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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är, att utvärdera bibliotekariernas integrering av webbresurser vid Umeå 

stadsbiblioteks informationsdisk. Jag har valt att använda mig av två kvalitativa metoder i 

form av observationer av referenssamtal och intervjuer av sju bibliotekarier som arbetar vid 

disken. Utvärderingsfrågorna, som ligger till grund för min uppsats, är på vilket sätt 

webbresurserna används i referenssamtalet, hur bibliotekarierna informeras och utbildas på 

nya och befintliga resurser samt hur webbresurserna marknadsförs mot användarna.  

Som grund för min bedömning har jag använt mig av bibliotekslagen (1996:1596), 

Unescos folkbiblioteksmanifest och de rekommendationer, som Svensk biblioteksförening har 

ställt upp. 

Utifrån mina observationer och bibliotekariernas utsagor har jag kommit till vissa 

slutsatser, som kortfattat kommer att redogöras för här. Webbresurserna är relativt osynliga i 

biblioteksrummet och behöver lyftas fram och marknadsföras på ett målmedvetet sätt. Vidare 

bör omkringliggande system underlättas för att avlasta referensdisken med rutinmässiga 

ickereferensfrågor och på så sätt skapa tid för referensfrågor. Detta kan ske genom ett enklare 

datorbokningssystem och en dator enbart till det samt andra sätt att betala för utskrifter och 

kopior än idag. Bibliotekarierna ser positivt på införandet av användarutbildning och de 

kommer inom kort att skapa en drop-inhörna, dit användare kan vända sig.  

Webbresurserna är komplexa och det finns behov av kontinuerligt fortbildningsarbete, 

där tid avsätts så att bibliotekarierna kan upprätthålla sin kompetens. För att underlätta för 

bibliotekarierna, att visa resurserna för användarna kan specifika datorer för webbresurser 

underlätta, som placeras på lugna platser i biblioteket. Med möjlighet att spara ner dokument 

till USB-minnen och större arbetsyta kan användarnas möjlighet, att sitta och arbeta med 

webbresurserna öka.  
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1. Inledning 
För mig är referenssamtalet, eller referensintervjun som är den vedertagna termen, en mycket 

viktig del i bibliotekets verksamhet och service till användaren. Jag kommer i fortsättningen 

att använda termen referenssamtal, då jag hellre ser på det som ett samtal och inte en intervju, 

eftersom man då förutsätter att den ena ska fråga ut den andra istället för ett jämbördigt samtal 

mellan två eller flera personer. Skillnaden mot ett vanligt samtal är, att referenssamtalet har 

ett tydligt syfte genom att tillfredsställa användarens informationsbehov. 

Ett flertal forskare har pekat på referenssamtalets betydelse i dagens samhälle. Myoung 

C. Wilson menar att referenssamtalets karaktär har förändrats i och med den digitala 

utvecklingen på senare år. Han ser dock att biblioteken även fortsättningsvis har en roll att 

spela som gatekeeper för att guida användarna genom de enorma mängder av 

informationsresurser som finns.1 Dorte Skot-Hansen är inne på liknande tankegångar och 

menar att det behövs en kurator, en person som utan pekpinnar kan ge individuella råd.2 Får 

biblioteken förtroendet att, i en snabbt föränderlig värld, vara denna kurator har biblioteken 

funnit en möjlig plats, som säkrar dess existens framöver. Biblioteken kan hjälpa människor 

att både ”grave vor vi står” och vara en guide ut i cyberrymden genom de nya domäner som 

biblioteken anammar.3 Ragnar Audunson ser flera viktiga funktioner för biblioteken även i 

framtiden. Bland annat menar han att de behövs som kulturförmedlare, mötesplats och 

knutpunkt för IKT-samhället.4 Även Joacim Hansson menar att vi i ett alltmer fragmenterat 

samhället måste vi se ”värdet av att biblioteken förmår hjälpa människor att finna de 

kvalitetsresurser som finns att tillgå på Internet”.5 

Det jag vill utvärdera återknyter till ovanstående om hur referenssamtalet även 

fortsättningsvis kan spela en viktig roll. Genom, att bland annat integrera webbresurserna i 

referenssamtalet för att tillfredsställa användarens behov, kan biblioteket bli just den kurator, 

som Skot-Hansen skriver om. 

Mitt eget intresse för ämnet härrör från min fascination av den snabba digitala 

utvecklingen. Jag tycker att det är viktigt att alla i samhället får möjlighet att ta del av den. 

Som bibliotekarie kommer jag ställas inför utmaningen att hjälpa människor ut i den digitala 

världen och samtidigt bidra till att biblioteket fortsätter att vara relevant i framtiden.  

 

                                                            
1 Wilson, Myoung C.(2000 ) ’Evolution or Entropy?’ Reference & User Service Quartely, Vol. 39, pp. 387-390. sid. 389  
2 Skot-Hansen, Dorte (1999) Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik’, Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. sid. 22 
3 Ibid. sid. 21 
4 Audunson, Ragnar & Lund, Niels Windfeld, red. (2001). Det siviliserte informasjonssamfunn: folkebibliotekenes rolle ved  
   inngangen til en digital tid, Fagbokforlaget, Bergen. sid. 222  
5 Hansson, Joacim (2005) Det lokala folkbiblioteket - förändringar under hundra år, Mimer, Linköping. sid. 34  
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1.1 Bakgrund 
Umeå Stadsbibliotek har flera webbresurser tillgängliga via sina datorer, dels den 

gemensamma katalogen där samlingarna från biblioteken i Vindeln, Vännäs, Bjurholm, 

Nordmaling, Robertfors och Umeå finns sökbara, dels diverse databaser såsom 

Nationalencyklopedin och Artikelsök. Vissa av databaserna är enbart tillgängliga via 

bibliotekets datorer och vissa är tillgängliga hemifrån. Frågorna som Umeå stadsbibliotek 

ställer sig är, hur dessa resurser integreras i bibliotekariernas dagliga arbete och hur 

webbresurserna används i referenssamtalet med användaren? 

Mitt fokus kommer att ligga på dessa databaser som biblioteket själv har valt att kalla 

för Digitala uppslagsverk & databaser på sin hemsida, men som jag fortsättningsvis kommer 

att kalla för webbresurser (en förteckning över dessa återfinns i bilaga 1).  

1.2 Litteratursökning  
Jag har sökt efter litteratur som behandlar referenssamtal genom databassökningar med 

relevanta söktermer och genom så kallade kedjesökningar där jag har studerat litteraturens 

referenslistor, fått uppslag till ny litteratur och på så sätt kunnat gå vidare. För att få en bred 

bild av hur forskare ser på bibliotek, referenssamtal och ny teknik har jag använt mig av både 

engelsk och nordisk litteratur, eftersom jag antar att de digitala utmaningarna ser likartade ut 

på många platser i världen.  

1.3 Uppsatsens disposition  
Efter det inledande kapitlet går jag i kapitel 2 närmare igenom syftet med utvärderingen, det 

huvudsakliga utvärderingsobjektet och vilka frågor och bedömningskriterier jag har använt 

mig av. Kapitel 3 innehåller den tidigare forskning och teori jag kommer att använda mig av. 

Därefter övergå jag till att presentera val av metoder och hur utvärderingen har genomförts. 

Kapitel 5 innehåller utvärderingens resultat och i kapitel 6 diskuteras dessa. Uppsatsen 

avslutas med mina slutsatser och förslag till vidare studier.  
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2. Utvärdering 
Syftet med utvärderingen består av två delar, där huvudsyftet är att undersöka hur 

bibliotekarierna på stadsbiblioteket i Umeå använder bibliotekets webbresurser i 

referenssamtal med användaren. Detta för att lyfta fram och främja de positiva erfarenheterna 

och användningen av webbresurserna. Den andra delen syftar till att se vilka möjligheter som 

finns för att utveckla arbetet och därigenom öka användningen av resurserna. Objektet för 

utvärderingen är själva användningen av webbresurser i den specifika situation som 

referenssamtalet utgör.  

2.1 Utvärderingsfrågor 
Utifrån tanken att utvärderingen har ett främjande syfte för bibliotekarierna och deras arbete i 

referensdisken är huvudfrågorna enligt Karlsson, om insatserna fungerar som det är tänkt och 

om arbetet kan förbättras.6 Mitt antagande är att biblioteket vill att deras resurser ska 

användas så mycket som möjligt, varför den primära frågan är på vilket sätt webbresurserna 

används i referenssamtalet. Vilka webbresurser används och vad behöver förändras för att de 

ska användas mer? De sekundära frågeställningarna som är relaterade till den primära, är hur 

bibliotekarierna informeras och utbildas på nya och befintliga resurser samt hur 

webbresurserna marknadsförs mot användarna?  

2.2 Bedömningskriterier 
En utvärdering har som mål, att komma fram till en form av värdeomdöme, en möjlighet att 

uttala sig om det undersökta i termer av styrkor och svagheter. I den situationen blir 

bedömningskriterierna eller kvalitetskriterierna som de också kallas mycket viktiga, då de 

ligger till grund för själva bedömningen. Mina bedömningskriterier utgår från hur väl 

webbresurserna används, där utgångspunkten är bibliotekslagen (1996:1596) som är grunden 

för all folkbiblioteksverksamhet. Där stadgas i 2§ 2st. att ”Folkbiblioteken skall verka för att 

databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare”. Även Unescos 

folkbiblioteksmanifest är tydligt med att ”Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum 

göra alla slag av kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare”.7 Slutligen 

                                                            
6 Karlsson, Ove (1999) Utvärdering – mer än metod: tankar och synsätt i utvärderingsforskning: en översikt, Svenska  
   kommunförbundet, Stockholm. sid. 33 
7 Svenska Unescorådet (1995) Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, Svenska Unescorådet, Stockholm. sid. 17 



4 
 

kommer jag att använda mig av Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- 

och informationsarbete för att bedöma själva referenssamtalet.8 

2.3 Utvärderingsstrategi 
Utvärderingen är av formativt slag, där jag fokuserar på bibliotekarierna, som bemannar 

informationsdisken på vuxenavdelningen.9 Med formativ menas en stödjande utvärdering där 

”syftet är att kunna förbättra en pågående verksamhet”.10 Jag har vidare valt en interaktiv och 

förändringsinriktad strategi eftersom den, enligt Karlsson ”i första hand [söker] 

utvärderingsresultat som gäller för den aktuella verksamheten”.11 Det är vidare utvärderarens 

roll, att lyfta fram problem som behöver åtgärdas för de inblandade intressenterna.   

