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Abstract: The purpose of this Master´s thesis is to study how librarians
experience reference work. We wanted to get a better
understanding about librarians’ assignments through the
study. We chose to limit the study to public libraries, and to
the south of Sweden.

The questions used in our study are:
How do librarians interpret the conception of reference
work?
What values do librarians have concerning reference work?
How do librarians experience reference work?
How do librarians look at different roles in reference work?

We chose to use a fenomenographically inspired method.
The method distinguishes perceptions and describes variation
in these. Nine qualitative interviews with librarians were
conducted. The interviews were recorded and typed out in its
entirety. The transcription was closely analysed and the
perceptions found were categorised. A description of the
informants’ perceptions of reference work was one result of
this analysis. Later a comparison between our results and
earlier discoveries was made.

The study shows that librarians describe reference work as
answering questions and helping people. The notion is out of
date, and is seldom used in libraries, but all our informants
are of the opinion that reference work is the most important
service in the library. Librarians experience reference work
as a great fun, even though there are some negative aspects
of it. Librarians often take on different roles when they work
with reference work. Such as the pedagogical role which is
often used nowadays.
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1  Inledning

Uppsatsens titel är ett citat från en av våra informanter, Anders, som tycker så mycket
om referensarbetet att ingen av de andra arbetsuppgifterna på biblioteket räknas av
honom. Han menar att referensarbete, ”… det är ju det som är att jobba ...”

1.1 Bakgrund till ämnesvalet

Det är över 100 år sedan som begreppet referensarbete myntades för första gången i
USA (Faires 1994, s.12), och idag är det ett allmänt bekant uttryck inom
biblioteksvärlden. Tjänsten finns på alla bibliotek och det finns till och med utbildning
inom referensarbete. Bland annat vid institutionen för biblioteks- och
informationsvetenskap i Borås. Det var genom en sådan kurs, referensarbete med
särskild tonvikt på samhällsinformation, som ett intresse för referensarbete väcktes hos
en av författarna. Senare kom vi tillsammans överens om att det skulle vara intressant
att skriva om någonting inom detta område.

Vi tittade lite på vad som hade skrivits innan och fann att många undersökningar kring
referensarbete har utgått ifrån användarens perspektiv. Fokus har även legat kring
kvaliteten på referensarbetet. Vår önskan var däremot att se på hur bibliotekarier
upplever referensarbetet.

Vi tror att det finns många med oss som är nyfikna på hur det fungerar att arbeta som
bibliotekarie. Eftersom vi vill jobba på bibliotek och inte själva har mycket erfarenhet
av yrket, så ville vi få en inblick i vårt kommande yrkesliv.

Vi anser att undersökningen är relevant då det inte finns många nyare undersökningar
som verkligen tittar på vad bibliotekarier tycker om referensarbete. Det är intressant att
få fram olika uppfattningar hos bibliotekarier för att se om de skiljer sig åt.

Genom vår uppsats försöker vi närmare undersöka den del av bibliotekariens arbete,
referensarbetet, som vi anser vara en viktig tjänst på biblioteket. Det skrivs relativt lite
om det nu för tiden och när det skrivs så är det om den nya informationsteknologin. Vi
vill se mer allmänt på hur bibliotekarier ser på denna del av sitt arbete.

Vi önskar belysa bibliotekariernas syn på referensarbetet. Vi ville "stjäla
bibliotekariernas vetande" därför föll valet sig naturligt på att intervjua några av dem.
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1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av hur bibliotekarier erfar referensarbete. Vi
har för avsikt att använda ett fenomenografiskt1 inspirerat angreppssätt för att skildra
bibliotekariernas uppfattningar av referensarbetet. Vi vill med uppsatsen öka insikten i
denna del av bibliotekariernas arbetsuppgifter.

1.3 Frågeställningar

För att kunna beskriva hur bibliotekarier erfar referensarbetet har vi valt följande
frågeställningar:
• Vilken innebörd ges begreppet referensarbete av bibliotekarier?
• Vilka värderingar har bibliotekarier kring referensarbete?
• Hur upplever bibliotekarier referensarbete?
• Hur ser bibliotekarier på olika roller i referensarbetet?

1.4 Avgränsningar

Vi tror inte att alla bibliotekarier helt delar samma upplevelse av referensarbete vid
olika sorters bibliotek. Vi valde därför att begränsa oss till en typ av bibliotek för att det
skulle bli lättare att jämföra materialet. Vi bestämde oss för att avgränsa vår
undersökning till folkbibliotek. Anledningen till att vi valde folkbibliotek är att vi tycker
att denna form av bibliotek är den mest fascinerande av de olika typerna. Folkbibliotek
är den typ av bibliotek som vi tror att de flesta kommer i kontakt med någon gång i
livet. Vi tror att det ger en mängd olika sorters besökare som gör att arbetet blir mycket
varierande.

