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Sammanfattning 

 

Denna utvärdering handlar om Referensbiblioteket.se, en ämnesportal som skapades 2005 av Informa-

tions- och lånecentraler i samverkan, ILS. Webbplatsen riktar sig till personal på folk- och gymnasie-

bibliotek, och tipsar dem (och andra intresserade) om kvalitetsgranskade internetkällor inom olika äm-

nesområden. 

 

Studien har ett brukarperspektiv. I syfte att undersöka om Referensbiblioteket är en ändamålsenlig 

informationstjänst har jag studerat webbstatistik, gjort en webbenkätundersökning och samtalat med 

sju bibliotekarier, fördelat på tre intervjuer. Jag ville ta reda på vilka som i praktiken besöker ämnespor-

talen, vad de tycker om den och hur de använder den. Bibliotekariernas åsikter har legat till grund för 

bedömningen av portalen. 

 

Utvärderingen visar att Referensbibliotekets styrkor verkar finnas inom SAB-avdelningarna Språkve-

tenskap (F), Konst, musik, teater och film (I), Historia (K) samt Teknik, industri, kommunikationer 

(P). Portalen används huvudsakligen av den tänkta målgruppen folk- och gymnasiebibliotekarier – inte 

minst av den relativt nyanställde, men också av den med 35 år i yrkesrollen. Möjligen drar folkbibliote-

karier större nytta av Referensbiblioteket än kollegerna på gymnasiebiblioteken, men det finns inga 

markanta skillnader i själva användningen. De som noterats (till exempel när det handlar om bruk i inre 

eller yttre tjänst) beror framför allt på individen eller det enskilda bibliotekets förutsättningar. När det 

gäller ämnesportalens innehåll riktar somliga informanter kritik mot att man rekommenderar en del 

avancerade källor och abonnemangsdatabaser. Men mestadels är Referensbiblioteket uppskattat, inte 

bara för det källkritiska arbetet och länkbeskrivningarna, utan också för att webbplatsen med fördel 

kan användas för bibliotekariens egen kompetensutveckling. 

 

Trots goda vitsord är portalen i många fall en obekant eller lättglömd resurs på biblioteken. Informan-

terna vittnar om att den ofta får stå tillbaka för mer etablerade informationskällor. Denna paradox – 

omtyckt men underutnyttjad – ligger i linje med tidigare forskning om ämnesportaler. Utöver praktiska 

förbättringar, som förfinade sökfunktioner och ännu noggrannare länkpresentationer, skulle Referens-

biblioteket.se därför behöva marknadsföras mer för att bättre fylla sin funktion som bibliotekarieverk-

tyg. 
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Inledning 

 

Internet kan vara en djungel, även för bibliotekarier och andra informationsspecialister. Särskilt om 

man inte arbetar på ett forskningsbibliotek (där tyngdpunkten ju ligger på vetenskaplighet, aktualitet 

och så vidare) är det nog svårt många gånger att kvalitetsgranska och hålla sig à jour med allt oorgani-

serat material på nätet. Men internet har trots allt potential att vara ett bra verktyg i bibliotekariens 

informations- och referensarbete, så här kan en tillförlitlig guide göra skillnad. 

 

Kvalitetsbedömda länksamlingar på nätet kallas ämnesportaler. De är mer eller mindre omfattande försök 

att klassificera webbfloran. Den engelska benämningen är subject-based information gateways eller (quality-

controlled) subject gateways.1 För urvalet till dessa samlingar, liksom granskning, beskrivning och uppdate-

ring, svarar ämnesspecialister eller bibliotekarier, och utgångspunkten är oftast behoven hos en specifik 

målgrupp.2 Det finns många ämnesportaler med akademisk inriktning, som SOSIG (Social science 

information gateway, 1994–), men också svenska exempel som Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog 

(1995–), och Länkskafferiet, Skolverkets länkdatabas för grundskoleelever (1995–). De två sistnämnda 

är ämnesövergripande portaler, vilket även kallas virtuella bibliotek. Nestorn i det sammanhanget är an-

sedda Librarians’ Internet Index (1994–), vars målgrupp som namnet visar är just bibliotekarier. 

 

Utvärderingsobjektet 

I denna uppsats utvärderas den svenska ämnesportalen Referensbiblioteket.se (här även kallad RB), 

som främst riktar sig till personal på folk- och gymnasiebibliotek. De cirka tusen webbresurser och 

databaser som RB samlar har bibliotekarier kvalitetsgranskat, katalogiserat (i någon bemärkelse), klassi-

ficerat och indexerat, och länkarna kontrolleras varje månad. (Utförligare beskrivning finns i nästa ka-

pitel.) Portalen är förhållandevis ny, den startades 2005 och utvecklades ett par år senare till en databas 

med fler sökingångar. Bakom den står ILS, Informations- och lånecentraler i samverkan, som bland 

annat arbetar med fortbildning av bibliotekspersonal. I vilken utsträckning Referensbiblioteket nyttjas 

och av vilka vet dock inte ILS, så en utvärdering av användning, styrkor och svagheter anser man vore 

till stöd för webbplatsens utveckling. ILS är följaktligen min uppdragsgivare och studiens främsta mål-

grupp. Undersökningens mål har vi bestämt gemensamt, men jag har fritt valt frågeställningar, metod 

med mera. 

                                                 
1 Funestad 2002, Informations- och lånecentraler i samverkan 2008. 
2 Eltén och Kjellberg 2002. 
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Avgränsning, syfte och frågeställningar 

Med tanke på de höga ambitioner som ligger bakom en produkt som RB tycker jag mig inte ha någon 

större anledning att ifrågasätta innehållets relevans. Även frågor om webbplatsens utformning, det som 

rör fältet informationsarkitektur, lämnar jag till största delen därhän.3 I stället koncentrerar jag mig på 

det som också är ILS:s undran, alltså om och hur webbplatsen används. För att anknyta till Rubins 

informationscykel4 är jag mer intresserad av informationsanvändningen än av informationsproduktio-

nen; syftet är att undersöka om Referensbiblioteket.se fyller sin funktion som bibliotekarieresurs. Ut-

värderingen är därför framför allt formativ (avsikten är att RB ska förbättras) och brukarinriktad (bibli-

otekarier blir en indirekt målgrupp). 

 

De övergripande frågeställningarna är följande: 

• Vilka är RB:s användare? 

• Hur används ämnesportalen? Skiljer sig nyttjandet mellan folk- och gymnasiebibliotekarier? 

• Vad anser bibliotekarierna är portalens förtjänster och brister? 

Dessa frågor beskrivs mer ingående i metodkapitlet. 

 

Bedömningsgrund 

I min värdering av Referensbiblioteket är kvalitetskriterierna inte mätinriktade utan av mer subjektiv 

karaktär.5 Eftersom studien har ett brukarperspektiv är det bibliotekariers åsikter om RB och dess in-

verkan på informations- och referensarbetet som är utslagsgivande. 

 

Begrepp och definitioner 

För läsbarhetens skull har jag som synes förkortat Referensbiblioteket.se till RB i många fall, även om det 

inte är någon vedertagen förkortning. Av samma skäl anges oftast bara signum i löptexten, och inte 

vilka ämnesområden de representerar i SAB-systemet. En förklaring av dessa klassifikationskoder åter-

finns i bilaga 1. 

 

Med termen slutanvändare särskiljer jag bibliotekarier från deras ”kunder”, när det handlar om använd-

ningen av RB och andra webbplatser. Den syftar alltså på vad som i dagligt tal kallas biblioteksbesökare 

eller låntagare, begrepp som dock inte är så gångbara när det till exempel rör sig om en helt virtuell refe-

renstjänst. Brukare och besökare däremot kan avse såväl bibliotekarier som slutanvändare. Resurs kan i 

                                                 
3 Vissa informationsarkitektoniska aspekter var ofrånkomliga, till exempel diskuterades RB:s sökfunktioner un-
der intervjuerna. 
4 Rubin 2004, s. 3 ff. 
5 Karlsson 1999, s. 46. 
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uppsatsen förstås både brett (som RB eller annan portal) och smalt (som en på RB rekommenderad 

källa). I fråga om Referensbibliotekets innehåll, slutligen, gör jag ingen åtskillnad mellan beteckningar 

som poster, länkar och referenser utan använder dem synonymt. Detsamma gäller internet, nätet och webben, 

även om de noga räknat inte är helt liktydiga. 
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Ämnesportaler och Referensbiblioteket.se 

 

I detta kapitel beskriver jag först fördelarna med ämnesportaler. Därefter återges kort hur de behand-

lats i tidigare forskning, följt av en närmare presentation av Referensbiblioteket.se. 

 

Varför ämnesportaler? 

Det material som finns på webben kan nås med olika typer av sökverktyg. Våge, Dalianis och Iselid 

delar in dem i fyra huvudgrupper: webbkataloger, sökmotorer, metasöktjänster och frågetjänster.6 De 

två förstnämnda är de äldsta och vanligaste verktygen. Katalogen sorterar in länkar i en ämneshierarki. 

Antingen är det en ren länksamling, ofta med automatindexerat innehåll, eller så är länkarna kvalitets-

granskade, kommenterade och försedda med exempelvis ämnesord (med andra ord en ämnesportal). 

Emellertid är det sökmotorn (läs: Google) som har blivit standardverktyget för informationssökning på 

nätet. Detta har kraftigt minskat webbkatalogernas betydelse. Våge, Dalianis och Iselids förklaring är 

att ”[webben] helt enkelt blivit för stor för att redaktörerna på webbkatalogerna ska hinna kvalitets-

granska och ämneskategorisera ens en bråkdel”.7 

 

Samtidigt är sökmotorn inte alltid det optimala navigationsinstrumentet. Den genererar i allmänhet fler 

dokument än man kan hantera, och alla länkar är inte tillämpliga eller ens fungerande.8 Här har 

ämnesportalerna (katalogerna) en stor fördel. Rubin skriver: ”Rather than randomly searching the Web, 

a portal permits the user to go to one location … [and] perform high-quality searches of high-quality 

electronic resources”.9 Fransson ger råd om när en katalog är att föredra framför en sökmotor: 

• när ämnet är brett eller när du är i början av informationssökningsprocessen 

• när du vill ha ett begränsat antal webbplatser, överskådligt listade och kanske kommenterade 

• när du vill undvika informationsfattiga webbplatser.10 

Han exemplifierar den första punkten med en något schematisk indelning som ses i figur 1. Fransson 

jämför också de två verktygen med hur man söker i en vanlig bok. Katalogen kan då liknas vid en in-

nehållsförteckning, medan sökmotorn motsvarar det mer detaljerade registret längst bak. 

