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1. INLEDNING 

Riksdagsbiblioteket genomförde 1994 och 1995 användarundersökningar för att utvärdera 

verksamheten. Frågorna som skulle besvaras var framför allt vilka bibliotekets användare var, 

hur de använde biblioteket och vilka synpunkter de hade på bibliotekets verksamhet. År 1996 

flyttade biblioteket in i nya lokaler och sedan dess har någon ny undersökning inte gjorts. Det 

har i flera år funnits ett intresse från bibliotekets sida att på nytt få verksamheten undersökt 

och det visade sig att en sådan undersökning var ett passande ämne för en magisteruppsats 

inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

En fråga som infinner sig när man ska genomföra en undersökning av detta slag är hur 

man ska förstå användningen av ett bibliotek; oavsett om man är medveten om det eller inte 

utgår man från en viss föreställning. Om någon för ett par år sedan bett mig beskriva hur ett 

bibliotek används, hade jag för min inre syn antagligen sett en utlåningsdisk. Själv har jag 

nämligen i huvudsak använt bibliotek för att låna böcker: jag har gått dit, sökt efter böcker, 

hämtat dem från hyllorna och slutligen passerat utlåningsdisken. Att utgå från en 

utlåningsdisk är ett sätt att beskriva hur ett bibliotek används, men det är inte en självklar 

utgångspunkt. 

Utgångspunkten för denna uppsats är att man, för att skapa sig en bild av hur 

Riksdagsbiblioteket används, måste beakta alla typer av tjänster som utnyttjas av användarna, 

men också alla typer av kontakter som finns mellan användarna och biblioteket. 

Riksdagsbiblioteket används på en mängd olika sätt. Givetvis kan man som användare gå till 

biblioteket och låna en bok över disk, men det finns också andra användningsområden, till 

exempel kan ledamöter och tjänstemän inom riksdagen skicka frågor via e-post till 

biblioteket, och få dem besvarade via e-post eller internpost. Jag betraktar i uppsatsen alltså 

all typ av användning som viktig för förståelsen av bibliotekets samlade användning. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att visa hur användningen av Riksdagsbiblioteket ser ut år 2000, samt 

att jämföra användningen med hur den var 1994. 

Avsikten är inte primärt att visa om användningen av Riksdagsbiblioteket har ökat eller 

minskat sedan 1994. Frågan är givetvis viktig och kommer att diskuteras, men varken 

undersökningen som ligger till grund för denna uppsats eller undersökningen från 1994 kan 
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användas för ett sådant avgörande. Frågorna som ska besvaras är istället vilka användarna är, 

hur de använder biblioteket och vilka synpunkter de har på bibliotekets verksamhet. 

Något som genomsyrar uppsatsen är bibliotekets speciella förutsättningar, dess uppgift att 

i första hand vara till för arbetet inom riksdagen och i mån av resurser även för allmänheten. 

Jag använder mig genomgående av den uppdelning i ”interna” och ”externa” användare som 

är vedertagen på biblioteket, där de interna utgörs av riksdagens ledamöter och tjänstemän. 1 

Uppsatsens fokus ligger på biblioteket och inte på riksdagen, i den meningen att det är 

bibliotekets kontakter med dess användare som kartläggs och inte riksdagens generella 

utnyttjande av biblioteket. Hade fokus legat på riksdagen hade jag varit tvungen att undersöka 

vilken roll biblioteket spelar bland andra informationsresurser i riksdagens samlade arbete. En 

sådan bred undersökning har det emellertid inte funnits utrymme för.2 

Uppsatsen syftar inte till att värdera bibliotekets verksamhet. Det är fullt möjligt att man 

av undersökningens resultat kan dra slutsatser om hur bibliotekets service kan förbättras, men 

det är inte en del av syftet. Uppsatsen ska förstås som en beskrivning av ett tillstånd: så här 

ser användningen av Riksdagsbiblioteket ut vid tiden för undersökningen. 

Även om syftet med uppsatsen är att visa hur användningen av Riksdagsbiblioteket ser ut 

görs vissa inskränkningar. Något som, liksom i tidigare undersökningar, lämnas utanför är 

bibliotekets hantering med fjärrlån, inte heller ”handbiblioteket” eller ”pocketbiblioteket” tas 

med.3 

1.2 Metod och urval 

Kartläggningen av bibliotekets användning har gjorts med hjälp av enkäter. Dessutom har, i 

uppsatsens avslutande kapitel, komparativ metod använts. Där görs jämförelser dels mellan 

interna och externa användare, dels mellan hela den föreliggande undersökningen och den 

från 1994. Avsikten med jämförelserna, där de olika resultaten läggs sida vid sida, är att 

urskilja de stora dragen i bibliotekets användning. 

                                                 
1 Till de interna användarna räknas också vissa grupper som inte formellt är anställda av riksdagen, men 

som ändå är knutna till arbetet inom riksdagen, exempelvis partikanslierna. 
2 Det skulle till exempel vara intressant att följa ett par frågor i riksdagens beslutsprocess för att se vilken 

roll biblioteket och övriga informationsresurser spelar. 
3 Handbiblioteket är ett litet bibliotek beläget i riksdagsledamöternas pausrum. Förutom referenslitteratur 

finns där utvalda delar av bibliotekets nyförvärv för ledamöternas påseende. Pocketbiblioteket står i 
ledamotshuset och utgörs av ett par hyllor med i huvudsak skönlitterära pocketböcker. Dessa kan lånas utan 
registrering av ledamöter och partikanslier med flera, som har sina ru m i ledamotshuset. 
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1.2.1 Enkätundersökningen 

Den enkätundersökning som ligger till grund för uppsatsen pågick under fem veckodagar 

veckorna 4 och 5 år 2000.4 Det är svårt att på förhand bedöma vilken vecka som är lämplig 

för en användarundersökning, kanske är inte någon vecka mer representativ än någon annan. 

Tiden för undersökningen valdes så att riksdagsarbetet skulle pågå som vanligt efter 

juluppehållet. Variationen mellan olika veckor bör hållas i minnet när jämförelser görs med 

undersökningen från 1994. 

Som hjälpmedel för sammanställningen av enkätundersökningen skapades en databas där 

alla svar matades in. Det gav goda möjligheter att ta fram önskad statistik.5 

Sett till metoden bestod enkätundersökningen av två delar. För det första ingick de besök 

som sker i bibliotekssalen. Avsikten var att ta reda på vilka besökarna är, vad de gör på 

biblioteket och vilka synpunkter de har på bibliotekets verksamhet. För det andra ingick en 

kartläggning av de ärenden som inkommer via bibliotekets övriga kontaktvägar, det vill säga 

telefon, e-post, internpost, vanlig post och fax. Här var avsikten endast att ta reda på vilka 

ärenden som inkommer via respektive kontaktväg och vilka användarna är.6 Med 

kontaktvägar avses i fortsättningen alla sätt att kontakta biblioteket utom fysiska besök i 

bibliotekssalen. 

Så långt det var möjligt användes de enkäter som skapades 1994. Anledningen var dels att 

det underlättar jämförelser mellan undersökningarna, dels att det i de befintliga enkäterna 

finns nedlagt kunskap om bibliotekets användning. Två typer av enkäter användes, den första 

för kartläggningen av besöken och den andra för kontaktvägarna. Eftersom interna och 

externa användare har olika möjligheter att ta del av bibliotekets resurser utformades 

emellertid båda enkättyperna i en intern och en extern variant, således användes fyra olika 

enkäter. För enkelhetens skull gjordes enkäterna i fyra olika färger, därmed eliminerades 

risken för sammanblandning.7 

De omarbetningar som har gjorts av enkäterna gjordes av två skäl. Antingen hade 

frågornas eller svarsalternativens innehåll blivit inaktuellt, eller så upplevde jag frågorna eller 

                                                 
4 Att undersökningen inte pågick fem dagar i rad berodde på den stora förintelsekonferensen som pågick i 

Stockholm vecka 4. Biblioteket var på torsdagen vecka 4 tvunget att hålla stängt, och därför ingick istället 
torsdagen följande vecka i undersökningen. 

5 Databasen skapades med hjälp av Microsoft Access. 
6 Kartläggningen av vilka som använder dessa kontaktvägar innefattade endast riksdagens interna 

användare, se avsnittet Enkäter för kontaktvägar längre fram i detta kapitel. 
7 Enkäterna återfinns i bilaga 2. 
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svarsalternativen som metodologiskt problematiska.8 Omarbetningarna gjordes i samråd med 

bibliotekets överbibliotekarie Margareta Brundin och biträdande överbibliotekarie Eva Falk.9 

1.2.2 Besöksenkäten 

Besöksenkäten delades ut i bibliotekssalen och fylldes i av besökarna själva.10 Förutom frågor 

om besökarnas bakgrund (kön, ålder och sysselsättning) innehöll enkäten i huvudsak frågor 

om vilka ärenden som uträttades vid det aktuella besöket, frågor om besökarnas 

användarvanor och frågor av mer värderande karaktär. Eftersom de interna respektive externa 

användarna har olika möjligheter att använda sig av bibliotekets resurser, utformades de två 

enkätvarianterna inte bara med olika svarsalternativ utan också med olika frågor. 

Urvalet för besöksenkäten var för interna besökare alla som kom till bibliotekssalen under 

kontorstid, medan urvalet för externa besökare utgjordes av alla som kom under den tid som 

biblioteket är öppet för allmänheten. 11 Anställda vid Riksdagsbiblioteket, deltagare av kurser 

på biblioteket, postbud och datatekniker ingick inte i urvalet. 

Ett problem med enkätundersökningar som kan tyckas självklart kan här ändå vara värt att 

nämnas. Även om syftet med enkätfrågor är att ge en bild av ett verkligt förhållande, kan 

objektiviteten variera så att vissa frågor ger en mer objektiv bild av verkligheten än andra. Till 

exempel ger frågan om besökarnas ålder, förutsatt att de svarar ärligt, en objektiv bild av det 

verkliga förhållandet. Andra frågor kan dock inte formuleras så att samma grad av objektivitet 

uppnås. I föreliggande uppsats gäller problemet framför allt två frågor, dels vilka ärenden som 

besökarna uträttade, dels hur man värderade bibliotekets tjänster och resurser. Båda frågorna 

innehöll cirka 15 svarsalternativ som de svarande skulle ta ställning till. Även om ”Gjorde 

annat” respektive ”Annan tjänst/resurs” fanns som svarsalternativ kan man utgå ifrån att de 

svarande framför allt tog ställning till de specificerade alternativen. Helt avgörande för 

resultatet var med andra ord hur alternativen utformades. Vad svaren på nämnda frågor visar 

är hur besökarna va lde bland de utvalda alternativen – detta gäller i och för sig alla 

enkätfrågor som inte är helt och hållet öppna, men det är speciellt framträdande vid nämnda 

frågor eftersom svarsalternativen kunde ha utformats på en mängd olika sätt. Bland möjliga 

                                                 
8 Bland annat var svarsalternativen för vissa frågor inte ömsesidigt uteslutande. 
9 Vid omarbetningen av enkäterna användes Göran Ejlertsson (1996), Enkäten i praktiken – en handbok i 

enkätmetodik . 
10 Besöksenkäterna delades i huvudsak ut av mig själv, när jag ej fanns på plats sköttes utdelningen av 

någon ur bibliotekets personal. 
11 Närmare bestämt var tiderna för interna besökare 8.00-17.00, förutom tisdagen, då biblioteket var 

bemannat till 18.00. Öppettiderna för externa användare var begränsade till 10.00-15.00, förutom tisdagen, då 
öppettiden var 13.00-18.00. 
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ärenden respektive tjänster och resurser kunde ha radats upp betydligt fler än vad som 

gjordes, men följden hade antagligen blivit att ingen orkat ta ställning till dem. Man bör när 

man studerar resultaten från undersökningen vara medveten om detta objektivitetsproblem. 

En risk med en sådan fråga där besökarna ska ange vilka av bibliotekets tjänster och 

resurser som de sätter störst värde på skulle kunna vara att ordningen bland svarsalternativen 

påverkar resultatet. Det kan vara svårt att hålla femton olika resurser i minnet när man gör 

bedömningen. För att minska denna risk gjordes frågan i två versioner, samma svarsalternativ 

fanns med på båda men ordningen varierade. Vid utdelningen av enkäterna blandades de två 

versionerna så att lika många svar skulle inkomma av respektive version. 12 

En annan sak som man bör känna till, som inte bara gäller besöksenkäterna utan även 

enkäterna för kontaktvägarna, är att tidsaspekten helt har lämnats utanför. Det innebär att 

krysset för ett visst ärende hade samma inverkan på statistiken oavsett om ärendet uträttades 

på två minuter eller tre timmar. 

Svaren på de frågor där besökaren formulerar egna synpunkter har i uppsatsen korrigerats 

språkligt.13 

1.2.3 Enkäten för kontaktvägarna 

Till skillnad från besöksenkäten fylldes enkäten för kontaktvägarna i av bibliotekets personal. 

Bedömningen av vilka svarsalternativ som skulle fyllas i gjordes här alltså inte av användarna 

utan av personalen. Detta gick till så att personalen fyllde i en enkät varje gång en användare 

tog kontakt, den interna eller den externa enkätvarianten beroende på vem som tog kontakt. 

På samtliga enkäter registrerades vilken kontaktvägen var och vad ärendet gällde. På den 

interna varianten fylldes dessutom användarnas bakgrundsuppgifter i så långt det var möjligt, 

samt användarnas namn. Med hjälp av namnen kunde bakgrundsuppgifterna kompletteras i 

efterhand.14 Anledningen till att bakgrundsuppgifterna inte togs med för externa användare 

var att det hade varit omöjligt att i efterhand komplettera enkäterna, dels uppger de externa 

användarna inte alltid sina namn, dels finns ingen lista varifrån uppgifter kan hämtas. 

Urvalet för de enkäter som användes vid kontaktvägarna var alla kontakter som togs med 

biblioteket på annat sätt än genom besök i bibliotekssalen, och som ledde till att personalen 

utförde en tjänst. Till kontakterna räknades inte personalens privata kontakter eller kontakter 

                                                 
12 Båda versionerna finns med i bilaga 2. 
13 Det kan diskuteras om detta överhuvud taget ska göras. Jag satte läsbarheten främst, och menar samtidigt 

att jag inte på något sätt har ändrat innehållet i svaren. 
14 Bakgrundsuppgifterna kompletterades med hjälp av en lista över anställda inom riksdagen. 
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som endast hade att göra med organisatoriska frågor inom riksdagen som till exempel 

chefsmöten. 

1.2.4 Problem med urvalet 

En tanke med undersökningen var, liksom vid tidigare undersökningar, att inte bara fånga upp 

statistiska uppgifter om de ärenden som biblioteket får ta hand om, utan att också ta reda på 

användarnas vanor samt åsikter om bibliotekets verksamhet. Urvalet för statistiken över 

ärendena finns inga större problem med, här kan en bild ges av vad som sker vid såväl 

besöken som vid kontaktvägarna. Urvalet för frågorna om användarvanor och de av mer 

värderande karaktär finns det dock problem med, det gäller dock endast interna användare. 

Eftersom interna användare kan utnyttja en stor del av bibliotekets resurser utan att 

besöka det utgör de interna besökarna en starkt begränsad del av de interna användarna 

generellt. Det hade därför varit önskvärt att ställa frågorna om användarvanor och frågor av 

mer värderande karaktär till ett bredare urval än besökarna. Av praktiska skäl var detta 

emellertid inte möjligt, och det är alltså viktigt att hålla i minnet att de interna besökarnas svar 

är just besökarnas och inte svar från de interna användarna generellt.15 Problemet gäller som 

sagt endast de interna användarna. De externa användarnas möjligheter att utnyttja 

bibliotekets resurser utan att göra ett besök är starkt begränsade, och jag utgår därför ifrån att 

de externa besökarna kan ses som ett representativt urval av de externa användarna generellt. 

Ett annat problem som rör urvalet måste också kommenteras, ett problem som 

aktualiserades när undersökningen väl hade påbörjats. Urvalet för besöksenkäten var som 

nämnts alla som besökte biblioteket under kontors- respektive öppettid, av praktiska skäl 

begränsades dock urvalet ytterligare. Tanken var att alla besökare skulle fylla i en enkät vid 

varje besök, så att alla uppgifter gavs vid första tillfället medan endast vissa uppgifter skulle 

ges om besökaren återkom. Redan andra undersökningsdagen framstod tanken som orimlig, 

besökarna ansträngdes tillräckligt mycket vid första tillfället genom den förhållandevis 

omfattande enkäten. Därför beslutades att besökarna skulle fylla i enkäten endast en gång. 

För att få en bild av hur många besökare biblioteket har, registrerades dock så långt det 

var möjligt alla besök. Denna statistik gör det inte bara möjligt att redovisa det totala antalet 

besökare utan också vilken svarsprocenten var, det vill säga hur stor del av urvalsgruppen 

som besvarade enkäten. 

                                                 
15 Möjligheten att bredda urvalet genom att skicka ut enkäter till användare inom riksdagen undersöktes, 

men det visade sig att de regler som Riksdagens förvaltningskontor har satt upp inte tillät detta. 
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1.2.5 Grupper som användarna har delats in i 

De fyra olika enkäter som användes i undersökningen har resulterat i fyra användargrupper: 

• interna besökare 

• interna användare som använde kontaktvägarna 

• externa besökare 

• externa användare som använde kontaktvägarna 

När jag talar om besökare menar jag de personer som fyllde i besöksenkäten och när jag 

talar om personer som använde kontaktvägarna avser jag således de som registrerades vid 

någon av kontaktvägarna. Talar jag om interna användare utan närmare precisering avser jag 

samtliga interna användare, och detsamma gäller externa användare. 

Det bör betonas att denna uppdelning delvis är konstruerad. De två interna 

användargrupperna motsvaras i verkligheten inte helt och hållet av olika personer, tvärtom är 

det många som både besöker biblioteket och använder övriga kontaktvägar. Detta gäller i 

ännu större utsträckning de externa användarna som ju måste besöka biblioteket för att 

använda det annat än minimalt. 

1.2.6 Förutsättningar för jämförelsen med tidigare undersökningar 

Som nämndes inledningsvis har liknande undersökningar av Riksdagsbiblioteket gjorts vid 

två tidigare tillfällen. Undersökningarna, som genomfördes 1994 och 1995 av bibliotekets 

egen personal, syftade till att ge en heltäckande bild av hur biblioteket användes. 

När föreliggande undersökning planerades var avsikten att en jämförelse skulle göras med 

såväl 1994 som 1995 års undersökning. Vid närmare studier av dessa framkom att 

sammanställningen av 1995 års undersökning var mycket knapp, bland annat var det svårt att 

skapa sig en bild av hur statistiken räknats ut. Troligen genomfördes båda 

enkätundersökningarna med samma noggrannhet, men eftersom jag bara har de efterlämnade 

rapporterna att gå efter blev min slutsats att en jämförelse med undersökningen från 1995 

skulle bli svår att försvara. 

Svårigheter har dock uppstått även vid jämförelsen med 1994 års undersökning. Som 

nämnts var det en medveten poäng att vid föreliggande undersökning utgå ifrån de befintliga 

enkäterna. Varje ändring som har gjorts har emellertid minskat möjligheterna att jämföra, en 

ändring av ett svarsalternativ räcker för att omöjliggöra en direkt jämförelse. Samtidigt bör 

det påpekas att förändringar av enkäterna var nödvändiga, en undersökning genomförd år 
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2000 med 1994 års enkäter hade inte varit meningsfull. Eftersom bibliotekets verksamhet har 

förändrats hade de svarande inte känt igen sig i vare sig frågorna eller svarsalternativen. 

