig av hur man vill bli uppfattade. Hur gör man då för att förmedla den här 

bilden och hur ser uppföljningen ut?  

 

2.3. MARKNADSFÖRING OCH UPPFÖLJNING 

På Skogsbiblioteket finns det olika grad av kännedom vad gäller marknadsföring och 

uppföljning beroende på vem man frågar. Precis som i andra verksamheter vet somliga mer 

och andra mindre om olika områden och den fullständiga bilden får man genom att lägga 

samman bitarna. 

 

                                                           
34

 Korrespondens med Lundmark, 13/12-09 
35

 Intervju Lars Lundmark, 2/12-09. 
36

 Ibid. 
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Det Lundmark uppger är att man bl.a. arbetar med fokus- eller ansvarsområden och att den 

som t.ex. har hand om e-publiceringen också har hand om marknadsföringen av detta. När han 

funderar över hur man når ut till studenterna så nämns följande strategier:
37

  

 

 Vi räknar med att det här lär de sig själva: Biblioteket introducerar varje år nya 

studenter till biblioteket. Där får de se grupprum och vet vilka lokaler som står till 

deras förfogande. Biblioteket berättar om tekniken som det finns tillgång till. 

Studenterna pratar med varandra och på så sätt sprider det sig.  

 Hemsidan: Det finns också information på hemsidan, som man kan ta del av.  

 Lärarna: Biblioteket riktar inte medvetet marknadsföring till studenterna, men 

däremot till lärarna. Inför varje kursstart skickar de ut ett mail till kursansvariga och 

berättar om LRC och resurserna där, samt övriga tjänster biblioteket erbjuder. 

Förhoppningen är att lärarna ska sprida informationen vidare, t.ex. genom att boka 

grupprum och använda i sin undervisning eller tipsa studenterna att de kan gå till 

biblioteket. 

 

Lokalt har Skogsbiblioteket en aktiv marknadsföringsgrupp. Gruppen publicerade en 

marknadsföringsplan 2009 som sedan har integrerats i 2009 års verksamhetsplan och återfinns 

under rubriken ‖marknadsföring & kontakter‖.
38

 Här ingår vad man vill uppnå och hur man 

ska göra det, när det ska ske och vem som ska genomföra. Det är även planerat hur man ska 

följa upp resultaten. Elisabeth Lissén, medlem i gruppen, påpekar att man inom gruppen har 

nära kontakt med varandra och därför snabbt kan gå från ord till handling utan att ha formella 

möten.
39

  

 

De kanaler som listades för marknadsföring var:  

Skogsbiblioteket meddelar (SB:s nyhetsblad), Institutionsbesök, Bibliotekets lokaler, 

Anslagstavlor, Mitt SLU, Personaltidningen, Studenttidningen, Studentportalen, Informella 

kontakter, Formella kontakter, Webben, Tryckt material: folder, affisch, Enkäter, Intervjuer, 

Möten, Info-monitor.  

 

                                                           
37

 Intervju med Lars Lundmark, 2/12-09. 
38

 SLUB – Skogsbiblioteket/LRC – verksamhetsplan för 2009. 
39

 Korrespondans med Elisabeth Lissén, 9/12-09. 
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Själv har jag kunnat observera: bibliotekets egenproducerade nyhetsblad 

‖Skogsbiblioteket/LRC meddelar‖, en sida på Facebook, samt diverse broschyrer, flyers, 

bokmärken och affischer placerade i anslutning till bibliotekets informationsdisk som ger 

information om upphovsrätt, läshinder, LRC/utlån av diktafon etc, webbplatsen, 

Skogsbiblioteket/LRC, Open access, lånebeställningar och DAISY. 

 

Lissén uppger vidare att hon inte känner igen att det ska råda en osäkerhet kring vad studenter 

tycker och tänker om biblioteket. Hon anser att biblioteket har en bra daglig kontakt med sina 

studenter och att Biblioteksrådet är ytterligare ett forum där deras åsikter kommer fram. 

Biblioteksrådet består av två representanter från personalen och fyra från studentgruppen, en 

ifrån varje årskull av jägmästarstudenter. De möts 1-2 gånger per termin och diskuterar bl.a. 

biblioteket/LRC:s funktion, hur studenterna tycker att lokalen fungerar, om de saknar någon 

typ av litteraturen, vad som är bra och dåligt på biblioteket. Biblioteket tar sedan med sig 

informationen och försöker i den mån det är möjligt att tillmötesgå studenternas önskemål.
40

 

Efter LRC-utbyggnaden har det genomförts en enkät, i tolkningen av den framhåller Lissén:  

 

Att de [studenterna] var mycket nöjda med de nya grupprummen och den tekniska utrustningen 

samt tillgängligheten. De bärbara datorerna är i princip alltid utlånade eftersom de används i det 

dagliga arbetet. Videokameror och fickminnen används vid mera specifika tillfällen, t.ex. vid 

intervjuer, vilket gör att de inte är utlånade i samma utsträckning. Givetvis vill studenterna ha 

fler datorer, grupprum och kursböcker. (Det skulle även vi vilja, men det är ju en ekonomisk 

fråga.)
41

 

 

SLU-biblioteken genomförde också 2008 en större nätbaserad enkätundersökning där 

studenter, forskare, lärare och anställda fick svara på frågor om hur de vill ha kontakt med 

biblioteket, ifall deras behov täcks av SLUB:s e-utbud, hur åtkomsten av e-resurser fungerar, 

om biblioteket tillräckligt snabbt får fram litteratur från andra bibliotek, om den elektroniska 

boken kan ersätta den tryckta, om respondentens kunskaper i informationssökning är 

tillräckliga och hur de tillägnat sig dessa kunskaper samt vad de anser om ‖söka, samla, 

skriva‖ och vilka tjänster de önskar att LRC tillhandahåller.  