 

 

 

                                                 
6 Våge, Dalianis och Iselid 2008. 
7 ibid., s. 19. 
8 Inom informationsvetenskapen talar man om täckning och precision i fråga om funna respektive relevanta doku-
ment. Se till exempel Rubin 2004, s. 49. 
9 Rubin 2004, s. 98. 
10 Fransson 2007, s. 59 f. 
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Generella 

ämnen 

Svensk litteratur  Astrid Lindgren 

Andra världskriget  Transittrafiken genom Sverige 

Rymdfärder  Christer Fuglesang 

  

 

 

 

Katalog  Sökmotor 

 

Figur 1. Val av sökverktyg utifrån ämnets karaktär 

Källa: Fransson 2007, s. 60. Reproduktion med smärre justeringar 

 

Sist men inte minst har ämnesportaler fördelen att de är ingångar till vad som kallas den osynliga web-

ben.11 Begreppet står för allt det internetmaterial som är dolt för sökmotorerna och därmed kan vara 

svårt och tidskrävande att hitta – men som ofta har hög kvalitet. Bibliotekens databaser är skolexempel 

på ”osynliga” webbresurser. Det finns emellertid också mycket innehåll på det fria nätet som inte in-

dexeras av internetsökmotorer, ett vardagligt exempel är digitala telefonkataloger av typen Gula Sidor-

na. Mer svårfunna delar av den osynliga webben kan man alltså ofta hitta via ämnesportaler. 

 

Tidigare forskning 

Det virtuella biblioteket, den ämnesövergripande portalen, är en förhållandevis ny typ av informations-

tjänst i internetsamhället, och det finns inte så mycket forskat om den. (Det mesta handlar om samver-

kansinsatser som Renardus, ett EU-projekt om samsökning i olika akademiska portaler.) Likaså om 

man tittar på ämnesportaler i allmänhet finns det relativt lite publicerat, speciellt under senare år. Den 

brittiske biblioteksforskaren Koch har emellertid utmärkt sig på området; han har bland annat tagit 

fram definitioner och sammanställt översikter över existerande portaler (år 2000). Koch efterlyser mer 

standardiserad kunskapsorganisation och bättre sökmöjligheter, och påtalar också problem med för 

långsam uppdatering.12 I en artikel av färskare datum identifierar Williamson liknande brister, men 

förhåller sig i övrigt positiv till portaler.13 Det finns också mer allvarlig kritik, som menar att webbkata-

loger som är skenbart kvalitativa snarare vilseleder än hjälper användaren.14 

                                                 
11 Fors 2002. 
12 Kock 2000, s. 29, Williamson 2007, s. 339. 
13 Williamson 2007. 
14 Se till exempel Jacso 2001. 

Specifika 

ämnen 

Men 
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Monopoli och Nicholas har gjort två användarinriktade utvärderingar av ämnesportaler. Den ena be-

handlar SOSIG, den andra ADAM, en brittisk portal om konst och design.15 Deras besökare är nöjda 

med lättillgängligheten och den snabba uppdateringen, men ser data- och nätverksproblem samt bris-

ten på fulltextmaterial som nackdelar. Fritextsökning föredras framför att bläddra sig fram till informa-

tion. Undersökningarna visar även att nyttjandet av portalerna har minskat fram till undersökningsåren. 

Med hänvisning till en tredje studie som också har visat på låg och oregelbunden användning antyder 

författarna att ämnesportaler kanske är passé. 

 

Det bestående intrycket av befintlig forskning sammanfaller väl med Bawden och Robinsons slutsatser 

i en redogörelse för ämnesportalernas utveckling.16 De menar att dessa visserligen är uppskattade av 

dem som begagnar dem, men undervärderade av och okända för det stora flertalet internetanvändare. 

 

Beskrivning av Referensbiblioteket.se17 

Informations- och lånecentralerna arbetar med fortbildning av bibliotekspersonal samt fjärrlåne- och 

referensservice. Centralerna finns utplacerade på tre orter i landet, Malmö, Stockholm och Umeå, för 

att kunna betjäna olika landsdelar. I september 2005 sjösattes webbplatsen Referensbiblioteket.se av 

Informations- och lånecentraler i samverkan (ILS). Upprinnelsen var ett uttalat behov från biblioteks-

branschen av en ämnesguide över tillförlitliga webbresurser. Den nya webbplatsens stomme kom att 

utgöras av Nils, en granskad länksamling som tidigare hade byggts upp av Malmö stadsbibliotek. Vå-

ren 2007 omarbetades RB till en databas med fler sökvägar. Förutom att bläddra bland signum (i SAB:s 

klassifikationssystem) kan man nu även navigera via ämnesord och fritextsökning. En fjärde ingång 

som kan nyttjas av den flitiga besökaren är fliken ”Fem senast inlagda”. Referensbiblioteket innehåller 

cirka tusen poster, och är inte tänkt att växa så mycket mer. Däremot byts posterna ut vid behov. 

 

De resurser som ämnesredaktörerna (bibliotekarierna) granskar och väljer ut är databaser och andra 

informationskällor av referenskaraktär som bedöms vara passande för folk- och gymnasiebibliotek. 

Guldkorn av mindre storlek sållas alltså bort.18 För varje huvudavdelning (signum) finns också en and-

reredaktör. I huvudsak tar man med källor som är åtkomliga på det fria nätet, men man hänvisar också 

till ett antal licensdatabaser. Webbplatser på svenska prioriteras, men inom områden där bra sådana 

saknas väljer redaktören engelska resurser. I mindre utsträckning finns också material på andra språk 

representerat. Utöver webbadressen förses referenserna med en beskrivning av innehåll, sökfunktioner 

                                                 
15 Monopoli och Nicholas 2000, 2001. 
16 Bawden och Robinson 2002, s. 161. 
17 Informationen i detta avsnitt kommer dels från ILS:s och Referensbibliotekets webbplatser (Informations- och 
lånecentraler i samverkan 2008a, 2008b), dels från personlig kommunikation med medarbetare på Informations- 
och lånecentralen i Umeå. 
18 Jfr Franssons tredje punkt på s. 7, via en katalog kan man undvika informationsfattiga webbplatser. 
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och upphovsman (oftast en organisation eller myndighet, ibland en privatperson). Slutligen finns klick-

bara ämnesord eller klassifikationskoder, beroende på var man befinner sig i webbstrukturen. Några 

exempel på hur posterna ser ut visas i bilaga 2. 

 

Referensbiblioteket.se är i första hand tänkt att vara ett stöd i bibliotekariens informations- och refe-

rensarbete, men kan också användas i studiesyfte. Under ILS:s fortbildningsdagar har man ofta webb-

platsen som utgångspunkt. På RB finns också ”Veckans referensfråga”, med tillhörande arkiv. Genom 

den funktionen kan den hågade bibliotekarien regelbundet träna sig i att lösa referensfrågor med hjälp 

av nätet. 

 

Referensbiblioteket.se är inte det första svenska virtuella biblioteket. Bland föregångarna kan nämnas 

de numera nedlagda tjänsterna Netsök (databas från Bibliotekstjänst, 1998–2003) och Svesök (drivet av 

Kungliga biblioteket 1998–2006). 
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Metod och material 

 

För att kartlägga användningen av Referensbiblioteket och jämföra den med brukarnas inställning läm-

pade sig en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Detta överensstämmer med vad Ritchie 

och Lewis skriver: ”[Q]ualitative research … can … fruitfully be combined with statistical enquiry to 

investigate underlying factors that may be causing a phenomenon to occur.”19 De menar också att den 

modellen är särskilt användbar i utvärderingssammanhang.20 

 

Kvantitativ delstudie 

Som grund för kartläggningen använde jag befintliga data, nämligen delar av den webbstatistik som 

kontinuerligt registreras av verktyget Google Analytics för ILS:s räkning. Jag tittade på logguppgifter 

för 12 månader bakåt, räknat från det att jag började arbeta med webbplatsen. Undersökningsperioden 

är således från oktober 2007 till och med september 2008, med stickprov i februari, maj och septem-

ber 2008 (månader med normal besöksfrekvens). En enkel jämförelse gjordes också med data jag sam-

lade in om andra webbplatser. Sammantaget gav detta en generell bild av i vilken omfattning RB an-

vänds, vilka ingångsvägar som är vanliga och vilka ämnesområden som utnyttjas mycket respektive lite. 

 

Statistiken säger dock inget om människorna bakom siffrorna. Den kompletterades därför med pri-

märdata från en enkät (se bilaga 3), som låg länkad från Referensbibliotekets förstasida under sju veck-

or. Webbformuläret fångade upp dem som de facto använder RB – är de bibliotekarier, andra yrkesut-

övare eller privatpersoner? Vilka sökvägar begagnas? Med tanke på att Informations- och lånecentra-

lerna finns i Malmö, Stockholm och Umeå – var finns besökarna geografiskt?21 För enkätens tekniska 

utformning tog jag hjälp av Academic Computer Club, en datorförening vid Umeå universitet. De in-

komna svaren bearbetades och sammanställdes i tabeller och diagram. 

 

En vanlig invändning mot webbenkätmetoden är att urvalet inte är slumpmässigt eftersom deltagarna 

rekryterar sig själva.22 Därigenom tenderar de med starka åsikter att bli tongivande. Eftersom personal i 

referensdisken delar datorer ville jag heller inte begränsa till ett möjligt svar per dator, vilket medfört 

att samma besökare har kunnat fylla enkäten i flera gånger. Jag såg dock inget annat rimligt tillväga-

gångssätt för att nå webbplatsens besökare. Av svaren att döma är det också troligt att det är unika 

individer som deltagit. 

                                                 
19 Ritchie och Lewis 2003, s. 41. 
20 ibid., s. 42. 
21 Det hade också varit möjligt att lokalisera besökarna via IP-nummer eller webbstatistiken, men de metoderna 
är tveksamma från integritetssynpunkt och valdes därför bort. 
22 Dahmström 2005, s. 83, 237. 
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Kvalitativ delstudie 

Mot bakgrund av webbstatistiken och enkätsvaren intervjuade jag sedan anställda vid folk- och gymna-

siebibliotek, eftersom dessa utgör webbplatsens primära målgrupp. Ambitionen var att samla dem i två 

gruppintervjuer, utifrån arbetsplatstyp, men det visade sig inte vara genomförbart på grund av geogra-

fiska avstånd. I stället har de totalt sju informanterna varit fördelade på en enskild intervju (gymnasie-

bibliotekarie), en parintervju (gymnasiebibliotekarier), och en gruppintervju om fyra personer (folkbib-

liotekarier). Informanterna är bosatta på två norrländska orter och har kontaktats via e-post och tele-

fon, utifrån kriterier som förklaras nedan. I intervjuerna diskuterades bland annat portalens förtjänster 

och brister, användning och ickeanvändning av densamma, och internetkällor i allmänhet. Intervjuerna 

var halvstrukturerade23 och samma intervjuguide användes. Denna återfinns i bilaga 4. 