Det är inte bara frågorna och svarsalternativen som gör jämförelsen problematisk, det 

finns även skillnader vad gäller urvalet. Också vid 1994 års undersökning var det svårt att få 

alla besökare att fylla i enkäter vid varje besök. Till skillnad från vid föreliggande 

undersökning samlade man 1994 in så många enkäter det var möjligt från personer som 

tidigare fyllt i, och tog med samtliga i analysen. Vissa av frågorna från 1994 har alltså 

besvarats av en och samma person mer än en gång, medan frågorna denna gång endast 

besvarades en gång av varje person. Hur de olika förfaringssätten påverkar statistiken är svårt 

att bedöma. 

Beroende på svårigheten att direkt jämföra undersökningarna har jag valt att inte sätta in 

data från de olika tidpunkterna i samma tabeller. Jämförelserna sker istället i en diskussion i 

uppsatsens avslutande kapitel. Poängen med diskussionen är inte att jämföra varje detalj i 

bibliotekets användning utan att se till de stora dragen. 

1.3 Forskningsöversikt 

Utöver undersökningarna från 1994 och 1995 har ytterligare en stud ie gjorts där 

Riksdagsbiblioteket ingick som objekt. År 1998 skrev Magnus Sundqvist magisteruppsatsen 

Informationsförsörjningen inom riksdagen. En undersökning av ledamöternas 

informationsvanor, liksom föreliggande uppsats inom ramen för bibliotekarieutbildningen vid 

Uppsala universitet.16 Fokus för Sundqvists studie är inte primärt Riksdagsbiblioteket utan 

riksdagsledamöternas användning av de informationsresurser som riksdagen erbjuder och som 

biblioteket är en del av. I uppsatsen beskrivs inte bara hur användningen ser ut, den kanske 

viktigaste frågan för Sundqvist är om man kan peka på skillnader i ledamöternas användning 

beroende på ålder, kön, utbildning och tid inom riksdagen. Sundqvist pekar ut en rad sådana 

skillnader. 

Även om Sundqvists uppsats tangerar det ämne som tas upp i föreliggande uppsats, 

kommer några närmare jämförelser av resultaten inte att göras. Riksdagsledamöterna är 

naturligtvis viktiga för förståelsen av Riksdagsbibliotekets användning, men eftersom 

avsikten med denna uppsats, till skillnad från Sundqvists, är att gå på bredden snarare än på 

djupet skulle en jämförelse hamna vid sidan om det primära syftet. Ledamöterna är i 
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föreliggande uppsats en användargrupp vid sidan av många andra, och det skulle bli skevt att 

fördjupa analysen av endast en grupp. 

Lyfter man blicken till andra bibliotek i Sverige finner man att en rad större 

användarundersökningar har gjorts. År 1989 genomfördes en undersökning på Göteborgs 

universitetsbibliotek, Vem? Varför? Vad? Något om användningen av Göteborgs 

universitetsbibliotek.17 Undersökningen var renodlat kvantitativ och avsikten var att kartlägga 

det faktiska utnyttjandet av bibliotekets service och dess lokaler. Detta gjorde man genom att 

be besökarna fylla i enkäter. Förutom frågor om kön, ålder och sysselsättning fick besökarna 

ange vilka av bibliotekets tjänster de satte störst värde på. Utöver besöksenkäterna delades 

också personalenkäter ut, där personalen fick gissa vad besökarna skulle svara på de olika 

frågorna. På så sätt kunde man se hur personalens bild av besökarna motsvarade verkligheten. 

Intressant var här att svarsprocenten bland personalen var lägre än bland besökarna. Hela 

29 % av personalen avstod från att svara. Vissa lämnade till och med in tomma enkäter och 

visade genom detta sitt missnöje.18 

Helena Kettner har gjort en undersökning av Kungliga biblioteket, KB-besökaren. en 

användarundersökning på Kungl. biblioteket 1998.19 Syftet med den undersökningen var att 

”undersöka om den service biblioteket ger sina besökare överensstämmer med de 

förväntningar besökarna har”.20 Också här kartlades besökarna i ett första skede med hjälp av 

enkäter. På enkäten fick besökarna också anmäla intresse att i ett senare skede delta i en 

gruppintervju tillsammans med andra besökare. Så småningom bildades tre så kallade 

fokusgrupper med fyra, fem respektive nio personer. Varje grupp hade också två 

samtalsledare från biblioteket. Grupperna hade var sitt möte på 90 minuter där besökarnas 

upplevelser av biblioteket diskuterades. Samtalen föll väl ut och man kunde fånga upp 

synpunkter som inte kommer med på en kortfattad enkät. Visserligen framkom mestadels 

sådant man redan kände till från bibliotekets sida, men också detta betraktade man som 

värdefullt att få på pränt.21 

                                                                                                                                                        
16 Magnus Sundqvist (1998), Informationsförsörjningen inom riksdagen. En undersökning av ledamöternas 

informationsvanor. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Institutionen för 
kultur och biblioteks- och kulturstudier vid Uppsala universitet. 

17 Erna Roos (1989), Vem? Varför? Vad? Något om användningen av Göteborgs universitetsbibliotek . 
(Göteborgs universitetsbibliotek, rapport nr 1) Göteborg. 

18 Roos, s. 4 och 47. 
19 Helena Kettner (1998), KB-besökaren. en användarundersökning på Kungl. biblioteket 1998 . (Kungl. 

biblioteket, rapport nr 24) Stockholm. 
20 Kettner (1998), s. 11. 
21 Kettner (1998), s. 52. 
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En mycket omfattande studie av fyra högskolebibliotek genomfördes 1998.22 Biblioteken 

som ingick i undersökningen var högskolebiblioteken i Borås, Kalmar, Växjö och Örebro. 

Bakgrunden till undersökningen var den expansion av högskolorna som skedde under 1990-

talet. Man ville öka kunskapen om biblioteksanvändningen för att så bra som möjligt kunna 

tillgodose studenternas behov. Man såg det som en styrka att samtidigt undersöka flera 

bibliotek eftersom det ger möjligheten att jämföra. De enkäter som delades ut på respektive 

bibliotek liknade således till stor del varandra, men man gav även varje bibliotek möjligheten 

att fylla på med specifika frågor.23 

I början av 1990-talet gjordes vid Stockholm universitetsbibliotek en ambitiös satsning 

för att mäta bibliotekets kvalitet och för att finna metoder för detta. Man beslutade sig för att 

följa handboken Measuring academic library performance. A practical approach, skriven av 

Nancy A. Van House24. Man översatte boken till svenska och gav den titeln Mått och 

mätningar. Biblioteksservice vid universitets-, högskole- och forskningsbibliotek.25 Van 

House försöker i denna handbok ge redskap för hur man mäter effektiviteten hos universitets-, 

högskole- och forskningsbibliotek. Det handlar om att kunna mäta kvantitet och kvalitet hos 

de tjänster som utförs för biblioteksanvändarna.26 Mäts detta på ett intelligent sätt kan, enligt 

Van House, biblioteket med hjälp av resultaten avgöra om målsättningarna uppfylls och 

bestämma vad som ska prioriteras. En bra utförd mätning ger också underlag för diskussioner 

med ledningsgrupper och myndigheter.27 Van House menar att det inte behöver vara svårt att 

genomföra en användarundersökning. Samtidigt betonar hon att man måste vara medveten om 

vad man gör. Man måste känna till exempelvis svårigheten att jämföra undersökningar från 

olika bibliotek.28 

Stockholms universitetsbiblioteks tillämpning av denna handbok finns redovisad i RUT. 

Resultatmätning och utvärdering av mätmetoder, 1993.29 Detta stora projekt var lika mycket 

en utvärdering av mätmetoderna som en mätning av bibliotekets service.30 Man lyfter i 

                                                 
22 Magnus Petersson (1998), Studenten och biblioteket. en användarundersökning av fyra högskolebibliotek . 

URL: http://www.kb.se/bibsam/bidrag/projbidr/rappobhs.htm (juni 2000). 
23 Petersson (1998), s. 5 f. 
24 Nancy A. Van House (1990), Measuring academic library performance. A practical approach. Chicago. 
25 Nancy A. Van House (1994), Mått och mätningar. Biblioteksservice vid universitets-, högskole- och 

forskningsbibliotek . (Stockholms universitetsbibliotek, rapport nr 25) Stockholm. 
26 Van House (1994), s. IX. 
27 Van House (1994), s. 14. 
28 Van House (1994), s. 25 och 38. 
29 Stockholms universitetsbibliotek (1993), RUT. Resultatmätning och utvärdering av mätmetoder. 

(BIBSAM-rapport nr 6) Stockholm 
30 Ett annat projekt som syftade till att utveckla mätmetoder, och som samordnades med RUT-projektet, är 

det så kallade FUTUBI-projektet, Mats Cavalin och Jan Nilsson (1994), FUTUBI-projektet. Förstudie angående 
utvärdering av universitetsbibliotek. Slutrapport. (BIBSAM-rapport nr 9) Stockholm, s. 1. 
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rapporten fram både för- och nackdelar med Van House handbok. Samtidigt som den ger bra 

redskap menar man att dessa lätt blir föråldrade och att man därför tvingades göra ändringar 

vid tillämpningen. Man märkte också att boken speglar amerikanska förhållanden som inte 

direkt låter sig överföras.31 Viktigast med hela projektet var därför den diskussion som 

tvingades fram på biblioteket om vad bra service är och vad kvalitet egentligen är.32 

Ronald R. Powell har i artikeln The relationship of library user studies to performance 

measures gjort en genomgång av litteratur där utvärderingar av bibliotek presenteras.33 Han 

menar att det i huvudsak finns två typer av utvärderingar, ”user studies” och ”performance 

measures”. Den första typen fokuserar användarens aktivitet medan den andra fokuserar 

bibliotekets effektivitet. Powell ställer sig frågan hur dessa två typer av studier relaterar till 

varandra och menar att de hänger intimt samman. Vill man mäta hur effektivt ett bibliotek är, 

är studien av användarna en viktig del. Det är ju användningen av biblioteket som är målet 

med verksamheten. 34 

1.4 Översikt över kontakter och insamlade enkäter 

Här ges en allmän överblick över antalet användare som kontaktade biblioteket och antalet 

enkäter som samlades in. Först redovisas statistiken från den senaste undersökningen, sedan 

den från 1994. 

1.4.1 Kontakter och insamlade enkäter 2000 

Tabellerna 1.1 och 1.2 visar hur många interna respektive externa användare som kontaktade 

biblioteket och hur många enkätsvar som genererades under de fem dagar som 

undersökningen pågick. Som tidigare sagts avses med kontaktvägar alla sätt att kontakta 

biblioteket utom besök i bibliotekssalen. Hur fördelningen var mellan kontaktvägarna 

redovisas längre fram. 

 

                                                 
31 Stockholms universitetsbibliotek (1993), s. 3. 
32 Stockholms universitetsbibliotek (1993), s. 65. 
33 Ronald R. Powell (1988), The relationship of library user studies to performance measures. A review of 

the litterature (University of Illinois graduate school of library and information science, Occasional papers nr 
181) Illinois  

34 Powell (1988), s. 3 och 33 f. 
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Tabell 1.1 Kontakter och enkäter 2000, interna användare. 

 
Besök 
(antal) 

Kontaktvägar 
(antal) 

Totalt 
(antal) 

    
Kontakter som togs 74 127  201 
Genererade enkäter 44 127  171 
Personer bakom enkäterna 44 93  137 
 

 

Tabell 1.2 Kontakter och enkäter 2000, externa användare. 

 
Besök 
(antal) 

Kontaktvägar 
(antal) 

Totalt 
(antal) 

    
Kontakter som togs 320 129 449 
Genererade enkäter 231 129 360 
Personer bakom enkäterna 231 okänt okänt 
 

 

Innan svarsprocenten redovisas måste en kommentar göras om hur den räknats ut. 

Svarsprocenten avser inte andelen personer som fyllde i enkäten, då antalet personer som 

besökte biblioteket är okänt. Visserligen registrerades alla besök som gjordes av personer som 

aldrig fyllde i enkäten, men antalet personer bakom dessa besök är inte känt – vissa återkom 

utan att fylla i. Svarsprocenten ska alltså inte förstås som andelen personer som fyllde i en 

enkät, utan som andelen besök som representeras av personer som fyllde i en enkät. 

Av de 74 interna besöken gjordes 9 stycken av personer som aldrig fyllde i någon enkät, 

alltså gjordes 65 av 74 interna besök av personer som fyllde i enkäten, vilket ger 

svarsprocenten 88 %. Av de 320 externa besöken gjordes 52 av personer som aldrig fyllde i, 

här var svarsprocenten 84 % (268 av 320). Svarsprocenten var alltså hög bland båda 

grupperna, vilket i sin tur gör svarsresultaten tillförlitliga. 

För kontaktvägarna kan någon svarsprocent inte redovisas, eftersom ambitionen var att i 

undersökningen få med alla ärenden som inkom. Om svarsprocenten är lägre än 100 % beror 

det alltså på att bibliotekets personal missade att fylla i enkäter, men det kan omöjligen 

kontrolleras. 

Till statistiken över kontaktvägarna tillkommer en kategori som tagits bort i 

presentationen, nämligen återlämning av dokument. Från interna användare kom 102 

försändelser med internpost innehållande dokument som skulle återlämnas. Med den vanliga 

posten kom 67 paket från externa användare med dokument som skulle återlämnas, dessa var 

dock med få undantag dokument som hade med fjärrlån att göra. När i fortsättningen 
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beräkningar görs med enkäterna för kontaktvägar lämnas kategorin återlämning av dokument 

helt och hållet utanför. Denna kategori ingick heller inte i 1994 års undersökning. 

1.4.2 Magasinsbeställningar 

Som komplement till bilden av bibliotekets användning redovisas här de 

magasinsbeställningar som gjordes under de fem dagarna. 

 

Tabell 1.3 Inkomna magasinsbeställningar 2000. 

 Antal 
  
Interna användare 106 
Externa användare 190 
  
Totalt 296 
 

 

Statistiken som redovisas i tabell 1.3 avser samtliga beställningar, oavsett om de gjordes 

direkt i biblioteksdatabasen Hermes eller manuellt med hjälp av blanketter, och oavsett om 

det var användare eller bibliotekets personal som beställde fram.35 De uppgifter som redovisas 

längre fram om hur många besökare som beställde fram dokument kommer alltså inte utöver 

siffrorna i tabellen, utan ryms inom dessa. 

1.4.3 Kontakter och insamlade enkäter 1994 

Begreppet kontaktvägar användes inte i 1994 års undersökning, däremot redovisades besök, 

telefonkontakter och övriga kontakter åtskilda. I tabellerna 1.4 och 1.5 har telefonkontakter 

och övriga kontakter förts samman under begreppet kontaktvägar.36 

 

Tabell 1.4 Kontakter och enkäter 1994, interna användare. 

 
Besök 
(antal) 

Kontaktvägar 
(antal) 

Totalt 
(antal) 

    
Kontakter som tagits 70 107 177 
Genererade enkäter 52 107 159 
 

                                                 
35 Personalens beställningar har räknats som interna beställningar. 
36 Riksdagsbiblioteket (1994), Låntagarundersökning vid Riksdagsbiblioteket. Våren 1994, s. 9-10. Vid 

1994 års undersökning räknades beställningar i biblioteksdatabasen in bland de övriga interna kontakterna, 
eftersom dessa inte ingick i föreliggande undersökning har de här tagits bort. 
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Tabell 1.5 Kontakter och enkäter 1994, externa användare. 

 
Besök 
(antal) 

Kontaktvägar 
(antal) 

Totalt 
(antal) 

    
Kontakter som tagits 361 204 565 
Genererade enkäter 315 204 519 
 

 

Som påpekats fylldes besöksenkäten 1994 i flera gånger av vissa personer. Av 52 interna 

besöksenkäter fylldes 3 i av personer som tidigare besvarat enkäten, för de 315 externa 

enkäterna var motsvarande siffra 49.37 Slutsatser om hur användningen av biblioteket har 

förändrats sedan 1994 dras först i uppsatsens avslutande kapitel. 

1.5 Kort beskrivning av Riksdagsbiblioteket 

Innan resultaten av undersökningen redovisas ges här en kort beskrivning av 

Riksdagsbibliotekets verksamhet.38 

Riksdagsbiblioteket har sedan det öppnade 1851 alltid haft som uppgift att i första hand 

ge service till riksdagens ledamöter och tjänstemän. Dessa hade också ensamrätt på 

användningen av biblioteket fram till 1900-talets början, då forskare och allmänheten gradvis 

fick allt större tillträde. 

I den målbeskrivning som idag gäller för biblioteket ska det ”genom snabb och god 

faktaförmedling medverka till att säkerställa kvaliteten i riksdagens arbete”. Detta ska 

biblioteket göra genom att ”säkerställa” att relevanta faktaunderlag hålls tillgängliga. Men 

även om biblioteket i första hand ska ge service till riksdagens ledamöter och tjänstemän ska 

det också ”bidra till” att öka allmänhetens kunskap om riksdagen genom att informera om 

samlingarna och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Uttrycken ”säkerställa” och ”bidra 

till” är här viktiga, de visar skillnaden i bibliotekets prioritering av interna och externa 

användare. Skillnaden i prioritering tar sig högst konkreta uttryck, bland annat vad gäller 

tillgängligheten av dokument. Interna användare har naturligtvis tillgång till alla dokument, 

för de externa finns däremot olika typer av begränsningar, exempelvis får varken svensk 

juridisk litteratur eller böcker nyare än tre år lånas hem. De interna användarna har överhuvud 

taget andra möjligheter än de externa att kontakta biblioteket och få en viss tjänst utförd. 

                                                 
37 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 8. 
38 Framställningen bygger på följande dokument: Riksdagsbibliotekets måldokument ”Mål för 

Riksdagsbiblioteket”, Riksdagsbibliotekets informationsmaterial, samt Bengt Alexanderson (1996), 
Riksdagsbiblioteket. Från 1851 till våra dagar berättad i ord och bild av Bengt Alexanderson. 
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Bibliotekets samlingar rymmer ca 700 000 böcker och närmare 2000 tidskrifter. De 

områden som främst bevakas är statsvetenskap, juridik och historia. Dessutom finns 

fullständiga samlingar av bland annat svenskt riksdagstryck, svensk författningssamling och 

statliga utredningar. Andra viktiga delar av samlingen är publikationer från alla statliga 

myndigheter, parlamentshandlingar och författningssamlingar från andra länder samt 

publikationer utgivna av EU, FN och andra internationella organisationer. 

Utöver de tryckta samlingarna administrerar biblioteket en mängd databaser som 

ledamöter och tjänstemän inom riksdagen kan använda via riksdagens intranät, HelgoNät. 

Databaserna används också av personalen på biblioteket, som i arbetet utför sökningar åt 

användare inom riksdagen. I bibliotekets arbete med databaserna ingår också att undervisa 

ledamöter och tjänstemän i vilka databaser som finns och hur de används. 

Till biblioteket hör även riksdagens arkiv där handlingar från riksdagens enheter och 

organ förvaras. Nästan alla dessa handlingar är offentliga och kan beställas fram och läsas på 

biblioteket. Arkivet är beläget i bibliotekets gamla lokaler i östra riksdagshuset på 

Helgeandsholmen, biblioteket återfinns sedan 1995 i Gamla Stan ett par kvarter från 

Helgeandsholmen. Mellan riksdagens byggnader finns en gångkulvert under jord, med hjälp 

av denna kan ledamöter och tjänstemän inom riksdagen på ett enkelt sätt ta sig från 

arbetsplatserna till biblioteket. 