 

Det Lundmark tror är att det finns en överlag positiv bild av biblioteket/LRC, men att 

studenterna inte tycker att resurser (t.ex. bärbara datorer) räcker till och att det varit mycket 

problem med det trådlösa nätet vilket gjort att de tidvis inte kunnat jobba från biblioteket. Att 

                                                           
40

 Korrespondens med Karin Robertsdotter, 8/12-09. 
41

 Korrespondens med Elisabeth Lissén, 9/12-09. 
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LRC-delen är öppet dygnet runt borde studenterna se som positivt, men de begränsade 

öppettiderna i biblioteks-delen lämnar säkert mycket att önska. Utbudet borde uppfattas som 

bra inom de ämnesområden som biblioteket är specialiserat på, men bristande vad gäller mer 

‖allmänna‖ ämnen som t.ex. när studenterna läser ekonomi eller juridik – och de blir då 

hänvisade fjärrlån eller till UB (universitetsbiblioteket för Umeå Universitet som ligger 

bredvid SLU:s campus). Bemötande tror han att de är nöjda med, liksom personalens 

kompetens, utöver när det gäller t.ex. officepaketet. Detta har man inte utbildning i utan 

hänvisar då till IT-stödsgruppen på universitet, och hoppas att de kan hjälpa. Vad gäller 

miljön tror Lundmark att studenterna är hyfsat nöjda men säkert skulle vilja ha fler 

studieplatser och grupprum, och han kan dessutom tänka sig att de vill ha högre mysfaktor i 

allmänhet. ‖Jag vet inte riktigt hur de ser på det där, ska få bli intressant att få veta!‖ 

 

Helhetsintrycket är att Skogsbiblioteket generellt anser sig ha bra kanaler för att undersöka, 

och som resultat en god uppfattning om, vad studenterna tycker och tänker och hur de 

uppfattar verksamheten. Men som Lundmark påpekar finns det säkert fortfarande saker som 

biblioteket inte vet eller som de skulle kunna veta mer om. Man kan aldrig få för mycket 

kunskap om vad studenterna vill och hur att bättre marknadsföra sina tjänster: ingenting är så 

bra att det inte kan bli bättre! 
42

 

                                                           
42

 Korrespondens med Lars Lundmark, 13/12-09. 
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3. STUDENTERNAS UPPFATTNINGAR 

 

I det här kapitlet presenteras studenters uppfattningar. Först ges en övergripande bild som 

gäller alla användarperspektiv och hela SLUB, och därefter en som specifikt rör 

skogsbiblioteket och studenter. Vad tycker de om, och hur väl känner de till, bibliotekets 

verksamhet: resurser/utbud, service/tillgänglighet, miljö/lokal och personal?  

 

3.1. BILDEN AV SLU-BIBLIOTEKEN 

SLUB genomförde under januari och februari 2009 en större nätbaserad enkätundersökning.
43

 

I samband med att deras bibliotek genomgick en snabb förändring med avseende både på 

innehållet i deras tjänster samt sättet de utförde på, ville de ha feedback från sina målgrupper.  

 Förändringen gällde bl.a. att:  

 Elektronisk information i allt högre utsträckning ersätter papper. 

 Lokalerna blir mötesplatser för studenter och lärare 

 

88.8 % av de tillfrågade tycker att deras behov av elektroniska tidsskrifter och databaser täcks 

av bibliotekens utbud. Bland kommentarerna framgår det att man i huvudsak är nöjd, men 

ibland saknar specifika tidsskrifter (ofta inom angränsande områden) och löser detta genom 

att komplettera SLUB‘s utbud med andra biblioteks. Det framkommer också att man ibland 

inte känner till utbudet, eller känner sig bekväm med att söka i och använda det.  

 

På frågan: ‖Du når våra elektroniska tidsskrifter och databaser via bibliotekets webbsidor. Hur 

tycker du att åtkomsten av dessa fungerar?‖ tyckte 38.7% att det är lätt och överskådligt att 

hitta det man behöver, 41% att det ibland kan vara svårt och bara 6.5% att det är svårt och 

oklart att hitta. Kommentarer till den här frågan är att man ofta brukar få bra hjälp av 

bibliotekarierna och att när man väl har lärt sig och någon har visat, så fungerar det bra.  

 

En annan fråga gäller fjärrlån: ifall biblioteket tillräckligt snabbt kan få fram litteratur som 

beställs från andra bibliotek. Här svarar en stor majoritet, 99.2 %, att det alltid eller oftast går 

bra när det handlar om litteratur och likaledes 99.3% att det alltid eller oftast går bra när det 

rör sig om artikelkopior. Vad gäller övergången till elektroniska böcker tycker 11.2% att det 

                                                           
43

 SLU enkät, ”resultat av enkät”, 1.  
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alltid kan ersätta fjärrlån av den tryckta upplagan, och 69.3% att det oftast kan göra det och 

19.5 % svarar ‖aldrig‖.   

 

Flertalet av de tillfrågade, 61.9%, tycker att deras kunskaper i informationssökning är 

tillräckliga för att hitta relevant material i SLU-bibliotekens resurser och av dessa har 41.9% 

tillägnat sig kunskaperna via bibliotekets undervisning. Bland kommentarerna ser man att de 

flesta andra tillvägagångssätt är ‖trial and error‖-metoden, där man är självlärd genom att ha 

prövat sig fram eller att man frågat en kollega/kurskamrat. Många framhåller dock personlig 

kontakt med bibliotekspersonal eller att det ingått i utbildningen. De som svarade ‖nej‖ på 

frågan (38.1%) och alltså inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper blev tillfrågade vad de 

trodde var orsaken och vad de ansåg skulle kunna förbättra deras kunskaper. Vanliga svar var 

det egna ointresset, att man hinner glömma eller att man inte har så stor användning. Det som 

efterfrågades var mer utbildning, fler och enklare användarguider. Generellt upplevde denna 

grupp dock inte okunskapen som ett problem, utan hänvisade till att man alltid fick hjälp och 

blev väl bemött av bibliotekspersonal eller att man kunde ta sig i kragen om man skulle 

behöva.  