 

Kriterier vid urvalet av informanter var tillräcklig erfarenhet24 av Referensbiblioteket och att merparten 

av bibliotekariens tjänst var förlagd till folk- eller gymnasiebibliotek. För att hitta lämpliga informanter 

och dessutom få till stånd par- och gruppintervjuerna var jag tvungen att bortse från könsfördelningen. 

Alla bibliotekarier är således kvinnor, men jag tror inte att det har påverkat resultatet nämnvärt. Där-

emot är det stor spridning på yrkeserfarenheten (se s. 17). 

 

Varför gruppintervjuer över huvud taget kan man fråga sig? Enskilda intervjuer når visserligen djupare, 

men resultatet blir då mer knutet till de individerna. Jag eftersträvade större bredd bland åsikter och 

informanter, och anser att gruppintervjuer var det mest effektiva sättet att få ett rikhaltigt dataunderlag 

som speglade både variationen och det typiska. Informanterna utgör visserligen bara en liten del av 

populationen, men Wibeck använder i alla fall begreppen lösa generaliseringar och överförbarhet i samband 

med gruppstudier.25 Slutligen har denna metod fördelen att deltagarna kan interagera och diskutera 

sinsemellan. Gruppdynamiken gör att samtalet i viss mån blir självgenererande. Detta märktes till ex-

empel när Wikipedia som källa fördes på tal (se citatet på s. 22). 

 

Just det mellanmänskliga samspelet kan emellertid också ha en ogynnsam inverkan på en intervjusitua-

tion. De fyra folkbibliotekarierna var i allt väsentligt jämbördiga, sett till såväl organisationshierarki 

som delaktighet i dialogen. Parintervjun däremot hade tydligare drag av statusskillnad. Gymnasiebiblio-

tekarien som jag benämner GB2a är GB2b:s överordnade och var mer dominant. Deras inbördes rela-

tion påverkade turtagningen och samtalsutrymmet, och kan möjligen också förklara varför de var så 

                                                 
23 Överensstämmelsen är inte särskilt stor i metodlitteraturen när det gäller hur man benämner olika intervjufor-
mer. Med halvstrukturerad syftar jag på en flexibel och öppen intervju utifrån förberedda teman. Följdfrågorna och 
exemplifieringarna i intervjuguiden har använts enbart om de behövts. 
24 Med det menar jag: tillräcklig erfarenhet av webbplatsen för att kunna diskutera den, enligt informantens egen 
bedömning. 
25 Wibeck 2000, s. 123 ff. Liknande resonemang återfinns hos Ritchie och Lewis 2003. 
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samstämmiga. Den här slagsidan hade troligen uppvägts om en gruppdiskussion med fler deltagare 

hade varit möjlig (liksom om GB2b hade fått komma till tals enskilt). Jag har tagit hänsyn till denna 

omständighet i analysen. 

 

Men trots viss brist på nyanser tror jag inte att materialet från parintervjun därmed skulle vara miss-

visande. Utsagor från exempelvis den tredje gymnasiebibliotekarien pekade i samma riktning, liksom 

enkätkommentarer. Det finns alltså ingen anledning att misstro undersökningens resultat. Snarare stär-

ker de olika delstudiernas metoder och empiri varandra på ett sätt som gör utvärderingen mer tillförlit-

lig (så kallad triangulering). 

 

Slutligen några ord om den fysiska intervjukontexten. Miljön var bibliotekariernas arbetsplatser och de 

yttre förutsättningarna var någorlunda lika – förutom att vi under den enskilda intervjun inte hade till-

gång till webben. Det var en nackdel, eftersom möjligheten i de andra fallen att besöka Referensbiblio-

teket.se gjorde att vi kunde prova olika funktioner. Dessutom gav det informanterna nya infallsvinklar 

under intervjuns gång. 

 

I bearbetningen av materialet transkriberades först de inspelade intervjuerna. Datareduktionen bestod 

av att jag färgkodade partier som uppvisade mönster eller var intressanta av andra skäl, samt gjorde 

marginalanteckningar och temaindelningar. Citaten i resultatredovisningen är hämtade från mina tre 

transkriptioner, men de är inte ordagranna utan lätt omgjorda i fråga om ordföljd och meningsbygg-

nad, för att underlätta läsningen. 
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Användningen av Referensbiblioteket.se 

 

Denna del inleds med analyserade utsnitt ur Referensbibliotekets digra webbstatistik. Därefter presen-

teras resultatet av enkäten. Den kvalitativa delstudien kommer i nästa kapitel. 

 

Tabell 1. Besöksstatistik 

Webbtrafiken på Referensbiblioteket.se och några andra webbplatser 

 Besök/månad Sidvisningar/månad 

Referensbiblioteket.se 5 127 15 021 

Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog 9 817 (2008) - 

Länkskafferiet (Skolverkets länksamling) - 600 000–1 miljon 

Nationalencyklopedins licensdatabas 2 046 500 12 miljoner 

Svenskspråkiga Wikipedia 16 000 (2004) - 

Anm.: Med besök menas antalet enskilda besök som påbörjats av alla besökare. 

Källor: Webbanalysverktyget Google Analytics, B. Hoflund (personlig kommunikation), Skolverket (2008), A. 

Ekman (personlig kommunikation) och Wikipedia (2008). 

 

Från och med oktober 2007 till och med september 2008 hade Referensbiblioteket.se i snitt 

5 127 besök per månad, vilket resulterade i drygt 15 000 visade sidor per månad. Tabell 1 visar RB:s 

webbtrafik i förhållande till några andra webbplatsers. Dessa internetresurser är vanligt förekommande 

i informations- och referensarbetet. Jämförelser av det här slaget kan förstås ifrågasättas, eftersom det 

finns olika sätt att mäta besök.26 Därtill har webbplatserna delvis olika målgrupper. Men man får ändå 

en indikation på deras storlek eller genomslag (”impact”). Referensbiblioteket är som synes en ganska 

marginell informationstjänst i sammanhanget. 

 

Statistiken från Google Analytics är begränsad till RB:s domän, så i vilken utsträckning användarna 

klickar vidare på de rekommenderade länkarna, och vilka, går tyvärr inte att utläsa. Det finns uppgifter 

om de vanligaste utgångssidorna, men dem har jag valt att bortse från eftersom det inte framgår om 

besökaren lämnat RB på grund av missnöje eller belåtenhet. Hur besökarna har hittat till portalen un-

der undersökningsperioden framgår i alla fall av figur 2. Med hänvisningswebbplatser menas länkar 

från bland annat bibliotek (framför allt Malmö stadsbibliotek), och kommunala webbplatsers skolsidor. 

 

                                                 
26 Många webbanalytiker menar till exempel att måttet unika besökare strängt taget inte finns, då ingen webbserver 
kan skilja fysiska individer åt. 
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Figur 2. Hur besökarna har hittat till Referensbiblioteket.se

n = 61 529
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Vad i sökmotorerna (oftast Google) som har dirigerat besökarna till Referensbiblioteket.se visas i ta-

bell 2. Temana är påfallande stabila över tid. Det är också intressant att så många verkar ha för avsikt 

att komma just till RB (jämför figur 2 ovan, en av fem går direkt till webbplatsen). Då de flesta besöken 

bara är ett par minuter långa, och många mycket kortare än så, tyder det på vana användare som snabbt 

hittar vad de söker. Fullt så enkelt kan det emellertid inte vara, eftersom andra delar av det statistiska 

materialet visar att 40–50 procent av besökarna inte går vidare från sin första sida. Det är svårt att be-

döma vad som är normalt här, men det måste väl betraktas som ett underbetyg om varannan besökare 

lämnar RB utan att ha klickat på något över huvud taget. Referensbiblioteket verkar således kunna ge 

snabb vägledning, samtidigt som många tidigt tycker att de har hamnat fel. 

 

Tabell 2. Sökordens tio-i-topp 

Ord i sökmotorer som har lett besökarna till Referensbiblioteket.se 

Antal besök 

 Februari 2008 Maj 2008 September 2008 

1 referensbiblioteket   118 referensbiblioteket   99 
register skådespelare 

rollnamn   154 

2 referensbiblioteket.se   32 amerikanska inbördeskriget   51 referensbiblioteket   73 

3 amerikanska inbördeskriget   31 referensbiblioteket.se   25 referensbiblioteket.se   35 

4 andliga sånger   25 vistexter   18 www.referensbiblioteket.se   26 

5 vistexter   20 matematiskt lexikon   17 andliga sånger   25 

6 www.referensbiblioteket.se   17 www.referensbiblioteket.se   16 nyreligiös indisk rörelse   17 

7 filmtitlar   15 andliga sånger   14 kristna sånger   15 

8 www.pipl.com   14 kristna sånger   14 filmtitlar   14 

9 nationalsånger   12 finska författare   13 penningvärde   14 

10 www.referensbiblioteket   12 
tidsskrifter (sic!) på 

danska bibliotek   13 
sångtitlar   14 
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Som exempel på det senare kan nämnas de frekventa sökningarna på ”amerikanska inbördeskriget” 

(i september 2008 strax utanför topplistan i tabell 2). Mer än hälften av dem som googlade till Refe-

rensbiblioteket utifrån denna fras valde att lämna webbplatsen utan ytterligare klick. Är då RB inte till 

någon nytta för den som är intresserad av kriget? En sökning på ”amerikanska inbördeskriget” i fritext 

och som ämnesord resulterar i tre referenser, varav åtminstone två borde förtjäna en närmare titt. 

Dock är de på engelska. 

 

De populäraste RB-sidorna under de studerade tolv månaderna har i fallande ordning varit F, I, Blädd-

ra via ämnesord, O, K, U och P. Åtminstone är det de som har genererat flest sidvisningar. I O:s fall är 

det inte så förvånande; huvudklassen Samhälls- och rättsvetenskap är omfattande och den enda på 

Referensbiblioteket.se som har underavdelningar. De sidor som dragit till sig flest besökare genom direkt-

länkning (troligen från sökmotor) är ämnesordet Lexikon och signumen F, X, I, T, K och P. De utgör 

alltså ofta RB:s faktiska ingångssidor. Dessa två uppräkningar, som har flera likheter, säger något om 

Referensbibliotekets styrkor.27 Utöver detta kan noteras att ”andliga sånger” och ”sångtitlar” – två av 

de många sångrelaterade sökningarna i tabell 2 – var de sökfraser som ledde till flest vidareklickningar 

under perioden. 