2.4 Utvärderingsmodell 
Utifrån mitt syfte kommer utvärderingen att ske på en praktisk verksamhetsnivå. Min 

utvärdering påminner i stor utsträckning om Karlssons brukarutvärdering, då jag har en 

avgränsad målgrupp, bibliotekarierna. En brukarutvärdering sker i ”nära samarbete med de 

berörda inom den verksamhet som granskas”.12 Den kommer att ha teoriinriktade inslag kring 

hur ett bra referenssamtal ska utföras och hur förändringar sprids i en organisation. Som 

tidigare nämnts, kommer till exempel de kvalitetsmått jag ställer upp grunda sig på 

bibliotekslagen, Unescos biblioteksmanifest, biblioteksföreningens riktlinjer och litteratur, 

som finns om hur referenstjänsten bör utföras. Naturligtvis kommer personalens åsikter om 

vad ett väl genomfört referenssamtal är, att vägas in. 

2.5 Avgränsningar 
Det finns flera intressentgrupper som berörs av min utvärderingsfråga. Hit hör 

bibliotekarierna, biblioteket som helhet och användarna. Andra som kan ha ett intresse av att 

webbresurserna används mer är, till exempel leverantörerna av dessa tjänster. Jag har valt, att 

enbart fokusera på bibliotekarierna, eftersom jag genom att välja en begränsad grupp får 

möjlighet att ge en djupare beskrivning. Som Karlsson skriver kan alltför många 

intressentgrupper leda till en ”begränsning av utvärderarens perspektiv” och endast resultera i 

en ytlig beskrivning.13 Utvärderingens fokus är att belysa bibliotekariernas arbete i 

                                                            
8 Svensk biblioteksförening, (2005). Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete.  
http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/material/svensk-biblioteksforenings-rekommendationer-for-
referensarbete/ (2011-11-05) 
9 I uppsatsen kommer begreppen referensdisk och informationsdisk som är bibliotekets egen benämning att användas  
   synonymt med varandra. 
10 Karlsson (1999) sid. 34 
11 Ibid. sid. 55 
12 Ibid. sid. 58 
13 Ibid. sid. 23  
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informationsdisken på vuxenavdelningen vid Umeå Stadsbibliotek. Därför har jag valt bort 

barnavdelningen, eftersom det för mindre barn troligen kan vara svårt att inkludera flera av 

webbresurserna. Likaså har jag valt bort att intervjua användarna eller att undersöka 

användningen av webbresurserna statistiskt sett.   

2.6 Rapportering av resultat 
En hög användningsgrad ska, som Karlsson påpekar, alltid vara utgångspunkten för en 

utvärdering.14 Genom att inkludera användarna och sträva efter en väl fungerande 

tvåvägskommunikation, som Weiss menar är viktiga delar i att öka spridningen av 

utvärderingens resultat, hoppas jag att min uppsats ska komma till nytta och användas.15 I 

utvärderingens avslutande kapitel kommer jag att redogöra för mina konkreta 

förändringsförslag, för att på så sätt ge de berörda personerna en god överblick över hur de 

kan gå vidare. Förslagen kommer även att återfinnas i uppsatsens sammanfattning.  

Utvärderingen kommer att skickas till min kontaktperson på biblioteket och till de 

respondenter, som så önskat. Vidare kommer den att publiceras i Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DIVA), som är Umeå universitets digitala publiceringssystem, för att ge alla 

intresserade möjlighet att ta del av den. 

 

                                                            
14 Karlsson (1999) sid. 75 
15 Weiss, Carol H. (1998) Evaluation: methods for studying programs and policies, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.   
    sid. 305f 
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3. Tidigare forskning och teori 
Min utvärdering fokuserar på referenssamtalet och webbresurser. Forskningsgenomgången 

har därför av naturliga skäl kretsat kring dessa ord. Kapitlet belyser den forskningsgrund, som 

jag baserar min utvärdering på, tillsammans med tidigare nämnda texter och författare.   

3.1 Referensarbete i folkbibliotek 
För många är grunden till bibliotekets verksamhet dess referensarbete. Grogan nämner i sin 

bok Practical reference work ett citat utanför ett bibliotek som lyder ”The half of knowledge 

is knowing where to find it”.16 Han citerar också Ranganathan, som menar att ”All the five 

laws of library science point to reference service as the supreme and ultimate function of a 

library”.17 Jag håller med Grogan om, att referensarbetet på många sätt är grunden för 

bibliotekets verksamhet. Enligt den interna statistiken, som jag har fått ta del av från 

biblioteket, minskar dock antalet referensfrågor och har gjort så under de senaste åren. Det är 

problematiskt vilket jag kommer att återkomma till i diskussionsavsnittet. 

Svensk biblioteksförening har tagit fram Rekommendationer för referens- och 

informationsarbete, som stöd för hur ett referenssamtal bör gå till. Man har där formulerat 

referensarbetet som ”den professionella hjälp besökaren får av bibliotekarien i syfte att få 

adekvat information, där bibliotekariens yrkeskunskaper ger frågeställaren ett större utbyte av 

bibliotekets resurser än vad han/hon skulle fått på egen hand”.18 Definitionen är fritt översatt 

från 1979-års upplaga av Grogans bok Practical reference work. Det här ställer stora krav på 

bibliotekarierna, att på bästa möjliga sätt med bästa tillgängliga resurserna ge användarna 

hjälp med deras informationsbehov. American Library Association (ALA) har också tagit 

fram riktlinjer för referensbibliotekarier eller som Katz säger, ”a philosophy of service” där 

huvudfokus ligger på att ge användaren den information som den söker och att utbilda 

användare hur man söker information.19 ALA:s definition är bredare än Svensk 

biblioteksföreningens och täcker in större delen av bibliotekariens yrke snarar än specifikt 

referensarbetet.  

Katz menar emellertid, att grunden för referensarbetet fortfarande är det samma trots 

den digitala utvecklingen, eftersom ”the content, if not the methods of retrieval, remains the 

same no matter what format the publisher chooses”.20 Det är dock än viktigare idag, att man 

som referensbibliotekarie har en bred kunskapsbas och möjlighet, att oavsett media hitta 
                                                            
16 Grogan, Dennis (1992) Practical reference work, Library Association Publishing, London. sid. 11 
17 Ibid. sid. 28 
18 Svensk biblioteksförening, (2005). Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete.  
19 Katz, William, A. (2002) Introduction to reference work. Vol. 1, Basic information services, McGraw-Hill, Boston. sid. 14 
20 Ibid. sid. 5 
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svaret på en fråga. Utvecklingen har gått fort och som Katz skriver var det inte länge sedan, 

som informationskällor bestod enbart av böcker.21 Frågorna, som ställs i referensdisken har 

dock inte förändrats speciellt mycket. Nedanstående kategorisering har jag hämtat från Katz, 

som har delat in frågorna i fyra olika typer. Till den första, Direction, hör enklare 

hänvisningsfrågor av typen ’Var är telefonen?’ eller ’Var finns bibliotekskatalogen?’  

Frågorna tar ofta inte mycket tid att besvara och man behöver snarare kunskap om 

biblioteksrummet än om informationssökning. Dessa frågor kan uppgå till 30-50 % av den 

totala mängden frågor, men det varierar naturligtvis från bibliotek till bibliotek. Den andra 

kategorin, Ready-reference, har karaktären av faktafrågor såsom ’Hur lång är 

Amazonfloden?’ och kräver ofta okomplicerat svar, som relativt enkelt kan hittas i olika typer 

av uppslagsverk. Över hälften av det totala antalet frågor kan utgöras av den här kategorin. 

Specific-search kräver ofta mer information och är av typen ’Vad är skillnaden mellan 

konservativas och liberalas syn på …?’. De har vanligtvis inga enkla svar utan frågeställaren 

får ofta ett dokument, en bok, rapport eller en internetsida. Den sista kategorin, Research är av 

mer forskningskaraktär och ställs ofta av ”an adult specialist who is seeking detailed 

information to assist in specific work”. För folkbiblioteks del är den här kategorin liten och 

hör snarare universitets- eller specialbibliotek till.22 Det är emellertid ofta svårt att 

kategorisera frågor, då de kan utvecklas under referenssamtalet. Det som började som en 

enkel faktafråga, kan sluta som en betydligt bredare och mer djuplodande fråga samtidigt som 

det omvända naturligtvis är möjligt. Jag kommer att återkomma till den här kategoriseringen i 

mitt diskussionsavsnitt. 

3.2 Användning av databaser i bibliotek 
I sin bok The Enduring Library: technology, tradition and the quest for balance menar 

Michael Gorman, att bibliotek alltid har varit ”interested in and engaged with technology, 

both in terms of using modern technologies to support their programs and services and in 

engaging with new technologies”.23 Detta har lett till att bibliotek idag består av en mängd 

olika teknologier, som i sin tur ställer stora krav på bibliotekets ofta begränsade resurser och 

att man hela tiden måste göra prioriteringar.24 Detta är något som även Katz tar upp ”[a] major 

factor of frustration in the evaluation and purchase of reference works is the expense involved 

[…] The only thing certain is that they often cost as much if not more than print, at least at the 

                                                            
21 Katz (2002) sid. 4 
22 Ibid. sid. 16ff 
23 Gorman, Michael (2003). The Enduring Library: technology, tradition, and the quest for balance, American Library  
    Association, Chicago. sid. 11 
24 Ibid. sid. 33ff 



8 
 

present”.25 Fördelarna med elektroniska databaser är emellertid många, bland annat kan en 

artikel utöver text, innehålla illustrationer, ljudeffekter och videosekvenser.26 Förutom detta, 

är möjligheten att hålla informationen uppdaterad och aktuell en mycket stor fördel och skäl 

till användning av digitala resurser likaså att man genom länkar enkelt kan komma vidare i sin 

informationssökning.   

Vi lever idag i ett informationsintensivt samhälle, vilket ställer stora krav på oss alla. 