 

En användarguide som biblioteket har är ‖Söka, samla, skriva‖ och det är en nätbaserad 

handledning som ska hjälpa att hitta, förstå och använda bibliotekets resurser. Vid frågan vad 

de ansåg om den här guiden så svarade 73.3% ‖Vet ej‖ och av kommentarerna framkommer 

det att man aldrig använt den, eller inte känt till att den fanns. Det uttrycktes dock en viss 

entusiasm och flera skrev att de skulle kolla upp den, och det blev tydligt att ett intresse fanns. 

Bland de övriga tyckte 14.3% att den var lätt och överskådlig att använda, 10.7% att det 

ibland kunde vara svårt att hitta rätt information och 1.7% att den var svår och otydlig att 

använda.  

 

På frågan om LRC, att bibliotekets lokaler mer används som en del i ett lärandecenter, blev 

man tillfrågade vilka tjänster man önskade sig därifrån. Topplistan ser ut på följande sätt: 44 

1. Hjälp med informationssökning (20.3%) 

2. Hjälp med skrivande/språkverkstad (12.3%) 

3. Seminarier (11.3%),  

4. Kurser (11.2 %) 
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5. Prestationslab/prestationsteknik (10.3%) 

 

Bland kommentarerna framgick dock att LRC såsom det fungerade nu, var väldigt uppskattat. 

Här framhölls tydligt grupprummen som det allra viktigaste: möjligheten till studieplats och 

grupparbeten så att man kan plugga i en bra miljö. När de blev tillfrågade vad som skulle få 

dem att oftare besöka LRC var svaren också relativt samstämda. De flesta var redan nöjda och 

frekventa besökare och tyckte att det var bra. Det som framkom var t.ex. ‖ännu fler‖ datorer, 

sittplatser, grupprum, caféverksamhet, tidningar och skönlitteratur.
45

 

 

Sammanfattning 

SLUB-biblioteken kan vara nöjda med resultaten av sin enkät som visar att majoriteten: 

 Är nöjda med utbudet av elektroniska resurser. 

 Tycker att det är lätt, eller bara svårt ibland, att komma åt dem. 

 Tycker att de egna kunskaperna i informationssökning är tillräckliga, och ofta lärt sig 

dessa genom biblioteket. 

 Av de som inte anser sig ha tillräckliga kunskaper, ofta inte ser det som ett problem 

eftersom bibliotekets personal hjälper till när de behöver.  

 Av de som använder ‖Söka, samla, skriva‖ tycker att den är lätt, eller bara svår ibland, 

att använda och att många som inte känner till den visar ett intresse av att använda 

den. 

 Är nöjda med utbudet på LRC, framför allt vad gäller grupprum och studieplatser, 

men också ser positivt på en utökning av tjänster inom bl.a. informationssökning.  

 

3.2.  BILDEN AV SKOGSBIBLIOTEKET 

Precis som SLUB kan vara nöjda, så kan skogsbiblioteket också vara det. I fokusgruppen kom 

det överlag fram en väldigt positiv bild av biblioteket. När studenterna i gruppen hör 

‖Skogsbiblioteket‖ är det första de tänker: ‖platsen med en trevlig vardagskänsla‖, ‖LRC och 

väldigt duktig bibliotekspersonal‖, ‖tidningar‖ eller ‖mitt bibliotek‖.
46

 Deras beskrivning av 

biblioteket är att det är: öppet och luftigt, mysigt, pratigt. En plats där man får plats och 
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möjlighet att hitta och bearbeta information, med stor variation på utrymmena så att man ofta 

kan välja utifrån behov. Ett bra och fräscht ställe med fina grupprum och hjälpsam personal.
47

 

 

I intervjun framkom det att alla var mycket nöjda, det är ‖allt man behöver när man läser 

skog!‖.
48

 De tyckte också att det var mysigt där, och framhöll lokalerna som öppna och 

trevliga samt rika på variation.  

 

A: Det finns liksom någonting att välja för alla humör! Beroende på om man behöver sitta för 

sig själv eller vill sitta i grupp, eller vill sitta ensam fast ändå vara mitt i, eller om man bara vill 

försvinna i något hörn så kan man göra det också.. Det tycker jag är himla bra! Det är sedan de 

byggde om LRC, när jag började där var det väldigt tråkigt och då satt man hellre någon 

annanstans.
49

 

 

De sammanfattade med att man helt enkelt gärna gick dit. Den som besökte biblioteket minst 

ofta var fortfarande där ca. en gång per vecka, och resten av deltagarna nästan dagligen. Att 

lokalerna förbättrats sedan ombyggnaden till LRC var något de två äldre studenterna var ense 

om och en av dem säger att ‖Det blev tio gånger bättre sedan de byggde om!‖
50

 

 

Vad gällde utbudet tyckte de att allt man behövde som student på Skogis fanns där, förutom 

litteratur i angränsade områden. Men då fick man i gengäld hjälp att få tag på det materialet, 

helt utan problem. En av studenterna skrev: ‖Det mesta av det man behöver till vardags i 

skolan finns där. Dessutom en del lyx som scannrar och massor av tidningar!‖
51

 

Tidningshörnan var väldigt uppskattad av samtliga. En student skulle gärna se mer som inte 

har direkt med skog att göra, som t.ex. skönlitteratur. Det framkom att biblioteket var väldigt 

bra som arbetsplats, men att man ibland också behövde något avkopplande mitt i sina studier.   