2. INTERNA ANVÄNDARE 

19 

2. INTERNA ANVÄNDARE 

I detta kapitel redovisas de enkätsvar som genererades av interna användare. Enkäter för 

besök respektive kontaktvägar varvas så att frågor som återfinns på båda enkäterna hålls 

samman. Först presenteras samtliga bakgrundsuppgifter, därpå de ärenden som användarna 

uträttade, och slutligen alla frågor som endast besökarna besvarade. 

Det interna bortfallet redovisas i samband med varje fråga, för uppgifter om totalt antal 

insamlade enkäter se avsnittet Översikt över kontakter och insamlade enkäter i föregående 

kapitel. Slutligen bör man känna till att svarsalternativen i vissa fall har förkortats för att 

rymmas i tabellerna, de återfinns i fullständiga versioner på enkäterna i bilaga 2. 

2.1 De interna användarnas bakgrund 

Bland interna användare fylldes bakgrundsuppgifter i för såväl besökare som för personer 

som använde kontaktvägarna, här kan alltså en jämförelse göras mellan grupperna. När 

bakgrundsuppgifterna har räknats ut har varje person tagits med endast en gång. Det innebär 

att alla 44 besöksenkäter har tagits med, dessa fylldes i endast en gång av en och samma 

person. Däremot har inte alla enkäter för kontaktvägarna tagits med, bakom de 127 kontakter 

som togs fanns 93 personer. 

2.1.1 Könsfördelning 

Till att börja med kan man konstatera att andelen kvinnor bland interna användare totalt sett 

var något större än andelen män (53 % respektive 47 %). Gör man en uppdelning mellan de 

två enkäterna ser man att andelen kvinnor var ännu större bland dem som tog kontakt via 

kontaktvägarna, medan männen var i knapp majoritet bland besökarna (tabell 2.1). 

 

Tabell 2.1 Könsfördelning bland interna användare. 

 
Besök 
(antal) 

Kontaktvägar 
(antal) 

Totalt 
(antal) 

 
Totalt (%) 

     
Kvinnor 19 54 73  53  
Män 25 39 64  47  
       
Totalt 44 93 137  100  
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2.1.2 Åldersfördelning 

Frågan om användarnas ålder begränsades till fem ålderskategorier som framgår av tabell 2.2. 

De flesta användarna hamnade under kategorierna 30-49 och 50-69 år, vilket inte är 

förvånande eftersom de täcker en stor del av den arbetsföra åldern. Slår man samman 

besökarna och personer som använde kontaktvägarna faller 43 % respektive 42 % under dessa 

kategorier. Om man istället delar upp grupperna är den största skillnaden man kan peka på att 

andelen som är mellan 20 och 29 år är relativt sett större bland besökarna. 

 

Tabell 2.2 Åldersfördelning bland interna användare. 

Ålder 
Besök 
(antal) 

Kontaktvägar 
(antal) 

Totalt 
(antal) 

 
Totalt (%) 

     
Under 20 0  0  0  0  
20-29 10  8  18  13  
30-49 18  41  59  43  
50-69 15  43  58  42  
Över 69 1  1  2  1  
         
Totalt 44  93  137  100  

Anmärkning: Att summan av alla procentsatser inte blir 100  
 beror på att de har avrundats var för sig. 

 

I undersökningen registrerades också hur länge användarna har arbetat inom riksdagen. Bland 

annat framkom att så många som 24 av de 44 besökarna har arbetat inom riksdagen högst 4 år 

(tabell 2.3). 

 

Tabell 2.3 Tid som interna användare har arbetat inom riksdagen. 

År 
Besökare 
(antal) 

Kontaktvägar 
(antal) 

Totalt 
(antal) 

 
Totalt (%) 

     
0-4 24  39  63  46  
5-9 5  24  29  21  
10-14 7  18  25  18  
15-19 3  1  4  3  
20- 5  11  16  12  
         
Totalt 44  93  137  100  
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2.1.3 Sysselsättning 

Vilka är det då inom riksdagen som använder biblioteket mest? Den indelning i 

användargrupper som gjordes inför undersökningen gjordes dels utifrån tidigare enkäter, dels 

utifrån den kunskap som finns på biblioteket om vilka som använder biblioteket mest 

frekvent. Vissa av grupperna motsvaras i verkligheten av en enhet inom riksdagen, andra 

utgörs av flera enheter som här slagits samman. Antalet personer i varje grupp varierar 

således. 

 

Tabell 2.4 Användargrupper som kontaktade biblioteket. 

Sysselsättning 
Besök 
(antal) 

Kontaktvägar 
(antal) 

Totalt 
(antal) 

 
Totalt (%) 

     
Riksdagsledamöter 1  19  20  15  
Kammarkansliet 0  5  5  4  
Utskott (inkl. EU-nämnden) 4  16  20  15  
Partikanslier 9  17  26  19  
Utredningstjänsten 14  10  24  18  
Tidningen Riksdag & Departement 2  1  3  2  
Annan enhet inom RFK 39 2  6  8  6  
Riksdagens revisorer 6  5  11  8  
Annan av riksdagens myndigheter 0  3  3  2  
Riksdagens internationella kansli 1  0  1  1  
Informationsenheten 3  11  14  10  
Annan anställning inom riksdagen 2  0  2  1  
         
Totalt 44  93  137  100  

 

 

Vad tabell 2.4 visar är hur många personer som kontaktade biblioteket från de olika 

enheterna. Det kan också vara intressant att se hur många gånger varje enhet totalt sett 

kontaktade biblioteket. Denna statistik kan dock bara ges för kontaktvägarna eftersom 

besökarna fyllde i enkäten endast en gång. Hur många gånger varje enhet kontaktade 

biblioteket via kontaktvägarna framgår av tabell 2.5. 

Av tabell 2.4 framgår att partikanslierna och Utredningstjänsten är de grupper från vilka 

flest personer kontaktade biblioteket.40 Det mest rättvisande sättet att bedöma vilka grupper 

som använder biblioteket mest bör dock vara att räkna samman alla kontakter som tagits, trots 

att besöken endast registrerades en gång per person. Gör man det kan man konstatera att de 

                                                 
39 RFK står för Riksdagens förvaltningskontor 
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största grupperna i tur och ordning är Utredningstjänsten, utskotten och partikanslierna, 

Informationsenheten och riksdagsledamöterna.41 

 

Tabell 2.5 Kontakter via kontaktvägarna bland respektive användargrupp. 

 
Sysselsättning 

Kontaktvägar 
(antal) 

  
Riksdagsledamöter 22 (19) 
Kammarkansliet 5 (5) 
Utskott (inkl. EU-nämnden) 27 (16) 
Partikanslier 18 (17) 
Utredningstjänsten 18 (10) 
Tidningen Riksdag & Departement 1 (1) 
Annan enhet inom RFK 6 (6) 
Riksdagens revisorer 5 (5) 
Annan av riksdagens myndigheter 3 (3) 
Riksdagens internationella kansli 0 (0) 
Informationsenheten 21 (11) 
Annan anställning inom riksdagen 0 (0) 
   
Totalt 126 (93) 

Anmärkning: Siffran inom parentes anger antalet personer bakom kontakterna. 

 

2.2 De interna användarnas ärenden 

2.2.1 Ärenden via kontaktvägarna 

I översikten över antalet kontakter och insamlade enkäter framgick att de interna 

kontaktvägarna användes 127 gånger, hur kontakterna var fördelade på respektive kontaktväg 

framgår av tabell 2.6. Kontakterna som där redovisas avser antalet gånger som interna 

användare tog kontakt via respektive kontaktväg för att få ett eller flera ärenden uträttade – på 

en och samma enkät kunde alltså flera ärenden registreras. Hur många ärenden som 

sammanlagt registrerades och vad ärendena gällde framgår istället av tabell 2.7. Som framgår 

av tabell 2.6 inkom inga ärenden via vanlig post eller fax och därför har dessa kategorier 

uteslutits från tabell 2.7. 

                                                                                                                                                        
40 Utredningstjänsten är en resurs i första hand för riksdagsledamöter och partikanslier, som kan ge 

Utredningstjänsten i uppdrag att utreda frågor med anknytning till riksdagsarbetet. Utredningstjänsten gör 
dessutom utredningar på eget initiativ i aktuella ämnen. 

41 Till utskotten har även EU-nämnden räknats. 
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Jämför man kontakterna via varje enskild kontaktväg med antalet besök kan man 

konstatera att besöken var flest (74 stycken). Bland kontaktvägarna registrerades flest 

kontakter via telefon (65 stycken).42 

Tabell 2.6 Kontakter via respektive kontaktväg, interna användare. 

Kontaktväg Antal Andel (%) 
   
Telefon 65  52  
E-post 42  34  
Internpost 13  10  
Vanlig post 0  0  
Fax 0  0  
Annat sätt 5  4  
     
Totalt 125  100  

 

 

Vad gäller typer av ärenden som inkom sattes överlägset flest kryss för ”Beställning/utlån av 

dokument”. Värt att notera är också att arbetet med elektroniska resurser utgör en betydande 

del av referensarbetet, som tabell 2.7 visar registrerades fler frågor om elektroniska resurser 

än om pappersdokument. 

 

Tabell 2.7 Ärenden vid respektive kontaktväg, interna användare. 

Ärende 
 
Telefon 

 
E-post 

Intern- 
post 

Annat 
sätt 

Okänd 
kontaktväg 

Totalt 
(antal) 

       
Beställn ing/utlån av dokument 23  14  3  2  0  42  
Omlån 9  4  2  0  0  15  
Upplysningar om dokument 17  1  0  1  0  19  
Hjälp finna faktauppgifter 5  5  0  1  0  11  
Vägledning i riksdagens e-resurser 7  15  0  0  0  22  
Annat ärende 10  4  8  1  2  25  
             
Totalt 71  43  13  5  2  134  
 

 

Av de ärenden som hamnade under ”Annat ärende” gällde 8 Läslistan, 6 vägledning i 

elektroniska resurser andra än riksdagens (EU:s webbsidor), 2 arkivfrågor och 2 köp av 

lagbok.43 

                                                 
42 De 5 kontakter som togs på ”Annat sätt” var besök andra än i bibliotekssalen, exempelvis besök på 

tjänsterummet. 
43 Läslistan är en nyhetslista som användare inom riksdagen kan prenumerera på och beställa ifrån. Den 

utkommer en gång i veckan och innehåller uppgifter om nyinkomna böcker och artiklar. 
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Angående ärendena som redovisas i tabell 2.7 bör påminnas att det var personalen som 

fyllde i enkäterna och därmed gjorde tolkningen av vad ärendena gällde. Gränserna mellan de 

svarsalternativ som personalen hade att välja på var inte knivskarpa, ett exempel kan illustrera 

detta. Låt säga att en användare ringde för att skaffa fram den senast utkomna boken av en 

viss författare, användaren visste inte själv vad boken hette men ville gärna låna den och få 

den skickad. Detta ärende kunde ha tolkats både som ”Upplysningar om dokument” och 

”Beställning/utlån av dokument”. Givetvis kunde flera svarsalternativ ha kryssats för, men 

poängen är att de verkliga kontakterna sällan är så avgränsade som svarsalternativen. 

2.2.2 Besökarnas ärenden 

Till besökarna ställdes inte bara frågan vilka ärenden som uträttades utan också vilket 

ändamålet var med besöket och om det fanns ärenden som inte kunde uträttas. Vilka 

svarsalternativen var och vad besökarna angav för ändamål med besöken framgår av tabell 

2.8. 

 

Tabell 2.8 Ändamål med besöken, interna besökare. 

Ändamål 
 
Antal 

Andel (%) 
(n=43) 

   
Arbete med fråga med anknytning till 
riksdagsarbetet 

29  67  

Följa utvecklingen inom visst område inom 
samhälle eller politik 

6  14  

Allmän orientering om samhälle eller politik 5  12  
Privat ändamål 6  14  
Annat ändamål 3  7  

Anmärkning: De svarande hade möjligheten att kryssa för flera alternativ, 
 summan av procentsatserna blir därför inte 100. Vad procentsatserna visar 
 är hur stor andel av de svarande som kryssade för respektive alternativ. 

 

Vad gjorde då de interna besökarna på biblioteket, vilka ärenden uträttades? Som tabell 2.9 

visar kom de interna besökarna till biblioteket främst för att beställa fram, låna eller återlämna 

dokument. Man använde även materialet i bibliotekssalen, samt tog del av personalens 

kunskap om dokumenten. Det kryss som sattes för ”Gjorde annat” preciserades så här: ”Första 

besöket, att lära känna biblioteket”. 

Frågan om det fanns några ärenden som besökarna hade för avsikt att uträtta, men som 

inte kunde uträttas, besvarades av 33 personer, 2 av dem uppgav att de hade outrättade 
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ärenden. I ena fallet handlade det om böcker som var utlånade, i andra fallet saknades ett visst 

nummer av en tidskrift som besökaren efterfrågade. 

 

Tabell 2.9 Ärenden bland interna besökare. 

Ärende 
 
Antal 

Andel (%) 
(n=43) 

   
Lånade/beställde fram 24  56  
Ordnade omlån 2  5  
Återlämnade dokument 12  28  
Sökte med personalens hjälp upplysningar om dokument 7  16  
Sökte hjälp av personalen att finna faktauppgifter 0  0  
Sökte i bibliotekets katalog (Hermes) 3  7  
Sökte i kortkatalog 0  0  
Sökte i bibliografier 0  0  
Sökte hjälp av personalen att hitta i riksdagstrycket 0  0  
Använde material i bibliotekssalen 10  23  
Läste/arbetade vid läsplats 1  2  
Arbetade med material från riksdagens arkiv 0  0  
Kopierade 1  2  
Gjorde annat 1  2  

Anmärkning: De svarande hade möjligheten att kryssa för flera alternativ, summan av 
procentsatserna blir därför inte 100. Vad procentsatserna visar är hur stor andel av de svarande 
som kryssade för respektive alternativ. 

 

2.3 Användarvanor bland interna besökare 

Till interna besökare ställdes fem frågor som på ett eller annat sätt berör deras användarvanor, 

den första av dem var hur ofta man besöker biblioteket. 

2.3.1 Besöksfrekvens 

Tabell 2.10 visar vilken besöksfrekvens de interna besökarna angav. Som framgår av tabellen 

ställdes fem svarsalternativ upp. Av siffrorna framgår att många av de interna användare som 

utnyttjar biblioteket genom att besöka det, är trogna besökare. Det bekräftades också i 

statistiken över antalet kontakter och insamlade enkäter, där det framgick att 21 återbesök 

gjordes av de 44 personer som fyllde i enkäten. 
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Tabell 2.10 Besöksfrekvens bland interna besökare. 

Besöksfrekvens Antal Andel (%) 
   
Detta är första gången 2  5  
Mindre än en gång om året 0  0  
Någon eller några gånger om året 3  7  
Minst en gång i månaden 20  47  
Minst en gång i veckan 18  42  
     
Totalt 43  100  
 

2.3.2 Kontaktfrekvens 

Nästa fråga gäller hur ofta besökarna vänder sig till biblioteket på annat sätt än att besöka det, 

det vill säga hur ofta de använder andra kontaktvägar. Så här löd frågan: 

Det finns andra sätt att kontakta biblioteket än att besöka det: telefon, e-post, internpost, ”vanlig 
post”, fax. Hur ofta kontaktar Du biblioteket på något av dessa sätt? 

Tyvärr smög sig ett fel in bland de fem svarsalternativ som ställdes upp. Det första 

alternativet skulle ha varit ”Har aldrig kontaktat biblioteket på något av dessa sätt” och inte 

som nu ”Detta är första gången”. Följden blev ett logiskt fel i frågan som helhet, eftersom 

man mycket väl kan besöka biblioteket utan att ha använt sig av kontaktvägarna. Trots felet 

angav 2 personer nämnda alternativ. För att markera felet har alternativet i tabellen satts inom 

parentes och kursiverats (tabell 2.11). 

 

Tabell 2.11Kontaktfrekvens bland interna besökare. 

Kontaktfrekvens Antal Andel (%) 
   
(Detta är första gången) (2)  (5)  
Mindre än en gång om året 1  2  
Någon eller några gånger om året 10  23  
Minst en gång i månaden 21  49  
Minst en gång i veckan 9  21  
     
Totalt 43  100  
 

 

Jämför man angiven kontaktfrekvens med besöksfrekvensen kan man se att besökarna – det 

var endast dessa som besvarade enkäten – oftare besöker biblioteket än använder 

kontaktvägarna. 
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2.3.3 Vanligaste kontaktsätt för bokbeställning 

Tanken med nästa fråga var att ta reda på vilken kontaktväg användarna väljer för att beställa 

en bok från biblioteket. Vid undersökningen framfördes befogad kritik mot frågan från en av 

de svarande. Vad som inte hade tagits med i beräkningen när frågan utformades var att 

användarna kan gå tillväga på olika sätt beroende på vilken typ av bok som ska skaffas fram. 

Exempelvis kan det vara enkelt att själv gå och hämta en bok som finns uppställd i 

bibliotekssalen, medan böcker som finns i magasin måste beställas fram vilket med fördel 

görs direkt i Hermes.44 Frågan fylldes emellertid i av 39 besökare och redovisas i tabell 2.12. 

Den exakta formuleringen av frågan var: 

Denna fråga handlar om hur Du kontaktar biblioteket. Hur går Du oftast tillväga när Du själv 
beställer en bok från biblioteket? Ange endast ett svarsalternativ och bortse från beställningar 
genom Läslistan. 

När man studerar tabell 2.12 är det viktigt att hålla i minnet att endast de som besökte 

biblioteket besvarade frågan. Hade den ställts till alla som kontaktade biblioteket de fem 

dagarna hade fördelningen antagligen blivit en annan. 45 

 

Tabell 2.12 Vanligaste sättet att beställa en bok från biblioteket bland interna besökare. 

 Antal Andel (%) 
   
Har aldrig beställt bok från biblioteket 2  5  
Skickar e-post till ”biblioteket” 1  3  
Skickar e-post till viss bibliotekarie  0  0  
Ringer bibliotekets direktlinje 65353 2  5  
Ringer en viss bibliotekarie  0  0  
Besöker biblioteket 13  33  
Beställer själv i Hermes 21  54  
Annat sätt 0  0  
     
Totalt 39  100  
 

                                                 
44 Hermes är som tidigare sagts Riksdagsbibliotekets katalog. 
45 Se avsnittet Problem med urvalet i kapitel 1 om varför urvalet inte var bredare. 
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2.3.4 Användningen av databaserna 

 

Tabell 2.13 Användning av databaser bland interna besökare. 

Frekvens Antal Andel (%) 
   
Har aldrig använt dessa 2  5  
Mindre än en gång i månaden 7  17  
Minst en gång i månaden 8  19  
Minst en gång i veckan 13  31  
Minst en gång om dagen 12  29  
     
Totalt 42  100  
 

 

Ytterligare en fråga ställdes som rör användningsfrekvensen. I detta fall gällde det de 

databaser som biblioteket handhar och som finns tillgängliga på riksdagens intranät, 

HelgoNät. Så här löd frågan: 

Biblioteket handhar en mängd databaser som finns tillgängliga på HelgoNät (nyhetshemsidan med 
TT-telegram och dagstidningar, och externa databaser som t.ex. AffärsData). Hur ofta använder 
Du någon av dessa databaser? 

Som tabell 2.13 visar används databaserna minst en gång i veckan av 60 % av besökarna, 

29 % använder dem dagligen. 

2.3.5 Kännedom om biblioteket 

Den femte av de frågor som kan sägas handla om användarvanor var på enkäten förlagd till 

slutet men redovisas ändå här. Frågan som ställdes var: 

Anser Du att Du har god eller dålig kännedom om biblioteket och dess resurser? 