Det har inneburit att skillnaderna mellan de som har god tillgång till information och de som 

inte har det, har ökat. Den så kallade digitala klyftan menar Gorman är en kliché men att ”All 

clichés are true to some extent, and the ’digital divide’ – the great cliché of the ’information 

age’ (a cliché within a cliché) – is as true as any other”.27 Biblioteket har här en viktig uppgift, 

att aktivt arbeta för att minska skillnaderna. Gorman ser dock inga problem med den digitala 

tekniken, utan menar att ”If we can use technology and electronic collections to enhance this 

complex structure, then so much the better for us all”.28 Tekniken kan dock aldrig ersätta det 

personliga referenssamtalet, samtidigt som det finns problem knutna till webben. Det ena är, 

enligt Gorman, att webben har vuxit till en oöverskådlig storlek som ”has led to a level of 

disorganization at which precision and recall in searching are impossible dreams”. Det andra 

stora problemet är att webben innehåller ”some of the heights and almost all of the depths of 

human nature”.29 Tekniken har lett till att information i dag är billig att producera och sprida, 

vilket också har gjort webben till ett effektivt propagandaverktyg. Detta samtidigt som många 

användare verkar vara av den åsikten att all information kan googlas fram. Denna information 

overload är ett problem som biblioteket måste hantera, för att kunna ge användaren relevant 

information och för det krävs kunskaper men också ett stort mått av källkritik.30  

3.3 Referensarbete i förändring   
I sin bok Diffusion of innovations först publicerad 1962, presenterar Everett Rogers sin teori 

kring spridning (diffusion) av förnyelser (innovations) och förklarar diffusion som ”the 

process by which an innovation is communicated through certain channels over time among 

the members of a social system.” Han menar att kommunikation är grunden för spridning av 

förnyelser, men att “diffusion is a special type of communication, in which the messages are 

about a new idea”.31 Anledningen till att jag har valt att använda teorin är, att den enligt 

                                                            
25 Katz (2002) sid. 31 
26 Ibid. sid. 10 
27 Gorman (2003) sid. 36 
28 Ibid. sid. 69 
29 Ibid. sid. 53 
30 Rogers, Everett M. (1995) Diffusion of innovations, Free Press, New York. sid. 336 
31 Ibid. sid. 5f 



9 
 

Rogers lämpar sig väl för teknologiska uppfinningar speciellt som vi ofta använder ”the word 

’innovation’ and ’technology’ as synonyms”.32 

Eftersom förnyelsen i form av en idé, ett arbetssätt eller ett objekt är så ny, finns alltid 

ett visst mått av osäkerhet för mottagaren, som kan acceptera eller förkasta förändringen. 

Själva förnyelsen behöver objektivt sett inte vara ny kunskap för individen, utan man kan ha 

kunskap om den långt innan den kommer till ens arbetsplats. Rogers uttrycker det som att 

”’Newness’ of an innovation may be expressed in terms of knowledge, persuasion or a 

decision to adopt”.33 Vidare ser han spridningen som en social förändring, definierad som ”the 

process by which alteration occurs in the structure and function of social system. When new 

ideas are invented, diffused, and are adopted or rejected, leading to certain consequences, 

social change occurs”.34 Alla typer av förändringar kan möta motstånd och vara svåra att 

acceptera. Det kan ta lång tid, ibland flera år innan förändringen är genomförd, trots att den 

har uppenbara fördelar.35 Eller som Walter Bagehot citerad i Rogers bok menar:  

One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea. It … makes you think that after all, 
your favorite notions may be wrong, your firmest beliefs ill-founded. … Naturally, therefore, common 
men hate a new idea, and disposed more or less to ill-treat the original man who brings it.36  

Hur personerna i ett socialt system upplever karaktären på en förändring påverkar hur snabbt 

den accepteras. Rogers har ställt upp fem attribut för förnyelse (five attributes of innovation), 

som påverkar detta.37 Relative Advantage är i vilken grad en förändring upplevs som bättre än 

det befintliga systemet. Här kan till exempel nämnas datorerna och de digitala katalogerna, 

som ersatte kortkatalogen och var överlägsen i hastighet och tillgänglighet. Compability 

handlar om förändringen överensstämmer med existerande värden, tidigare erfarenheter och 

eventuella användares behov. Complexity rör i vilken grad en innovation är svår att förstå och 

använda. Detta är en viktig punkt, då ”complexity of an innovation, as perceived by members 

of a social system, is negatively related to its rate of adoption”.38 Trialability handlar om hur 

mycket man kan experimentera med en innovation utan, att till exempel måsta binda upp sig 

finansiellt. På så sätt ökar sannolikheten att den kommer att accepteras. Slutligen rör 

Observability i hur stor grad en innovation är synlig. Rogers menar att vissa förändringar slår 

igenom lättare för att de är enklare att observera och förklara för andra.39  

                                                            
32 Rogers (1995) sid. 12 
33 Ibid. sid. 11 
34 Ibid. sid. 6 
35 Ibid. sid. 1 
36 Ibid. sid. 335 
37 Ibid. sid. 208ff  
38 Ibid. sid. 242 
39 Ibid. sid. 242 
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Dessa fem attribut påverkar hur förändringen tas emot av de tilltänkta användarna och 

med vilken utsträckning och i vilken grad detta sker. För mitt utvärderingsområde är flera av 

dessa punkter problematiska, genom att webbresurserna är osynliga i biblioteksrummet och 

flera av dem är komplexa och uppdateras regelbundet.  

3.3.1 Förändringsagent 
Jag ser på bibliotekarier som förändringsagenter, som fungerar som en länk mellan biblioteket 

och dess användare.40 Termen är hämtad från Rogers som menar att en förändringsagent är 

”an individual who influences clients’ innovation-descisions in a direction deemed desirable 

by a change agency”.41 För att det här ska fungera effektivt måste systemet vara valt utifrån 

användarnas behov, samtidigt som ledningen får en kontinuerlig feedback.42 

Förändringsagenten hamnar på så sätt ofta i ett spänningsläge, baserat på önskemål och krav 

hos ledningen som introducerar nyheterna och användarna som ska använda dem. Denna 

rollkonflikt kan göra att en förändringsagent, som oftast försöker underlätta accepterandet av 

nya idéer istället kan förhindra eller sakta ner spridningen. Grunden är därför tajming och en 

väl fungerande kommunikation.43  

Rogers har ställt upp fem kategorier på användarna som sträcker sig från Innovators och 

Early Adopters, det vill säga personer som snabbt tar till sig förändringar och nyheter, via en 

majoritet i samhället till Late Adopters och Laggards, eftersläntrare.44 I en personalgrupp, 

såväl som i en användargrupp så bred som den folkbiblioteket har, är det naturligt att det finns 

representanter från alla kategorier. Utmaningen består därför i, att introducera ny teknik på ett 

sådant sätt att alla accepterar och vill ta del av den.  

 

                                                            
40 Rogers (1995) sid. 336 
41 Ibid. sid. 335 
42 Ibid. sid. 336 
43 Ibid. sid. 339f 
44 Ibid. sid. 263ff 
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4. Metod 
För min metoddel har jag främst använt mig av Carol Weiss, Alan Bryman, Steinar Kvale och 

Ove Karlssons böcker som ger en god grund för de metoder jag har valt.45  

Jag har använt mig av två kvalitativa metoder för att undersöka min utvärderingsfråga. 

Det handlar om observationer av referenssamtal och intervjuer med representanter ur 

personalen. Utifrån tanken att uppnå en djupare förståelse för ett visst fenomen, har jag valt 

kvalitativa metoder vars tyngd enligt Bryman ligger i ”en förståelse av den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet”.46 De har 

en ”forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och 

analys av data” vilket tillsammans med fokuset på sammanhang och att närheten till 

forskningsobjektet passar min utvärderingsmodell.47  

Kvalitativa undersökningar kritiseras ibland för att vara ”impressionistiska och 

subjektiva” samt svåra att replikera.48 Två vanliga begrepp, speciellt inom den kvantitativa 

forskningen, är validitet och reliabilitet. Validitet handlar ”om huruvida man ’observerar, 

identifierar eller ’mäter’ det man säger sig mäta’”, där en form, extern validitet rör ”i vilken 

resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer”.49 Genom mitt 

begränsade urval och bibliotekets lokala kontext kan resultatet vara svårt att överföra till 

andra bibliotek och situationer. Mitt mål är dock inte att kunna uttala mig om en hel 

population. Reliabilitet, att undersökningen ska kunna upprepas, kan vara svårt då ”det är 

omöjligt att ’frysa’ en social miljö och de sociala betingelser som gäller vid en inledande 

studie”.50 Bryman citerar Malcolm Williams, som menar att man istället kan göra så kallade 

måttliga generaliseringar ”det vill säga sådana där olika aspekter av det fokus som en 

undersökning har […] kan betraktas som exempel på en bredare uppsättning av identifierbara 

drag”.51 Jag har därför valt, att genom att ge täta beskrivningar skapa en grund ”med vars 

hjälp [man] kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö”.52  

Likaså använder jag mig av en form av triangulering, där mina två olika metoder bidrar 

till att öka utvärderingens trovärdighet.53  

                                                            
45 Weiss (1998), Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, Kvale (1997), Karlsson (1999) 
46 Bryman (2011) sid.341 
47 Ibid. sid. 340 
48 Ibid. sid. 368f 
49 Ibid. sid. 352 
50 Ibid.  
51 Ibid. sid. 369 
52 Ibid. sid. 355 
53 Ibid. sid. 354 
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Jag har, som tidigare nämnts valt att fokusera på bibliotekarierna, varför inga användare 

är inkluderade i utvärderingen. Alla arbeten har begränsningar och i mitt fall är det främst 

tidsaspekten som påverkat. Inom ramen för den här utvärderingen har jag inte bedömt det som 

rimligt att inkludera fler grupper än bibliotekarier, men min åsikt är att utvärderingen kommer 

att visa på centrala aspekter kring arbetet i referensdisken som är till gagn för verksamheten.    

4.1 Observationer 
I ett explorativt syfte har jag genomfört tre observationer av referenssamtal på 

stadsbiblioteket. De har varit av en icke-deltagande karaktär, eftersom det ”handlar om en 

situation där observatören iakttar men inte deltar i det som sker i miljön”.54 De har använts 

som ett sätt för mig, att få en praktisk inblick i hur arbetet vid referensdisken går till och som 

en möjlighet för mig att utveckla mina bedömningskriterier. De har också fungerat som en 

förberedelse inför intervjuerna och möjlighet för mig att skapa så bra och adekvata 

intervjufrågor som möjligt.  

Tiderna för observationerna valdes för att ge en bredd i form av potentiella besökare och 

frågor. Till min hjälp att bedöma det talade jag med två bibliotekarier, som genom sin 

erfarenhet rekommenderade mig vilka pass som var lämpliga att observera, utifrån tillfällen 

då det tenderar att komma många referensfrågor. Jag använde mig av ett enkelt 

observationsschema där jag antecknade hur bibliotekarierna hanterade de referensfrågor där 

webbresurserna användes. 

Enligt Bryman är det av vikt att tänka igenom när och hur observationerna genomförs 

för att få en så rättvisande bild som möjligt.55 Två av observationerna är därför genomförda på 

vardagar under sammanlagt åtta timmar, förlagda både under förmiddags- och 

eftermiddagstid. Den tredje genomfördes under en lördag under drygt två timmar. Personerna 

som arbetade under mina observationer har varierat, vilket gett mig en möjlighet att fråga fler 

personer hur de upplever arbetet med webbresurserna, samtidigt som jag fått möjlighet att 

observera flera av de jag sedan intervjuat. På så sätt har jag fått en djupare och bredare bild av 

referenssituationen än om jag bara använt mig av intervjuer.  

4.2 Intervjuer 
Den andra metoden, som jag har använt mig av, är intervjuer med bibliotekarier som arbetar 

vid Umeå stadsbiblioteks informationsdisk på vuxenavdelningen.  