 

I undersökningen av den faktiska kännedomen om Skogsbibliotekets resurser och utbud blev 

resultatet högt. Helhetsintrycket från dessa fyra studenter var att de använde och kände till det 

mesta på listan, och att det de inte kände till i huvudsak hade att göra med att de ännu inte haft 

det behovet. När det blir dags att skriva ex-arbetet så antar man att man kommer få reda på 

t.ex. tjänsten boka-en-bibliotekarie. Det anmärkningsvärda är att få i fokusgruppen känner till 
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utlån av videokamera, projektor, projektorduk och diktafon – och här tänker de själva att 

biblioteket kan informera bättre. Känner man till dessa möjligheter så planerar man ju också 

sina ambitioner utefter. Bara hälften kände till att biblioteket hade e-böcker, men samtliga gav 

uttryck för svårigheter att kunna låna kurslitteratur när de behövde den. I följande tabell 

framgår hur många av gruppen på fyra personer som svarade ja:
52

  

Jag känner till att/ Jag har nytta av att : Jag känner 

till att SB har: 

Jag har nytta 

av att SB har:  

.. Vissa delar öppet dygnet runt:  4/4 3/4 

.. Grupprum om går att boka: 4/4 4/4 

.. En tyst läsesal: 4/4 3/4 

.. Datasal 4/4 4/4 

.. Kopiatorer och skrivare 4/4 4/4 

.. TV, video och DVD 1/4 1/4 

.. Trådlöst nätverk 3/4 3/4 

.. Kurslitteratur för hemlån: 4/4 4/4 

.. Kurslitteratur för referens (som ej går att låna): 4/4 474 

.. Fria kurser i informationssökning: 3/4 3/4 

.. Utlån av bärbar dator: 2/4 2/4 

.. Utlån av videokamera 1/4 3/4 

.. Utlån av projektor/videokanon 2/4 2/4 

.. Utlån av projektordukar 2/4 2/4 

.. Utlån av diktafon/digitalt fickminne 0/4 1/4 

 

Jag känner till att Skogsbiblioteket har följande informationssökningsresurser:  

LUKAS (bibliotekets katalog) 4/4 

E-böcker 2/4 

Epsilon (SLU:s elektroniskt publicerade avhandlingar och studentarbeten) 4/4 

Digitala kartor (Lantmäteriets digitala kartbibliotek) 4/4 

Vetenskapliga databaser (t.ex. Web of Knowledge) 4/4 

E-ref (SLU-bibliotekens elektroniska referensbibliotek) 2/4 

Söka, Samla, Sprida (en handledning i att söka, kritiskt utvärdera  och använda information) 2/4 

Boka en bibliotekarie (30 min. sökhandledning i anslutning till skrivande av examensarbete) 2/4 

 

I hur hög utsträckning (1= inte alls, 5=helt) instämmer jag med följande: 

 
(medelvärde) 

Det trådösa nätverket fungerar bra! 4.6 

Det finns vanligtvis lediga bord och sittplatser i biblioteket när jag behöver det. 3.75 

Det finns vanligtvis lediga grupprum i biblioteket när jag behöver det: 2.75 

När jag behöver låna kurslitteratur är den vanligtvis tillgänglig för utlån: 2.75 

Tabell 3. Resultat från fokusgruppsenkäten. 
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Servicen och tillgängligheten var fokusgruppen också mycket nöjda med, just LRC med 

dygnet-runt-öppna lokaler sågs som oerhört positivt. Att biblioteksdelen har begränsade 

öppettider med bemannad personal sågs inte som ett problem, en student sa att ‖de är ju så 

himla många när de är där, så det väger ju upp. När de flesta människor är där så är det ju fullt 

med personal så då kan man alltid få hjälp!‖
53

 Att servicen var bra höll alla med om, och 

menade att personalen alltid ställde upp snabbt och glatt.  

 

Synen på personalen är att de är kompetenta, serviceminded, trevliga och oerhört hjälpsamma. 

En student förtydligade med att berätta en historia om hur han gått till biblioteket för att få tag 

på tre stycken böcker, som alla varit nere i magasinet. Bibliotekarien hade frågat om han 

behövde böckerna på en gång och sedan i tre omgångar sprungit till magasinet. Policyn på 

SB, som också alla i gruppen kände till, är att personalen går ner till magasinet en gång om 

dagen. 

 

A: Ja, de behöver väl inte hämta den?  

C: Näe, de ska ju ha någon halvdag på sig? 

A: Ja, man får den nästa dag, för de går ner en gång om dagen. Heter det! 

C: Ja, precis! 

A: Men behöver man den fort, ja då ställer de ju upp.  

C: Ja, de var på den där sparkcykeln direkt!
54

 

 

Att personalen verkligen ställer upp, till och med när de ‖inte behöver‖, utan alltid ger det lilla 

extra är något alla är överrens. En student säger att ‖jag upplever det inte som om att deras 

jobb är att sitta och bara göra sitt jobb, utan det är verkligen de som GÖR biblioteket‖.
55

 En 

annan aspekt som togs upp gällde bibliotekariernas kompetens och hur bra de är på att ge 

utbildning inom informationssökning:  

 

B: Och de är väldigt kompetenta liksom.  När vi har fått introduktion till sökning, hur man söker 

information och sånt, så har det varit mycket bra och väldigt anpassat efter vad man ska söka. Vi 

hade en introduktion till en kurs som jag läser nu, och då fick vi lära oss hur man söker 

vetenskapliga artiklar. Då hade han ju anpassat det utifrån vad vi skulle läsa och allting, och 

gjort exempel utifrån. Så det var väldigt proffsigt.
56

  

 

Bibliotekets utbildning, både när det är introduktion till biblioteket men också när den ingår 

som delmoment på kurser, ser alla positivt på. ‖Det märks att de är en del av lärarkåren (fast 
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de kanske inte egentligen är det)‖,
57

 skriver en student. De äldre studenterna, som inte fått lika 

många undervisningstimmar som de nyare, blir förvånade över att biblioteket utökat sina 

undervisningstimmar de senaste åren. De säger:  

 

A: har dom? Jaha.. Det har inte jag märkt. Jag tyckte att vi fick alldeles tillräckligt! Och sen så 

glömmer man ju för det mesta bort lite av det, när man sitter och någon står och pratar: sök si 

sök så, klick, klick och man hänger inte med riktigt. Men då kan man ju alltid fråga dem och de 

ställer ju jämt upp!  De förklarar hur det var, om man har problem.  

C: Mmm, verkligen.
58

 

 

Alla tycker de blir väl bemötta och att det är enkelt att fråga om hjälp på plats. 