Svarsalternativen och resultatet visas i tabell 2.14. Den besökare som ansåg sig ha mycket 

dålig kännedom om biblioteket gjorde vid detta tillfälle sitt första besök. Av de 4 som 

kryssade för ”Ganska dålig” hade 3 arbetat inom riksdagen mindre än 1 år, den fjärde hade 

förvånande nog varit riksdagsledamot i 18 år. 
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Tabell 2.14 Uppskattad kännedom om biblioteket bland interna besökare. 

 Antal Andel (%) 
   
Mycket god 10  24  
Ganska god 23  55  
Varken god eller dålig 4  10  
Ganska dålig 4  10  
Mycket dålig 1  2  
     
Totalt 42  100  

 

 

2.4 Synpunkter på bibliotekets verksamhet bland interna besökare 

Flera olika frågor ställdes som rör användarnas syn på bibliotekets verksamhet. Dels ombads 

de svarande att uppge vilka av bibliotekets tjänster och resurser som de värderar högst, dels 

ställdes mer öppna frågor där såväl positiv som negativ kritik kunde ges. 

2.4.1 Värdering av bibliotekets tjänster och resurser 

Till viss del kunde slutsatser ha dragits om hur besökarna värderar bibliotekets tjänster och 

resurser utifrån de ärenden som besökarna uträttade. Men det var också intressant att se hur 

besökarna faktiskt besvarade frågan. Det gav också möjligheten att bland svarsalternativen ta 

upp tjänster och resurser som inte utnyttjas vid just besök. 

De svarande ombads att kryssa i högst fem av de tjänster eller resurser som de satte störst 

värde på. När svaren sammanställdes räknades varje kryss som en poäng, hade fler än fem 

kryss satts betraktades svaret som ogiltigt.46 Hur resultatet blev framgår av tabell 2.14. Så här 

löd frågan: 

Här finner Du utan särskild ordning tjänster som biblioteket erbjuder och resurser som finns på 
biblioteket. Vilka sätter Du störst värde på? Kryssa för högst fem stycken. 

 

                                                 
46 I ett av svarsalternativen förekommer förkortningen PAKS, vilket står för Parlamentariker och 

kulturskapare, och är en kulturförening inom riksdagen. 
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Tabell 2.15 Värdering av tjänster och resurser bland interna besökare. 

Tjänst/resurs 
 
Antal 

Andel (%) 
(n=43) 

   
Tidskrifter 24  56  
Samling med riksdagstryck, SFS, SOU 15  35  
Publikationer från statliga myndigheter 19  44  
Facklitteratur inom bl.a. juridik, samhällsvetenskap 26  60  
Publikationer från EU, FN och annat internationellt 14  33  
Uppslagsverk i bibliotekssalen 11  26  
Bibliotekets arbetsmiljö 7  16  
Programverksamheten (PAKS, utställningar) 6  14  
Databaser på HelgoNät 30  70  
Läslistan 7  16  
Läsplatser 4  9  
Fackkunnig personal 26  60  
Annan tjänst/resurs 1  2  

Anmärkning: De svarande hade möjligheten att kryssa för flera alternativ, summan 
 av procentsatserna blir därför inte 100. Vad procentsatserna  visar är hur stor andel 
 av de svarande som kryssade för respektive alternativ. 

 

Det kan diskuteras om personalen ska betraktas som en resurs vid sidan om de övriga tjänster 

och resurser som radades upp, personalen är ju till stor del en förutsättning för dessa. 

Alternativet togs ändå med och fick tillsammans med facklitteraturen näst flest kryss. Den 

resurs som allra flest värderade högt var databaserna på HelgoNät. 

Det kryss som sattes för ”Annan tjänst/resurs” preciserades med orden: ”Snabb och bra 

service. Tillgänglighet”. 

2.4.2 Bibliotekets hantering av interna och externa användare 

Som sagt ställdes också mer öppna frågor om bibliotekets verksamhet, avsikten med den 

första av dem var att ta reda på om det finns någon konflikt mellan interna och externa 

användare. Frågan var följande: 

Riksdagsbiblioteket ger service till användare såväl inom som utanför riksdagen. Har Du någon 
gång uppfattat att biblioteket inte givit Dig tillräcklig service på grund av att användare utanför 
riksdagen prioriterats? 

Av 33 svarande angav 32 att de inte hade upplevt att servicen brustit på grund av att 

externa användare prioriterats. Således hade en intern besökare upplevt att servicen brustit och 

beskrivningen löd så här: ”Men servicen är bättre nu än för några år sedan”. 
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2.4.3 Vad de interna besökarna saknar på biblioteket 

Frågan om eventuella brister i bibliotekets service ställdes också mer allmänt, så att möjlighet 

fanns att ta upp alla typer av brister. Så här formulerades frågan: 

Det kan vara svårt att få ett bibliotek att täcka allas intressen och behov. Nämn något som Du 
ogillar eller saknar vid Riksdagsbiblioteket. 

Av de 15 personer som besvarade frågan uppgav 3 att de var nöjda med servicen, 12 gav 

exempel på saker som de saknar eller ogillar vid biblioteket. Synpunkterna kan grupperas på 

följande sätt. 

Luckor i bibliotekets samlingar togs upp av 7 besökare: 

• Dagstidningar saknas. 

• Nästan perfekt – kan inte komma på något – jo: materialet från statliga myndigheter är ofta 
inkomplett. 

• Har saknat en del organisationsteoretisk litteratur samt tidskriften Scandinavian Journal of 
Management. 

• Att det finns luckor i samlingar (tidskrifter, böcker, statliga publikationer som förkommit) och 
att det (ibland) tar så lång tid för nya böcker etc. att dyka upp i hyllor och databas. 

• Tryck från statliga myndigheter uppdateras dåligt. 

• Dagliga tidningar från andra länder: tex. Le Monde, El Paris, Süddeutsche Zeitung, The 
Guardian, The Times etc. 

• Bra kartor. 

Övriga saker som man saknade eller ogillade var: 

• Mer hjälp med att få hem material som inte finns på Riksdagsbiblioteket. Kontakt med 
myndigheter etc. 

• Otillräcklig öppethållning för externa besökare. Avsaknad i Hermes av Strax funktion 
”Nyförvärv”.47 

• Möjligtvis att snabbare plocka in nytt material i hyllorna (tidskrifter och statliga publikationer 
framförallt). 

• Ibland verkar det som om en alltför stor del av böckerna finns i magasin. Skulle vilja att det 
mesta fanns i bibliotekssalen. 

• Öppettiderna borde vara längre.48 

                                                 
47 Strax är bibliotekets förra katalog, det vill säga föregångaren till Hermes. 
48 Biblioteket är öppet för interna användare under kontorstid. Möjligen avser besökaren öppettiderna för 

externa användare. 
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2.4.4 Övriga synpunkter 

Enkäten avslutades med punkten ”Övriga synpunkter”, som fylldes i av 12 personer. I många 

fall gavs stort beröm till biblioteket och dess personal: 

• Riksdagsbiblioteket är ett guldkorn. God service, tillgänglighet och vacker miljö. 

• Bra! 

• Riksdagsbiblioteket är jättebra! 

• Jag får den hjälp jag behöver när jag kommer hit. Personalen är kunnig och hjälpsam. Finns 
inte det material jag söker så hjälper de till att låna från annat bibliotek eller köper in. Stort + 
till den trevliga personalen. 

• Jag brukar få jättebra service. 

• Biblioteket har mycket BRA service! 

• För det mesta får man vänligt mottagande – det tycker jag också är viktigt i ett bibliotek. 
Personalen är trevlig och hjälpsam! 

• Jag ser biblioteket som en oerhörd tillgång både arbetsmässigt och privat. 

• Fantastisk service hos kunnig och vänlig personal! 

• Mycket bra bibliotek. 

• Bra service. 

• Stämningen och arbetsmiljön är förträfflig! Personalen vänlig! Tack! 



3. EXTERNA ANVÄNDARE 

33 

3. EXTERNA ANVÄNDARE 

I detta kapitel presenteras de enkätsvar som genererades av externa användare. Liksom i 

kapitlet om interna användare tas först bakgrundsuppgifter upp, därpå de ärenden som 

användarna uträttade, och slutligen de frågor som endast besökarna besvarade. På grund av de 

externa besökarnas stora antal, redovisas inte alla svar på de öppna frågorna. Samtliga svar på 

flera av de öppna frågorna återfinns dock i bilaga 1. 

Det interna bortfallet redovisas i samband med varje fråga, för totalt antal insamlade 

enkäter se avsnittet Översikt över kontakter och insamlade enkäter i kapitel 1. 

3.1 De externa besökarnas bakgrund 

Bland externa användare registrerades bakgrundsuppgifter endast för besökare, en jämförelse 

mellan besökarna och de som använde kontaktvägarna kan här alltså inte göras. Som 

framhållits kan man dock betrakta de externa besökarna som representativa för de externa 

användarna generellt.49 

3.1.1 Köns- och åldersfördelning 

Bland de externa besökarna var kvinnorna i knapp majoritet. Av 226 svarande var 117 

kvinnor och 109 män, vilket motsvarar 52 % respektive 48 %. Tabell 3.1 visar inte bara 

könsfördelningen utan också åldersfördelningen. 

 

Tabell 3.1 Köns- och åldersfördelning bland externa besökare. 

Ålder 
Kvinnor 
(antal) 

Män 
(antal) 

Totalt 
(antal) 

 
Totalt (%) 

     
Under 20 2  0  2  1  
20-29 70  38  108  48  
30-49 34  31  65  29  
50-69 10  25  35  15  
Över 69 1  15  16  7  
         
Totalt 117  109  226  100  
 

 

                                                 
49 Se avsnittet Problem med urvalet i kapitel 1. 
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Anmärkningsvärt är att närmare hälften av de externa besökarna var mellan 20 och 29 år. Man 

kan också konstatera att kvinnorna har en lägre medelålder än männen, gruppen som är över 

69 år utgörs nästan uteslutande av män. 

3.1.2 Sysselsättning 

 

Tabell 3.2 Sysselsättning bland externa besökare. 

Sysselsättning 
 
Antal 

Andel (%) 
(n=228) 

   
Anställd vid:   
Regeringskansliet 1  0  
Departementsbibliotek 0  0  
Annat bibliotek 6  3  
Kommitté tillsatt av regeringen 1  0  
Statlig myndighet 12  5  
Kommunal myndighet 3  1  
Advokatbyrå eller motsvarande 7  3  
Tidning, radio, TV eller motsvarande 6  3  
Annan arbetsgivare 29  13  
     
Studerar inom:     
Grundskola/gymnasium 3  1  
     
Universitet/högskola: 133  58  
Varav:     
  - Samhällsvetenskapligt ämne 59  26  
  - Juridik 54  24  
  - Humanistiskt ämne 19  8  
  - Annat ämne 15  7  
     
Forskarstuderande inom:     
Samhällsvetenskapligt ämne 8  4  
Juridik 2  1  
Humanistiskt ämne 4  2  
Annat ämne 3  1  
     
Annan sysselsättning 34  15  

Anmärkning: De svarande hade möjlighet att kryssa för flera svarsalternativ, summan
 av procentsatserna blir därför inte 100. Vad procentsatserna visar är hur stor andel av
 de svarande som kryssade för respektive alternativ. Anledningen till att det totala  
 antalet kryss för alla högskoleämnen inte motsvarar antalet kryss för alternativet 
”Universitet/högskola”, är att vissa av studenterna angav fler än ett ämne. 

 

När enkäterna var insamlade och resultaten började analyseras framkom att en viss otydlighet 

fanns i frågan om de externa besökarnas sysselsättning. Besökarna ombads att uppge sin 

”huvudsakliga sysselsättning”, vad jag inte förutsåg var att många inte har en huvudsaklig 
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sysselsättning. Trots formuleringen hade många kryssat i fler än ett alternativ, hur många som 

avstod från att kryssa i flera alternativ på grund av formuleringen är omöjligt att veta. När 

frågan analyserades togs också de svar med där flera sysselsättningar angivits. 

Tabell 3.2 visar hur många personer som angav respektive sysselsättning, inte totalt antal 

besök som gjordes av personer från respektive grupp. Av de externa besökare som fyllde i 

enkäten gjordes 37 återbesök, vilka användargrupper dessa tillhörde finns ingen statistik över. 

Som tabellen visar angav 58 % att de studerar vid universitet eller högskola. Kombinerar 

man denna statistik med statistiken över åldersfördelningen visar det sig att så många som 

41 % av de externa besökarna var universitets- eller högskolestuderande mellan 20 och 29 år. 

Alternativen ”Annan arbetsgivare” och ”Annan sysselsättning” flöt i praktiken ihop, 

samma typer av sysselsättningar hade angivits vid båda kategorierna. Räknar man samman 

kategorierna var de svar som angavs flest gånger: pensionär (8), olika typer av konsulter (5), 

arbetslös/arbetssökande (5), egen företagare (4), lärare vid universitet eller högskola (4), 

anställd vid Landstinget (3). 

3.2 De externa användarnas ärenden 

3.2.1 Ärenden via kontaktvägarna 

De externa användarna tog 129 kontakter via kontaktvägarna, hur de var fördelade framgår av 

tabell 3.3. På de 129 enkäterna registrerades ett eller flera ärenden, det totala antalet ärenden 

som registrerades framgår av tabell 3.4. 

Av de 22 ärenden som registrerades som ”Annat ärende” gällde 9 stycken bibliotekets 

öppettider, bland de övriga handlade flera om krav på försenade böcker. 

 

Tabell 3.3 Kontakter via respektive kontaktväg, externa användare. 

Kontaktväg Antal Andel (%) 
   
Telefon 103  80  
E-post 16  12  
Vanlig post 2  2  
Fax 7  5  
Annat sätt 1  1  
     
Totalt 129  100  
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Tabell 3.4 Ärenden vid respektive kontaktväg, externa användare. 

Ärende 
 
Telefon 

 
E-post 

 
Post 

 
Fax 

Annat 
sätt  

 
Totalt 

       
Beställning/utlån av dokument 34  2  0  3  1  40  
Omlån 15  2  0  3  0  20  
Upplysningar om dokument 33  4  0  0  0  37  
Hjälp finna faktauppgifter 14  4  1  0  0  19  
Vägledning i riksdagens e-resurser 5  1  0  0  0  6  
Annat ärende 14  6  1  1  0  22  
             
Totalt 115  19  2  7  1  144  
 

3.2.2 Besökarnas ärenden 

Till externa besökare ställdes, liksom till interna, inte bara frågan om vilka ärenden som 

uträttades utan också vilket ändamålet var med besöket, och om det fanns ärenden som inte 

kunde uträttas. 

 

Tabell 3.5 Ändamål med besöken, externa besökare. 

Ändamål 
 
Antal 

Andel (%) 
(n=223) 

   
Hade att göra med angiven sysselsättning 172  77  
Privat ändamål 39  17  
Annat ändamål 14  6  

Anmärkning: De svarande hade möjligheten att kryssa för flera alternativ, 
 summan av procentsatserna blir därför inte 100. Vad procentsatserna visar 
 är hur stor andel av de svarande som kryssade för respektive alternativ. 

 

Avsikten med frågan om ändamålet var att ta reda på om ändamålet med besöket hade att göra 

med den angivna sysselsättningen. Det bör sägas att problemet med frågan om användarnas 

sysselsättning, där besökarna skulle ange den huvudsakliga sysselsättningen, kan ha ställt till 

problem också vid denna fråga. Hade man uppgivit mer än en sysselsättning blev frågan 

antagligen otydlig. De flesta hade emellertid besvarat frågan och svaren framgår av tabell 3.5. 

Frågan löd så här: 

Hade ändamålet med Ditt besök att göra med den sysselsättning Du ovan angivit eller var 
ändamålet ett annat? Markera ett eller flera svarsalternativ. 

Vad gjorde då de externa besökarna på biblioteket, vilka resurser tog de del av? Utöver de 

svarsalternativ som fanns för interna besökare togs här ytterligare två med: användning av 
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Internet samt betaldatabaser, det vill säga databaser som inte är fria på Internet utan som 

biblioteket betalat för att kunna tillhandahålla. 

Som tabell 3.6 visar kom besökarna framför allt för att ta del av de olika samlingarna. 

Många läste de lånade dokumenten vid läsplatserna, men det var också många som kopierade 

materialet för senare läsning. Kryssen som sattes för ”Gjorde annat” handlade bland annat om 

sightseeing, studier av bibliotekssalens golv och toalettbesök. 

 

Tabell 3.6 Ärenden bland externa besökare. 

Ärende 
 
Antal 

Andel (%) 
(n=228) 

   
Lånade/beställde fram 94  41  
Ordnade omlån 2  1  
Återlämnade dokument 24  11  
Sökte med personalens hjälp upplysningar om dokument 42  18  
Sökte hjälp av personalen att finna faktauppgifter 8  4  
Sökte i bibliotekets katalog (Hermes) 59  26  
Sökte i databas (tex. Mediearkivet, EBSCO) 25  11  
Använde Internet 38  17  
Sökte i kortkatalog 2  1  
Sökte i bibliografier 0  0  
Sökte hjälp av personalen att hitta i riksdagstrycket 10  4  
Använde material i bibliotekssalen 94  41  
Läste/arbetade vid läsplats 70  31  
Arbetade med material från riksdagens arkiv 7  3  
Kopierade 51  22  
Gjorde annat 11  5  

Anmärkning: De svarande hade möjligheten att kryssa för flera alternativ, summan av 
procentsatserna blir därför inte 100. Vad procentsatserna visar är hur stor andel av de
 svarande som kryssade för respektive alternativ. 

 

Frågan om besökarna hade för avsikt att uträtta något som inte kunde uträttas, besvarades av 

204 personer, 36 uppgav att de hade outrättade ärenden. Av de 31 beskrivningar som gavs av 

de outrättade ärendena framgår att många hade att göra med dokument som antingen inte 

fanns på Riksdagsbiblioteket, eller som inte var tillgängliga vid det aktuella tillfället.50 Här är 

ett par exempel: 

• Läsa i en tidskrift. Numret saknades. 

• Fanns ej den bok jag sökte! 

• Sökte efter förslag från kommissionen som inte fanns. 

                                                 
50 Samtliga beskrivningar återfinns i bilaga 1, s. 56. 
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• Sökte en bok som ej fanns att låna. 

• Önskad bok utlånad. 

Tidsbrist på grund av bibliotekets tidiga stängning angavs av 4 besökare som orsak till det 

outrättade ärendet, 4 andra angav att den bok de önskade fanns i magasin och att de därför 

inte kunde låna den vid det aktuella besöket. Också bibliotekets låneregler togs av flera upp 

som orsak. 

Slutligen ges här exempel från övriga beskrivningar: 

• Jag kunde inte hitta diskussionerna från USA (Senate) angående NATO:s utvidgning till 
Polen, Ungern och Tjeckien från 1998. 

• Jag kunde inte finna allt jag sökte av förarbetena till SFS 1993:100. 

• Bok var beställd från magasin men p.g.a. byte av databas eller liknande kunde boken ej 
återfinnas. 

• Kolla några propositioner från 1970-talet. 

• Hämta beställd bok. 

• Materialet var utlånat när jag kom, trots att jag ej fått besked om det då jag ringde. 

• Kopieringsmaskinen var trasig, den andra dåligt ”tryck”. 

• Hitta en borttappad artikel som jag hade fel namn på. 

3.3 Användarvanor bland externa besökare 

Frågor om användarvanor ställdes också till externa besökare. Förutom besöksfrekvens 

undersöktes vilka andra bibliotek som besökarna utnyttjar. 