                                                            
54 Bryman (2011) sid. 266  
55 Ibid. sid. 271 
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Jag vill i min utvärdering komma med förslag på hur arbetet kan utvecklas, varför jag 

vill få flera olika infallsvinklar. Jag har därför gjort ett målinriktat urval, i form av ett 

snöbollsurval, av de personer jag önskat intervjua. Det är ett icke-sannolikhetsurval och målet 

”är att välja ut fall/deltagare på ett strategiskt sätt så att de samplade personerna är relevanta 

för de forskningsfrågor som formulerats”.56 Urvalet grundar sig på mitt antagande, att 

bibliotekariens övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden kan påverka det sätt som de ser på 

webbresurserna och arbetar med dem. Det kan inverka på vilken information man får om 

webbresurserna och hur insatt man är i det pågående arbetet kring dem, varför jag vill få så 

stora variation som möjligt bland respondenterna. Genom att jag initialt fått ”kontakt med ett 

mindre antal människor som är relevanta för undersökningens tema och därefter [använt] 

dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter” kunde jag skapa en lista över lämpliga 

personer.57 Jag har genomfört totalt sex intervjuer med sju personer. Endast en av de initialt 

tillfrågade personerna tackade nej varför bortfallet har varit litet.  

Biblioteket köper in pass från Länsbiblioteket och Informations- och Lånecentralen. Jag 

har valt att intervjua personer därifrån för att se om de arbetar annorlunda med 

webbresurserna och om deras syn på dem skiljer sig från bibliotekets ordinarie personal.  Det 

finns i urvalet även respondenter med olika ansvarsområden för litteratur och de som sitter 

med i databasgruppen, som rekommenderar vilka webbresurser som ska finnas kvar och vilka 

nya som ska tas in. Genom sin bakgrund och sitt arbete är min förhoppning, att 

respondenterna ska komma med olika syn på sättet att jobba med resurserna och hur man kan 

utveckla detta vilket återknyter till syftet med utvärderingen. En av respondenterna är 

sammankallande för regionens databasgrupp och intervjuades för att ge en bild över 

databasgruppens pågående arbete och vilka utmaningar man står inför. Personen har även 

erfarenhet av arbete i referensdisken.  

4.2.1 Intervjuernas genomförande 
Kontakt med de tilltänkta respondenterna har skett genom, att min kontaktperson på 

biblioteket först skickade ut ett mejl till personalen som arbetar i informationsdisken. Efter 

mitt inledande möte med kontaktpersonen, gjorde jag ett urval av personer som jag ville 

intervjua och skickade ett eget mejl till dessa och presenterade mig och min utvärdering 

närmare. Denna inledande kontakt följdes upp med ett telefonsamtal där de tilltänkta 

respondenterna fick chansen att ställa frågor och vi kunde bestämma tid för en intervju.  

                                                            
56 Bryman (2011) sid. 392 
57 Ibid. sid. 196 
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Intervjuer har genomförts på stadsbiblioteket på platser valda av respondenterna, vilket 

har underlättat för dem att deltaga. Det finns naturligtvis en risk att de känner att de inte kan 

vara lika öppna i sina svar som om man genomfört intervjun utanför biblioteket, men jag 

bedömer den risken som liten. Besöksintervjuer tar enligt Dahmström ”alltid lång tid att 

genomföra” där mina har tagit mellan 1-1,5 timmar per intervju.58 Jag anser dock att 

fördelarna har varit stora, då jag har kunnat ställa öppna frågor och följdfrågor. Den inledande 

intervjun har i ett explorativt syfte fungerat som en pilotintervju. Tillsammans med 

observationerna gav den viktig information och jag lade utifrån den till några frågor i min 

intervjuguide, främst rörande hur man kan underlätta användningen av webbresurserna och 

hur man kan öka dess exponering mot användare och personal.  

Området som min utvärdering fokuserar på har få prestigeladdade frågor, varför jag har 

bedömt risken för inkorrekta svar som liten. Det har varit mitt ansvar som intervjuare att inte 

påverka respondenten på ett felaktigt sätt, men som Nyström och Sjögren skriver har 

intervjuaren alltid ”ett visst inflytande på svaren, medvetet eller omedvetet”.59 Som stöd har 

jag därför använt mig av Kvales kvalifikationskriterier för en intervjuare.60  

Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket betyder att jag har ”en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras (det kallas ofta för en intervjuguide), men 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt”.61 Frågorna i min 

intervjuguide (bilaga 2) har haft karaktären av både slutna och öppna frågor, för att ge 

respondenten chans att ge fördjupade svar. På så sätt är svaren jämförbara med varandra, 

samtidigt som förslag och idéer kan lyftas fram. Min intervjuguide skall dock inte ses som en 

strikt mall. Genom att vara flexibel i mina frågor och deras ordningsföljd har jag kunnat 

återkoppla till tidigare frågor och ställa följdfrågor, vilket gett respondenten möjlighet att 

påverka utvärderingen, något som Carol Weiss anser är viktigt.62 Under samtliga intervjuer 

har jag fört anteckningar, som så snart som möjligt renskrivits. Intervjun, som genomfördes 

med två personer samtidigt, och den intervju, som genomfördes med databasgruppens 

sammankallande, har spelats in som stöd och sedan transkriberats. Eftersom jag har lovat 

mina respondenter anonymitet, har jag som en del i bearbetningen avidentifierat alla svar och 

använder inga direktcitat i min text. 

                                                            
58 Dahmström, Karin (2011) Från datainsamling till rapport, Studentlitteratur, Lund sid. 99 
59 Nyström, Viveca & Sjögren Linnéa (2008) Nyttovärdering av bibliotek, Btj, Lund. sid. 41 
60 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, sid. 138f 
61 Bryman (2011) sid. 415 
62 Weiss (1998) sid. 305f 
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5. Resultat 
Mina observationer och intervjuer kommer att presenteras här och därefter diskuteras i nästa 

kapitel. Respondenterna är i åldern 35-60 år och är alla bibliotekarier, som har tagit examen 

under 1980-2000-talet. De har främst arbetat inom folkbibliotekssektorn och har tillsammans 

en stor erfarenhet av referensarbete.  

Jag har låtit mina respondenter vara anonyma av flera skäl. Eftersom respondenterna 

tillhör en begränsad personalgrupp, kan de lätt identifieras om de presenterades närmare 

samtidigt som viss ledningskritik har framkommit under intervjuerna. Homogeniteten i 

materialet är stor och då jag inte genomför någon kvalitativ analys exempelvis i form av en 

textanalys, anser jag att respondenterna kan förbli helt anonyma. 

5.1 Observationer 
Observationerna genomfördes under totalt över tio timmar och det var under den tiden få 

referensfrågor och av dessa mycket få där webbresurserna var lämpliga att använda. Den allra 

första frågan under min första observation var emellertid en referensfråga där en förälder 

frågade om material till sitt barns skolarbete om ett land. Bibliotekarien visade Landguiden 

och föräldern tog anteckningar och verkade uppskatta databasens möjligheter att skapa 

diagram och tillhandahålla färsk information. Dock hade utseendet på Landguiden förändrats 

sedan bibliotekarien använde den sist vilket initialt försvårade informationssökningen.  

Majoriteten av frågorna var dock ickereferensfrågor av Direction-karaktär utan rörde 

bland annat hur man kopierar, betalar utskrifter, bokar en dator, hittar en speciell hylla och att 

man har problem att logga in på datorerna eller vill få tillgång till det trådlösa nätverket. Då 

man måste komma till disken och uppge sitt personnummer för att få en kod till nätverket 

finns det i dagsläget inget alternativ. Det tog tid för systemet att godkänna de inmatade 

uppgifterna och skriva ut ett lösenord. Vad gäller bokning av datorer var det en bibliotekarie 

som jag såg som visade användaren hur man gjorde, med den uttryckliga meningen att 

användaren sedan själv skulle kunna göra det. Övriga bokade åt användarna och jag upplevde 

att användarna till viss del också förväntade sig den servicen.   

Relativt många användare behövde även hjälp att hitta till rätt hylla eller hitta en bok 

om ett visst ämne. En användare jag frågade sa att hon går till katalogen om hon vet titeln på 

boken annars går hon till disken om det, som i det aktuella fallet handlar om en 

ämnessökning. Trots boktips på hemsidan och den mängd bloggar och hemsidor, som finns i 

ämnet, på Internet vill många användare fortfarande ha råd och tips om böcker av en person i 

informationsdisken.  
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Åldersspannet var stort på användarna, från skolelever upp till pensionärer. Oavsett 

ålder verkade de generellt sett vara inställda på att hitta en bok om ett visst ämne och inte en 

databas.  

5.2 Intervjuer 
Intervjuerna bekräftade den bild jag fått genom mina observationer av webbresursernas 

användning. Respondenterna har också generellt sett gett mycket likartade svar, men jag kan 

skönja vissa olikheter när det gäller främst hur man arbetar med webbresurser och behovet av 

fortbildning. Mitt initiala antagande var, att respondenternas övriga arbetsuppgifter spelar in 

här och intervjuerna bekräftar delvis detta. Flera av de, som sitter med i databasgruppen, 

upplever att de arbetar mer aktivt med databaserna i referenssamtalen. Bilden är dock inte helt 

samstämmig utan personer, som andra ser som mer aktiva och duktiga på att använda 

webbresurserna, inte själva delar den uppfattningen utan placerar sig på en medelnivå. Den av 

respondenterna som jag upplever som en av de som arbetar mest med webbresurserna under 

sin övriga arbetstid, är också den enda som själv uppger sig lämna disken för att gå ut till en 

dator och visa webbresurserna där. De som sitter med i bibliotekets databasgrupp är i hög 

grad involverade i arbetet kring resurserna och kan påverka dem, medan övrig personal har 

möjlighet att komma med förslag, vilket oftast sker via informella kanaler och samtal i 

referensdisken. Diskussioner förs i gruppen varje höst om vilka webbresurser man önskar 

behålla och det är enligt respondenterna användningen som styr om en resurs ska tas bort. De 

arbetar också för att användarna ska kunde nå alla webbresurser hemifrån, men det är en 

kostnadsfråga. 

Samtliga respondenter anser att referenssamtalet är en mycket viktig del i bibliotekets 

verksamhet och att det är grunden för att förstå och tolka användarens informationsbehov. En 

respondent menar att referenssamtalet på många sätt har förändrats i grunden i och med den 

nya tekniken, men att det från ledningshåll inte finns någon större medvetenhet om de 

utmaningar bibliotekarierna står inför och att man kontinuerligt behöver stöd och fortbildning.  