Bibliotekarierna är tålmodiga och förklarar hur det går till, så att man får lära sig själv. Att 

biblioteket är integrerat i utbildningen och viktigt håller de alla med om. En student skriver 

‖Ja, de som jobbar där har full koll på det mesta och håller biblioteket uppdaterat.‖
59

 

 

Bibliotekets miljö och lokaler tycker de alla bra om och använder ord som öppet, ljust, 

snyggt, fräscht, nytt, rent och trevligt i sina beskrivningar. Det samtliga däremot känner är att 

ljudnivån kan bli väldigt högljudd. När de tillfrågas om negativa saker med biblioteket är 

detta vad samtliga tar upp. Den höga ljudnivån beror delvis på SLU‘s ombyggnationer, man 

känner att byggnaden växer så det knakar. ‖Ja, det är inge kul. Då tycker man att man har 

hittat ett skitbra ställe och sedan när man sätter sig ner så bara RAGAGAGAGAGA kommer 

betongborren fram!‖
60

  

 

Men till störst del handlar ljudnivån om hur andra studenter uppför sig: att det pratas högljutt, 

både i mobil och med vänner. En av studenterna påpekar: ‖Jag måste säga, bland det första 

jag lärde mig i hela mitt liv det var på dagis: att man ska vara tyst i ett bibliotek. Alltså vad är 

det för fel nuförtiden? Får inte folk lära sig det? Har jag blivit gammal eller?‖
61

 De förstår att 

biblioteken har skapat olika rum och att soffor och bord är till för att man ska kunna sitta i 

grupp och samtala. Men de reagerar på gånger då det spårar ur och blir väldigt högljutt och 
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flummigt. ‖Som om man sitter på café eller liksom sådär‖,
62

 säger en student och en annan 

håller med och säger att det kan bli: ‖allmän dagisstämning där ibland. Flams och fniss.‖
63

  

 

Här tycker studenterna att biblioteket borde bli mer tydlig med vad som gäller på ett bibliotek: 

att man pratar lågmält, går ut ifall det ringer i mobilen, tänker på ljudnivån. Ett sätt att göra 

detta menar de är att t.ex. sätta upp lappar. Tidigare satt just en sådan lapp i avdelningen 

‖bokskogen‖, och då var det mycket bättre. Men nu har en ny tyst läsesal byggts, och lappen 

är borttagen. Problemet med den nya tysta läsesalen är att den p.g.a. tunna väggar inte är så 

tyst som studenterna önskar. Även om folk är tysta så hör man ljud från korridoren, och 

studenterna påpekar hur lite det krävs för att man ska bli distraherad när man försöker 

koncentrera sig på en mindre intressant text. 

 

Så vad gör då studenterna när de upplever problem? En av dem har kontaktat Biblioteksrådet 

just för klagomål på ljudnivån. ‖För jag tänkte att det är en av vägarna man kan ta. Är man 

många som gör det, då märker de ju också att det är många som vill ha det så.‖
64

 Alla känner 

till vad biblioteksrådet är eller har hört talas om gruppen, men har inte så stor koll på vad de 

gör eller vilken inverkan de har. Tre av deltagarna tycker att det är lätt att framföra sina 

åsikter till personalen, men en av studenterna påpekar att är det något negativt då skulle han 

nog inte gå fram till dem och klaga. Hade man vetat vilka ur bibliotekspersonalen som ingick 

i biblioteksrådet skulle man ha gått fram till dessa, eftersom man antar att det mer är ‖deras‖ 

jobb. Men generellt känner man att man har bra kontakt med bibliotekarierna och att de också 

är intresserade av vad man tycker.  

 

Hur fungerar det då omvänt? Hur kommunicerar biblioteket med studenterna? Fokusgruppen 

fyllde i hur de visste vad om biblioteket och det framkom att användningen av hemsidan var 

mycket sparsam: hit går studenterna för att hitta sådant de redan vet finns där, och då är de 

fokuserade på det. Ingen kände till att biblioteket här lägger upp sitt nyhetsblad ‖biblioteket 

meddelar‖. De menar istället att de frågar personalen om det mesta, och att det också är 

jättelätt. Vad gäller affischer och broschyrer så är detta sådant de inte lagt märke till, och de 

säger också att de generellt ignorerar skyltar ifall de inte står på strategiskt bra ställen och har 
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praktisk information. De är väldigt nöjda med introduktionen som de fick till biblioteket och 

säger att lärarna också informerar om t.ex. kurslitteratur och vissa resurser. Studenter emellan 

pratar också med varandra och tipsar. Att biblioteket finns på facebook kom som en 

överraskning som ingen kände till. Det här tyckte de var rätt lustigt och skämtade om hur man 

måste bli ‖kompis med bibblan‖. Funktionen att via facebook uppdatera studenterna var de 

delvis tveksamma till, även om de visste att många hade facebook. De gav uttryck för att 

facebook är något privat, som dessutom inte alla håller på med. Att därför ‖måsta‖ ha 

facebook för att hålla sig uppdaterad om vad som händer på biblioteket var de inte så förtjusta 

i: ‖risken är ju att det blir de som använder facebook som får reda på saker och de som inte 

använder facebook de blir andra klassens medborgare höll jag på att säga (skratt)‖.
65

 Ska 

biblioteket fortsätta med att ha facebook som en kanal för att nå ut med information så måste 

de se till så att det inte är den enda källan. Nedan en sammanställning av deltagarnas svar:  

Fyll i allt som stämmer! Jag får reda på saker om 

SB via (antal JA av 4) 
Exempel på vad:  

Bibliotekets hemsida 2/4 - Det mesta finns att läsa där, om man letar.  

- Öppettider 

Bibliotekets personal 4/4 - Hitta böcker 

-Ja, och via mail ibland. Evanemang och 

öppettider, förändringar m.m.  

-Allt, böcker, pennor.  

- Det mesta  

Bibliotekets annonser/affischer 2/4 - Nytt skrivarsystem  

- Kopiatorer m.m. 

Introduktion i samband med utbildning 4/4 -Sökmetoder, hitta i bibl. 

-Sökverktyg m.m. 

-Om lukas och e-ref.  

-Mycket.  

Lärare som tipsat: 1/4 -Söksystem, tysta läsesalar och sånt.  