 

Karakteristik av besökarna 

Vilka det är som använder Referensbiblioteket.se undersöktes med ett webbformulär (se bilaga 3). Un-

der sju veckor låg det länkat från RB:s förstasida. Denna tid hade webbplatsen över 5 000 besök, varav 

endast 38 besvarade enkäten. Vad som sägs om portalens brukare i det här avsnittet är alltså långtifrån 

statistiskt säkerställt. Däremot är det troligt att de som har deltagit i undersökningen är förhållandevis 

hemmastadda med RB, eftersom länken enbart fanns på förstasidan. De som har kommit till en annan 

sida via exempelvis sökmotor har troligtvis missat den. 

 

Av de 38 informanterna är det 22 som använder RB dagligen eller varje vecka, medan 7 stycken ser sig 

som sällanbesökare. Att RB oftast är till hjälp tycker 20 stycken, 12 svarar ”ibland”. 

 

Som figur 3 visar är signum den klart dominerande sökvägen för dem som har fyllt i formuläret. Om 

förstahandsvalet inte ger några bra träffar provar 23 av 38 ett annat söksätt. En skol- eller gymnasiebib-

liotekarie uppger dock att hon inte brukar använda RB:s sökfunktioner alls, hon låter sig helt enkelt 

länkas till de poster som Biblioteksbloggen28 tipsar om. Det som menar att de definitivt kommer att 

                                                 
27 Att en sida får många besök betyder visserligen inte automatiskt att innehållet är till belåtenhet (i likhet med 
resonemanget om de vanligaste utgångssidorna, se s. 14). Men det är ändå ett rimligt antagande att informationen 
på dessa sidor många gånger kan vara användaren till hjälp. 
28 Biblioteksbloggen.se drivs också av ILS. Ibland skriver de där om nya informationskällor som lagts in på Refe-
rensbiblioteket. 
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använda Referensbiblioteket igen är 26 till antalet, någon enstaka svarar ”troligen” respektive ”troligen 

inte”. Bortfallet på den frågan var emellertid hela 9 stycken. 
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Figur 3. Sökvägar. Besökarnas förstahandsval

n = 37
 

 

Av de 38 informanterna är 30 bibliotekarier (även om inte alla besökte portalen i tjänsten just vid en-

kättillfället). Bland dem är 17 verksamma på folkbibliotek, 9 på skol- eller gymnasiebibliotek och 2 på 

forskningsbibliotek. De har arbetat i branschen i allt mellan 4 månader och 35 år. Spridningen ses i 

figur 4. Genomsnittet är 9 år och medianen 12 år, men det finns en viss dominans för kortare tid i 

yrkesrollen – typvärdet i sammanställningen i figuren är 0–3 år. En svag ökning i antal märks också 

bland dem som har arbetat i branschen i mer än 20 år. 

 

Figur 4. Bibliotekariebesökarnas år i yrket
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Det kan vara intressant att se huruvida bibliotekariernas yrkeserfarenhet samvarierar med hur ofta de 

anlitar Referensbiblioteket. I figur 5 sammanförs den förra figuren med variabeln besöksfrekvens. Ju 

mörkare färg i staplarnas delfält, desto oftare använder informanten RB. Dataunderlaget är litet och 

mönstret inte entydigt, men kort respektive riktigt lång erfarenhet skulle kunna innebära mer frekventa 

besök. 

 

Figur 5. Förhållandet mellan besöksfrekvens och år i yrket
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De som har lämnat kommentarer i enkäten uttrycker sig mestadels uppskattande om Referensbibliote-

ket, inte minst den fortbildande ambitionen. En folkbibliotekarie påpekar dock att studerande ofta 

tycker att materialet på engelska är för svårt. Vad gäller den geografiska spridningen av bibliotekarierna 

är flera av dem bosatta i landsdelarnas största städer eller i anslutning till dem (se figur 6). Ingen som 

besvarade enkäten arbetar däremot i Göteborg. Det kan vara av betydelse eftersom det där inte heller 

finns någon Informations- och lånecentral. 
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Figur 6. Geografisk spridning av bibliotekarierna på Referensbiblioteket.se
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Av enkätmaterialet att döma används Referensbiblioteket.se alltså till största delen av den tilltänkta 

målgruppen, och då främst folkbibliotekarierna. Bland de övriga besökarna fanns det en och annan 

som studerade på gymnasium eller högskola. Av de yrkesarbetande som inte var bibliotekarier besökte 

alla RB av privata, ej specificerade skäl. 
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Bibliotekariernas syn på Referensbiblioteket.se 

 

Här presenteras de intervjuade bibliotekariernas åsikter om och användning av RB (och elektroniska 

källor i allmänhet). Redovisningen är tematisk och uppdelad efter arbetsplatstyp, inte efter de ur-

sprungliga intervjugrupperna. Därefter följer en jämförelse mellan folk- och gymnasiebibliotekarierna. 

 

Informanterna särskiljs med benämningarna GB1 (gymnasiebibliotekarie från den enskilda intervjun), 

GB2a och GB2b (gymnasiebibliotekarier från parintervjun) samt FB3a, FB3b, FB3c och FB3d (folk-

bibliotekarier från gruppintervjun). Om någon i den fortsatta läsningen förirrar sig bland dessa benäm-

ningar kan tabell 3 nedan användas som lathund. 

 

GB2a har arbetat på bibliotek i 28 år, varav 21 år på gymnasieskola. GB2b har varit bibliotekarie i 

27 år, dock bara 5 år på gymnasieskola. FB3a, FB3b och FB3c har alla tre varit verksamma på i huvud-

sak folkbibliotek i cirka 10 år. Deras arbetskamrat GB3d har 26 års erfarenhet av yrket. GB1 är den 

bibliotekarie i min studie som har utbildat sig senast. Hon har arbetat i 3 år, varav 1,5 år på ett integre-

rat gymnasie- och folkbibliotek. 

 

Tabell 3. Benämningar på informanter 

Förklaring av förkortningarna samt bakgrundsinformation 

Förkortning Typ av tjänst Typ av intervju År i yrket 

GB1 gymnasiebibliotekarie enskild intervju 3 år 

GB2a gymnasiebibliotekarie parintervju 28 år 

GB2b gymnasiebibliotekarie parintervju 27 år 

FB3a folkbibliotekarie gruppintervju 10 år 

FB3b folkbibliotekarie gruppintervju 10 år 

FB3c folkbibliotekarie gruppintervju 10 år 

FB3d folkbibliotekarie gruppintervju 26 år 

 

Folkbibliotekarierna 

Användning i  praktiken 

De intervjuade folkbibliotekarierna ingår i en grupp på sin arbetsplats som bemannar den nationella 

elektroniska referenstjänsten Fråga biblioteket. De uppger att det främst är i det sammanhanget de 

använder Referensbiblioteket.se – sällan i det inre arbetet, för det egna informationsbehovet, och näs-

tan aldrig ansikte mot ansikte med en låntagare eftersom de får så få referensfrågor den vägen. Inte 
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heller brukar informanterna presentera webbplatsen för slutanvändaren, för det upplevs den alltför 

yrkesinriktad. Snarare är det resurserna RB hänvisar till som de bedömer är det relevanta att förmedla. 

 

Hur bibliotekarierna först kom i kontakt med RB är oklart, men det kan ha varit på en utbildningsdag i 

Fråga bibliotekets regi.29 För att lära känna webbplatsen har gruppen sedan gått igenom den tillsam-

mans och presenterat olika avdelningar för varandra. Vid tillfället för vår intervju hade de kommit 

halvvägs, till signum N. Det är också de utforskade områdena som har blivit mest använda, vilket tycks 

följdenligt. FB3a uppger att hon har använt sig av F flera gånger, framför allt till namnfrågor. Andra 

signum som omnämns är G och N. Vi kommer in på det intressanta området förkunskaper, och vad 

ämnesportaler kan få för betydelse för allsidigheten i den service som erbjuds – såväl av den enskilda 

bibliotekarien som av bibliotek i allmänhet. Jag frågar om vissa ämnesområden kräver mer guidning än 

andra för en bibliotekarie, och får jakande svar: 

 

FB3d Överlag är vi kanske mer humanister… 
FB3a Precis! 
FB3d … [vi har] humanistisk bakgrund, och är kanske sämre på naturvetenskap, matematik 

och teknik. 
FB3a Vi borde ha börjat bakifrån!30 (skratt) 

 

Det framgår tydligt att det är signum som är den huvudsakliga sökvägen för informanterna. Ämnesord 

har de inte tittat på. Somliga har provat fritextsökning, men utan att bli riktigt nöjda med täckningen: 

 

Det hade ju varit bra om det fungerat. Nu kan man behöva fem–tio minuter för att hitta om 
det skulle vara något lite lurigare man söker, och sitter man i en chatt blir man lite stressad. 
Om man kunde söka i fritext bättre hade man nog använt Referensbiblioteket oftare. 
(FB3c) 

 

De intervjuade återkommer många gånger till hur värdefullt det är i en referenssituation att på förhand 

veta om RB är värt att pröva. Det handlar mycket om tidsåtgång och säkerhet inför slutanvändaren, 

men också om att över huvud taget komma på tanken att anlita portalen. Där ser bibliotekarierna det 

som en stor fördel att de arbetar med Fråga biblioteket. Till skillnad från övriga personalen blir de mer 

eller mindre tvungna att avsätta tid för att utforska internetkällor, vilket gör att de till exempel lär sig 

vad olika ämnesportaler har att erbjuda. Kollegerna använder inte RB, tror de. 