Man är alla överens om att webbresurserna är en viktig del i bibliotekets utbud och 

behövs för att biblioteket ska kunna hävda sitt existensberättigande. Resurserna innehåller 

kontrollerad och faktagranskad information, som kontinuerligt uppdateras men det är viktigt 

att de är lämpliga för folkbiblioteket, varför till exempel flera engelskspråkiga resurser tagits 

bort då efterfrågan varit så dålig. Den stora utmaningen ligger enligt flera respondenter i att få 

folk att använda dem istället för Google och Wikipedia eftersom många googlar fram ett svar 
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och är nöjda med det.63 En respondent menar till och med att betaldatabaserna kanske kämpar 

ett förlorande slag mot gratistjänster på internet och att man från bibliotekets sida inte riktigt 

lyckats föra ut budskapet till allmänheten att de finns. En annan bibliotekarie menade även att 

de måste vara unika och innehålla information som är svår att hitta på andra sätt för att vara 

relevanta i biblioteket. 

Användarnas frågor är sällan tydliga och raka varför bibliotekarien snabbt måste bygga 

upp en relation till användaren, för att utreda det egentliga informationsbehovet. Ibland är det 

först ute bland hyllorna som det blir helt klarlagt och användaren ställer följdfrågor. 

De vanligaste frågorna i informationsdisken är inte referensfrågor utan snarare av 

Direction-karaktär, vilket jag även såg under mina observationer. Tanken är att användarna 

ska klara en stor del av dessa frågor själv exempelvis bokning av datorer men detta beror i 

hög grad på vilken användare det gäller. En dator enbart för dessa bokningar skulle kunna 

underlätta detta för användarna.  

Enligt respondenterna har många användare svårigheter att söka på egen hand, speciellt 

om det rör frågor av ämneskaraktär. Grundtanken är då att bibliotekarien ska hjälpa 

användaren att komma igång med en informationssökning och att användaren sedan får 

återkomma om mer hjälp behövs. Många användare verkar inte inse att informationssökning 

tar tid och är därför ibland inte villiga att avsätta den tid som skulle behövas. Samtidigt vet en 

stor del inte om att resurserna finns, men när de får veta är de generellt sett positiva till att 

använda dem. Biblioteket har tillgång till ett visst antal licenser för de webbresurser som 

kostar. Licenserna styr hur många användare som kan använda resursen samtidigt. Enligt en 

respondent har användarantalet aldrig överskridigt det antal licenser biblioteket har på 

respektive resurs vilket visar på en relativt låg användning. 

 Respondenterna anser att det är frågan som avgör vilka resurser som kommer att 

användas. De är lyhörda inför användaren och utgår från dennes behov, snarare än den 

tillgängliga tekniken vilket jag tycker är bra. Enligt dem är det främst studenter som ställer 

ämnesfrågor och då anpassar sig vissa respondenter till vilka databaser som finns på skolan 

eller tillgängliga hemifrån. Anpassning görs också utifrån hur mycket tid och intresse som 

användaren vill lägga ner på sökningen.  

Det har tidigare funnits problem med inloggning och åtkomst till resurserna men de 

flesta respondenter menar att det inte är något större problem idag, vilket naturligtvis 

underlättar användningen. En åtgärd, som skulle förenkla användningen av resurserna är att 

                                                            
63 www.google.com och http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida (2012-01-05) 
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skapa datorer speciellt avsedda för sökningar, som står mer avskilt och där det finns utrymme 

att sitta ner och söka. Ett alternativ som en respondent framförde var att ersätta disken med 

informationspunkter ute i biblioteket där man till exempel kan visa användarna hur man söker 

i webbresurserna. Samtliga respondenter är också positiva till olika former av 

användarutbildning. Biblioteket har idag inga utbildningar eller formell möjlighet för 

användare att boka tid med en bibliotekarie. Ett hinder som flera respondenter anger är att det 

inte finns någon datorsal för ändamålet. I början av året ämnar man emellertid att skapa en, 

som de kallar det, drop-inhörna, där användare utan att boka tid kan ställa frågor. För att 

minska ickereferensfrågorna i disken skulle man även kunna skapa ett system där kostnaden 

för betalning av utskrifter och kopiering läggs direkt på lånekortet.  

Enligt vissa respondenter finns det en stor bredd mellan de bibliotekarier som hellre 

använder resurserna och de som hellre går ut till hyllan och visar en bok. Det är enligt en 

respondent en dröm att alla ska kunna allt, speciellt på ett så pass stort bibliotek som 

stadsbiblioteket är, där det är svårt att få överblick över de resurser som finns. 

Respondenterna menar att resurserna som finns är bra. De resurser som nästan samtliga 

respondenter nämner att de använder är Nationalencyklopedin, Alex och Landguiden. Några 

nämner också Artikelsök, Zeteo, Masterfile, Pressdisplay, Novelist, Mediaarkivet och 

Bothnica. Webbresurserna har generellt sett blivit mer lättanvända. Det skiljer sig emellertid 

mycket mellan leverantörerna hur villiga de är att komma och informera. Många av resurserna 

är inte anpassade för folkbibliotek och man skulle gärna vilja att leverantörerna kunde bidra 

med mer material i form av marknadsföringsmaterial och instruktionsfilmer till personal och 

användare. 

Till stora delar är det ett personligt ansvar för bibliotekarierna att hålla sig uppdaterad 

på resurserna. Som en respondent uttrycker det, är det de engagerade som på eget initiativ lär 

sig resurserna, resten hankar sig fram. Det finns ingen plan för internutbildning, men det har 

förekommit fortbildning genom databasgruppen, Länsbiblioteket eller Informations- och 

Lånecentralen försorg, där de eller representanter för databaserna informerat om resurserna. 

Även om aktiviteterna upplevts som positiva, är de enligt de flesta respondenterna inte 

tillräckliga, utan man önskar ett kontinuerligt fortbildningsarbete där det avsätts tid så att de 

kan öva och upprätthålla sin kompetens. En idé var att först vidareutbilda de som är 

intresserade och att de i sin tur för kunskapen vidare till sina kollegor. Det är en ledningsfråga 

att prioritera och frigöra tid till detta och samtidigt se till att informationsflödet når alla 

berörda. Vissa menar till exempel, att de bibliotekarier som inte sitter med i databasgruppen 

inte får speciellt mycket information om webbresurserna och att den som ges är sporadiskt. En 
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respondent tog upp att de passmöten man hade tidigare, med alla som hade pass i disken, var 

ett viktigt diskussionsforum och att de gärna fick återinföras. Detta speciellt som alla inte har 

arbetsrum på samma våning och därför inte träffas så ofta. 

Ingen av respondenterna anser att marknadsföringen av resurserna är tillräckliga, vissa 

menar att den är obefintlig eller att insatserna är dagsländeaktiga. På hemsidan kan det för 

användaren vara svårt att hitta resurserna, då man måste klicka sig ner flera steg i hemsidans 

struktur. Användaren möts av mycket information på hemsidan och en respondent menar att 

tankar har förts fram om att använda en annan startsida på bibliotekets datorer, för att lyfta 

fram sökfunktionerna och katalogen bättre.  I biblioteket marknadsförs resurserna med 

affischer ibland och via bildspel i digitala fotoramar som sattes upp för några månader sedan. 

Tidningsdatabasen Pressdisplay visas på de årliga tidskriftsdagarna och finns tillgänglig på 

datorer ute i tidningshallen.  
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6. Diskussion 
Jag ser biblioteket som en av de viktigaste kulturinstitutionerna i vårt samhälle. En viktig roll 

för biblioteket idag är, att vara en del i att överbygga den digitala klyftan. Kulturrådet gör 

varje år en omvärldsanalys och 2004 hette rapporten Om kulturen och den nya tekniken. Över 

hälften av befolkning kände sig då inte delaktiga i informationssamhället, samtidigt som 65 % 

hade tillgång till internet. ”Hur man söker smart är inte känt för alla och det vi inte känner till 

efterfrågar vi inte heller. Behovet av sökhandledning är sålunda stort”.64 Rapporten är några år 

gammal varför siffrorna inte längre är aktuella, men problemet med sökhandledning kvarstår 

emellertid för många även i dag. En annan utmaning som bibliotekarierna står inför idag är 

”With more and more reference sources, evaluation is all. The librarian must […] be able to 

judge what is needed for the library and its particular audiences”.65 Till stora delar handlar det 

om att omdefiniera bibliotekariernas roll från bokförmedlare till informationsspecialister, 

pedagoger eller med Rogers termer, förändringsagenter. Folkbibliotekets grund har alltid varit 

att tillhandahålla information på ett neutralt sätt och för att återknyta till mina 

bedömningskriterier anser jag att personalen gör just det. Det finns dock flera områden där jag 

menar att arbetet med webbresurserna kan förbättras.  

Mina huvudutvärderingsfrågor handlar om hur bibliotekarierna integrerar 

webbresurserna i referenssamtalet och vad som måste förändras för att de ska användas mer. 

Utifrån det har jag delat in mina resultat i två delar, där den första delen handlar om själva 

integreringen och sätt man skulle kunna förbättra den på. Den andra delen fokuserar på hur 

man kan öka användningen av webbresurserna, genom att synliggöra dem och tillhandahålla 

användarutbildning. Mina bedömningskriterier som utvärderingen vilar på har sin 

utgångspunkt i bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest. Biblioteket uppfyller 

lagens krav att ”verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare” 

men jag anser att man kan göra webbresurserna mer lättillgängliga, något som Unescos 

manifest menar är viktig.66 

Det finns i samhället en stor andel av medborgarna som sällan besöker ett bibliotek 

men, som också skulle kunna ha nytta av bibliotekets tjänster. Bland annat finns idéer på 

biblioteket att stödja personer som vill starta företag. Min diskussion kommer emellertid att 

kretsa kring biblioteksrummet, dess användare och bibliotekarierna. Jag återkommer här till 

Rogers fem attribut för innovation, som sätt att synliggöra resurserna för användare och för 

                                                            
64 Statens kulturråd, Om kulturen och den nya tekniken, Kulturrådets omvärldsanalys 2004. sid. 12-13  
65 Katz (2002) sid. 26 
66 Bibliotekslag (1996:1596), Svenska Unescorådet (1995) Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 
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personal. Jag anser att de tillsammans med hans teori om förändringsagenter är relevanta här. 

Utöver den relativa fördelen med webbresurser som för bibliotekets del är uppenbar, med en 

stor mängd information tillgänglig genom några enkla knapptryckningar ligger 

webbresurserna i linje med existerande värden, att tillhandahålla information till 

medborgarna. De attributen kommer därför inte att beröras närmare, utan jag kommer att 

fokusera på Observability, Complexity och Trialability i nedanstående stycken.  