Studenter som tipsat: 2/4 -Resurser.  

-Skrivare och scanner.  

 

Facebook: 0/4  

Annat: 0/4  

Tabell 4. Resultat från fokusgruppsenkäten. 

 

Istället gav de förslag på mer ‖traditionella‖ sätt att visa information: på synliga tavlor i 

anslutning till informationsdisken. Ett förslag var att göra något slags ‖matsedelsliknande‖ 

som hängde bakom bibliotekarierna där man kunde uppdatera om sådant som hände på 

biblioteket. Gemensamt för alla förslag var att man som student skulle behöva anstränga sig 

så lite som möjligt för att se informationen.  

 

                                                           
65

 Student B, fokusgruppsintervju, 10/12-09. 



 

27 

 

Sammanfattning 

Avslutningsvis kan man säga att fokusgruppen framför allt förmedlat en väldigt positiv bild 

av Skogsbiblioteket där tre stora teman framträder:  

 Personal: Hjälpsamma, vänliga, kompetenta, intresserade.  

 Utbildning: viktiga som undervisare och integrerade i utbildningen, LRC som resurs.  

 Lokal: LRC, arbetsplats. Men också nytt, fräscht, ljust. Ett ställe man vill vara på. 

 

Dessa resultat överrensstämmer delvis med SLUB:s enkätundersökning: Kunskaper i 

informationssökning är något som man lär sig via biblioteket och som personalen vid behov 

hjälper till med. LRC, som grupprum och studieplats, är något alla är nöjda med. 

Avslutningsvis kan man säga att den allmänna positiva stämningen som SLUB-enkäten 

förmedlade också återfinns i fokusgruppen. 
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4. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Det är tydligt att Skogsbiblioteket i linje med andra universitetsbibliotek under de senaste åren 

genomgått stora förändringar. En diskussion, som inte minst tog fart av OCLC:s rapport, gör 

att man kan fråga sig om användarna hänger med. I OCLC:s rapport framkom det att 

studenterna främst förknippade bibliotek med böcker och att det fanns ett glapp mellan deras 

uppfattningar av bibliotek, och bibliotekens faktiska verksamhet. Deras slutsats var att 

biblioteken behövde föryngra sitt brand, så att den ‖traditionella‖ biblioteksbilden ersätts av 

den nya aktuella. Precis den här frågan låg till grund för denna utvärdering när Lillemor Lyrén 

skrev: 

Det skulle vara roligt att få veta forskarnas, studenternas, lärarnas, anställdas syn på vår verksamhet, 

vet man vad vi gör eller finns den traditionella bilden kvar och hur gör vi för att förändra den? 

 

Utifrån mina undersökningar kan man dra följande slutsatser om Skogsbiblioteket: 

 

Brand aspiration 

- Vad är det för verksamhet SB bedriver och hur vill de att den ska uppfattas? 

SB är idag ett modernt universitetsbibliotek som utöver kärnverksamheten i hög utsträckning 

erbjuder en funktion som studieplats, arbetar med utbildning och tillhandahåller elektroniska 

resurser och teknologiskt utbud (bärbara datorer, diktafoner, projektorer, projektordukar och 

videokameror) för utlån. De vill framför allt bli uppfattade som en integrerad, viktig och vital 

del av utbildningen och att studenterna ska känna till de tillgängliga resurserna: grupprum, 

studieplatser, databaser och e-böcker och det teknologiska utbud som finns till utlån.   

 

- Hur skiljer den aktuella verksamheten sig från den tidigare ‖traditionella‖?  

Den traditionella bilden kan sägas vara att biblioteket går man till och lånar böcker, sedan tar 

man med sig böckerna hem och skriver sitt arbete. Här är biblioteket både något ‖separat‖ 

som man går till men också en passiv plats eftersom man tar ‖aktiviteten‖ med sig därifrån. 

Skillnaden är att man nu är en mer integrerad del av utbildningen och att man också är en 

aktiv arbetsplats där studenterna kan sitta och färdigställa sitt arbete. Man har dessutom 

anpassat sig till att information inte bara kommer i tryckt form och har datorer samt ett stort 

utbud av elektroniska resurser. 

 

Brand strategi 

- Vad gör SB för att förändra synen på biblioteket? Hur ser deras marknadsföring ut? 
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Skogsbiblioteket har tillsatt en lokal marknadsföringsgrupp som integrerat marknadsföringen i 

bibliotekets verksamhetsplan. Där har de på ett tydligt sätt styrt upp vad som ska 

marknadsföras och hur. De tydligaste strategierna mot studenterna är framför allt det dagliga 

mötet men även biblioteksintroduktionen samt bibliotekets undervisning som ingår på 

moment i utbildningen. I och med detta tänker man att studenterna ska ‖föra ordet vidare‖ och 

upplysa varandra. På hemsidan finns information tillgänglig för den som vill ta del av den. 

Biblioteket riktar också in sig på lärarna så att de i anslutning till studenternas arbetsuppgifter 

ska känna till och kunna tipsa om lämpliga resurser. Man anser sig ha goda förutsättningar för 

att samtala med studenterna: dels genom dagliga möten men också genom biblioteksrådet, det 

förekommer också att man genomför egna enkätstudier.  

 

Brand identity 

- Hur uppfattar studenterna SB‘s verksamhet?  

SLUB:s enkätundersökning ger indikationer på, och fokusgruppsintervjun visade liksom 

bibliotekarierna p.g.a. pratisk erfarenhet och dagliga möten med studenterna trodde, att 

studenterna är väldigt nöjda med och positiva till biblioteket. De framhöll bibliotekets 

lokaler/LRC, bibliotekets betydelse i utbildningen och personalen som de tre områden som 

fick toppbetyg. Biblioteket uppfattades som väldigt viktigt för deras utbildning och som ett 

fräsch, ljust och öppet ställe som man gärna ville gå till. Grupprummen och funktionen som 

arbetsplats var väldigt viktigt liksom att personalen upplevdes som kompetenta, hjälpsamma, 

trevliga och engagerade. 