                                                 
29 Det refereras under intervjun till utbildningsdagar i Umeå, men det är osäkert ifall dessa har arrangerats av 
stadsbiblioteket eller dess Fråga biblioteket-grupp, då personalen överlappar. Klart är i varje fall att informanter-
na inte har fått Referensbiblioteket presenterat av ILS i någon större utsträckning. 
30 FB3a syftar på uppställningen i det svenska klassifikationssystemet (SAB-systemet), där humaniora och sam-
hällsvetenskap enligt äldre (?) värdehierarki kommer före teknik, naturvetenskap och medicin. Se tablån i bila-
ga 1. 
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Referensbibliotekets innehåll, fört jänster och brister 

Informanterna upplever RB som logiskt, eftersom de kan systemet det är uppbyggt kring. FB3c tar upp 

att mängden referenser på vissa avdelningar (till exempel under O) gör det svårt att hitta det man är ute 

efter, medan övriga menar att webbplatsen är lättöverskådlig ändå. Veckans referensfråga är en utma-

ning som uppskattas – FB3b förklarar att de ibland har övat på uppgifterna i Fråga biblioteket-

gruppen. Sidan med de fem senast inlagda posterna har besökts i liten utsträckning, men det fram-

kommer i alla fall att man önskar information om när de har lagts in. 

 

FB3d säger att de av RB:s länkar som är på engelska inte är lika användbara som de svenska. De övriga 

håller med och nämner också de danska och norska sidorna. Det är informationskällor som sällan kan 

användas i de referenssituationer som dessa bibliotekarier ställs inför. Men de är medvetna om dilem-

mat: 

 

Det beror ju på vad som finns också, för om det finns en jättebra länk på engelska men inte på 
svenska, då måste den ju [tas med]. […] På Fråga biblioteket får man ofta frågor om uppfin-
ningar, ”när uppfanns den första bilen?” et cetera. Det finns inte så mycket på svenska, men 
däremot på engelska. Då är det ju bra om de länkarna är med. 
(FB3c) 

 

Liknande är det med de låsta databaserna RB tipsar om. Visst vore det optimalt om biblioteket hade 

tillgång till dem alla, men det är ju i realiteten en kostnadsfråga. FB3a tröstar sig med att konstatera – 

likt räven om rönnbären – att en låst resurs som på RB:s beskrivning låter perfekt kanske ändå inte är 

det i verkligheten. 

 

Informanterna har inte reflekterat så mycket över urvalet och över hur ILS gör sina bedömningar, men 

de menar att portalen känns tillförlitlig i och med att den per definition är kvalitetsgranskad. Samtidigt 

kan denna känsla vara en falsk trygghet: 

 

FB3c Går man in på Wikipedia måste man ju säga [till slutanvändaren] att ”det här är inte 
hundra, men förmodligen är det rätt”. På Referensbiblioteket kan man säga att ”det 
här ska stämma”. 

Intervjuaren: Å andra sidan finns ju Wikipedia med på Referensbiblioteket … 
FB3c Det finns det? 
FB3b Jag tänkte just säga att jag håller inte med dig riktigt, inte nu längre. Tidigare var det 

mer si och så på Wikipedia, men inte nu längre … 
 

Innehållsmässigt tycker FB3b att musikavdelningen är väl tunn, men annars har bibliotekarierna inte 

upptäckt några egentliga luckor. Om detta blir det mest spekulationer, vilket nog beror på att de i sin 

genomgång bara har kommit halvvägs. Är det överflödigt att RB tipsar om databaser som Nationalen-

cyklopedin (NE) och Landguiden då, eller gör det ämnesportalen mer komplett? Frågan får svävande 
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svar. Visst kan det vara bra att ha många användbara länkar samlade på samma webbplats, men å andra 

sidan är det ingen bibliotekarie som går via Referensbiblioteket för att hitta NE – den är ju självskriven 

i biblioteksvärlden. Mindre kända källor däremot har sin givna plats. FB3d nämner en informativ sida 

om samer vars webbadress eller upphovsman hon aldrig skulle komma ihåg, men som hon vet att hon 

kan återfinna via RB. 

 

Att varje post innehåller en presentation ses som en av Referensbibliotekets stora förtjänster. Upplys-

ningar om innehåll och sökfunktioner utgör ett slags omdöme om webbresursen, menar informanter-

na, och blir i ett referensmöte ofta avgörande för om man ger den en chans. ”Står det ’ingen fri-

textsökning’, ja, men då vet man, då kanske man tar någon sida som har det i stället” (FB3c). FB3a ger 

dock exempel på en beskrivning som hon inte tycker håller måttet, och vi letar fram länken på Refe-

rensbiblioteket.se. Vid några tillfällen har hon sökt information om länder, och via RB hänvisats till en 

sida med ”fakta om ett stort antal resmål”. Webbplatsen har dock ett turistiskt och säljande perspektiv, 

vilket FB3a med flera inte tycker framgår av Referensbibliotekets post. FB3a och FB3d nämner även 

en författarsida vars urval kunde ha presenterats utförligare. Men sammantaget är länkbeskrivningarna 

mycket uppskattade. FB3d påpekar också att eventuellt missnöje från bibliotekariehåll (eller från andra 

användare) kan bero på att man inte har tagit sig tid att utforska den rekommenderade källan ordent-

ligt. 

 

Ämnesportaler och internet i  allmänhet 

De fyra informanterna är överens om att internet har blivit ett oumbärligt verktyg i deras arbete. FB3c 

menar att det nog är en generationsfråga också, där äldre bibliotekarier använder databaser mer, och 

yngre det fria nätet. Det påpekas att internets självklarhet märks även bland bibliotekets besökare: 

 

Ibland kan man känna att de har en förväntan att det ska finnas en liten smal bok om det de 
frågar om, och när det inte finns – man måste kanske titta på flera ställen, en artikel här och 
ett kapitel där – då blir det bökigt. Då tittar de hellre på nätet. 
(FB3d) 

 

De andra instämmer. Däremot går åsikterna isär om huruvida människor generellt sett är ”medvetna” 

(i betydelsen källkritiska) när de söker information på internet. Själva försöker bibliotekarierna vara 

extra vaksamma. Samtidigt beskriver de hur det kan bli i praktiken när de jobbar med Fråga biblioteket, 

och då särskilt dess chatt. Frågeställarna, som ofta är skolelever, är inte intresserade av böcker utan vill 

ha fakta från webben, och tidspressen är påtaglig: 

 

FB3a Man går till Länkskafferiet och Referensbiblioteket och kollar, finns det något här, 
och finns det inget, ja, men då – Wikipedia. 

FB3d Då blir det Google i alla fall. 
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Men det tillvägagångssättet är egentligen inte specifikt relaterat till tidsåtgång, utan verkar också högst 

rationellt. Det framgår när FB3c exemplifierar med en referensfråga om när påsken infaller i år. Varför 

gå omvägen via RB:s högtidslänkar när man kan googla fram svaret på en gång? FB3b konstaterar att 

hon inte använder ämnesportaler så mycket som hon kanske borde, eller som hon trodde att hon skul-

le göra när hon upptäckte dem en gång i tiden. FB3d framhåller det minskade antalet referensfrågor 

som en möjlig orsak till det; bibliotekarier har inte lika ofta som förr anledning att söka specifik infor-

mation – med undantag då för inom tjänster som Fråga biblioteket. Men där upplever informanterna å 

andra sidan att RB:s tips ofta är för avancerade för de skolungdomar som alltså vanligen utgör deras 

”kunder”. Länkskafferiet eller Landguiden är många gånger lämpligare, både att hämta material från 

och att rekommendera till den målgruppen. 

 

Gymnasiebibliotekarierna 

Användning i  praktiken 

Signum är den vanligaste ingången till Referensbibliotekets poster också för gymnasiebibliotekarierna. 

GB1 säger att det beror på att hon kan den strukturen, men också för att fritextsökningen inte har 

fungerat så bra som hon hade önskat. Ämnesorden har hon inte provat. GB2b å sin sida för fram att 

ämnesord torde vara en bra sökväg i fall man är osäker på placeringen i SAB-systemet. Vilka signum 

använder de då? GB1 svarar P. Dels på grund av att hon saknar förkunskaper på området, dels för att 

hon efter en utbildningsdag med Informations- och lånecentralen i Umeå har blivit mer bekant med 

länkarna under det signumet. Även GB2a säger att hon i samband med en visning av ILS för något år 

sedan hittade mycket intressant under P, som till exempel animerade beskrivningar av hur maskiner 

fungerar. Vidare har hon använt signum G till en utställning om litterära priser. I övrigt kan informan-

terna inte peka ut några specifika tillfällen när de har haft stor nytta av RB, men GB2b säger att hon 

ibland har använt portalen för att leta lämpliga länkar att komplettera det egna bibliotekets webbsida 

med. 

 

GB2a och GB2b återkommer flera gånger till att de borde utforska Referensbiblioteket.se mer. Ju mer 

de testar webbplatsen i det inre informationsarbetet, vilket än så länge är det dominerande använd-

ningssättet, desto bättre kan den nyttjas i en referenssituation. Men som GB2a påpekar är referensfrå-

gorna inte heller så många nuförtiden. Och ”[skulle man få frågan] ’Vad betyder god man?’ kan man ju 

ta och slå upp det någon annanstans. Då skulle jag gå till en bok”. Vid det andra gymnasiebiblioteket i 

min undersökning är situationen nästan den omvända. GB1 uppger att hon inte har så mycket tid för 

självstudier utan mestadels har använt RB direkt i referenssamtalet. För referensfrågor får de, menar 

hon. Lärarna uppmanar eleverna att använda biblioteket mycket. Korsordsfrågor och dylikt från all-
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mänheten (det är ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek) kommer däremot inte särskilt ofta. På 

frågan vad Referensbiblioteket är för henne svarar GB1: 

 

Det blir ofta en sista utväg (skratt). När jag provat de vanliga källorna utan att hitta något kan 
jag komma på att ”hm, det kanske finns något där?” […] Vi har Referensbiblioteket som 
snabblänk på personaldatorn, men jag missar ofta att använda den. 
(GB1) 

 

GB2b uttrycker detsamma, portalen är inte tillräckligt självklar för henne. Men GB1 är inte heller sen 

att påpeka att RB också har lett henne till många webbplatser som hon annars inte skulle ha upptäckt 

(källor på den osynliga webben till exempel). 

 

Referensbibliotekets innehåll, fört jänster och brister 

När jag frågar GB2a och GB2b vad RB står för förknippar de det mycket med just bibliotek (främst 

folkbibliotek enligt GB2a), i betydelsen att det är en informationstjänst för dem i branschen. Designen 

är ren och snygg och webbplatsen är användarvänlig – men för invigda, påpekar GB2b, i och med be-

toningen på SAB-klassifikation. 