6.1 Arbetssätt och integrering av webbresurserna 

Mina bedömningskriterier utgår delvis från Svensk biblioteksförenings rekommendationer för 

referensarbete. Där menas, att när det gäller referensarbete krävs det att biblioteket har 

”resurser för fortlöpande utbildning för att upprätthålla och utveckla bibliotekariernas 

yrkeskunskap bland annat på informationsteknologins område” och ”aktuella, allsidigt valda 

och lättillgängliga mediesamlingar” vilket också återfinns i Unescos manifest.67 Det finns 

inga motsvarande riktlinjer eller rutiner för referenssamtalet på biblioteket utöver en 

inledande introduktion vid nyanställning. Min upplevelse är att de flesta respondenter inte ser 

det som något större problem, men jag anser att det kan vara bra med en gemensam grund att 

utgå från. Ett annat problem är att de regelbundna passmötena är borttagna, vilket enligt mig 

inte heller gynnar användningen av webbresurserna. Jag ser det som viktigt med en 

gemensam grund och att bibliotekarierna får regelbundna möjligheter att diskutera och lära av 

varandra. Alla som har pass i disken har inte arbetsrum på samma våning varför man inte kan 

förlita sig på samtal i fikarummet för kunskapsöverföring utan behöver formaliserade tillfällen 

för detta. Av den anledningen är det viktigt att informationsflödet fungerar så att alla berörda 

får ta del av databasgruppens pågående arbete och förändringar i resurserna.  

Man ska som bibliotekarie ”beakta alla tänkbara informationskällor oavsett medium” 

och ”på ett pedagogiskt sätt lära ut informationssökning samt verka för ett kritiskt 

förhållningssätt till information” vilket är vad respondenterna försöker göra men delvis ser 

som problematiskt.68  Det är ett problem att bibliotekarierna får så referensfrågor där 

webbresurserna kan användas. De använder då resurserna för sällan och riskerar att glömma 

bort sökstrategierna. Vissa kanske till och med drar sig för att visa resurserna för användarna. 

En respondent menar att det nästan behövs något i frågeställningen eller hos användaren för 

att resurserna ska användas eftersom många användare fortfarande är inställda på att hitta en 

bok.  

                                                            
67 Svensk biblioteksförening, (2005). Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete. 
68 Ibid.  
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Enligt Katz kommer alla de viktigaste referenskällorna snart att vara digitala och det är 

av stor vikt att bibliotekarierna kan använda tillgängliga källor för att ge adekvata svar på 

användarnas frågor.69 Mina respondenter är öppna för nya resurser och menar, att man som 

bibliotekarie måste ha en egen databas i huvudet över källor, för att till exempel kunna ge ett 

svar till användaren, som vill hitta en bra bok. Ett stort hinder, som alla respondenter nämnde, 

var emellertid att tidsbrist gör det svårt för dem att hålla sig à jour.  

Vad gäller integreringen av webbresurserna skiljer sig sättet som respondenterna arbetar 

på. En minoritet uppger att de går ut till datorer i biblioteket och visar användarna hur man 

söker, medan majoriteten står kvar vid disken. Samtliga låter frågan styra valet av resurser 

vilket är viktigt, men jag tror att det kan vara enklare att ”förklara sökprocessens gång för 

användaren och visa hur han/hon kan gå vidare själv” om man har möjlighet att gå ut till en 

dator, snarare än stå kvar vid disken.70 I annat fall måste användaren på egen hand göra om 

alla steg och sökprocessen försvåras. En fråga som verkar ha diskuterats, är om man ska ha 

kvar en informationsdisk över huvudtaget och istället övergå till informationspunkter ute i 

biblioteket. Det kanske inte alltid är enkelt att ställa en fråga om det man egentligen undrar 

vid en disk där det är mycket folk och rörelse utan enklare om det är lite mer avskilt. En 

respondent uttryckte att det ofta är ute bland hyllorna man får klart för sig den verkliga frågan 

och även får följdfrågor. Det kan också försvåra om användaren frågar på uppdrag av någon 

annan, vilket skedde i fallet ovan med en förälder som behövde information till sitt barn. 

Genom en fortbildningsplan för personalen och användarutbildning för de 

biblioteksbesökare som vill, kan ovanstående problem minskas. Den fortbildning, som 

förekommit har inte varit kontinuerlig. Det kan vara svårt att utbilda en heterogen grupp 

eftersom det finns ett stort spann mellan Early Adopters och den grupp som inte är lika snabb 

att ta till sig förändringar. En idé, som framkom var att fokusera på de bibliotekarier som 

redan är intresserade av webbresurserna och vidareutbilda dem, eftersom man inte kan 

förvänts sig att alla ska kunna allt eller vara intresserade av allt. Tanken är sedan att deras 

engagemang ska spridas som ringar på vattnet genom att till exempel utbilda varandra inom 

arbetsgruppen. Det överensstämmer väl med Rogers teori att man kan sprida nya idéer i en 

arbetsgrupp genom att vissa fungerar som förändringsagenter för andra, likväl som användare 

kan sprida förändringar vidare till andra användare.71 Tid bör avsättas så att personalen 

regelbundet ska kunna fördjupa sig i webbresurserna och upprätthålla sin kompetens antingen 

                                                            
69 Katz (2002) sid. 5 
70 Svensk biblioteksförening, (2005). Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete. 
71 Rogers (1995) sid. 335 
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i grupp eller enskilt. På så sätt kan man få tid att experimentera, utan att för den sakens skull 

känna att man försakar sina andra arbetsuppgifter vilket som jag ser det är en del i Rogers 

Trialability-attribut. Ett stöd i fortbildningen kan vara instruktionsfilmer över resurserna, som 

leverantörerna eller personalen själva skapat.  

Bilden jag fick av den fortbildning, som genomförts, var spretig och respondenterna tog 

alla upp olika delar, vilket för mig tyder som att det inte finns någon röd tråd. Jag tror att det 

skulle vara bra att skapa en enhetlig struktur, som lyfter fram och synliggör det arbete, som 

pågår även för de som inte sitter i databasgruppen. En viktig del att komma ihåg är att man 

samtidigt inte får glömma bort den tryckta samlingen och att det måste finnas en balans 

mellan dessa, eftersom de inte ersätter utan kompletterar varandra.  

6.1.2 Övriga system i biblioteket    

De vanligaste frågorna i informationsdisken har som jag tidigare nämnt karaktären av 

Direction eller Ready-reference och inte referensfrågor vilket är den bild jag själv fått genom 

mina observationer och den litteratur jag tagit del av. De frågor jag främst tänker på är av 

karaktären ’Jag vill boka en dator’, ’Jag hittar inte hyllan’, ’Jag vill kopiera men hur gör jag’ 

och så vidare. De intervjuade menar att en stor del av dessa frågor bör användaren redan idag 

kunna lösa på egen hand, även om det säkert finns många olika orsaker varför man vänder sig 

till informationsdisken. Min tanke är, att om man tydliggör och förenklar omkringliggande 

system kan det minska köerna och frigöra tid för de frågor, som kräver hjälp av en 

bibliotekarie och för användarutbildning av olika slag.  

Flera respondenter tog upp att det kan vara stressande med långa köer och jag kan tänka 

mig, att många användare drar sig för att ställa långa och invecklade frågor, när många väntar. 

Bibliotekarierna tar sig den tid som behövs och menar att varje användare har rätt att få sin 

fråga besvarad oavsett om den tar tid, vilket jag tycker är en mycket bra inställning. För att 

frigöra tid och avlasta informationsdisken finns det, som jag ser det, flera åtgärder som är 

möjliga.  Den första åtgärden jag tror kan ge en stor effekt, är att göra datorbokningssystemet 

enklare att förstå och på fler språk än svenska och delvis engelska. Genom att samtidigt låta 

en dator vara till enbart för detta och att bibliotekarierna visar användarna där kan de frågorna 

minskas.  

Flera respondenter anser att bibliotekets hemsida och katalog är svåranvända och som 

en person sa, det räcker inte alltid att få ett svar, man måste kunna tolka svaret också. En 

förbättrad sökfunktion där det tydligare framgår placering, typ av media och en karta så att 
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man enklare hittar rätt hylla, skulle göra att fler användare kan tolka svaret och 

förhoppningsvis hitta sin bok själv.  

Ett förenklat förfarande för att logga in på det trådlösa nätverket där användarna slipper 

begära ett lösenord i disken skulle minska den frågekategorin och eftersom systemet är 

långsamt samtidigt minska personalens frustration. Det kräver emellertid att man tar bort 

regeln att alla måste uppge sitt personnummer för att få ett lösenord. Mitt förslag är att man på 

den dator avsedd enbart för datorbokningar som jag nämnt tidigare lägger in en funktion där 

man loggar in med sitt lånekort, skapa och skriver ut ett lösenord på egen hand. 

Avgifter för försenade böcker läggs idag direkt på respektive användares lånekort. 

Genom att göra det möjligt att också lägga utskriftskostnaden där, skulle man underlätta för 

användarna som då slipper köa för att endast betala några kronor för en utskrift. Betalning för 

kopiering sker idag via en myntautomat men om även kopieringen inkluderades i ovanstående 

system skulle man slippa både myntväxling och tekniska problem med automaten.    

6.1.3 Mätning och utvärdering av användning 
I dagsläget förlitar sig biblioteket på årlig statistik från leverantörerna av webbresurserna. Den 

ligger bland annat till grund för om en resurs ska förnyas eller inte. Det är positivt att det inte 

är de ekonomiska ramarna, som sätter gränserna utan den faktiska användningen. Ett stort 

problem är att användningen mäts på olika sätt, vissa med antal sidvisningar och vissa med 

antal besökare. Eftersom det inte går att veta hur många sidor en specifik användare har 

besökt, är uppgifterna näst intill omöjliga att jämföra, samtidigt som det i den årliga 

statistiken inte går att få en snabb återkoppling om en specifik insats haft effekt eller inte. En 

del leverantörer tillhandahåller inte ens statistik. En risk är att budgeten kommer att minskas 

om webbresurserna inte används tillräckligt. Det ekonomiska utrymmet när en databas togs 

bort lades till exempel på inköp av e-böcker. Ökar användningen mycket måste man å andra 

sidan troligen öka antalet licenser vilket innebär en ökad kostnad.  

Jag skulle gärna se att biblioteket kunde ställa större krav på leverantörerna både på 

statistiken, men också på andra tjänster relaterade till resurserna. Vissa databasleverantörer 

har skickat informationsmaterial att sätta upp i biblioteket och representanter att informera 

personalen, dock inte alla. Det skulle även vara bra med instruktionsvideos för användare och 

personal samt övningsmaterial i fortbildningssyfte.  

Nyström et al. menar att resultat ”ska kunna jämföras […] över tid, och i relation till 

konsekvenser”, varför mitt förslag är att man utöver statistiken gör någon form av djupare 

analys, exempelvis en användaranalys eller en Cost Benefit-analys inför att investera i en ny 
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resurs och för att kunna göra uppföljningar.72 På så sätt kan man få en bättre helhetsbild än 

den man har idag utifrån leverantörernas statistik.  