3.3.1 Besöksfrekvens 

När frågan om besöksfrekvensen skulle formuleras förelåg ett problem som kommenterades 

även i 1994 års undersökning, och som hade att göra med att många besöker biblioteket 

regelbundet under en begränsad period. För den som använder biblioteket minst en gång i 

veckan under en begränsad period var det mest passande svarsalternativet i föreliggande 

undersökning ”Minst en gång i veckan”. Detta var dock inte helt adekvat, eftersom det inte 

säger något om att besöken sker regelbundet endast under viss en period. Ett svarsalternativ 

som hade gjort rättvisa åt dem som besöker biblioteket endast under en begränsad period, 

hade emellertid fått till följd att alternativen inte uteslutit varandra. Den som besöker 

biblioteket en gång i veckan under en period hade då kunnat kryssa i både ”Minst en gång i 

veckan” och ”Regelbundet under begränsad period”. När man läser tabell 3.7 ska man ha i 
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minnet att något alternativ för dem som besöker biblioteket under en begränsad period inte 

fanns med. 

Vad man heller inte ska glömma är att enkäten besvarades högst en gång av de personer 

som besökte biblioteket. Av tabellen framgår att var fjärde besökare (26 %) kom för första 

gången, det betyder inte att var fjärde besök gjordes av en förstagångsbesökare. Istället 

betyder det att 26 % av de personer som besökte biblioteket en eller flera gånger, gjorde sitt 

första besök under de fem dagarna. 

 

Tabell 3.7 Besöksfrekvens bland externa besökare. 

Besöksfrekvens Antal Andel (%) 
   
Detta är första gången 57  26  
Mindre än en gång om året 9  4  
Någon eller några gånger om året 91  41  
Minst en gång i månaden 44  20  
Minst en gång i veckan 22  10  
     
Totalt 223  100  

Anmärkning: Att summan av alla  procentsatser inte blir 100  
 beror på att de har avrundats var för sig. 

 

3.3.2 Andra bibliotek som används av externa besökare 

 

Tabell 3.8 Andra bibliotek som används av externa besökare. 

Bibliotek 
 
Antal 

Andel (%) 
(n=216) 

   
Departementsbibliotek 7  3  
Myndighetsbibliotek 14  6  
Företagsbibliotek 5  2  
Stockholms universitetsbibliotek 139  64  
Handelshögskolans bibliotek 33  15  
Kungliga biblioteket 98  45  
Stockholm stadsbibliotek 129  60  
Annat bibliotek 69  32  

Anmärkning: De svarande hade möjligheten att kryssa för flera alternativ, 
 summan av procentsatserna blir därför inte 100. Vad procentsatserna visar 
 är hur stor andel av de svarande som kryssade för respektive alternativ. 
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Tanken med nästa fråga var att ta reda på vilka andra bibliotek som används av dem som 

besöker Riksdagsbiblioteket (tabell 3.8). Av intresse var vilka bibliotek som används för 

liknande ändamål: 

Vilka andra bibliotek använder Du? Markera endast de bibliotek där ändamålen med Dina besök 
motsvarar ändamålen med besöken på Riksdagsbiblioteket. 

Med tanke på att en mycket stor andel av de externa besökarna var universitets- eller 

högskolestuderande är det inte förvånande att flest kryss sattes för Stockholms 

universitetsbibliotek. 

De bibliotek som nämndes fler än en gång under ”Annat bibliotek” var: Utrikespolitiska 

institutets bibliotek (12), Södertörns högskolas bibliotek (10), Kungliga tekniska högskolans 

bibliotek (8), Uppsala universitetsbibliotek (8), Advokatsamfundets bibliotek (3), samt 

Arbetarrörelsens bibliotek och Vitterhetsakademiens bibliotek som vardera nämndes 2 

gånger. 

3.3.3 Vad som ledde besökarna till biblioteket 

Ytterligare en fråga ställdes som på sätt och vis har med användarnas vanor att göra, nämligen 

vad som ledde besökarna till Riksdagsbiblioteket. Den exakta formuleringen var: 

Vad ledde Dig idag till Riksdagsbiblioteket, kom Du på eget initiativ eller på rekommendation 
från annan? Markera endast ett svarsalternativ. 

Avsikten var alltså att ta reda på vad som ledde besökarna till Riksdagsbiblioteket just 

denna gång. 51 Vilka svarsalternativ som ställde upp och vad resultatet blev framgår av tabell 

3.9. 

En mycket stor andel angav att de kom på eget initiativ. Möjligen var frågan otydligt 

utformad. Det kan var svårt att särskilja svarsalternativen. Även om man fått biblioteket 

rekommenderat av någon kan man göra ett besök på eget initiativ. Av de 14 som kryssade för 

”Annat” angav 4 att LIBRIS ledde dem till biblioteket, 2 fick syn på biblioteket när de gick 

förbi och passade på att göra ett besök. 

 

                                                 
51 Det hade även varit intressant att få reda på hur besökarna fått kännedom om biblioteket från början, men 

en sådan minnesfråga är svår att svara på och togs därför inte med. 
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Tabell 3.9 Vad som ledde externa besökare till biblioteket. 

 
 
Antal 

Andel (%) 
(n=228) 

   
Eget initiativ 177  78  
Rekommendation av lärare 7  3  
Rekommendation av kollega/studiekamrat 20  9  
Hänvisning från annat bibliotek 11  5  
Annat 14  6  

Anmärkning: De svarande hade möjligheten att kryssa för flera alternativ, 
 summan av procentsatserna blir därför inte 100. Vad procentsatserna visar 
 är hur stor andel av de svarande som kryssade för respektive alternativ. 

3.4 Synpunkter på bibliotekets verksamhet bland externa besökare 

De frågor som skulle fånga upp besökarnas synpunkter på bibliotekets verksamhet var för 

externa besökare desamma som för interna, förutom att ytterligare en fråga ställdes till 

externa. Utöver frågan om hur besökarna värderar biblioteket tjänster och resurser, samt de 

öppna frågorna om bibliotekets service, togs bibliotekets öppettider upp. 

3.4.1 Värdering av bibliotekets tjänster och resurser 

 

Tabell 3.10 Värdering av tjänster och resurser bland externa besökare. 

Tjänst/resurs 
 
Antal 

Andel (%) 
(n=211) 

   
Tidskrifter 69  33  
Samling med riksdagstryck, SFS, SOU 131  62  
Publikationer från statliga myndigheter 73  35  
Facklitteratur inom bl.a. juridik, samhällsvetenskap 124  59  
Publikationer från EU, FN och annat internationellt 78  37  
Uppslagsverk i bibliotekssalen 30  14  
Bibliotekets arbetsmiljö 73  35  
Databaser (Mediearkivet, EBSCO) 48  23  
Tillgång till Internet 37  18  
Kopiatorer 35  17  
Läsplatser 45  21  
Fackkunnig personal 68  32  
Annan tjänst/resurs 7  3  

Anmärkning: De svarande hade möjligheten att kryssa för flera alternativ, summan av 
procentsatserna blir därför inte 100. Vad procentsatserna visar är hur stor andel av de svarande 
som kryssade för respektive alternativ. 
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Den externa versionen av frågan om vilka tjänster och resurser som besökarna sätter störst 

värde på, såg i stort sett ut som den interna. Ett par svarsalternativ var dock utbytta, istället för 

ett par tjänster som endast interna användare kan utnyttja fanns här två andra resurser med 

bland svarsalternativen: tillgång till Internet och kopiatorer. Liksom de interna besökarna 

ombads de svarande att markera högst fem tjänster eller resurser som de sätter stort värde på. 

Svar med fler än fem kryss togs inte alls med i sammanställningen. 52 

Som tabell 3.10 visar var den resurs som flest satte stort värde på samlingen med svenskt 

riksdagstryck, svensk författningssamling och statens offentliga utredningar. Näst flest kryss 

sattes för facklitteraturen. Man bör ha i åtanke att dessa två kategorier utgör en stor del av 

bibliotekets samlingar. Men också övriga dokumentsamlingar fick många kryss, det vill säga 

publikationer från EU, FN och andra internationella organisationer, tryck från statliga 

myndigheter samt tidskrifter. Många angav arbetsmiljön som en viktig resurs och liksom 

interna besökare satte många stort värde på personalen. 

Av de 7 kryss som sattes för ”Annan tjänst/resurs” var 5 preciserade. Kaffeautomaten 

satte 2 personer stort värde på, de resterande kryssen gällde: ”Tystnad, om 

mobiltelefonförbud”, ”Att de marknadsför och visar sitt bibliotek för bibliotekarier vid 

Sveriges folkbibliotek”, ”Den tilltalande inredningen”. 

3.4.2 Öppettider 

De externa besökarna fick frågan om bibliotekets öppettider motsvarar deras önskemål. Om 

de svarade nej ombads de att ange vilken förändring som skulle vara viktigast. Eftersom 

biblioteket har starkt begränsade öppettider för externa användare var svarsresultatet i viss 

mån förutsägbart – ökade öppettider ökar givetvis tillgängligheten. Det var ändå intressant att 

se hur resultatet skulle bli, inte minst om något gemensamt förslag på förändring skulle 

framkomma. 

Av 213 svarande var 106 missnöjda och 107 nöjda med öppettiderna. Många av dem som 

svarade nej angav endast allmänt att öppettiderna borde utökas. Av dem som angav antingen 

att biblioteket borde öppna tidigare eller stänga senare tyckte överlägset flest att det borde 

stänga senare (42 stycken mot 4). Flera av de som önskade senare stängning föreslog att 

biblioteket kunde ha tisdagens öppettider ytterligare en dag, det vill säga ytterligare en dag 

med tiderna 13.00-18.00 istället för 10.00-15.00. Å andra sidan betonade 3 personer vikten av 

konsekventa öppettider.  

                                                 
52 För den exakta formuleringen av frågan se motsvarande avsnitt i kapitel 2, Värdering av bibliotekets 
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3.4.3 Bibliotekets hantering av externa och interna användare 

Frågan om en eventuell spänning mellan interna och externa besökare ställdes också till 

externa besökare. Här ställdes frågan dock från motsatt håll, det vill säga om externa besökare 

fått otillräcklig service på grund av att interna prioriterats: 

Riksdagsbiblioteket ger service till användare såväl inom som utanför riksdagen. Har Du någon 
gång uppfattat att biblioteket inte givit Dig tillräcklig service på grund av att användare inom 
riksdagen prioriterats? 

Av de 211 som besvarade frågan uppgav 22 att servicen någon gång brustit.53 De flesta 

svaren rörde de externa användarnas rättigheter på biblioteket. De begränsade rättigheterna till 

hemlån angavs 10 gånger, och de begränsade öppettiderna 7 gånger. Övriga svar som 

preciserades var: 

• Någon gång störande evenemang i biblioteket. 

• Någon gång – enstaka. 

• Material som jag skulle ha fanns ej tillgängligt och besked om hur länge materialet skulle vara 
borta kunde ej ges. 

• Öppettider + hjälp med Artikelsök. (Jag har fått beställa upp flera årgångar av veckotidskrifter 
och gå igenom den själv – och dessutom fått klagomål från personalen för detta!) 

En av dem som svarade att de inte uppfattat någon bristande service på grund av att 

interna användare prioriterats, framförde dock annan kritik: ”Däremot kan kunskaperna hos 

personalen och därmed möjlighet att få hjälp vara dåliga”. 

Fler kritiska synpunkter gavs i samband med nästa fråga. 

3.4.4 Vad de externa besökarna saknar på biblioteket 

Till externa besökare ställdes, liksom till interna, frågan om man saknar eller ogillar något vid 

biblioteket. Här görs en sammanfattning av de 53 synpunkter som gavs, i princip tas bara de 

synpunkter upp som förekom flera gånger.54 

De frågor som fanns med på enkäten överlappade till viss del varandra, kritiska 

synpunkter kunde lämnas i samband med ett flertal frågor. Många av svaren på denna fråga 

har därför redan berörts i redovisningen av tidigare frågor. Frågan var denna: 

Det kan vara svårt att få ett bibliotek att täcka allas intressen och behov. Nämn något som Du 
ogillar eller saknar vid Riksdagsbiblioteket. 

                                                                                                                                                        

tjänster och resurser. 
53 Samtliga svar återfinns i bilaga 1, s. 57. 
54 Samtliga synpunkter återfinns i bilaga 1, s. 58. 



3. EXTERNA ANVÄNDARE 

44 

De begränsade öppettiderna togs återigen upp av 11 personer. Någon gav förslaget att 

biblioteket kunde ha öppet längre även om låne- och informationsdiskens tider förblir 

desamma. Även andra typer av begränsningar berördes, bland annat att man som extern 

användare inte har möjlighet att låna hem böcker som är nyare än tre år, eller broschyrer som 

är kortare än 50 sidor. Att man måste vara bosatt i Stockholmsområdet för att överhuvud taget 

kunna låna hem material, togs också upp som något man ogillar. 

Flera personer angav att de saknade någon typ av dokument i bibliotekets samlingar. Det 

som efterfrågades var dagstidningar, fler tidskrifter och mer facklitteratur. Andra saker som 

togs upp var belysningen vid läsplatserna, magasinshämtningen som man menade borde gå 

snabbare, och kopieringsmöjligheterna som borde utökas. De kommentarer som gjordes om 

belysningen kanske kan förklara varandra – en person menade att belysning saknas medan en 

annan påpekade att det tog lång tid att upptäcka hur man tänder den. Angående 

kopieringsmaskinerna önskade man dels fler maskiner överhuvud taget, dels fler med 

”förminskningsfunktion”. Här är några exempel bland synpunkterna: 

• Ett utökat antal miljötidskrifter vore värdefullt, samt en större samling facklitteratur på 
miljöområdet. 

• Tillgängligheten borde ökas; färre böcker i magasin, fler på sal. 

• Att det är så många böcker som ej går att låna hem – ens för kortare perioder. 

• Tacksamt ifall man kunde sitta och forska i riksdagsmaterial mer än fem timmar per dag. 

• Litteratur om författning och rättsväs en i andra europeiska länder; befintlig litteratur ofta 
mycket föråldrad. 

En kritisk synpunkt som rörde personalen redovisades i föregående fråga, på frågan om 

det fanns något man saknar eller ogillar framförde två personer kritik mot personalen. Båda 

framförde stark och dessutom liknande kritik: 

• Tyvärr har jag oftast (i fyra fall av fem) blivit oengagerat och i vissa fall t.o.m. otrevligt 
bemött. På universitetet är ni (ö)kända för just denna nonchalans. Det är synd, när biblioteket 
är så vackert och välorganiserat. 

• Kanske hör denna kommentar hemma under punkt 11, men jag ifrågasätter starkt personalens 
attityd mot oss studenter! (Jag är inte den enda som klagat.) Jag upplever att de tycker vi är 
besvärliga som kommer och stör deras viktiga arbete med ”dumma” frågor. Jag undrar om 
bemötandet skulle vara annorlunda om jag inte var juridikstuderande utan hemmahörande på 
t.ex. Justitiedepartementet, och jag är ganska övertygad om att så skulle vara fallet! Nu när 
biblioteket är öppet för alla ska vi då inte få samma behandling?! 

I samband med den avslutande frågan däremot, där övriga synpunkter kunde lämnas, gav 

många stort beröm till biblioteket och dess personal. 
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3.4.5 Övriga synpunkter 

Övriga synpunkter gavs av 53 personer.55 Framför allt framhölls personalen som hjälpsam, 19 

personer berömde personalen på något sätt och ett par exempel kan vara intressanta att se: 

• Mycket kompetent och serviceinriktad personal. 

• Mycket trevlig och hjälpsam personal. 

• Har alltid träffat trevlig och hjälpsam personal de få gånger jag frågat om hjälp. 

Bibliotekets miljö berömdes av många: 

• Stockholms vackraste lokaler! 

• Otroligt trevlig miljö och atmosfär. 

Många berömde också biblioteket i dess helhet, ett par i mycket uppskattande ordalag: 

• Det klart bästa biblioteket i Stockholm för juriststuderande. 

• Stockholms bästa bibliotek – alla kategorier!! 

• Riksdagsbiblioteket är ovärderligt för oss frilansjournalister. 

• Ett fantastiskt bibliotek! Har allt jag behöver, en härlig arbetsmiljö. Mycket bra service med 
många hämtningar per dag från magasin, och vänlig personal. 

                                                 
55 Samtliga synpunkter återfinns i bilaga 1, s. 60. 



4. JÄMFÖRELSE OCH ANALYS 

46 

4. JÄMFÖRELSE OCH ANALYS 

I de två föregåenden kapitlen redovisades resultaten från den enkätundersökning som 

genomfördes vintern 2000. Framställningen hölls på en förhållandevis detaljerad nivå. I detta 

avslutande kapitel ska användningen av Riksdagsbiblioteket diskuteras mer övergripande, 

tanken är att de stora dragen i bibliotekets användning ska urskiljas. Till viss del kommer 

uppgifterna från föregående kapitel att upprepas, men de ska här inte redovisas på samma 

detaljerade sätt utan tjäna som underlag för beskrivningen. 

Interna och externa användare har tidigare behandlats helt och hållet åtskilda. Grupperna 

ska även i detta kapitel hållas isär, men de ska också jämföras så att konturerna av respektive 

grupp framgår. Diskussionen bygger dock inte bara på det som tidigare framkommit i 

uppsatsen, utöver jämförelsen mellan interna och externa användare ska en jämförelse göras 

mellan hela den föreliggande enkätundersökningen och den från 1994. I jämförelsen mellan 

de två tidpunkterna ska likheter och skillnader i bibliotekets användning analyseras. 

När så är möjligt jämförs resultatet för externa användare även med Kungliga bibliotekets 

förhållanden. Jämförelsen med Kungliga biblioteket motiveras dels med tillgången på 

undersökningsresultat, dels med att biblioteket har beröringspunkter med Riksdagsbiblioteket. 

För att bredda analysen av bibliotekets användning ska jag i detta kapitel dessutom lyfta 

in annan kunskap än den som de båda enkätundersökningarna givit. Genom att vistas på 

biblioteket under större delen av ett läsår har jag lärt mig en del om verksamheten, denna 

informella kunskap utgör ett komplement i beskrivningen av bibliotekets samlade 

användning. 

4.1 Överblick över användningen 

4.1.1 Hur interna och externa användare kontaktar biblioteket 

Till att börja med ska en jämförelse göras mellan de interna och de externa användarnas sätt 

att kontakta biblioteket. Man kan utifrån den senaste undersökningen urskilja ett tydligt 

mönster som för en utomstående – det vill säga en extern besökare – skulle vara svårt att se. 

På det hela taget är de externa användarnas kontakter koncentrerade till bibliotekssalen, 

drygt två tredjedelar (71 %) av alla externa kontakter tas genom besök. Bland interna 

användare är förhållandet det motsatta, knappt två tredjedelar (63 %) av alla deras kontakter 

tas på annat sätt än genom besök, oftast genom telefon eller e-post. 
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Om man till denna bild lägger statistiken över återlämning av dokument, som inte tagits 

med i den övriga statistiken, blir skillnaden mellan grupperna ännu större. De externa 

användarna återlämnar dokument nästan uteslutande i samband med besök, endast 

undantagsvis skickas böcker med post. De interna användarna använder sig istället till stor del 

av internposten, som nämndes i kapitel 1 registrerades 102 stycken sådana försändelser i 

samband med undersökningen. Sammantaget kan man alltså säga att de externa användarnas 

kontakter oftast tas synligt i bibliotekssalen, medan de internas till stor del tas genom 

riksdagens inre, mer osynliga kontaktvägar. 

Hur såg då kontaktmönstret ut 1994? Också då togs de flesta interna kontakterna på annat 

sätt än genom besök, medan de externa var koncentrerade till just besöken. Skillnaden har 

dock blivit större mellan grupperna sedan 1994. Statistiken visar att andelen kontakter via 

kontaktvägarna bland interna användare, i förhållande till besöken, idag är större än 1994. Det 

motsatta gäller för externa användare, vars kontakter idag i mindre utsträckning tas via 

kontaktvägarna.56 En förklaring till detta kan vara att användarna numer kan beställa fram 

material från magasin via Internet. De slipper alltså att ringa eller på annat sätt kontakta 

biblioteket innan de kommer och hämtar materialet.57 Samma mönster borde kunna urskiljas 

på andra bibliotek, men denna typ av statistik har inte tagits upp i undersökningar av andra 

bibliotek. 