 

De två informanterna upplever att det ligger ett gediget arbete bakom Referensbiblioteket. Utöver det 

granskade urvalet och det kontinuerliga underhållet beskrivs ju varje post utförligare än i vanliga länk-

listor till exempel. Det är tacksamt, inte minst för de områden där den enskilda bibliotekarien tycker sig 

ha bristande ämneskunskaper. GB2a ger datateknik som exempel på ett område där hon kan behöva 

hjälp. Fast när vi under intervjun provar om RB är upplysande inom programspråk hittar vi ingen spe-

cifik länk om det. Å andra sidan är väl folk självgående inom det ämnet, resonerar GB2a. 

 

När det gäller portalens urval kan GB1 inte dra sig till minnes att något hon har sökt efter inte alls har 

funnits. Däremot har hon gått andra vägen, och tipsat ILS när hon i andra sammanhang har hittat 

webbplatser av referenskaraktär som skulle passa bra på RB. En sida om Shakespeare togs med på 

hennes förslag. Liksom sina kolleger uppskattar GB1 att länkarna presenteras, men lägger till att hon 

skulle önska ännu utförligare beskrivningar. Gärna mer information om hur man söker på webbplat-

serna i fråga, det har till exempel hänt att hon har besökt en sida ”i tron att den varit mer databasaktig”. 

Det kan också ha varit en förvisso informationsrik källa, men utan det djup som GB1 (eller rättare sagt 

biblioteksbesökaren) ville ha. Fast just det är ingen stor brist hos RB, menar hon. Behovet av djup eller 

bredd beror ju på situationen och är nog inget man kan påverka från ILS:s sida. 

 

Lite mer bekymmersamt tycker GB1 det är att så pass många rekommenderade webbplatser är låsta. 

De licensdatabaser som finns på hennes arbetsplats har hon i regel redan undersökt när hon påminner 
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sig om RB. GB2a ser däremot saken från slutanvändarens horisont, och tycker inte att det gör något 

att RB tipsar om abonnemangsdatabaser. Det gör användaren uppmärksam på bibliotekets tjänster och 

får henne eller honom att vända sig dit i stället, resonerar hon. Av samma skäl försvarar en källa som 

NE sin plats i portalen. Att förhållandevis många RB-resurser är på svenska ser bibliotekarierna också 

som något positivt, speciellt då det är svårt att hitta bra svenskspråkigt material inom en del områden. 

Särskilt värdefullt är detta för eleverna: 

 

Engelska funkar okej för många elever, men inte för alla. Det händer också att jag tipsar dem 
om att översätta via Google Translate. Fast jag vet inte vad engelskalärarna skulle säga om det. 
(GB1) 

 

Veckans referensfråga och Fem senast inlagda är funktioner som de tre bibliotekarierna känner till men 

inte har använt så mycket än. GB1 tittade på Veckans referensfråga under fortbildningsdagen, men har 

inte undersökt materialet där närmare sedan dess. Fast det vore nog bra att göra det, funderar hon, 

eftersom det mycket väl kan komma liknande frågor vid disken. 

 

Ämnesportaler och internet i  allmänhet 

Internet ingår numera som en naturlig del i biblioteksarbetet tycker GB2a och GB2b. Den förra går 

visserligen helst till bibliotekets databaser, och menar också att det känns som en mission att introdu-

cera dem för eleverna. GB2b däremot använder övervägande det fria nätet för informationsökning. 

Även GB1 prisar internet som ett mycket bra arbetsverktyg, i och med den omedelbara närheten till 

aktuell information. Hon ser inga problem med att använda sökmotorer som Google för att snabbt 

kontrollera en uppgift. Däremot synar hon förstås källan – till skillnad från många elever, som ofta 

glömmer att vara kritiska på nätet. Det är något de andra gymnasiebibliotekarierna också har märkt: 

 

GB2b Över huvud taget är det svårt att få folk att gå in lite djupare i något, i strukturen [på 
en webbsida till exempel]. 

GB2a Och många säger: ”Jag hittar alltid något”, men är man nöjd med något har man inte 
förstått att man behöver lära sig något mer. Att bara gå igenom de sex första träffar-
na … 

 

I relation till tryckta referensverk menar de dock båda att de, innan de går till bibliotekshyllan, först 

tittar vad som finns på nätet, vanligtvis på Nationalencyklopedins webbplats. De tjocka uppslagsver-

kens tid närmar sig nog sitt slut, tror GB2a, ”även om det för en viss typ av källor, som fågelboken och 

svampboken, finns poänger med att de är tryckta … Där behövs kunskapen i fast form, oberoende av 

elnätet”. 

 

GB2a framhåller att det inte alls är givet vad som har högst kvalitet, internet eller tryckta verk. Beroen-

de på vad som anges om källor, upphovsmän, eventuellt redaktionellt arbete med mera, kan en webb-
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plats vara att föredra framför en bok. Den senare kanske baserar sig på många sekundärkällor, vilket 

kan minska trovärdigheten. (Låt vara att bibliografiska uppgifter och dylikt många gånger är enklare att 

hitta i tryckta verk än på nätet.) GB2b tillägger att internets snabba uppdatering kan göra det mediet 

mer lämpat för ”faktiska nyheter, ekonomiska förhållanden och liknande”. I fallet med programspråk, 

där Referensbiblioteket inte var oss till hjälp under intervjun, menar GB2a att det säkert finns först-

klassig information på engelskspråkiga Wikipedia, det är rätt forum för sådant. Jag frågar i vilka sam-

manhang de ser Wikipedia som en tillförlitlig källa. Vid nya begrepp och företeelser, säger GB2b, och 

GB2a kompletterar med ”populärkultur, i synnerhet nätrelaterad sådan. […] Jag skulle inte gå till Wiki-

pedia om jag vill läsa om slaget i Sävar, [inte utan att] kolla upp på andra håll också”. 

 

När det gäller ämnesportaler i allmänhet menar GB2a och GB2b att Mölndals stadsbiblioteks länkkata-

log är den de har längst erfarenhet av, men att de också använder den mindre och mindre till förmån 

för Referensbiblioteket. Dels för att den senare portalen som sagt beskriver varje referens, dels för att 

den i och med sin komprimerade storlek upplevs mer lättöverskådlig än Mölndalkatalogen. ”Å andra 

sidan”, säger GB2a, ”kanske man inte hittar den där specialsidan om ukulele som man faktiskt hittar 

via Mölndal.” Ett snabbt test ger vid handen att RB inte har några länkar om musikinstrument över 

huvud taget. I arbetet med eleverna blir det hur som helst tydligt att uppläggningen i dessa ämnesporta-

ler kan vara svår att greppa. ” ’Konstiga biblioteksbokstäver’ … Det är ett sätt att söka information 

som är ganska främmande för eleverna”, säger GB2a. ”Den länklista som de känner sig mest familjär 

med är Länkskafferiet, som ju i stället har skolämnenas struktur.” Biblioteket i fråga har dock alla tre 

portalerna länkade från sin webbsida, för elevernas räkning, och personalen försöker presentera dem 

under skolklassvisningar. 

 

GB1 använder i första hand NE och Artikelsök i informationsarbetet. Tidigare nyttjade hon Mölndals 

stadsbiblioteks länkkatalog en del, speciellt under studietiden, men inte så mycket numera. En anled-

ning är att hon tycker att hon har samlat på sig många bra webbplatser att gå till. Som exempel ger 

GB1 Forum för levande historia, som hon menar är en mer trovärdig källa än exempelvis Wikipedia 

när det gäller historiska skeenden. 

 

GB1:s elever föredrar, inte helt oväntat, elektronisk information framför referensverk. Bibliotekets 

referensavdelning är liten (den har nyligen halverats) och är inte särskilt välbesökt. Vill en elev söka 

tryckt information om en speciell författare går hon eller han snarare direkt till hyllan märkt exempelvis 

Spänning. ”Det är också skrämmande tydligt att många inte är bekanta med hur man slår i uppslagsverk, 

de kan söka Steven King på S!” Här tror GB1 att sökmotorernas syntax påverkar, i internetsökningar 

spelar ju ordföljden mindre roll. 
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Sammanfattande jämförelse 

De intervjuade bibliotekarierna uppskattar Referensbiblioteket på grund av det källkritiska arbetet och 

de ser RB som en ingång till internetkällor av god kvalitet. Portalen är inte uttömmande men å andra 

sidan mer överblickbar än exempelvis Mölndals stadsbiblioteks länksamling. Ibland upplevs de re-

kommenderade webbplatserna för svåra, i synnerhet om de är på engelska och man betjänar skolung-

domar, men samtidigt är de sidorna är bättre än inga alls. Gymnasieelever verkar klara det något bättre 

än folkbibliotekets användare. 

 

Informanterna menar att RB kräver biblioteksvana och de ser det därför främst som en yrkesinriktad 

informationstjänst. Två gymnasiebibliotekarier tycker dock att strukturen utestänger många potentiella 

brukare. Även om de alla använder RB i arbetet och tycker att webbplatsen är lättnavigerad är den 

däremot inte självskriven. Till viss del beror det på att referensfrågor ansikte mot ansikte ställs alltmer 

sällan. Dessutom glöms Referensbiblioteket ofta bort till förmån för mer etablerade bibliotekskällor 

som Nationalencyklopedin och Landguiden. För folkbibliotekarierna i min studie är portalen dock mer 

frekvent och systematiskt använd, då de är starkt beroende av internetkällor i arbetet med Fråga biblio-

teket. Möjligen är RB också mer utformat för folkbibliotek än för gymnasieskolan. 

 

Bibliotekariernas åsikter om RB:s abonnemangsdatabaser varierar. Den gymnasiebibliotekarie som 

mest uttryckligt tänker sig slutanvändarna som en av webbplatsens målgrupper tycker att det är i sin 

ordning att de finns med. På så vis får brukarna veta vad biblioteket (eventuellt) erbjuder. Många me-

nar dock att dessa källor inte tillför så mycket. Antingen har bibliotekarien redan undersökt dem eller 

så har biblioteket inte licenserna. 

 

Föga förvånande är informanterna restriktiva när de söker information på nätet. (”Och märker man att 

man bara sitter och googlar, då får man ju ångest”, säger FB3b.) Men på det hela taget har de en nykter 

och pragmatisk inställning till internet, och menar att verktyg som Google och Wikipedia kompletterar 

ämnesportalerna och vice versa. Wikipedia ses som en tillförlitlig källa för sådant som handlar om spe-

cialintressen och subkulturer, och teknik och fenomen av modernt snitt. (En snarlik beskrivning finns 

för övrigt i RB:s egen presentation av webbencyklopedin.) Wikipedias brister i historiebeskrivning har 

omtalats i alla intervjuer, en insikt som fötts eller fördjupats i samband med utbildningsdagar där ILS 

varit inblandade. Bibliotekarierna menar att användarna, inte minst de själva, behöver kunskap om 

(wiki)källors möjligheter och begränsningar för att kunna välja den mest ändamålsenliga vägen. 