 

- Känner studenterna till SB‘s resurser?  

Generellt har studenterna väldigt bra koll på bibliotekets resurser, med undantag för utlånen 

av det teknologiska utbudet: främst videokamera och diktafon. Låg kännedom om t.ex. e-ref, 

boka en bibliotekarie och söka, samla, sprida kan förklaras av att studenterna ännu inte 

kommit till den del av sina studier då detta är relevant. De äldre studenterna försäkrade att det 

här skulle man få reda på med tiden.  

  

Skogsbibliotekets library brand 

- Överrensstämmer den totala summan bilder som studenterna har om SB med 

bibliotekets önskemål? 
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Till största del visar det sig att bibliotekets brand aspiration överensstämmer med den brand 

identity som biblioteket har i studenternas ögon. Av de områden biblioteket själva identifierat 

som centrala: arbetsplats, betydelse i utbildning och elektroniska resurser var två av dem: 

arbetsplats och betydelse i utbildning, sådant som studenterna också lyfte fram. Mitt intryck är 

att studenterna långt ifrån har en ‖traditionell‖ bild av biblioteket utan en uppdaterad och 

aktuell syn på verksamheten. De elektroniska resurserna som de flesta inte kände till rörde e-

böcker, men däremot hade man kännedom om databasar. När databasar diskuterades var det 

dock bibliotekets utbildande funktion, hur bra de lärde ut användningen av dem, som var det 

centrala. Studenterna lyfte också fram bibliotekspersonalen som en väldigt viktig del av deras 

bibliotekssyn och gick så långt så att de påstod att personalen ‖gör‖ biblioteket.  

 

Framgångsfaktorer för ett lyckat Library brand 

Bibliotekets framgångsfaktorer är dels personalen som lyckats med att få studenterna att 

känna det som att det är ‖deras‖ bibliotek: en plats som har allt de behöver och som de gärna 

går till. Att personalen inte bara upplevs som kompetenta, hjälpsamma och vänliga utan 

dessutom engagerade spelar en stor roll i hur studenterna uppfattar biblioteket. Man har också 

lyckats bra med att få studenterna att känna det som att de kan framföra åsikter till biblioteket: 

både vid dagliga möten men framför allt via biblioteksrådet. En stor del av bibliotekets 

framgångskoncept är ombyggnaden till LRC men också deltagandet i undervisningen och att 

man lyckas med att komma in och nå studenterna i deras utbildning så att man uppfattas som 

en integrerad och naturlig del av undervisningen. Detta har till följd att studenterna inte bara 

uppfattar bibliotekslokalen som en arbetsplats, utan dessutom personalen som nästan en del av 

lärarkåren. Det är också via undervisningen som studenterna känner till elektroniska resurser i 

form av databaser, som de får kurser i hur man ska använda. Att studenterna inte i samma 

utsträckning känner till elektroniska böcker eller det teknologiska utbudet som finns till utlån 

kan kopplas med att detta inte lika tydligt som t.ex. databaser har introducerats till dem.  

 

Rekommendationer 

1. Biblioteket bör öka sin marknadsföring av det teknologiska utbud de har till utlån.  

Detta gäller främst videokamera och diktafoner. En students ambitioner styrs till stor del av de 

resurser han vet finns tillgängliga, och att öka medvetenheten kring möjligheten att låna detta 

material skulle därför kunna öka chanserna att studenterna gör ett arbete där de använder sig 

av dem. Det framkommer att studenterna inte använder bibliotekets hemsida för att ta reda på 



 

31 

 

okänd information utan föredrar bibliotekslokalen. I anslutning till t.ex. informationsdisken/ 

LRC vill man ha tydliga skyltar om att de här resurserna finns och vilka låneregler som gäller.  

 

2. Biblioteket bör se över sina e-böcker. 

I fokusgruppen kände få studenter till utbudet av e-böcker. De föredrog tryckta böcker men 

upplevde att det var väldigt svårt att låna kurslitteratur när de behövde det. Ett alternativ 

skulle då kunna vara att låna boken i e-format. Ett sätt att öka kännedomen om e-böcker kan 

vara att göra en ‖fysisk‖ kopia (ett bokfodral) av e-boken och ställa ut den på hyllan bland de 

vanliga böckerna. På så vis kan det framgå att titeln finns elektroniskt tillsammans med 

instruktioner för hur man lånar den.  

 

3. Bibliotekets arbete med biblioteksrådet 

Biblioteksrådet verkar fungera bra eftersom alla studenter i fokusgruppen var medvetna om 

dess existens. Kunskapen om exakt vad rådet gör, vilka som ingår eller vilken inverkan de har 

är dock sämre. Biblioteket bör tydligare visa vilka i personalen som sitter i biblioteksrådet, 

samt vara mer öppna med vad som diskuteras och hur det påverkar bibliotekets verksamhet. 

Antagligen skulle studenternas känsla av att deras åsikter, som de tycker det är lätt att 

framföra, också tas emot och behandlas öka. En viktig del av att ge respons är att få ta del av 

resultaten. Ett önskemål är att detta visas i biblioteks lokaler.  

 

4. Biblioteket bör se över ljudnivån i sina lokaler 

Behovet av en ‖tystare‖ tyst läsesal bör ses över liksom den allmänna ljudnivån på biblioteket. 

När fyra studenter oberoende av varandra angav detta som det enda negativa med biblioteket 

bör det tas på allvar. Att erbjuda en plats för möten och samtal behöver inte vara synonymt 

med att tillåta ‖dagisstämning‖. Önskemål fanns om att biblioteket bör vara tydligare med vad 

som är vett och etikett i lokalerna och uttrycka detta med t.ex. skyltar. 