4.1.2 Den totala användningen jämfört med 1994 

Antalet kontakter som togs vid de båda tidpunkterna redovisades ingående i kapitel 1. 

Statistiken har dock inte diskuterats och eventuella slutsatser har inte dragits. Kan man då 

utifrån de båda undersökningarna säga om användningen av biblioteket totalt sett har ökat 

eller minskat sedan 1994? 

Ser man enbart till antalet kontakter som registrerades i undersökningarna framgår att de 

interna användarna tog fler kontakter denna gång, medan det omvända gäller för de externa, 

som tog betydligt fler kontakter 1994 än 2000. Huruvida den totala användningen har ökat 

eller minskat är dock svårt att fastställa utifrån undersökningarna. Eftersom undersökningarna 

är gjorda endast under fem dagar, och antalet kontakter varierar från vecka till vecka, är det 

omöjligt att veta om en eventuell differens mellan undersökningarna har sin motsvarighet i 

verkligheten eller om skillnaden endast beror på en variation vid mättillfällena. Trots denna 

osäkerhet kan det vara intressant att se vad statistiken säger. 

                                                 
56 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 9-10. 
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Beträffande den interna användningen pekar flera saker på en ökning sedan 1994. 

Besöken var i det närmaste lika många vid båda tillfällena, men via kontaktvägarna togs 

denna gång 127 kontakter mot då 107 stycken. Förutsättningarna att kontakta biblioteket var 

för interna användare på flera punkter desamma 1994 som idag. Också då kunde anställda 

inom riksdagen beställa böcker direkt från egen dator, och skicka e-post till biblioteket. En 

stor förändring sedan 1994 är emellertid användningen av de databaser som biblioteket 

administrerar. Föreliggande undersökning har visat att databaserna används regelbundet av 

många interna användare.58 Lägger man detta faktum till den ökning i antalet kontakter som 

uppmätts, kan man säga att mycket tyder på att den samlade användningen bland interna 

användare har ökat – det finns utifrån de båda undersökningarna åtminstone inget som tyder 

på motsatsen. 59 

Vad gäller den externa användningen visar undersökningarna att antalet kontakter idag är 

färre än 1994, sett både till besök och övriga kontaktvägar. Här kan man dock peka på 

förändringar i förutsättningarna att använda biblioteket. Till skillnad från 1994 kan man idag 

via Internet beställa fram dokument från magasin, man kan också få information om bland 

annat bibliotekets öppettider och låneregler. Dessutom finns möjligheten att få uppgifter om 

bibliotekets bestånd genom LIBRIS Websök, föreliggande undersökning visar att användare i 

vissa fall besöker biblioteket sedan de fått uppgifter i LIBRIS. 

Ett rimligt antagande bör, som sagt, vara att användningen av Internet har lett till ett 

minskat antal kontakter från externa användare. Söker man fram böcker via Internet, och 

kanske till och med beställer fram dem från magasin, räcker det med ett enda besök för att 

hämta böckerna. Externa användare kan dessutom genom internetsökningen undvika onödiga 

besök om det visar sig att önskade böcker inte finns på biblioteket. Denna förändring gör det 

svårt att bedöma om den externa användningen idag är större eller mindre än 1994. Den 

statistik över antalet kontakter som undersökningen ger pekar på en minskning, men de 

förändrade förutsättningarna gör det svårt att dra några slutsatser. 

                                                                                                                                                        
57 Tyvärr kunde statistik för magasinsbeställningar inte göras vid tiden för undersökningen. 
58 Detta bekräftas också av den statistik som regelbundet tas ut för databaserna. Inte minst den så kallade 

”Nyhetshemsidan” med bland annat TT-telegram används av många ledamöter och tjänstemän regelbundet. 
59 Anledningen till att antal lån inte har tagits med i diskussionen, är att statistik som möjliggör en 

jämförelse mellan de aktuella perioderna inte finns tillgänglig. 
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4.2 Vilka är användarna? 

Vilka är Riksdagsbibliotekets användare? Är användargrupperna desamma som 1994? Innan 

en jämförelse görs med 1994 ska de tydligaste mönstren från den senaste undersökningen 

urskiljas. 

4.2.1 Köns- och åldersfördelning 

I stort sett använder lika många kvinnor som män Riksdagsbiblioteket. Den senaste 

undersökningen visar att 53 % av de interna användarna, och 52 % av de externa utgörs av 

kvinnor. Detta kan jämföras med förhållandet på Kungliga biblioteket där männen utgör 60 % 

och kvinnorna 40 %.60 

Tittar man närmare på den interna användargruppen kan man dock urskilja variationer 

inom gruppen. Kvinnorna använder oftare kontaktvägarna än de besöker biblioteket, männen 

gör tvärtom fler besök.61 

Skillnaden i könsfördelningen inom den interna användargruppen framkom även 1994, 

också då användes kontaktvägarna i större utsträckning av kvinnor, medan männen oftare 

besökte biblioteket. Sett till samtliga interna användare har det dock skett en förändring av 

könsfördelningen sedan 1994, andelen kvinnor har minskat från 63 % till 53 %. Bland externa 

användare tycks en förändring ha ägt rum i motsatt riktning, 1994 utgjorde männen 59 % mot 

nu 48 %.62 

Om könsfördelningen sett till hela grupperna är densamma bland interna och externa 

användare, finns dock tydliga skillnader vad gäller åldersfördelningen. De externa användarna 

har en betydligt lägre genomsnittsålder, närmare hälften är mellan 20 och 29 år. Med tanke på 

att många av de externa användarna är studenter är skillnaden i genomsnittsålder mellan 

grupperna inte förvånande. Åldersfördelningen var bland externa användare i stort sett 

densamma 1994, även då utgjorde 20-29-åringarna ungefär hälften av gruppen. 63 

För de interna användarnas åldersfördelning finns inget jämförelsematerial från 1994, 

däremot redovisades statistik över antal år som man arbetat inom riksdagen. Bilden som där 

framkom var densamma som denna gång, närmare hälften av alla interna användare har 

arbetet inom riksdagen högst 4 år, cirka 10 % har arbetet längre än 20 år.64 

                                                 
60 Kettner (1998), s. 21. 
61 Eftersom bakgrundsuppgifter vid den senaste undersökningen endast registrerades bland externa 

besökare, kan en liknande jämförelse inom den externa användargruppen inte göras. 
62 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 11. 
63 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 11. 
64 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 16-17. 
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4.2.2 Sysselsättning 

Som nämndes i beskrivningen av Riksdagsbiblioteket i kapitel 1, är biblioteket i första hand 

till för ledamöter och tjänstemän inom riksdagen. Vilka är det då inom riksdagen som 

utnyttjar bibliotekets tjänster och resurser? 

Den senaste undersökningen visar att fem grupper står för en stor del av användningen, de 

är i tur och ordning: Utredningstjänsten, utskotten, partikanslierna, Informationsenheten och 

riksdagsledamöterna. Dessa grupper var även 1994 de som använde biblioteket mest, 

ordningen var då emellertid en annan: partikanslierna, riksdagsledamöterna, utskotten, 

Utredningstjänsten och Informationsenheten. Det bör betonas att skillnaden i antalet kontakter 

var markant endast i ett fall. Partikanslierna utgjorde 1994 den överlägset största gruppen, 

antalet kontakter som togs denna gång innebär en halvering. 65 

När man studerar hur de interna användargrupperna använde biblioteket 1994 jämfört 

med idag, kan man göra vissa iakttagelser vad gäller fördelningen mellan besök och 

användningen av kontaktvägarna. I 1994 års undersökning framkom att Utredningstjänsten 

kontaktade biblioteket nästan uteslutande via kontaktvägarna, endast två besök registrerades. 

Föreliggande undersökning ger en annan bild, Utredningstjänsten tycks nu besöka biblioteket 

i lika stor utsträckning som man använder kontaktvägarna. Bland riksdagsledamöterna kan en 

motsatt rörelse iakttas, deras besök tycks ha minskat sedan 1994 samtidigt som deras 

användning av kontaktvägarna ligger på samma nivå.66 

Förändringen i antal besök i förhållande till användningen av kontaktvägarna hänger 

delvis samman med de förflyttningar som har gjorts sedan 1994. Utredningstjänsten har idag 

betydligt närmare till biblioteket, ledamöterna har däremot fått längre att gå och besöker nu 

inte biblioteket i samma utsträckning. Avståndet till biblioteket är troligen inte den enda 

orsaken till förändringen, men det kan vara en viktig faktor. 

Vad gäller externa användare av Riksdagsbiblioteket har redan sagts att universitets- och 

högskolestuderande utgör en mycket stor andel, den senaste undersökningen visar att 58 % 

tillhör nämnda grupp. Det är framför allt studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen och 

juridik som använder biblioteket. Utöver studenterna finns ett antal användargrupper som är 

betydligt mindre: forskarstuderande, anställda inom statliga myndigheter, pensionärer, 

anställda vid advokatbyråer samt journalister. Dessutom används biblioteket av andra 

bibliotek. Om man jämför de externa användarna med användarna på Kungliga biblioteket 

                                                 
65 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 11-12. 
66 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 11-12. 
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kan man iaktta vissa skillnader. På Kungliga biblioteket utgör universitets- och 

högskolestuderande 26 %. Men i gengäld är andelen doktorander större på Kungliga 

biblioteket än på Riksdagsbiblioteket, 13 % mot 8 %.67 

I stort sett utgjordes de externa användarna av samma grupper 1994, även då var cirka 

hälften universitets- eller högskolestuderande och ungefär lika många kom från de övriga 

grupper som har räknats upp. Att de övriga grupperna registrerades i båda undersökningarna 

visar att de, även om de var för sig är små grupper, använder biblioteket regelbundet.68 

I övrigt kan sägas att de interna och externa användargrupperna skiljer sig åt vad gäller 

sammansättningen. I den senaste undersökningen framkom att fler än 50 externa besökare 

gjorde sina första besök under de fem dagarna – ungefär lika många förstagångsbesökare 

registrerades 1994. De interna förstagångsbesökarna var denna gång 2 stycken, och 3 stycken 

1994.69 Skillnaden mellan grupperna är alltså inte bara stor vad gäller antalet personer som 

använder biblioteket varje vecka, den externa gruppen har en dessutom en betydligt större 

genomströmning än den interna. Detta hänger samman med antalet potentiella användare i 

respektive grupp. De potentiella interna användarna utgörs av alla som arbetar inom 

riksdagen, vilket är ungefär 1500 personer.70 De potentiella externa användarna utgörs av 

allmänheten eller, om man endast räknar de som har rätt att låna hem böcker, alla som är 

bosatta i stockholmsområdet. 

4.3 Vad gör användarna? 

Riksdagsbiblioteket är en resurs som användarna drar nytta av i arbetet eller i samband med 

studierna, enligt föreliggande undersökning är det mycket få som använder biblioteket för 

privata ändamål. Vilka tjänster och resurser utnyttjar då användarna? Till att börja med ska de 

ärenden som uträttas i samband med besök klarläggas. 

4.3.1 Besökarnas ärenden 

Användare inom riksdagen besöker biblioteket i huvudsak för att låna eller återlämna 

dokument, eller för att använda material i bibliotekssalen. Många ber också personalen om 

hjälp med dokumenten. Som tidigare sagts består samlingarna i stora drag av följande 

dokument: svenskt riksdagstryck, svensk författningssamling, statens offentliga utredningar, 

                                                 
67 Kettner (1998), s. 35 ff. 
68 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 13-16. 
69 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 21. 
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publikationer från statliga myndigheter, facklitteratur inom bland annat statsvetenskap, juridik 

och historia, publikationer från EU, FN och andra internationella organisationer samt 

tidskrifter. Givetvis finns också en referensavdelning i bibliotekssalen. Det är alltså dessa 

typer av dokument som riksdagens ledamöter och tjänstemän efterfrågar vid besöken. 

Också bland externa användare är det många som i samband med besöken lånar eller 

beställer fram dokument, använder material i bibliotekssalen, eller tar hjälp av personalen 

angående dokumenten. Men de externa besökarna tar även del av andra, och dessutom fler 

typer av resurser. Många av dessa resurser är sådana som interna användare har tillgång till 

vid arbetsplatsen inom riksdagen, och som de därför inte behöver ta del av på biblioteket. De 

resurser som många externa, men nästan inga interna, besökare utnyttjar på biblioteket är: 

kopieringsmaskiner, läsplatser, Internet samt databaser. En jämförelse mellan de externa 

besökarna och Kungliga bibliotekets besökare visar att ärendena som uträttas till stor del är de 

samma. Även på Kungliga biblioteket lånade eller återlämnade ca 40 % av besökarna 

dokument. Även när det gäller att be om hjälp i informationsdisken är siffrorna snarlika, ca 

20 % i båda fallen. 71 

Vid en jämförelse med 1994 års undersökning kan man konstatera att de interna 

besökarna då uträttade samma typ av ärenden. Också då var den största delen av ärendena 

koncentrerade till lån och återlämning av dokument. Möjligen kan man av statistiken urskilja 

en skillnad vad gäller de interna besökarnas benägenhet att fråga personalen om hjälp med 

dokumenten, den var i så fall större 1994. Det låga antal som jämförelsematerialet utgör gör 

det dock svårt att fastställa skillnaden, och i stort uträttar de interna besökarna samma typer av 

ärenden idag som 1994.72 

Vad gäller de externa besökarnas ärenden finns både likheter och skillnader jämfört med 

1994. De ärenden som uträttas av flest besökare är desamma: man lånar dokument, använder 

material i bibliotekssalen och arbetar vid läsplats. Vad som markant har förändrats är dock 

användningen av kortkataloger och bibliografier som har minskat avsevärt, föreliggande 

undersökning visar att de idag används i mycket liten utsträckning. I gengäld fanns 1994 inte 

tillgång till Internet och databaser i bibliotekssalen, dessa resurser används idag av många 

externa besökare. Slutligen kan man också bland externa besökare iaktta en minskning i 

                                                                                                                                                        
70 Till dessa räknas personer som inte formellt är anställda av riksdagen, men som ändå arbetar inom 

riksdagen och som därmed kan använda biblioteket. 
71 Kettner (1998), s. 24. 
72 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 17-18. 
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benägenheten att be personalen om hjälp. Det gäller i detta fall hjälp att hitta i riksdagstrycket. 

Man tycks idag be mindre om hjälp än 1994.73 

4.3.2 Ärenden via kontaktvägarna 

Hur används då bibliotekets övriga kontaktvägar? Den senaste undersökningen visar att den 

interna användningen av kontaktvägarna oftast har att göra med beställning av böcker eller 

andra dokument. Men också vägledningen i elektroniska resurser utgör en betydande del, 

vilket innebär en väsentlig förändring jämfört med 1994. Förändringen kan dock inte 

fastställas statistiskt, ärenden som hade att göra med elektroniska resurser registrerades inte 

på motsvarande sätt 1994. Men just detta faktum talar sitt tydliga språk: denna typ av tjänst 

utgjorde 1994 inte någon betydande del av referensarbetet. År 1994 hade ledamöterna och 

tjänstemännen inom riksdagen tillgång till en mycket liten del av de databaser som idag 

används dagligen, dessutom hade användningen av Internet inte slagit igenom. Att vägledning 

i elektroniska resurser idag utgör en märkbar del av referensarbetet, vittnar om att biblioteket 

har integrerat de nya resurserna i kärnverksamheten. 

Vad gäller den externa användningen av kontaktvägarna utgör vägledning i elektroniska 

resurser en mycket liten del. Detta kan förstås mot bakgrund av att den externa användningen 

överhuvud taget ser annorlunda ut. Interna användare har tillgång till databaser och Internet 

från sina arbetsrum inom riksdagen, när de behöver vägledning är biblioteket en av de enheter 

som man vänder sig till. Externa användare har till att börja med inte tillgång till lika många 

databaser, och behovet av hjälp är därför inte lika stort. Dessutom är det inte lika naturligt för 

externa användare att fråga just Riksdagsbiblioteket om hjälp med internetresurser. Den 

vägledning i elektroniska resurser som görs för externa användare gäller till stor del 

bibliotekets egen katalog Hermes, som finns tillgänglig på Internet. 

I övrigt använder externa användare kontaktvägarna mest för att beställa böcker eller 

andra dokument. Många ber också personalen om hjälp, antingen med specifika dokument 

eller med faktauppgifter av olika slag. 

4.4 Vad tycker användarna om biblioteket? 

Den sista övergripande frågan som ska besvaras är vad användarna tycker om 

Riksdagsbiblioteket. Såväl interna som externa besökare kom med en mängd synpunkter i den 

                                                 
73 Riksdagsbiblioteket (1994), s. 17-18. 
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senaste undersökningen. Vad ger synpunkterna för bild av användningen? Till att börja med 

ska dock användarnas rangordning av bib liotekets resurser diskuteras. 

4.4.1 Vad användarna sätter stort värde på 

Interna och externa besökare har, som framhållits, olika möjligheter att använda sig av 

bibliotekets resurser. Det är således naturligt att grupperna värderar resurserna olika. Jämför 

man vad de två grupperna sätter störst värde på ser man emellertid även likheter, båda 

grupperna sätter nämligen stort värde på bibliotekets samlingar.74 Detta förstärker den bild av 

användningen som tidigare framkommit: i mångt och mycket använder man biblioteket för att 

ta del av dess dokument. Det är i sig inte förvånande eftersom en stor del av bibliotekets 

uppgift kan sägas vara att samla dokument och hålla dem tillgängliga.75 

Ska man peka på skillnader mellan interna och externa besökare kan man konstatera att 

externa sätter större värde på en grupp dokument som i undersökningen fördes samman till en 

enda kategori: svenskt riksdagstryck, svensk författningssamling och statens offentliga 

utredningar. Dessa dokument finns inom riksdagen tillgängliga på flera olika ställen och det 

är troligen orsaken till att interna besökare inte sätter lika stort värde på dem. Bland externa 

besökare är detta den resurs som värderas allra högst, nästan lika stort värde sätter man dock 

på facklitteraturen (statsvetenskap, juridik, historia och så vidare). Vad man också värderar 

högt är publikationer från EU, FN och andra internationella organisationer, publikationer från 

statliga myndigheter, tidskrifter samt bibliotekets personal. 

Ser man till vad interna besökarna värderar högt kommer man åter till det faktum som 

berörts flera gånger: de elektroniska resurserna spelar en allt större roll i 

biblioteksanvändningen. Databaserna som finns tillgängliga på HelgoNät är den resurs som 

flest interna besökare sätter stort värde på. Utöver databaserna värderas också facklitteraturen, 

personalen och tidskrifterna högt, men också publikationer från statliga myndigheter samt 

publikationer från EU, FN och andra internationella organisationer. 

Frågan om vilka resurser som besökarna sätter stort värde på gjordes inför den senaste 

undersökningen om på ett så genomgripande sätt att jämförelser med 1994 års undersökning 

inte kan göras på ett önskvärt sätt. 

                                                 
74 Det bör återigen betonas att uppgifterna om vad de interna användarna sätter stort värde på endast bygger 

på besökarnas svar. 
75 Jämför med målformuleringen i avsnittet Kort beskrivning av Riksdagsbiblioteket i kapitel 1. 
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4.4.2 Användarnas synpunkter på bibliotekets verksamhet  

I den senaste undersökningen kunde besökarna komma med synpunkter i samband med flera 

olika frågor, här ska det samlade intryck som synpunkterna ger klarläggas. 