 

Man kan skönja en tendens till att bibliotekarier med lång tid i yrket föredrar databaser framför resur-

ser på det fria nätet (oavsett om de senare nås via Referensbiblioteket eller ej). Intervjumaterialet bely-

ser även vissa skillnader i hur van bibliotekarien behöver vara vid portalen för att använda den. Många 
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vill ha testat RB på förhand innan det används i en referenssituation – för tryggheten, tidsvinsten eller 

servicekvaliteten. Andra, som GB1, tar tillfället när det kommer. Det varierar också om man ser Refe-

rensbiblioteket som en samlande portal att utgå ifrån (FB3d), eller som ett sätt att upptäcka nya källor 

att sedan gå direkt till (GB1). Men de olikheter som finns är framför allt individuella och kontextbund-

na, eller i någon mån en fråga om generation och yrkeserfarenhet. Sammantaget tyder inte intervjuerna 

på att personal vid folk- och gymnasiebibliotek skiljer sig så mycket åt i åsikter om och användning av 

Referensbiblioteket.se. 
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Diskussion 

 

I en tid av alltmer elektronisk informationsförmedling och när många biblioteks referensavdelningar 

antingen krymper eller samlar damm, då ligger det nära till hands att bygga upp virtuella referenssam-

lingar. Utöver platsbesparing, snabbare uppdateringar och ekonomiska fördelar finns det också sam-

ordningsvinster, eftersom dessa övergripande ämnesportaler blir tillgångar för många bibliotek. I de fall 

där traditionellt referensarbete ersätts av nätburet kan det också vara mer adekvat med datorbaserade 

källor. 

 

Ämnesportalernas position i den informationsvetenskapliga forskningen är oklar. Å ena sidan framhålls 

att de har potential och tydliga förtjänster, å andra sidan har de inte riktigt slagit igenom. Monopoli och 

Nicholas antyder till och med att de redan har spelat ut sin roll. Mycket riktigt har många ämnesporta-

ler fått en kort livslängd. Kanske har de självdött på grund av bristande underhåll, kanske har ämnesin-

riktningen varit felbedömd. Men med rätt syfte och uppläggning tror jag inte att ämnesportaler och 

virtuella bibliotek ska räknas bort. Eltén och Kjellberg skriver: ”En ämnesportal, liksom alla katalogty-

per, kräver tid, ekonomi, en kontext och kanske framför allt användare för att förbli värdefull och aktuell” 

(min kursivering).31 Så med informationsspecialister som målgrupp, som i fallet med mitt utvärderings-

objekt, borde det egentligen inte vara några svårigheter. Inte nog med att de i den rollen intar en sär-

ställning, det var ju på deras önskemål som Referensbiblioteket.se kom till. 

 

Portalens besökare 

Delar av webbstatistiken indikerar att många RB-besökare vet vad de är ute efter (en av fem hittar di-

rekt till portalen, åtskilliga andra googlar efter webbadressen, flertalet korta besök kan tyda på förtro-

genhet). Enkätundersökningen bekräftar att de som använder portalen så att säga avsiktligt som väntat 

främst är bibliotekarier. Huvudparten av dem arbetar på folkbibliotek. Detta kan vara en tillfällighet, 

eller bero på hur kännedomen om RB kommit att spridas. En av de intervjuade gymnasiebibliotekari-

erna framförde emellertid åsikten att webbplatsen är mer anpassad till folkbibliotekets värld än till sko-

lans. Även om så är fallet verkar det dock inte innebära några betydande skillnader i hur folk- respekti-

ve gymnasiebibliotekarier använder portalen. De avvikelser som noterats är främst individuella eller en 

följd av det enskilda bibliotekets förutsättningar. 

 

En intressant frågeställning är huruvida RB:s bibliotekarieanvändare är tydligare knutna till Malmö, 

Stockholm och Umeå än till andra orter, som en följd av Informations- och lånecentralernas lokalise-

                                                 
31 Eltén och Kjellberg 2002, s. 43. 
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ring. I enkäten efterfrågade jag därför var bibliotekarierna arbetade. Resultatet blev en ganska jämn 

fördelning mellan Götaland, Svealand och Norrland, och inom dessa en märkbar koncentration till de 

tre ”ILS-städerna”. Ingen av informanterna arbetade i Göteborg med omnejd. Underlaget är visserli-

gen för litet för att generaliseras på den punkten, men att 12 av 30 i enkätstudien bor i Malmö, Stock-

holm eller Umeå talar i alla fall för följande: Den kännedom om RB som kommer av kontakter och 

marknadsföring på lokal nivå gynnar användningen påtagligt. (Se även s. 33, om de intervjuade biblio-

tekarierna och ILS Umeås roll.) 

 

Under såväl par- som gruppintervjun sade informanterna att internet kontra databaser nog kan vara en 

generationsfråga, inte bara bland bibliotekets besökare utan också hos medarbetarna. Detta väcker 

frågan om det finns en korrelation mellan bibliotekariens yrkesvana och bruk av internetguider. Kan 

behovet av RB öka om informationsförmedlaren antingen inte har så stor branscherfarenhet eller 

tvärtom utbildade sig i en tid när internet inte fanns? Med andra ord: Kan den typiska RB-besökaren 

vara ovan vid yrket eller webben? Enkätmaterialet uppvisade tendenser till ett sådant förhållande. Av 

de bibliotekarier som fyllde i formuläret var de flesta i början av sin karriär, de med medellång erfaren-

het var få, och de med 20 år eller mer i yrket stod för en svag uppgång i antal. Bibliotekariernas upp-

skattning av Referensbiblioteket, mätt i besöksfrekvens, verkar till viss del följa samma mönster. 

 

Men även om det är frestande att tolka detta som ett inringande av den typiska RB-användaren gäller 

återigen att statistiken baserar sig på enbart ett trettiotal enkätinformanter. Att oövade informations-

förmedlare har glädje och nytta av RB tror jag visserligen – GB1 från den kvalitativa studien är ett ex-

empel – men uppgången i användning bland de äldre är så pass försiktig att man endast kan spekulera 

om internetovanas behov. Ett större underlag krävs för att säkerställa om det verkligen finns ett sådant 

orsakssamband, liksom ett starkare fokus på bakgrunden till besöken. I själva verket kanske målgrup-

pens bruk av RB speglar ålderstrukturen bland nätanvändare i allmänhet. Det är i så fall inte anmärk-

ningsvärt om webbresurser nyttjas mer av yngre bibliotekarier.32 Ett tredje perspektiv är att det kan 

vara en lättvindig och förhastad premiss att äldre bibliotekarier skulle vara mindre hemmastadda med 

webben. Även om internet kanske inte är lika självklart för dem som för yngre kolleger, har det trots 

allt varit ett av bibliotekariens viktigaste arbetsredskap i över tio år. 

 

Synpunkter på Referensbiblioteket.se 

När det gäller Referensbibliotekets innehåll förekommer det åsikter om att engelskspråkiga och avan-

cerade sidor utgör hinder för många slutanvändare. Likaså värderas de fria webbresurserna högt; flera 

av de intervjuade tycker (i enlighet med tidigare studier) att databaser som kräver abonnemang varken 

                                                 
32  Eftersom det är spekulationer utgår vi för enkelhets skull från att arbetslivserfarenhet och ålder följer samma 
kurva. 
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gör till eller ifrån. Dessa faktorer måste förstås ILS:s redaktörer ta hänsyn till – antalet licensdatabaser 

och utländska referenser hålls också på en medvetet låg nivå. Men generellt sett tror jag att det skulle 

vara ett felgrepp om avancerade eller låsta källor helt uteslöts. Bibliotekariens informationsbehov är ju 

när allt kommer omkring inte detsamma som skolelevens. Det är nödvändigt med diversifierade in-

formationsresurser på många plan; i fråga om ämnesportaler är användarna inte hjälpta av vare sig tre 

elevanpassade Länkskafferiet eller tre stora Mölndalkataloger. Inga av mina informanter hyser heller 

några utopiska förhoppningar om att hitta Den ultimata källan för sitt informations- och referensarbete. 

De är inskolade i tänkesättet att olika sökvägar kompletterar varandra. FB3b använder inte ämnespor-

taler så mycket som hon trodde att hon skulle, och FB3c och GB2a ger båda exempel på frågor som de 

närmast skulle besvara med hjälp av Google respektive ordboken. Detta kan näppeligen ses som kritik 

mot Referensbiblioteket. Tvärtom får portalen många goda vitsord av både enkätinformanter och in-

tervjuade bibliotekarier. 

 

Något som däremot vore önskvärt i RB:s fall är förbättrade sökfunktioner för god täckning och preci-

sion. De flesta informanterna från delstudierna föredrar visserligen att navigera via signum – om det 

beror på att dessa är i blickfånget på förstasidan eller något annat låter jag vara osagt. Men vikten av 

välfungerande fritextsökning betonas såväl i tidigare forskning som av de bibliotekarier jag samtalat 

med. 

 

Referensbiblioteket.se – en etablerad resurs? 

RB är kunskapsorganiserat på traditionellt biblioteksvis, med klassifikation och ämnesord. Om inter-

netkällor är lämpade för den strukturen kan alltid diskuteras, men det hamnar utanför den här uppsat-

sens syfte. Mer relevant är då frågan om denna struktur gynnar eller avskräcker potentiella användare. 

Av webbstatistiken att döma hittar varannan besökare till RB via en sökmotor – och möjligen är det 

samma varannan person som sedan lämnar webbplatsen direkt. Åtskilliga slutanvändare, till exempel 

gymnasieelever, avfärdar den också. Visst kan man tänka sig en delvis annan struktur för att bredda 

målgruppen, men det är tveksamt vad man vinner på det. I analogi med vad som diskuterades i början 

av detta kapitel är det kanske snarare en nyckel till framgång för RB att det är en profilerad och lite 

smalare resurs. 