Vi har valt att begränsa oss till bibliotek som är huvudbibliotek i respektive kommun.
Detta gjorde vi för att biblioteken inte skulle vara allt för små, då filialbiblioteken har ett
mindre bestånd har de inte lika lätt att besvara referensfrågor. För att underlätta vårt
arbete både tids- och kostnadsmässigt valde vi bibliotek som ligger i södra Sverige.

                                                
1 Begreppet belyses ytterligare i kapitel 4.



3

1.5 Begrepp

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för en del begrepp som används parallellt i
uppsatsen.

Informationsarbete,
Informationspass,
Informationsservice,
Informationstjänst,
Referensservice,
Referenstjänst,
Upplysningsarbete

ord som är snarlika med begreppet referensarbete.

Bibliotekarie,
Referensbibliotekarie

de båda begreppen beskriver den person som utför
referensarbete.

Informationsdisk,
Referensdisk

orden används växelvis för att prata om det fysiska ställe,
disken, som en del av referensarbetet utförs i.

Användare,
Besökare,
Frågare,
Frågeställare,
Låntagare

dessa ord relaterar till de personer som kommer till
biblioteket för att använda det på ett eller annat sätt.

1.6 Uppsatsens disposition

Efter första kapitlet Inledning följer sju huvudrubriker. Nästa kapitel är Bakgrund där vi
beskriver referensarbetets kontext genom att ge en kort redogörelse för folkbiblioteket
och dess mål. Vi beskriver även Unescos folkbiblioteksmanifest och Svensk
biblioteksförenings rekommendationer för referensarbete.

I kapitel tre, Referensarbete skildrar vi olika personers definitioner av begreppet. Vi ger
även en kort beskrivning av referensarbetets historik samt beskriver bibliotekarien i
referenstjänsten och referensarbetets skeende.

Det fjärde huvudstycket heter Tidigare forskning. Här går vi kortfattat igenom den
senaste nordiska forskningen. Vi tar en djupare titt på två undersökningar som är
liknande vår. En kort beskrivning av erfarenhetsbaserat material och handböcker ges
även.

Under den femte huvudrubriken presenterar vi vår metod. Vi har valt att använda oss av
en fenomenografiskt inspirerat angreppssätt. De sätt som vi har genomfört och tolkat
undersökningen genom presenteras här.
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Efter metodkapitlet följer vårt Utfallsrum. I detta huvudstycke redovisar vi det
empiriska materialet. Kapitlet är indelat efter våra frågeställningar för att underlätta för
läsaren.

Det sjunde kapitlet är Tolkning. Där har vi med hjälp av den litteratur vi läst, samt de
erfarenheter vi fått efter undersökningen tolkat de resultat vi har funnit.

Den sista huvudrubriken är Avslutande diskussion där vi samlar de tankar vi fått under
arbetet med uppsatsen.

Allra sist följer en sammanfattning samt källförteckning och bilagor. I bilagorna finns
brevet till våra informanter samt den intervjuguide vi har använt oss av.
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2 Bakgrund

Vi kommer här att ge en beskrivning kring folkbibliotekets mål för att ge en ökad
förståelse till kontexten. Ytterligare delar som vi tar upp i kapitlet är Unescos
folkbiblioteksmanifest och Svensk biblioteksförenings rekommendationer för
referensarbete.

2.1 Folkbibliotek

Enligt bibliotekslagen som trädde i kraft förste januari 1997 ska det allmänna
biblioteksväsendet främja intresset för läsning och litteratur, information, upplysning,
utbildning och kulturell verksamhet. Alla medborgare ska ha tillgång till ett
folkbibliotek, och det ska finnas minst ett folkbibliotek i varje kommun. Litteraturen på
biblioteken ska alla kunna få låna avgiftsfritt under en viss tid (Bibliotekslag
1996:1596).

Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade,
invandrare och andra minoriteter. Särskild uppmärksamhet skall även riktas åt barn och
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier för att främja
språkutveckling och stimulans till läsning. Folkbiblioteken ska arbeta för att samtliga
medborgare får tillgång till databaserad information (Bibliotekslag 1996:1596).

Erik Silenstam, biträdande länsbibliotekarie i Uppsala, har formulerat tio argument för
varför folkbiblioteken bör finnas. De visar på att folkbiblioteket är en viktig institution i
dagens samhälle. De tio argumenten är;

”1. Information är en demokratisk rättighet …
2.   Böcker för alla barn och ungdomar är ’livsviktigt’ …
3. Böcker och bibliotek är kulturens bas …
4. Folkbiblioteken och forskningsbiblioteken tillhör ett fungerande nätverk …
5. Folkbiblioteken ingår i IT-samhällets infrastruktur …
6. Folkbiblioteket har en nyckelroll i att sprida aktuell samhällsinformation t ex om

EU …
7. Folkbibliotekens service är en oumbärlig del inom samhällets vård och omsorg

…
8. Folkbiblioteket har ett särskilt ansvar för biblioteksverksamheten till invandrare

och flyktingar …
9. Folkbibliotekets talboksservice är den enda möjligheten för människor med olika

läshandikapp att få tillgång till litteraturen …
10. Biblioteket har en social funktion som mötesplats… ”2 (Silenstam 1998, s. 13).