Interna besökare verkar på det hela taget tycka att bibliotekets service är god. De brister 

man pekar på har nästan uteslutande att göra med böcker eller andra dokument, som man 

antingen saknar eller tycker borde hanteras på ett annat sätt. Bland annat önskades en 

snabbare hantering av nya böcker. Men många av de som pekar på brister berömmer 

samtidigt biblioteket och dess personal. Att användarna pekar på luckor i samlingarna och 

samtidigt berömmer biblioteket tyder på att biblioteket är en resurs som man uppskattar, men 

som man samtidigt ställer stora krav på. Det samlade intrycket är därför att de flesta interna 

besökarna tycker att biblioteket fungerar bra och att personalen är serviceinriktad. 

Bland externa besökare är bilden inte lika enhetlig. Det är förståeligt med tanke på att 

denna grupp är större, och att externa användare inte har samma rättigheter på biblioteket. Det 

visade sig också i den senaste undersökningen att de flesta kritiska synpunkter som 

framfördes berörde de begränsade rättigheterna. Bland annat ville många ha ökade öppettider 

och större möjlighet att låna hem nytt material.  

Det framfördes i undersökningen dock även stark kritik mot personalen, två externa 

besökare menade att personalen bemöter studenter på ett icke önskvärt sätt. De menade att det 

bland studenter är en allmän uppfattning att personalen på Riksdagsbiblioteket inte ger seriös 

service till studenter. Mot dessa synpunkter står dock det beröm av personalen som 

framfördes av 19 externa besökare, många av dessa var dessutom just studenter. Man kan 

därför inte annat säga än att det samlade intrycket är att de flesta externa besökare, även vad 

gäller studenterna, tycker att bibliotekets service är god. Av synpunkterna framgår dessutom 

att biblioteket för många spelar en mycket viktig roll i arbetet eller i studierna. Slutligen är det 

många externa besökare som berömmer bibliotekets miljö, vissa kommer till och med 

uteslutande på grund av arkitekturen. 

4.5 Avslutande reflektioner 

Jag ska avslutningsvis diskutera undersökningen i relation till de andra 

användarundersökningar som togs upp i forskningsöversikten. Till att börja med kan samma 

konstaterande göras som i Kettners undersökning av Kungliga biblioteket. Mycket av det som 

framkom i undersökningen var sådant som man på biblioteket redan kände till. Men som 
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Kettner säger är det ändå värdefullt att få detta på pränt.76 Möjligen hade mer oväntade saker 

kommit fram om undersökningen inte gjorts med utgångspunkt i 1994 års studie. Då hade 

man å andra sidan inte alls kunnat jämföra resultaten. Det är svårt att bedöma om andra saker 

hade framkommit om så kallade fokusgrupper hade använts som ett komplement till 

enkäterna. Det hade i vilket fall inte hunnits med inom ramen för en magisteruppsats. 

Eftersom Riksdagsbiblioteket används på så många olika sätt skulle en fördjupad studie också 

behöva bli en studie avgränsad till en viss användargrupp. Detta skulle å andra sidan kunna 

leda till en fördjupad feedback. Man kunde tänka sig att sammanföra användare från olika 

enheter inom riksdagen för att samtala om deras erfarenheter av biblioteket. 

Ett problem som tas upp i RUT-projektets rapport är förändringen av 

biblioteksanvändningen över tid. Där upptäckte man att den handbok man följde redan blivit 

föråldrad på grund av den snabba utvecklingen i biblioteksvärlden, inte minst när det gäller 

informationsteknologin. 77 Detta är ett generellt problem med användarundersökningar av 

bibliotek. Det är mycket svårt att utforma en enkät som tar hänsyn till förändringar och som 

kan användas i flera undersökningar. Detta har som påpekats flera gånger varit ett problem 

också i denna studie. 

Detta har varit en undersökning koncentrerad till användarnas aktivitet. Det har med 

Powells termer alltså varit en ”user study” snarare än en ”performance measure”. En studie 

som mäter bibliotekets effektivitet hade krävt ett helt annat genomförande. Det hade krävt att 

större delen av personalen tagit sig tid att diskutera vilka målen är, vad bra service är och så 

vidare. Detta hade varit mycket intressant men hade aldrig kunnat göras inom ramen för en 

uppsats. Min gissning är dock att denna typ av undersökning blir allt vanligare med tiden. 

                                                 
76 Kettner (1998), s. 52. 
77 Stockholms universitetsbibliotek (1993), s. 3. 
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5. SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att visa hur användningen av Riksdagsbiblioteket ser ut år 2000, 

samt att jämföra användningen med hur den var 1994. De huvudfrågor som besvaras är vilka 

bibliotekets användare är, hur de använder biblioteket och vilka synpunkter de har på 

bibliotekets verksamhet. Riksdagsbibliotekets användare kan delas in i två grupper: ”interna” 

användare, som utgörs av riksdagens ledamöter och tjänstemän, och ”externa” användare, 

som utgörs av allmänheten. Båda dessa grupper ingår i uppsatsens kartläggning. 

Uppsatsen bygger på en enkätundersökning som genomfördes under fem dagar, vintern 

2000. I undersökningen registrerades alla kontakter som användarna tog med biblioteket. Dels 

ombads alla besökare att fylla i en besöksenkät, dels hade bibliotekets personal andra enkäter 

till hands, som de själva fyllde i när användarna kontaktade biblioteket via bibliotekets övriga 

kontaktvägar, det vill säga telefon, e-post och så vidare. En liknande enkätundersökning 

genomfördes 1994 av bibliotekets egen personal. Denna används i föreliggande uppsats som 

jämförelsematerial. 

Enkätundersökningen visade att fem grupper inom riksdagen står för en stor del av den 

interna användningen. Grupperna är i tur och ordning: Utredningstjänsten, utskotten, 

partikanslierna, Informationsenheten och riksdagsledamöterna. Dessa, och de övriga 

användarna inom riksdagen, kontaktar biblioteket främst för att ta del av dess 

dokumentsamlingar. En tredjedel av kontakterna tas genom besök, två tredjedelar av 

kontakterna tas alltså via andra kontaktvägar. En annan av bibliotekets resurser som har stor 

betydelse för den interna användningen, är de databaser som biblioteket administrerar. Dessa 

har riksdagens ledamöter och tjänstemän tillgång till via riksdagens intranät, HelgoNät. 

Beträffande de externa användarna utgörs dessa till stor del av studenter, främst inom 

samhällsvetenskapliga ämnen och juridik. Andra användargrupper är forskarstuderande, 

anställda vid statliga myndigheter, anställda vid advokatbyråer, journalister och andra 

bibliotek. Den stora andelen studenter gör att genomsnittsåldern bland externa användare är 

låg, ungefär hälften är under 30 år. Den externa användningen är, till skillnad från den interna, 

till stor del koncentrerad till besök i bibliotekssalen. Vid besöken tar man framför allt del av 

bibliotekets samlingar, inte minst riksdagstrycket, svensk författningssamling och statens 

offentliga utredningar. Många använder också läsplatserna, kopierar eller frågar personalen 

om hjälp med böcker eller andra dokument. Undersökningen visar också att tillgången till 

Internet utnyttjas av många externa besökare. 
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Vid jämförelsen med 1994 års undersökning framgår både likheter och skillnader. 

Användargrupperna är i stort sett desamma, både inom och utanför riksdagen. De skillnader 

som kan iakttas hänger i flera fall samman med de elektroniska resurser som har tillkommit 

sedan 1994. Externa besökare kan idag använda Internet samt vissa databaser från bibliotekets 

datorer. Men det är framför allt den interna användning som har förändrats av de elektroniska 

resurserna. De interna användarna har idag, från sina datorer, tillgång till en mängd databaser 

som biblioteket administrerar. Användningen av de elektroniska resurserna har också lett till 

förändringar i bibliotekspersonalens arbete. Undersökningen visar att vägledning i 

elektroniska resurser, både i databaser och i fria Internetresurser, idag utgör en märkbar del av 

bibliotekets referensarbete. 
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6. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
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Svar på öppna enkätfrågor 

Här återfinns alla svar på de fyra öppna enkätfrågor som delvis redovisades i kapitel 3. Svaren 

under respektive rubrik står inte i någon speciell ordning.78 

Outrättade ärenden bland externa besökare 

• Läsa i en tidskrift. Numret saknades. 

• Fanns ej den bok jag sökte! 

• Sökte efter förslag från kommissionen som inte fanns. 

• Boken fanns ej. 

• Australiskt modernt allmänt uppslagsverk saknas. 

• Ej tillgängligt/tillräckligt material. 

• Sökte en bok som ej fanns att låna. 

• Böcker som inte fanns. 

• Skriften kunde ej hittas. 

• Önskad bok utlånad. 

• Söka i databas – biblioteket stängde. 

• Skäl: tidsbrist. 

• Dåligt med tid. 

• Riksdagsbiblioteket stänger för tidigt! 

• Frambeställd bok hade skickats ner. 

• Låna bok, fanns i magasin. 

• Boken var magasinerad. 

• Sökte som fanns i magasin. 

• Får ej låna hem det material jag önskade. 

• Jag ville låna hem en bok med den var alltför ny. 

                                                 
78 Som tidigare påpekats har språkliga rättningar gjorts för att underlätta läsningen. 
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• Aktuella böcker fick ej lånas hem. 

• Jag kunde inte hitta diskussionerna från USA (Senate) angående NATO:s utvidgning till Polen, 
Ungern och Tjeckien från 1998. 

• Jag kunde inte finna allt jag sökte av förarbetena till SFS 1993:100. 

• Bok var beställd från magasin men p.g.a. byte av databas eller liknande kunde boken ej återfinnas. 

• Kolla några propositioner från 1970-talet. 

• Hämta beställd bok. 

• Materialet var utlånat när jag kom, trots att jag ej fått besked om det då jag ringde. 

• Låna proposition 1972:5. 

• Kopieringsmaskinen var trasig, den andra dåligt ”tryck”. 

• Statistiska uppgifter. 

• Hitta en borttappad artikel som jag hade fel namn på. 

Bibliotekets hantering av externa och interna användare 

• Man får ej låna hem nya böcker. 

• Fick ej låna bok som jag stod på kö till. 

• Öppettider. 

• Någon gång störande evenemang i biblioteket. 

• Någon gång – enstaka. 

• Juridisk litteratur kan ej lånas hem. 

• Får ej låna de böcker man vill. 

• Öppettiderna. 

• Material som jag skulle ha fanns ej tillgängligt och besked om hur länge materialet skulle vara borta 
kunde ej ges. 

• Får ej låna hem böcker som är nyutkomna + korta öppettider. 

• Möjligheten att låna hem begränsad, men kanske att längre öppettider kan motverka det. 

• Fick ej låna viss bok. 

• Vissa öppettider är förbehållna riksdagen. 

• Böcker har lånats lång tid och ockuperats av riksdagsledamöter. 

• Öppettiderna. 
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• Öppettider + hjälp med Artikelsök. (Jag har fått beställa upp flera årgångar av veckotidskrifter och gå 
igenom den själv – och dessutom fått klagomål från personalen för detta!) 

• Öppethållandet. 

• Har inte kunnat låna hem litteratur utgiven under de tre senaste åren – vilket är synd. 

• Därför att man inte har samma rättigheter att låna böcker. 

• Öppettiderna bättre för dem. 

Vad de externa besökarna saknar på biblioteket 

• Knepiga öppettider. 

• Återlämningslåda för böcker. Fler tidskrifter. 

• Inget. 

• Nej. 

• Utbudet tidskrifter kan vara bredare. 

• Ogillar att det ej är hemlån på broschyrer under 50 sidor. 

• Jag gillar det mesta. 

• Biblioteket är utmärkt, god service, problemet är den för korta öppettiden. 

• Öppettiderna behöver inte motsvara de tider låne- och infodisk har öppet. 

• Förstagångsbesökare… 

• Magasinsproblem, lång framtagningstid. 

• Man skulle få kunna låna hem 

• Tacksamt ifall man kunde sitta och forska i riksdagsmaterial mer än fem timmar per dag. 

• Inte går att låna nyare böcker – skulle räcka med 1-veckas lån. 

• Mer facklitteratur. 

• Att det är så många böcker som ej går att låna hem – ens för kortare perioder. 

• Begränsade hemlån. 

• Önskar mer juridisk facklitteratur. 

• Dyrt att kopiera som student med dålig ekonomi. 

• Bättre databas inom juridisk informationssökning borde finnas. 

• Öppettider. 

• Ett utökat antal miljötidskrifter vore värdefullt, samt en större samling facklitteratur på miljöområdet. 
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• Det tog ett tag att förstå att man som vanlig medborgare var välkommen att sitta här och använda sig 
av dessa resurser! 

• Inget. 

• Fler kopiatorer som har en förminskningsfunktion. 

• Att boken inte fanns när jag rest hit. 

• Rättsbanken. 

• Mer stockholmiana. 

• Upplever det ofta besvärligt att hemlån ej medges för litteratur yngre än tre år. 

• Fler kopiatorer med funktionen förminska! 

• Vissa vakter behöver skickas på en servicekurs! 

• Öppettiderna. 

• Att man inte får låna vissa böcker. 

• Cafeteria, rökrum. 

• Svårt att förstå hur och vad man verkligen kan hitta/söka. 

• Att låntagare inte får vara bosatt utanför Stockholmsområdet. 

• Främst saknas ändamålsenliga öppettider (för allmänheten). ”Läsplatsbåsen” är för trånga/små. 

• Dåliga öppettider. 

• Tyvärr har jag oftast (i fyra fall av fem) blivit oengagerat och i vissa fall t.o.m. otrevligt bemött. På 
universitetet är ni (ö)kända för just denna nonchalans. Det är synd, när biblioteket är så vackert och 
välorganiserat. 

• Det tog ett tag att komma på hur/var man tänder läslamporna (lysrören). ;-) 

• Öppettider. 

• Det saknas tidningar! 

• Som sagt – längre öppettider. Det tar för lång tid att beställa böcker. 

• Bra belysning vid arbetsplats saknas. 

• Möjligheten att låna viss facklitteratur. 

• Kanske hör denna kommentar hemma under punkt 11, men jag ifrågasätter starkt personalens attityd 
mot oss studenter! (Jag är inte den enda som klagat.) Jag upplever att de tycker vi är besvärliga som 
kommer och stör deras viktiga arbete med ”dumma” frågor. Jag undrar om bemötandet skulle vara 
annorlunda om jag inte var juridikstuderande utan hemmahörande på t.ex. Justitiedepartementet, och 
jag är ganska övertygad om att så skulle vara fallet! Nu när biblioteket är öppet för alla ska vi då inte 
få samma behandling?! 

• Begränsade kopieringsmöjligheter. Ofta kö. 
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• Litteratur om författning och rättsväsen i andra europeiska länder; befintlig litteratur ofta mycket 
föråldrad. 

• Saknar: äldre årgångar av statskalendern, Nordiska rådets protokoll. Detta borde finnas i anslutning 
till läsesalen. 

• Tillgängligheten borde ökas; färre böcker i magasin, fler på sal. 

• Det känns för trångt och kompakt i biblioteket. 

• Tar för lång tid att beställa fram material ur magasin. 

• Alldeles för korta öppettider. 

Övriga synpunkter 

• Mycket bra bibliotek där det mesta jag söker finns. 

• Tyst, bra och nästan allt intressant finns! 

• Jag har alltid fått mycket bra hjälp när jag har ställt frågor och sökt litteratur. 

• Mycket fin miljö! 

• Mycket bra miljö. 

• God och välskött interiör och mycket trevlig personal. 

• Bra miljö. 

• En politiker gillar alltid dessa salar, det är häftigt. 

• Vacker arkitektur. 

• Det vore önskvärt med större möjlighet till hemlån. 

• Riksdagsbiblioteket är ovärderligt för oss frilansjournalister. 

• Ett bra bibliotek. 

• Mycket trevlig personal. 

• Vacker lokal. 

• Många nya i personalen, ibland dubbla eller felaktiga besked, men personalen i övrigt mycket trevlig, 
serviceinriktad och hjälpsam. Bra med gratis klädskåp. 

• Ett fantastiskt bibliotek! Har allt jag behöver, en härlig arbetsmiljö. Mycket bra service med många 
hämtningar per dag från magasin, och vänlig personal. 

• Mycket kompetent och serviceinriktad personal. 

• Det klart bästa biblioteket i Stockholm för juriststuderande. 

• Det var lugnt och skönt här. 
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• Utmärkt att man får låna hem SOU, proppar. Mycket trivsamt, glöm dock inte längre öppettider. 

• Stockholms vackraste lokaler! 

• Mycket kunnig personal. Alltid trevliga. 

• Det är viktigt att ni bibehåller tillgången till EU:s officiella tidning, supplement S-delen, 
Anbudsinfordran inom EU-området. 

• Biblioteket är mycket trevligt. En härlig miljö och trevlig och hjälpsam personal. 

• Alla är alltid vänliga och hjälpsamma! 

• Sökdatorernas placering är oerhört oergonomisk! Datorerna borde placeras så att armarna kan vila! I 
övrigt är biblioteksmiljön oerhört välkomnande! 

• Väldigt bra bibliotek. 

• Mycket trevlig och hjälpsam personal. 

• Mycket tjänstvillig personal. 

• Mycket trevlig personal. 

• Ett bra bibliotek! 

• Vackert. Trevlig personal. 

• Har alltid träffat trevlig och hjälpsam personal de få gånger jag frågat om hjälp. 

• Stockholms bästa bibliotek – alla kategorier!! 

• Bra personal! 

• Mycket bra service m.m. 

• Bra bibliotek och duktig och serviceinriktad personal!! Dock är öppettiderna bedrövliga!! 

• Toppenbra service! Bra att kunna ringa in sin beställning per telefon. 

• Bra service, bra med komplett EU -material. 

• Bra: hjälpsam personal. 

• Trevliga lokaler! 

• Jag tycker att Riksdagsbiblioteket är det bibliotek som passar mina ändamål bäst, synd bara angående 
öppettiderna. 

• Bättre öppettider! 

• Skulle vilja få instruktioner hur datorerna ska användas. 

• Otroligt trevlig miljö och atmosfär. 

• Det mesta fungerar bra. Framtagning från magasin tar dock för lång tid. 
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• Bra låne- och beställningssystem. 

• Utmärkt bibliotek, särskilt för jurister/juridikstuderande. Trevlig personal, mycket hjälpsam 

• Trivsamt, vacker inredning. 

• Bra användning av fastigheten. 

• Nöjd. 

• Bra med gratis garderob. Trevligt i övrigt. 

• Uppskattar mycket tillgängligheten, även för privatpersoner, till litteratur etc. Som man inte finner 
eller har svårt att finna på andra bibliotek, eller som inte går att köpa. Detta är ovärderligt. 



BILAGA 2 

BILAGA 2 

Enkäter 

Här återfinns samtliga enkäter som användes i undersökning. Enkäterna är namngivna i den 

övre högra kanten. På två enkäter står ”Informationskanaler”, dessa användes för 

kontaktvägarna. Som påpekas i uppsatsens inledning gjordes besöksenkäten i två versioner för 

såväl interna som externa besökare. Skillnaden mellan versionerna är ordningen bland 

svarsalternativen för fråga 12. De alternativa sidorna återfinns efter respektive besöksenkät. 



Interna, informationskanaler 

Användarens namn:................................................................................................................................. 
 

Enkätundersökning 2000 

Enkäten fylls i av bibliotekets personal när en intern användare kontaktar biblioteket. Punkterna 3-6 
fylls i så långt det är möjligt, jag kompletterar dem i efterhand. Glöm inte att notera användarens 
namn längst ned!     / Mattias 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Hur tog användaren kontakt? 
 