6.2 Strategier för att öka användningen av resurserna 
Med hjälp av marknadsföring och ett synliggörande av resurserna, kan användningen öka och 

fler användare inse att de kan ställa sina frågor på biblioteket. Tanken med min utvärdering är 

inte att göra en marknadsföringsanalys, men jag vill ändock beröra de förslag, som 

framkommit under mina intervjuer och observationer.  De flesta av förslagen riktar sig mot 

biblioteksrummet och därför mot de som redan använder biblioteket. Man ska inte glömma 

bort icke-användarna, men de ligger utanför ramarna för den här utvärderingen.     

6.2.1 Marknadsföring och synliggörande av webbresurserna  

En av bibliotekets stora utmaningar, är att behålla sin legitimitet i en förändrad värld och få 

invånarna att ”sätta värde på och uppskatta de produkter och tjänster som biblioteket 

tillhandahåller”.73 Enligt Hansson fanns det farhågor vid Internets inträde att biblioteket hade 

spelat ut sin roll, men det blev snarare tvärtom med ett ökat behov av sökhjälp.74 Det är viktigt 

för biblioteket idag att göra sig känd hos allmänheten som mer än ett rum fyllt med böcker, 

men dess ”roll och marknadsföring kompliceras av att de har en mycket bred verksamhet och 

inte riktar sig till någon specifik målgrupp”.75 Enligt Nyström et al. är just marknadsföring en 

viktig del i att öka allmänhetens medvetenhet och som borde lyftas fram mer i det dagliga 

arbetet.76  

Arbete pågår för att synliggöra webbresurserna, men jag vill belysa några av de förslag 

som framkom i intervjuer, eftersom jag anser att det finns en del problem med tillgängligheten 

och synligheten för webbresurserna, både i biblioteksrummet och på hemsidan. På hemsidan 

återfinns webbresurserna under rubriken Digitala uppslagsverk & databaser, som man måste 

klicka sig in flera steg för att hitta. Namnet har valts för att tydliggöra innehållet och samtidigt 

inte skrämma bort ovana användare, utifrån antagandet att ordet databas kan upplevas 

skrämmande för vissa. Förutom den något otillgängliga placeringen på hemsidan, presenteras 

samtliga webbresurser med en kort text (bilaga 1). Det gör listan onödigt lång och 

svåröverskådlig vilket skulle kunna lösas med en annan layout.  

Det finns en del övrig kritik mot hemsidan som nämnts tidigare. Idén om att skapa en 

speciell hemsida som förstasida på biblioteket, istället för den befintliga och på så sätt lyfta 
                                                            
72 Nyström & Sjögren (2008) sid. 15 
73 Ibid. sid. 72  
74 Hansson (2005) sid. 14  
75 Nyström & Sjögren (2008) sid. 27 
76 Ibid. sid. 50   
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fram sökresurserna anser jag vore bra, speciellt som det verkar finnas begränsningar med den 

server man delar med filialerna. Man kan på grund av den bland annat inte lägga ikoner direkt 

på datorernas skrivbord, vilket annars hade varit bra för att öka resursernas Observability och 

hjälpa användare att hitta till dem.  

Användning av resurserna skulle kunna förenklas, genom att skapa datorer enbart 

avsedda för sökningar. Dessa bör stå mer avskilt med större arbetsutrymme och möjlighet att 

sitta ner och söka samt spara ner filer till USB-minnen. På så sätt slipper användaren som nu, 

att sitta eller stå ute i huvudgången. Datorerna kan också användas av bibliotekarier, för att 

visa resurserna på, när de får en lämplig referensfråga. Respondenter har tagit upp att flera 

webbresurser inte går att användas hemifrån, vilket ses som ett hinder för ökad användning 

och jag ser det som positivt att man aktivt arbetar med den frågan.  

Effekten av de digitala fotoramarna som sattes upp för några månader sedan bör 

utvärderas och utvecklas. De är enkla och billiga att uppdatera samtidigt som man kan 

anpassa innehållet i bildspelet till de hyllor i vars närhet de sitter och på så sätt öka 

exponeringen mot den tänkta målgruppen. Affischer och till exempel remsor att sätta i alla 

böcker, som ställs upp på hämthyllan kan tjäna som ett komplement till fotoramarna. Den 

årliga tidskriftsdagen är ett annat bra sätt att lyfta tidningsrelaterade webbresurser såsom 

Pressdisplay på. Att då också informera om övriga webbresurser alternativt införa liknande 

informationsdagar för dem för kan öka deras synlighet ser jag som en bra idé. 

6.2.2 Användarutbildning 

Enligt rapporten Bibliotek 2010 är data- och Internetkurser den femte största aktiviteten på 

bibliotek i Sverige med 5166 aktivitetstillfällen 2010, endast slagen av bokprat, visningar, 

berättar- och sagostunder samt utställningar.77 Stadsbiblioteket har emellertid ingen formell 

användarutbildning, såsom möjlighet att boka en bibliotekarie eller kurser i datorhantering 

och internet. Man kan via e-post till biblioteket eller genom att kontakta en bibliotekarie 

direkt, få extra hjälp med informationssökning. Jag ser det som positivt att den möjligheten 

finns, men den borde formaliseras så att alla och inte bara de som vet om det kan ta del av den 

hjälpen. Det är svårt för användarna att fråga efter saker de inte vet finns, det gäller både 

tjänster och webbresurser. Ett steg i rätt riktning är den drop-inhörna som man har tänkt skapa 

dit användarna kan vända sig med sina frågor. 

Resurserna uppdateras och görs om regelbundet, samtidigt som de hela tiden fylls med 

mer och ny information, vilket gör att vissa webbresurser kan upplevas som svåranvända och 

                                                            
77 Kungliga biblioteket, Bibliotek 2010. sid. 31 
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krångliga. Här spelar bibliotekarierna en stor roll som kurator och pedagog. Genom att lyfta 

fram resurserna i användarutbildningen kan man minska deras komplexitet och öka 

synligheten, samtidigt som användarna får möjlighet att experimentera med dem, i enlighet 

med Rogers teori. Jag anser att det utbildningsstödet samtidigt kan bidra till att de användare, 

som nu inte inser att det tar tid att söka information och därför inte heller vill investera tid i att 

testa själv, i större utsträckning vill göra det.78 Bibliotekarierna kommer då på ett tydligt sätt 

att fungera som förändringsagenter. Jag anser att användarutbildning i det här fallet kan spela 

en stor roll och vara viktig för många användare, speciellt som respondenterna upplever att 

användarna, oavsett ålder, har dåligt kunskap om hur man söker information och om 

tillgängliga resurser men gärna vill lära sig.  

Det är inte ”längre vare sig möjligt eller fruktbart att förhålla sig till någon 

genomsnittsanvändare, utan verksamheten kan, och måste, anpassas till den egna ortens lokala 

förutsättningar för att kunna utvecklas och motivera sin plats i den kommunala 

förvaltningen”.79 Användarnas bredd gör att det kan finnas anledning, att fokusera på en 

grupp i taget, där studenter kan vara en, eftersom de enligt Katz utgör en majoritet av de som 

ställer frågor i referensdisken. Utöver deras skolarbetsrelaterade frågor, är de vanligaste 

frågorna: medicinska och hälsorelaterade, dator- och teknikrelaterade, privatekonomiska 

frågor och därefter frågor rörande resor och affärer. Långt ner på listan kommer frågor om 

litteratur och författare.80 Boken är tryckt för snart tio år sedan i USA, varför det kan ha 

förändrats under åren, men utifrån mina intervjuer och observationer verkar tendenserna vara 

de samma. Med tanke på att biblioteken i Sverige under senare år alltmer riktat sig mot 

utbildningsväsendet och att en stor del av befolkningen är involverade i olika former av 

utbildning och det livslånga lärandet är det kanske inte så oväntat.81 Ska man tala i termer av 

Rogers användarkategorier kan gruppen Early Adopters bland användarna vara viktig att 

försöka nå eftersom ”this adopter category is generally sought by change agents as a local 

missionary for speeding the diffusion process”.82 Ett hinder är att biblioteket idag inte har en 

datorsal där man kan genomföra visningar och utbildningar för användare. 

                                                            
78 Rogers (1995) sid. 242 
79 Hansson (2005) sid. 30 
80 Katz (2002) sid. 19 
81 Hansson (2005) sid. 35f 
82 Rogers (1995) sid. 264 
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7. Slutsatser 
Bibliotekarierna menar att det finns ett behov hos användarna både av webbresurserna och av 

referenssamtalet, trots att användarna är vana att googla fram information. För vissa 

användare kan det räcka att söka information så, men bibliotekarierna menar att det finns ett 

behov av att användarna får upp ögonen för att det finns mer information tillgänglig och vilka 

fördelar de kontrollerade källorna har. Bibliotekarierna försöker integrera webbresurserna i 

referenssamtalet, men det finns hinder för detta, bland annat brist på referensfrågor och tid för 

att hålla sig uppdaterade. Genom en tydlig marknadsföringsstrategi för webbresurserna och 

bibliotekets övriga tjänster kan man öka sannolikheten att de används mer, vilket i sin tur kan 

öppna upp för fler referensfrågor.   

Eget intresse och engagemang samt deltagande i databasgruppens arbete verkar 

tillsammans med ens övriga arbetsuppgifter påverka användningen av webbresurserna. 

Eftersom de flesta förslag och tankar från de som inte sitter i databasgruppen framkommer vid 

samtal i informationsdisken eller andra informella sammanhang, är det viktigt att värna dessa 

och bra att även fortsättningsvis ha representanter från olika arbetsplatser på plats i 

informationsdisken. 

Utifrån mina tre bedömningsgrunder, har jag sett goda exempel på hur bibliotekarierna 

vinnlägger sig om att bemöta användarna och deras informationsbehov på ett korrekt sätt och 

ge adekvata svar. Även om det inte finns några fastlagda rutiner för referenssamtalet, följer 

bibliotekarierna i stora drag de rekommendationer som Svensk biblioteksförening har ställt 

upp. Bibliotekarierna har ett självständigt arbete, varför det kanske kan vara svårt att uppifrån 

detaljreglera referenssamtalet, men genom regelbundna passmöten ges alla en gemensam 

grund att stå på. Det jag därför ser som något att arbeta vidare på, är lagens krav och Unescos 

manifest om att resurser av alla typer ska göras lättillgängliga.  

7.1 Förändringsförslag 
Utifrån vad som framkommit under mina intervjuer och observationer har jag strukturerat upp 

mina förslag i tre delar. Den första delen rör i huvudsak förslag av praktisk natur, den andra 

delen rör mer personalfrågor, som kräver större förändringar och resurser än den första. Den 

sista kategorin, som rör leverantörerna av webbresurserna är av mer önskvärd natur och 

svårare att uppfylla, eftersom förändringen måste ske hos leverantörerna och inte hos 

biblioteket.  
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Den första gruppen av åtgärdsförslag är relativt enkla att genomföra men kan innebära 

vissa kostnader. Genom att skapa en marknadsföringsstrategi och genomföra förändringar i 

hur webbresurserna synliggörs på hemsidan och i biblioteksrummet kan användningen öka.  