 

Avslutning 

När bibliotekets roll förändras måste också synen på biblioteket göra det. Ett nytt bibliotek 

kräver en ny bild, för vad spelar det för roll hur bra ett biblioteks resurser är och hur stort 

utbud det har om ingen känner till det? Precis som marknadsföring är viktigt är det också 

viktigt att följa upp och stämma av för att veta om de ansträngningar man gör också ger 
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önskad effekt. Det är upp till varje bibliotek att själv utföra en kritisk granskning av och 

reflektion över den egna verksamheten och hur den uppfattas. 
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BILAGA 1. INTERVJUMALL 

INTERVJU med Lars Lundmark 

2009-12-02 

PRESENTATION 

Jag heter Heidi Rathnow och skriver nu en C-uppsats i Biblioteks och informationsvetenskap. Lillemor 

Lyrén skickade som uppsatsförslag in följande förfrågan, och det är med anledning av den som jag är 

här idag: 

Det skulle vara roligt att få veta forskarnas, studenternas, lärarnas, anställdas syn på vår 

verksamhet, vet man vad vi gör eller finns den traditionella bilden kvar och hur gör vi för att 

förändra det?  

Utifrån detta drog jag slutsatsen att SB:s verksamhet måste ha förändrats och att ansträngningar i 

form av marknadsföring görs och har gjorts, men att ni nu vill kontrollera om ni lyckats eller inte med 

att förmedla en aktuell bild av er verksamhet, tillskillnad från en traditionell. 

FRÅGOR 

Tema 1: Skogsbibliotekets verksamhet  

1. SB’s verksamhet nu:  hur skulle du själv beskriva SB’s verksamhet? När Lillemor skriver ”Vet 

man vad vi gör” vad tror du hon syftar på?   

2. SB’s verksamhet förr: Vad är den ”traditionella bilden”? Vad tror du Lillemor syftade på? 

3. Förändringar:  När man läser Lillemors text får man intrycket att förändringar skett. Stämmer 

det? Hur har SB förändrats?  

4. SB’s verksamhet imorgon: Har ni någon vision eller ”dröm”-bild?  

Tema 2: Marknadsföring  

5. Hur ser marknadsföringen ut?  

- Exempel på områden och tillvägagångssätt?  

6. Vad är det ni känner att ni främst behöver marknadsföra?  

- Har detta ändrats? 

7. Upplever ni att ni lyckats med er marknadsföring? Positivt/negativt 

8. (Har ni någon marknadsföringsplan? Följer ni upp och kollar om den funkar? Är det ngn 

särskild som är ansvarig? Något särskilt ni behöver marknadsföra? ) 

Tema 3: Förhoppningar 

9. Hur vill ni att studenterna uppfattar er?  

10. Hur tror ni att studenterna uppfattar er? 

11. Eventuella reflektioner/tankar/övrigt? 

Resurs/Utbud 

Tillgänglighet/Service 

Personal 

Lokal/Miljö 



 

36 

 

BILAGA 2.  
 
Årskurs__________________________________________________________________________ 
 
Så ofta går jag till skogsbiblioteket: ____________________________________________________ 
 
så ofta går jag till skogsbibliotekets hemsida:____________________________________________ 

 
Det första jag tänker på när jag hör Skogsbiblioteket är: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Så skulle jag beskriva skogsbiblioteket: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Så här tycker jag om Skogsbibliotekets…  
 
Resurser och utbud:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Service och tillgänglighet:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Personal:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Miljö och lokal: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Två positiva och två negativa saker med Skogsbiblioteket: 
 
Positivt____________________________________________________________________________ 
Positivt____________________________________________________________________________ 
Negativt___________________________________________________________________________ 
Negativt___________________________________________________________________________ 

 
Kommentera följande påståenden:   
 
Jag vet vad “Biblioteksrådet” är: ________________________________________________________ 
Jag tycker det är lätt att förmedla mina åsikter till biblioteket: ________________________________ 
Jag känner att biblioteket bryr sig om mina åsikter: _________________________________________ 
Jag tycker att biblioteket är väl integrerat i min utbildning:___________________________________ 
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OBS:  Skriv JA eller NEJ både på frågan  ”jag känner till att SB har?”..             
och frågan ”Jag har nytta av att SB har?”  

Jag 
känner 
till att SB 
har: 

Jag har 
nytta av 
att SB 
har:  

.. Vissa delar öppet dygnet runt:    

.. Grupprum om går att boka:   

.. En tyst läsesal:   

.. Datasal   

.. Kopiatorer och skrivare   

.. TV, video och DVD   

.. Trådlöst nätverk   

.. Kurslitteratur för hemlån:   

.. Kurslitteratur för referens (som ej går att låna):   

.. Fria kurser i informationssökning:   

.. Utlån av bärbar dator:   

.. Utlån av videokamera   

.. Utlån av projektor/videokanon   

.. Utlån av projektordukar   

.. Utlån av diktafon/digitalt fickminne   

 

Jag känner till att Skogsbiblioteket har följande informationssökningsresurser:  JA NEJ 

LUKAS (bibliotekets katalog)   

E-böcker   

Epsilon (SLU:s elektroniskt publicerade avhandlingar och studentarbeten)   

Digitala kartor (Lantmäteriets digitala kartbibliotek)   

Vetenskapliga databaser (t.ex. Web of Knowledge)   

E-ref (SLU-bibliotekens elektroniska referensbibliotek)   

Söka, Samla, Sprida (en handledning i att söka, kritiskt utvärdera  och använda information)   

Boka en bibliotekarie (30 min. sökhandledning i anslutning till skrivande av examensarbete)   

 

OBS: fyll i allt som stämmer!  Jag får reda på saker 
om SB via: 

Exempel på vad:  

Bibliotekets hemsida   

Bibliotekets personal   

Bibliotekets annonser/affischer   

Introduktion i samband med utbildning   

Lärare som tipsat:   

Studenter som tipsat:   

Facebook:   

Annat:   

 

I hur hög utsträckning (1= inte alls, 5= helt) instämmer Jag med följande :   (1-5) 

Det trådlösa nätverket fungerar bra !  

Det finns vanligtvis lediga bord och sittplatser i biblioteket när jag behöver det.  

Det finns vanligtvis lediga grupprum i biblioteket när jag behöver det.   

När jag behöver låna kurslitteratur är den vanligtvis tillgänglig för utlån.   

 
Övriga kommentarer:__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 