 
 
 
 
 
2. Vad gällde ärendet? Markera ett 
 eller flera svarsalternativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kön: 
 
 
4. Ålder: 
 
 
 
 
 
5. Sysselsättning: 
  Användaren är: 
 
  Användaren är anställd vid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Antal år inom riksdagen: 

q Telefon 
q E-post 
q Internpost 
q ”Vanlig post” 
q Fax 
q Annat sätt:________________________________ 
 
q Beställning/utlån av dokument 
q Omlån 
q Återlämning av dokument 
q Upplysningar om böcker, artiklar eller andra 
 dokument 
q Hjälp att finna faktauppgifter 
q Vägledning i riksdagens resurser på Internet eller 
 HelgoNät (Hermes, Rixlex, nyhetshemsidan etc.) 
q Annat ärende:______________________________ 
 
q Kvinna 
q Man 
 
q Under 20 år 
q 20-29 år 
q 30-49 år 
q 50-69 år 
q Över 69 år 
 
 
q Riksdagsledamot 
 
q Kammarkansliet 
q Utskott:_________________________________ 
q Partikansli:______________________________ 
q Riksdagens utredningstjänst 
q Tidningen R&D 
q Annan enhet inom RFK:____________________ 
q Riksdagens revisorer 
q Annan av riksdagens myndigheter:____________ 
q Riksdagens internationella kansli 
q Informationsenheten 
q Annan anställning inom riksdagen:____________ 
 
q Som riksdagsledamot:_____ år 
q Som anställd:_____ år 



Interna besökare 

 

Enkätundersökning 2000 

Riksdagsbiblioteket vill med denna undersökning utvärdera verksamheten. Vi vill bl.a. ta reda på 
vilka som använder biblioteket och vilka synpunkter som finns. Din medverkan är av stort värde för 
oss. Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt. Undersökningen görs inom ramen för en 
magisteruppsats på bibliotekarieutbildningen vid Uppsala Universitet. 
 Tack på förhand! / Margareta Brundin, Överbibliotekarie 
    Mattias Lorentzi, Student 
 
Du som tidigare fyllt i enkäten: sätt ett kryss nedan och besvara endast fråga 6. 
Du som är bud för annan: sätt endast ett kryss nedan. 
 
Jag har tidigare besvarat enkäten: q 
Jag är här som bud: q 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Kön: 
 
 
2. Ålder: 
 
 
 
 
 
3. Sysselsättning: 
 
  Jag är: 
 
  Jag är anställd vid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Antal år inom riksdagen: 
 
 
 
5. Vad var ändamålet med dagens besök? 
 Ange ett eller flera svarsalternativ. 
 
 
 
 
 

q Kvinna 
q Man 
 
q Under 20 år 
q 20-29 år 
q 30-49 år 
q 50-69 år 
q Över 69 år 
 
 
 
q Riksdagsledamot 
 
q Kammarkansliet 
q Utskott:_________________________________ 
q Partikansli:______________________________ 
q Riksdagens utredningstjänst 
q Tidningen R&D 
q Annan enhet inom RFK:____________________ 
q Riksdagens revisorer 
q Annan av riksdagens myndigheter:____________ 
q Riksdagens internationella kansli 
q Informationsenheten 
q Annan anställning inom riksdagen:____________ 
 
q Som riksdagsledamot:_____ år 
q Som anställd:_____ år 
 
 
q Arbete med en viss fråga med anknytning till 
 riksdagsarbetet 
q Att följa utvecklingen inom ett visst område 
 inom samhälle eller politik 
q Allmän orientering om samhälle eller politik 
q Privat ändamål 
q Annat ändamål:___________________________ 
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6. Vad gjorde Du på biblioteket vid 
 detta besök? Ange ett eller flera 
 svarsalternativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Fanns det något ärende som Du hade 
 för avsikt att uträtta, men som inte 
 kunde uträttas vid dagens besök? 
 
 
 
 
 
8 Hur ofta besöker Du detta bibliotek? 
 
 
 
 
 
 
9. Det finns andra sätt att kontakta 
 biblioteket än att besöka det: telefon, 
 e-post, internpost, ”vanlig post”, fax. 
 Hur ofta kontaktar Du biblioteket på 
 något av dessa sätt? 
 
 
10. Denna fråga handlar om hur Du 
 kontaktar biblioteket. Hur går Du 
 oftast tillväga när Du själv beställer 
 en bok från biblioteket? Ange endast 
 ett svarsalternativ och bortse från 
 beställningar genom Läslistan. 
 
 
 
 
 
 

q Lånade/beställde fram 
q Ordnade omlån 
q Återlämnade böcker eller andra dokument 
q Sökte med personalens hjälp upplysningar om 
 böcker, artiklar eller andra dokument 
q Sökte hjälp av personalen att finna faktauppgifter 
q Sökte i bibliotekets katalog (Hermes) 
q Sökte i kortkatalog 
q Sökte i bibliografier 
q Sökte hjälp av personalen att hitta i 
 riksdagstrycket 
q Använde material i bibliotekssalen (böcker, 
 tidskrifter etc.) 
q Läste/arbetade vid läsplats 
q Arbetade med material från riksdagens arkiv 
q Kopierade 
q Gjorde annat:_____________________________ 
 
 
q Ja 
q Nej 
 
Om ja, ange vad och varför: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
q Detta är första gången 
q Mindre än en gång om året 
q Någon eller några gånger om året 
q Minst en gång i månaden 
q Minst en gång i veckan 
 
 
q Detta är första gången 
q Mindre än en gång om året 
q Någon eller några gånger om året 
q Minst en gång i månaden 
q Minst en gång i veckan 
 
 
q Har aldrig beställt en bok från biblioteket 
q Skickar e-post till ”biblioteket” 
q Skickar e-post till en viss bibliotekarie 
q Ringer bibliotekets direktlinje 65353 
q Ringer en viss bibliotekarie 
q Besöker biblioteket 
q Beställer själv i bibliotekets katalog från egen 
 dator 
q Annat sätt:_______________________________ 
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11. Biblioteket handhar en mängd 
 databaser som finns tillgängliga på 
 HelgoNät (nyhetshemsidan med TT-
 telegram och dagstidningar, och 
 externa databaser som t.ex. 
 AffärsData). Hur ofta använder Du 
 någon av dessa databaser? 
 
12. Här finner Du utan särskild ordning 
 tjänster som biblioteket erbjuder och 
 resurser som finns på biblioteket. 
 Vilka sätter Du störst värde på? Kryssa 
 för högst fem stycken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Riksdagsbiblioteket ger service till 
 användare såväl inom som utanför 
 riksdagen. Har Du någon gång 
 uppfattat att biblioteket inte givit 
 Dig tillräcklig service på grund av 
 att användare utanför riksdagen 
 prioriterats? 
 
14. Anser Du att Du har god eller dålig 
 kännedom om biblioteket och dess 
 resurser? 
 
 
 
15. Det kan vara svårt att få ett bibliotek 
 att täcka allas intressen och behov. 
 Nämn något som Du ogillar eller 
 saknar vid Riksdagsbiblioteket. 
 
16. Övriga synpunkter: 
 
 

q Har aldrig använt dessa 
q Mindre än en gång i månaden 
q Minst en gång i månaden 
q Minst en gång i veckan 
q Minst en gång om dagen 
 
 
 
q Tidskrifter 
q Samling med svenskt riksdagstryck, svensk 
 författningssamling och statliga utredningar 
q Publikationer från statliga myndigheter 
q Facklitteratur inom bl.a. juridik, 
 samhällsvetenskap och historia 
q Publikationer från EU, FN och andra 
 internationella organisationer, samt utländskt 
 parlamentstryck 
q Uppslagsverk och handböcker i bibliotekssalen 
q Bibliotekets arbetsmiljö 
q Programverksamheten (frukostmöten med 
 PAKS, soaréer, utställningar) 
q Databaser på HelgoNät (nyhetshemsidan med 
 TT-telegram och dagstidningar, och externa 
 databaser som t.ex. AffärsData) 
q Läslistan, som man kan prenumerera på och 
 beställa ifrån 
q Läsplatser 
q Fackkunnig personal 
q Annan tjänst/resurs:________________________ 
 
 
q Ja 
q Nej 
 
Om ja, beskriv hur: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
q Mycket god 
q Ganska god 
q Varken god eller dålig 
q Ganska dålig 
q Mycket dålig 
 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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11. Biblioteket handhar en mängd 
 databaser som finns tillgängliga på 
 HelgoNät (nyhetshemsidan med TT-
 telegram och dagstidningar, och 
 externa databaser som t.ex. 
 AffärsData). Hur ofta använder Du 
 någon av dessa databaser? 
 
12. Här finner Du utan särskild ordning 
 tjänster som biblioteket erbjuder och 
 resurser som finns på biblioteket. 
 Vilka sätter Du störst värde på? Kryssa 
 för högst fem stycken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Riksdagsbiblioteket ger service till 
 användare såväl inom som utanför 
 riksdagen. Har Du någon gång 
 uppfattat att biblioteket inte givit 
 Dig tillräcklig service på grund av 
 att användare utanför riksdagen 
 prioriterats? 
 
14. Anser Du att Du har god eller dålig 
 kännedom om biblioteket och dess 
 resurser? 
 
 
 
15. Det kan vara svårt att få ett bibliotek 
 att täcka allas intressen och behov. 
 Nämn något som Du ogillar eller 
 saknar vid Riksdagsbiblioteket. 
 
16. Övriga synpunkter: 

q Har aldrig använt dessa 
q Mindre än en gång i månaden 
q Minst en gång i månaden 
q Minst en gång i veckan 
q Minst en gång om dagen 
 
 
 
q Bibliotekets arbetsmiljö 
q Programverksamheten (frukostmöten med 
 PAKS, soaréer, utställningar) 
q Databaser på HelgoNät (nyhetshemsidan med 
 TT-telegram och dagstidningar, och externa 
 databaser som t.ex. AffärsData) 
q Läslistan, som man kan prenumerera på och 
 beställa ifrån 
q Läsplatser 
q Fackkunnig personal 
q Tidskrifter 
q Samling med svenskt riksdagstryck, svensk 
 författningssamling och statliga utredningar 
q Publikationer från statliga myndigheter 
q Facklitteratur inom bl.a. juridik, 
 samhällsvetenskap och historia 
q Publikationer från EU, FN och andra 
 internationella organisationer, samt utländskt 
 parlamentstryck 
q Uppslagsverk och handböcker i bibliotekssalen 
q Annan tjänst/resurs:________________________ 
 
 
q Ja 
q Nej 
 
Om ja, beskriv hur: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
q Mycket god 
q Ganska god 
q Varken god eller dålig 
q Ganska dålig 
q Mycket dålig 
 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 



Externa, informationskanaler 

 

Enkätundersökning 2000 

Enkäten fylls i av bibliotekets personal när en extern användare kontaktar biblioteket. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Hur tog användaren kontakt? 
 
 
 
 
 
2. Vad gällde ärendet? Markera ett 
 eller flera svarsalternativ. 
 

q Telefon 
q E-post 
q ”Vanlig post” 
q Fax 
q Annat sätt:_______________________________ 
 
q Beställning/utlån av dokument 
q Omlån 
q Återlämning av dokument 
q Upplysningar om böcker, artiklar eller andra 
 dokument 
q Hjälp att finna faktauppgifter 
q Vägledning i riksdagens resurser på Internet 
 (Hermes, Rixlex, etc.) 
q Annat ärende:_____________________________ 

 



Externa besökare 

 

Enkätundersökning 2000 

Riksdagsbiblioteket vill med denna undersökning utvärdera verksamheten. Vi vill bl.a. ta reda på 
vilka som använder biblioteket och vilka synpunkter som finns. Din medverkan är av stort värde för 
oss. Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt. Undersökningen görs inom ramen för en 
magisteruppsats på bibliotekarieutbildningen vid Uppsala Universitet. 
 Tack på förhand! / Margareta Brundin, Överbibliotekarie 
    Mattias Lorentzi, Student 
 
Du som tidigare fyllt i enkäten: sätt ett kryss nedan och besvara endast fråga 5. 
Du som är bud för annan: sätt endast ett kryss nedan. 
 
Jag har tidigare besvarat enkäten: q 
Jag är här som bud: q 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Kön: 
 
 
2. Ålder: 
 
 
 
 
 
3. Vilken är Din huvudsakliga 
 sysselsättning? 
 
  Jag är anställd vid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jag studerar vid: 
 
 
 
 
 
 
  Jag är forskarstuderande vid 
  universitet/högskola inom: 
 
 
 
  Jag har annan sysselsättning: 

q Kvinna 
q Man 
 
q Under 20 år 
q 20-29 år 
q 30-49 år 
q 50-69 år 
q Över 69 år 
 
 
 
 
q Regeringskansliet, vid följade 
 departement:______________________________ 
q Departementsbibliotek 
q Annat bibliotek:____________________________ 
q Kommitté tillsatt av regeringen 
q Statlig myndighet 
q Kommunal myndighet 
q Advokatbyrå eller motsvarande 
q Tidning, radio, TV eller motsvarande 
q Annan arbetsgivare:_________________________ 
 
q Grundskola/gymnasium 
q Universitet/högskola, nämligen: 
 q Samhällsvetenskapligt ämne 
 q Juridik 
 q Humanistiskt ämne 
 q Annat ämne:____________________________ 
 
q Samhällsvetenskapligt ämne 
q Juridik 
q Humanistiskt ämne 
q Annat ämne:_______________________________ 
 
q _________________________________________ 
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4. Hade ändamålet med Ditt besök att 
 göra med den sysselsättning Du ovan 
 angivit eller var ändamålet ett annat? 
 Markera ett eller flera svarsalternativ. 
 
 
5. Vad gjorde Du på biblioteket vid 
 detta besök? Markera ett eller flera 
 svarsalternativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Fanns det något ärende som Du hade 
 för avsikt att uträtta, men som inte 
 kunde uträttas vid dagens besök? 
 
 
 
 
 
7. Hur ofta besöker Du detta bibliotek? 
 
 
 
 
 
 
8. Vilka andra bibliotek använder Du? 
 Markera endast de bibliotek där 
 ändamålen med Dina besök motsvarar 
 ändamålen med besöken på 
 Riksdagsbiblioteket. 
 
 
 
 
 

q Ändamålet hade att göra med den sysselsättning 
 jag ovan angivit  
q Privat ändamål 
q Annat ändamål:____________________________ 
 
 
q Lånade/beställde fram 
q Ordnade omlån 
q Återlämnade böcker eller andra dokument 
q Sökte med personalens hjälp upplysningar om 
 böcker, artiklar eller andra dokument 
q Sökte hjälp av personalen att finna faktauppgifter 
q Sökte i bibliotekets katalog (Hermes) 
q Sökte i databas (t.ex. Mediearkivet, Artikelsök, 
 EBSCO eller CD-ROM) 
q Använde Internet 
q Sökte i kortkatalog 
q Sökte i bibliografier 
q Sökte hjälp av personalen att hitta i 
 riksdagstrycket 
q Använde material i bibliotekssalen (böcker, 
 tidskrifter etc.) 
q Läste/arbetade vid läsplats 
q Arbetade med material från riksdagens arkiv 
q Kopierade 
q Gjorde annat:______________________________ 
 
 
q Ja 
q Nej 
 
Om ja, ange vad och varför: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
q Detta är första gången 
q Mindre än en gång om året 
q Någon eller några gånger om året 
q Minst en gång i månaden 
q Minst en gång i veckan 
 
 
q Departementsbibliotek 
q Myndighetsbibliotek 
q Företagsbibliotek 
q Stockholms universitetsbibliotek 
q Handelshögskolans bibliotek 
q Kungliga biblioteket 
q Stockholms stadsbibliotek med filialer 
q Annat bibliotek:____________________________ 
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9. Vad ledde Dig idag till Riksdags- 
 biblioteket, kom Du på eget initiativ 
 eller på rekommendation från annan? 
 Markera endast ett svarsalternativ. 
 
 
10. Motsvarar bibliotekets öppettider Dina 
 önskemål? 
 
 
 
 
 
 
11. Riksdagsbiblioteket ger service till 
 användare såväl inom som utanför 
 riksdagen. Har Du någon gång 
 uppfattat att biblioteket inte givit 
 Dig tillräcklig service på grund av att 
 användare inom riksdagen prioriterats? 
 
 
12. Här finner Du utan särskild ordning 
 tjänster som biblioteket erbjuder och 
 resurser som finns på biblioteket. 
 Vilka sätter Du störst värde på? Kryssa 
 för högst fem stycken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Det kan vara svårt att få ett bibliotek 
 att täcka allas intressen och behov. 
 Nämn något som Du ogillar eller 
 saknar vid Riksdagsbiblioteket. 
 
 
14. Övriga synpunkter: 

q Eget initiativ 
q Rekommendation av lärare 
q Rekommendation av kollega/studiekamrat 
q Hänvisning från annat bibliotek 
q Annat:__________________________________ 
 
q Ja 
q Nej 
 
Om nej, vilken ändring skulle vara viktigast? 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
q Ja 
q Nej 
 
Om ja, beskriv hur: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
q Tidskrifter 
q Samling med svenskt riksdagstryck, svensk 
 författningssamling och statliga utredningar 
q Publikationer från statliga myndigheter 
q Facklitteratur inom bl.a. juridik, samhällsvetenskap 
 och historia 
q Publikationer från EU, FN och andra 
 internationella organisationer, samt utländskt 
 parlamentstryck 
q Uppslagsverk och handböcker i bibliotekssalen 
q Bibliotekets arbetsmiljö 
q Databaser (t.ex. Mediearkivet, Artikelsök, EBSCO 
 och CD-ROM) 
q Tillgång till Internet 
q Kopiatorer 
q Läsplatser 
q Fackkunnig personal 
q Annan tjänst/resurs:________________________ 
 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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9. Vad ledde Dig idag till Riksdags- 
 biblioteket, kom Du på eget initiativ 
 eller på rekommendation från annan? 
 Markera endast ett svarsalternativ. 
 
 
10. Motsvarar bibliotekets öppettider Dina 
 önskemål? 
 
 
 
 
 
 
11. Riksdagsbiblioteket ger service till 
 användare såväl inom som utanför 
 riksdagen. Har Du någon gång 
 uppfattat att biblioteket inte givit 
 Dig tillräcklig service på grund av att 
 användare inom riksdagen prioriterats? 
 
 
12. Här finner Du utan särskild ordning 
 tjänster som biblioteket erbjuder och 
 resurser som finns på biblioteket. 
 Vilka sätter Du störst värde på? Kryssa 
 för högst fem stycken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Det kan vara svårt att få ett bibliotek 
 att täcka allas intressen och behov. 
 Nämn något som Du ogillar eller 
 saknar vid Riksdagsbiblioteket. 
 
 
14. Övriga synpunkter: 

q Eget initiativ 
q Rekommendation av lärare 
q Rekommendation av kollega/studiekamrat 
q Hänvisning från annat bibliotek 
q Annat:__________________________________ 
 
q Ja 
q Nej 
 
Om nej, vilken ändring skulle vara viktigast? 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
q Ja 
q Nej 
 
Om ja, beskriv hur: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
q Bibliotekets arbetsmiljö 
q Databaser (t.ex. Mediearkivet, Artikelsök, EBSCO 
 och CD-ROM) 
q Tillgång till Internet 
q Kopiatorer 
q Läsplatser 
q Fackkunnig personal 
q Tidskrifter 
q Samling med svenskt riksdagstryck, svensk 
 författningssamling och statliga utredningar 
q Publikationer från statliga myndigheter 
q Facklitteratur inom bl.a. juridik, samhällsvetenskap 
 och historia 
q Publikationer från EU, FN och andra 
 internationella organisationer, samt utländskt 
 parlamentstryck 
q Uppslagsverk och handböcker i bibliotekssalen 
q Annan tjänst/resurs:________________________ 
 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 