I strategin kan ingå att byta ut förstasidan på datorerna till en sida där katalogen, olika 

sökfunktioner och bibliotekets samlingar lyfts fram på ett bättre sätt. Vidare vore det bra om 

man kunde placera datorer, som är öppna enbart för sökningar i webbresurserna, på mer 

avskilda ställen, så att användare kan sitta och arbeta där samt spara ner informationen till 

USB-minnen. Vad gäller övriga datorer skulle ett bättre bokningssystem på fler språk 

underlätta för många. Det innebär naturligtvis vissa kostnader, varför det förslaget mer hör 

hemma i nästa grupp, men en dator enbart för att boka datorer är ett första steg. Slutligen 

skulle antalet ickereferensfrågor i disken kunna minskas om man kunde göra det möjligt att 

belasta lånekortet med kostnaden för utskrifter och kopior.   

Den andra kategorin av förändringsförslag är mer långtgående och rör främst 

personalfrågor. En idé som framkom under en intervju är, att först fortbilda de som är 

intresserade och skapa en plan, så att kunskaperna förs vidare till samtliga anställda, som 

jobbar i referensdisken. Detta kan exempel ske via de passmöten som jag tycker vore bra att 

återinföra. Regelbundna möten ger samtidigt personalen möjlighet att skapa en mer uttalad 

grund att stå på vad gäller hur man ser på referensarbetet. Det som många respondenter 

önskade var möjligheten att avsätta delar av sin arbetstid, för att hålla sig uppdaterade. Det 

kan röra både webbresurser och andra av bibliotekets samlingar och tjänster, som de känner 

att de behöver mer övning på.  

Åtgärder, som avlastar informationsdisken från ickereferensfrågor, kan skapa ett visst 

utrymme för andra satsningar. Samtliga respondenter är positivt inställda till olika typer av 

användarutbildningar och möjlighet för användare att boka tid med en bibliotekarie. Jag ser 

det som positivt att man tänker inrätta en drop-inhörna där användare under bestämda tider 

kan få mer hjälp.  

Min sista grupp av förslag är svårare än de övriga två att genomföra och ska ses mer 

långsiktigt. Det rör främst vad biblioteket får från leverantörerna. Webbresurserna har en 

varierande svårighetsgrad vilket för ett enskilt bibliotek kan vara svårt att påverka. Däremot 

skulle leverantörerna kunna bistå med representanter som kan föreläsa och presentera 

förändringar i resurserna. I dagsläget är endast ett fåtal villiga att göra det. Leverantörerna är 

av naturliga skäl experter på sina resurser, varför det vore positivt om samtliga även kunde 

tillhandahålla instruktionsfilmer, handledningar och marknadsföringsmaterial. Det vore vidare 

bra om användarstatistiken kunde vara uniform, för att underlätta jämförelser och analyser. 
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För att inte enbart förlita sig på statistik från leverantörerna, kan det finnas anledning att både 

analysera hur hemsidesbesökarna använder sidan, men också göra studier på vad användarna 

anser om webbresurserna och hur man kan gå vidare.  

Biblioteket arbetar för att göra resurserna tillgängliga hemifrån. Det är emellertid en 

kostnadsfråga men helt i linje med biblioteksföreningens rekommendationer att ge ”tillgång 

till adekvata hjälpmedel för informationssökning och informationsförmedling, även på 

distans”.83 Ökar användningen av webbresurserna markant kan det eventuellt innebära att 

antal licenser som styr hur många som kan använda resursen samtidigt inte räcker. Det kan i 

sin tur innebära en ökad kostnad för biblioteket, som måste utöka antal licenser.  

All verksamheter handlar idag om en balansgång mellan tillgängliga resurser och 

arbetsuppgifter. Jag inser att det är enkelt, att exempelvis tycka att mer tid bör avsättas till 

webbresurserna och en helt annan sak att genomföra det praktiskt. Jag upplevde att flera 

respondenter kände en frustration över att webbresurserna är förhållandevis osynliga och att 

förändringsarbetet går långsamt. Det är till stora delar en ledarfråga att frigöra resurser och 

förändra den befintliga situationen, samtidigt som det är ofrånkomligt, att teknik och digitala 

tjänster är en stor del av dagens samhälle och att biblioteket måste anamma dem för att 

behålla sin relevans. 

                                                            
83 Svensk biblioteksförening, (2005). Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Lista på bibliotekets webbresurser 
 

Alex Online  
Författarlexikon med 
presentationer av svenska och 
utländska författare. Biografiska 
uppgifter, förteckning över 
utgivna böcker, stilprover med 

mera.  

 
Artikelsök 
Artiklar från svenska 

dagstidningar och tidskrifter. Om artikeln du är intresserad 
av inte finns i fulltext, kontakta ditt bibliotek. 

Bothnica 
Referenser till litteratur om Norrbottens, Västerbottens, 
Västernorrlands och Gävleborgs län. 

Folke Bernadottesamlingarna 
Innehåller material från 1956 om 
samtliga svenska fredsinsatser. 
Folke Bernadotteakademin har 
sedan 2006 bedrivit ett projekt som 
digitaliserar dokumentation från 
Sveriges deltagande i 

internationella fredsinsatser.  

 
Genline 
Genline är databasen för 
släktforskning på nätet och 
innehåller inscannade 
kyrkböcker från alla 

församlingar i alla Sveriges 24 län. Här ges möjlighet att följa 
släkter och personer från födseln, konfirmationen, giftermålet 
och fram till dagen de dog. Dessutom finns alla uppgifter om 
flyttningar, husförhör, barn med mera. 

Genline är inte tillgänglig på bibliotekens alla datorer, men 
vill du använda den behöver du bara kontakta personalen.  
 
Kompass 
Kompass innehåller detaljerad information om 134 000 
företag i Sverige. Kompass är endast tillgänglig på 
biblioteken inom Umeå kommun. 

Landguiden (Länder i fickformat) 
Länder i fickformat online ger dig fakta 
om alla världens länder från 
Utrikespolitiska Institutet och uppdateras 
dagligen.  

Masterfile 
Här söker du engelskspråkiga 
artiklar. Det finns 1 200 tidskrifter i 
fulltext från 1990 och framåt och 
referenser med kortare 
sammanfattningar från och med 

1984. Du kan få vägledning genom 40 referensböcker i 
fulltext samt 116 000 bilder.  

Mediearkivet 
Innehåller svenska 

dagstidningar och tidskrifter och uppdateras dagligen. Som 
inloggad hemifrån kan du läsa 25 artiklar i veckan. På 
bibliotekets datorer kan du bläddra hur mycket du vill.  
 

Nationalencyklopedin 
Onlineversionen av vårt stora svenska 
uppslagsverk. Innehållet bygger på 
bokversionen men är utökat och uppdateras 

kontinuerligt. Här finns NE Skola, en stor avdelning med 
innehåll lämpligt för skolans alla stadier, och en mängd 
användbara verktyg, bland annat svensk-engelsk, engelsk-
svensk ordbok, korsordshjälp och sökverktyg. Det publiceras 
också nyhetsartiklar om aktuella ämnen samt flera lärorika 
spel. NE är inte tillgänglig på alla bibliotek, så fråga på ditt 
lokala bibliotek vad som gäller där. 

NoveList 
NoveList är en engelskspråkig 
databas om skönlitteratur för barn, 
ungdomar och vuxna. Bland 
innehållet finns mängder av boktips, 
recensioner och artiklar om mer än 

120 000 skönlitterära titlar. Här finns även författarporträtt, 
tips på författare som skriver liknande dina favoriter, samt 
möjlighet att söka böcker på teman och ämnesord. För lärare 
och andra som arbetar med litteratur finns utmärkta guider 
för bokprat, bokcirklar och diskussionsfrågor. 
 

PressDisplay 
Mer än 500 dagstidningar på 

cirka 40 språk från mer än 80 länder inklusive Sverige, direkt 
i din dator. Scannade och tillgängliga i sin helhet direkt på 
utgivningsdagen. 60 dagars arkiv. 

PressText 
Innehåller artiklar i fulltext ur ett antal svenska tidningar och 
tidskrifter. Uppdateras dagligen. PressText är inte tillgänglig 
på alla bibliotek, hör med ditt lokala bibliotek vad som gäller 
där. 

Zeteo 
En onlineversion av 

Sveriges Rikes Lag som är mycket omfattande, med bland 
annat alla gällande svenska författningar med förarbeten och 
rättsfall. Innehåller ett stort urval av propositioner från 1980 
och framåt och även rättsfall från Nytt Juridiskt Arkiv II och 
Högsta domstolen. 

 

Tillgängliga via: 
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=104332&ptid=0
(2011-11-24) 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
Inledande frågor: 
- Ålder, bakgrund, tidigare arbeten, utbildning, antal år som du arbetat på stadsbiblioteket, 

arbetsuppgifter, andra uppdrag 
 
Bakgrundskunskap:  
- Vilka riktlinjer för hur referenssamtalet ska genomföras har biblioteket?  

 
- Hur ser du på referenssamtalet? Möjligheter och utmaningar och vanliga problem?  

 
- Vilka är de vanligaste frågorna du får i informationsdisken? 

 
- Finns rätt utrustning, användarvänligt, driftsäkert, användbara databaser? 

 
Användning: 
- Behövs databaserna, används de tillräckligt?  
 
- Anser du att det är rätt webbresurser som finns tillgängliga?  

 
- Hur mycket upplever du att du kan påverka utbudet av webbresurser? 

 
- Vilken information och fortbildning får du/har fått om webbresurserna? 

 
- Vilka webbresurser använder du? Vad avgör om du använder dem eller inte? 

 
- På vilket sätt integrerar du webbresurserna i referenssamtalet? – Hur skulle du kunna göra 

det mer? Vad måste då förändras? 
 

- Skiljer sig ditt sätt att jobba från dina kollegors? På vilket sätt, varför tror du? 
 

Användarna: 
- Hur mycket vet användarna om webbresurserna/förstår de vilka resurser som finns? 

 
- Hur marknadsförs resurserna mot användarna? Vad skulle man kunna förbättra? 

 
- Finns det samtal när resurserna alltid/aldrig används? – Särskilda användare? 

 
- Hur stor andel av ickereferensfrågorna skulle användaren själv klara av att göra?  

 
- Vilket är det största hindret för att använda resurserna mer? Vad behöver förändras för att 

resurserna ska användas mer, i så fall hur? 
 
- Hur ser du på användarutbildning, boka bibliotekarie, digitala referenstjänster? 

 
- Hur mäter biblioteket användningen? Förståelsen av systemet? 
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