 

En slutsats blir därför att ILS snarare bör arbeta för att webbplatsen får en tydligare förankring hos 

dem som är tänkta att förmedla informationen: bibliotekarierna. Många i yrkeskåren verkar inte ha 

upptäckt Referensbiblioteket än, och även om de som har gjort det förvisso är nöjda verkar de behöva 

påminna sig om att tjänsten finns där för deras behov. Vana och erfarenhet är förstås inte fel i någon 

praktik, men det finns också en risk att man – trots ambitioner till förnyelse – mest arbetar efter invan-

da mönster. Intuitiva yrkesutövningar kan kritiseras, inte minst i ett omvärldsbevakande arbete som 
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bibliotekariens. För att upprätthålla sin yrkeskompetens behöver hon eller han såväl egen förkovran 

som organiserad fortbildning, och RB kan vara ett led i båda delarna.33 I det hänseendet verkar det som 

att Referensbiblioteket gör mest nytta när ILS har presenterat det för bibliotekarierna. Under samtliga 

intervjuer hänvisades det till utbildningsdagar i Umeå som Informations- och lånecentralen antingen 

hade arrangerat eller deltagit i, och exemplen på vad man lärde sig var ofta desamma. 

 

Bedömning och rekommendationer 

Referensbiblioteket.se är en genomarbetad produkt med flera tillämpningsområden. Portalen är anpas-

sad till målgruppens förkunskaper och behov, och ger särskilt bra vägledning inom ämnesområdena 

Språkvetenskap (F), Konst, musik, teater och film (I), Historia (K) och Teknik, industri, kommunika-

tioner (P). Påfallande ofta har dessa avdelningar eller hithörande ämnesord besökts, och flera av de 

intervjuade har uttryckt sig positivt om dem (med viss reservation för de musikrelaterade referenserna). 

 

Men det finns också utrymme för förbättring: 

• Fritextsökningen bör ses över, och länkarna kan presenteras ännu noggrannare. Varje tidsbe-

sparing underlättar bibliotekariens referensarbete. 

• Mer marknadsföring och kommunikation med målgruppen skulle leda till ökad och mer kvalita-

tiv användning av ämnesportalen. 

                                                 
33 Särskilt viktigt blir detta om man betänker det minskade antalet referensfrågor som många vittnar om. Vad är 
hönan och vad är ägget? Om inte bibliotekarien kan ge sakkunnig hjälp i rätt tid – med eller utan Referensbiblio-
teket.se – försämras utsikten att frågeställaren återkommer. (Jfr GB1:s resonemang på s. 26; frågorna i RB:s arkiv 
förtjänar hennes uppmärksamhet eftersom hon får liknande i disken.) 
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Bilagor 

 

1. Referensbibliotekets förstasida. Förklaring av signum. 
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2. Exempel på referenser 

 
Ij Musik 
 
Ultimate Band List 
URL: http://ubl.artistdirect.com/music/ubl/search/0,,,00.html 
Omfångsrik databas med inspelad musik med över 100 000 biografier över musiker och grupper 
framför allt inom rock- och pop, hip-hop, punk, country och soul. Sökbar på artistnamn, albumtitel, 
sångtitel och skivmärke. Innehåller även uppgifter om festivaler, konserter, tidskrifter och e-zines 
samt länkar till 1000-tals webbsidor med musik. 
Upphovsman: Artist Direct 
Ämnesord: Pop ; Rock ; Rockmusiker 

 
 
Kt Allmän kulturhistoria 
 
Svenskt kulturarv  
URL: http://www.svensktkulturarv.com/ 
Databas över kulturhistoriska besöksmål i Sverige. Man kan söka geografiskt, via en viss kategori 
eller fritextsöka på namn eller liknande. Man får fram korta beskrivningar, bilder samt kontakt- och 
besöksinformation. 
Upphovsman: Svenskt Kulturarv 
Ämnesord: Kulturarv ; Historiska platser ; Sverige 

 
 
Ku Allmän socialhistoria 
 
USA History : Slavery in the United States 
URL: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAslavery.htm 
Webbplats som ägnas slaveriet, och främst då slaveriet i Förenta staterna. Det finns inga sökmöjlig-
heter utan man får bläddra sig fram till information om slavsystemet, slavhandeln, slavarnas liv på 
plantagerna, kampen mot slaveriet m.m. Kortfattade texter med många citat och korshänvisningar 
kompletteras med porträtt och andra bilder. 
Upphovsman: Spartacus Educational 
Ämnesord: Slavar ; Slaveri ; Förenta staterna ; Historia 

 
 
Prc Fartyg och sjöfart 
 
BoatTEST.com 
URL: http://www.boattest.com/index.aspx 
Webbplats med bl.a. 750 båttester utförda av fackmän i branschen. För att få tillgång till testerna 
måste man först registrera sig på webbplatsen (gratis). Man söker sedan via båtmodell, storlek 
och/eller tillverkare och får fram mer eller mindre omfattande tester samt ibland videomaterial.  
Upphovsman: BoatTEST.com 
Ämnesord: Båtar 

 
Estoniasamlingen  
URL: http://www.estoniasamlingen.se/ 
Databas vars syfte är att göra det lättare att finna all i Sverige åtkomlig information om katastrofen. 
Här finns mycket rent bakgrunds- och faktamaterial men också möjlighet att söka fram dokument 
av olika slag, utredningar, rapporter och annan litteratur, samt nyhetstelegram, videofilmer och 
ljudupptagningar. 
Upphovsman: Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) 
Ämnesord: Sjöfart ; Haverier ; Fartygsolyckor ; Estoniakatastrofen 1994 
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3. Webbenkät 

De kursiverade svarsalternativen kommer från rullningslisten. 

 

 

Enkät om Referensbiblioteket.se 

Jag heter Anna Olofsson och läser biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå. Denna enkät 

genomförs på uppdrag av ILS som driver Referensbiblioteket.se. Vi är intresserade av att veta vilka 
som använder webbplatsen, och är tacksamma om du vill besvara dessa frågor. 

 
 

Jag besöker Referensbiblioteket.se idag för 
---

 

 mitt arbete 

 mina studier 

 privat bruk 

 
 

Min huvudsakliga sysselsättning är 
---

 

 arbete på folkbibliotek 

 arbete på skol- eller gymnasiebibliotek 

 arbete på forskningsbibliotek eller annat bibliotek 

 som lärare på grundskolenivå 

 som lärare på gymnasienivå 

 som lärare på högskolenivå 

 som lärare på folkhögskola el.dyl. 

 arbete på företag, myndighet, organisation el.dyl. 

 att jag är grundskoleelev 

 att jag är gymnasie- eller folkhögskoleelev el.dyl. 

 att jag studerar på högskola eller universitet 

 annan 

 

 

Jag besöker Referensbiblioteket.se 
---

 

 dagligen eller flera gånger i veckan 

 någon gång per vecka 

 någon gång per månad 

 någon gång i kvartalet 

 mer sällan 

 
 

När jag använder mig av Referensbiblioteket.se brukar jag 
---

hitta den information 

jag söker. 
 oftast 

 ibland 

 oftast inte 

 (vet ej) 
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Referensbiblioteket.se har tre sökvägar: fritext, ämnesord och signum (ämnesområde). Se bilderna 

nedan. 
 

I första hand söker jag via 
---

 

 fritext 

 ämnesord 

 signum (ämnesområde) 

 (vet ej) 

 
 

och i andra hand via 
---

 
 fritext 

 ämnesord 

 signum (ämnesområde) 

 (använder bara mitt förstahandsval) 

 (vet ej) 

 
 

 
 

 

Jag kommer 
---

att använda denna webbplats igen. 

 definitivt 

 troligen 

 troligen inte 

 definitivt inte 

 
 

Två extrafrågor till dig som arbetar på bibliotek: 

Hur länge har du gjort det? år och/eller månad(er) 
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Var är det beläget? 
---

Om du har arbetat på mer än ett biblio-

tek de senaste 12 månaderna, svara utifrån det du har varit mest på. 
 Malmö med omnejd 

 Göteborg med omnejd 

 Stockholm med omnejd 

 Umeå med omnejd 

 Götaland utom Malmö och Göteborg 

 Svealand utom Stockholm 

 Norrland utom Umeå 

 Utomlands

 

Har du ytterligare åsikter om Referensbiblioteket.se, t.ex. om vad som är bra eller skulle kunna gö-
ras bättre? Skriv i rutan nedan eller mejla till anol0013@student.umu.se. Uppge gärna e-postadress 
om jag får kontakta dig för eventuella klargöranden. 

 
Synpunkter: 

 
 
 
Tack för din medverkan! 

 

Skicka in enkäten
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4. Intervjuguide 

Hur länge arbetat som bibliotekarie? Hur stor tjänst? Hur mycket arbetar med referensarbete? 

Hur mycket använder RB? 

 

Inledning 

• Hur ser ni på användning av internet i referens- och informationsarbete? Vad avgör valet mellan 

tryckt och elektronisk information? (aktualitet, trygghet, kvalitet, osynliga webben etc.) Används de 

tryckta referensverken (av bibliotekarier respektive besökare), hur ser deras framtid ut? 

• Användning av Google och Wikipedia kontra ämnesportaler (RB, Mölndals stadsbiblioteks länkka-

talog, Länkskafferiet). Funktion, kvalitet, storlek etc. 

 

Referensbiblioteket.se 

• Vad tänker ni på när ni ser RB framför er? Övergripande intryck. 

• RB:s innehåll, vad tycker ni? Vilka sökvägar använder ni? Vilka signum? 

• Vilka funktioner uppskattar och använder ni? (t.ex. länkbeskrivningar, Veckans referensfråga, Fem 

senast inlagda) 

• Kräver vissa ämnesområden mer guidning än andra? 

• Hur ser ni på urval? (t.ex. utländska källor, låsta databaser) Har ni upptäckt att ngt saknas? Är en del 

referenser för självklara/överflödiga (t.ex. NE, Wikipedia) eller ger det ett extra värde att samla ock-

så dem? 

• Tekniskt/administrativt/underhållsmässigt – är webbplatsen användarvänlig? Sökfunktioner, hjälp-

texter tillräckliga, ev. brutna länkar. Obs! Länkning till både interna och externa resurser. 

• Om liten användning: Hur går ni tillväga i stället? Vad skulle få er att använda webbplatsen mer? 

(Varför liten användning?) 

 

Praktisk användning 

• Hur använder ni RB: yttre tjänst (i själva referenssamtalet), inre tjänst (för självstudier t.ex. genom 

Veckans referensfråga), på annat sätt? 

• Visar RB för brukarna, rekommenderar den? (t.ex. till elever, pga. källgranskningen) Anser ni i så 

fall att RB är lika mycket till för elever som för bibliotekarier? Ev. oförutsedd användargrupp. 

 

ILS:s roll 

• Hur kom ni i kontakt med RB? 

• Har ni fått RB presenterat av ILS eller är det upp till varje bibliotek att bekanta sig med resursen? 

• Finns det kontinuitet i ev. kontakt med ILS (t.ex. för önskemål)? 