Ansvaret för folkbibliotekens verksamheter ligger på kommunerna. Folkbiblioteken är
starkt lokalt förankrade och fungerar som lokala kulturinstitutioner. Vid sidan om den
traditionella biblioteksverksamheten tillhandahåller biblioteken en allmän kultur-
verksamhet. Folkbibliotek tillsammans med länsbibliotek, lånecentraler och
vetenskapliga bibliotek ingår i ett nätverk för att tillsammans ge varje medborgare

                                                
2 I artikeln argumenterar Silenstam ytterligare under dessa argument
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tillgång till böcker och annat material för information, bildning, förströelse med mera
(Statens kulturråd 1993, s. 5).

1984 kom Folkbibliotek i Sverige, som är ett betänkande från folkbiblioteks-
utredningen. I utredningen står att mediasituationen kommer att förändras genom nya
framsteg inom informationsteknologin. Därmed måste böcker konkurrera med bild- och
ljudmedier samtidigt som det kan hända att databaser ersätter tryckt material.
Informationsutbudet kommer att öka och det är möjligt att människor får svårare att
bedöma informationsmängden. Människor får därmed svårare att bilda sig en egen åsikt
i komplicerade frågor. I och med detta får biblioteket en större betydelse som ett lokalt
forum för opinionsbildning och information. Den hela tiden ökande utbildningsnivån i
samhället ställer även den höga krav på folkbiblioteket (Folkbiblioteksutredningen
1984, s. 11).

Folkbiblioteket är en av de viktigaste kulturinstitutionerna som bör spela en aktiv roll
som drivande kraft och samarbetspartner i det lokala kulturlivet. Biblioteken bör ha för
avsikt att inneha ett allsidigt mediautbud, vara öppet för alla och erbjuda sina tjänster
utan kostnad för den enskilde. Ytterligare en uppgift som biblioteken har är att
uppmuntra människor att söka kulturupplevelser och kunskap. Biblioteken ska arbeta
för att nå ut med verksamheten till fler. Genom att stimulera kunskapssökandet bidrar
biblioteken till en ökad medvetenhet och därmed ett större engagemang i den
demokratiska processen. Det är viktigt att biblioteken visar respekt för den enskilde och
dess önskemål, men samtidigt ser till att främja god kvalitet gällande mediaval och val
av aktiviteter (Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 12). Utredningen anger fyra
handlingslinjer för att folkbiblioteken ska kunna uppfylla sina mål:
”Folkbiblioteket skall föra en kamp för boken och läsandet.
Folkbiblioteket skall arbeta för fri och jämlik tillgång till information.
Folkbiblioteket skall bygga ut den uppsökande verksamheten.
Folkbiblioteket skall särskilt uppmärksamma barns behov av böcker och läsning.”
(Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 12)

Folkbiblioteken har två olika funktioner, en kulturuppgift och en informationsuppgift.
Folkbibliotekets kulturuppgift utgörs av ett ansvar för det tryckta ordet och för läsning.
Böckerna bör prioriteras av folkbiblioteken, men för detta bör inte andra medier och
konstnärsuttryck gå förlorade på biblioteken. Biblioteket är ensamt om att som
samhällsinstitution ha ett ansvar för att tillhandahålla tryckt material.
(Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 12). Folkbibliotekets informationsuppgifter beskrivs
som följer: ”Folkbiblioteket har till uppgift att som neutral, samhällelig institution
förmedla upplysningar och tankar inom alla områden till alla medborgare och att ge
tillgång till alla typer av informationskällor.” (Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 13)
Mediabeståndet bör vara allsidigt och i omstridda frågor ska biblioteket tillhandahålla
information från alla läger, så att individen själv kan bilda en åsikt. Ett ansvar som
föreligger hos folkbiblioteken är att ge sakupplysningar och bidra till kunskap och
bildning i varje mening. En strävan bör finnas där biblioteket i första hand ska hjälpa
informationssökaren att själv hitta i samlingarna (Folkbiblioteksutredningen 1984, s.
13).

Under lång tid har det varit gratis att låna på biblioteken. Enligt utredningen är det
viktigt för demokratin att fasthålla denna princip. Den enskilde medborgarens
ekonomiska situation ska inte påverka dennes möjlighet att skaffa sig kunskap och
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information. Avgiftsfriheten har setts som en bas för öppen debatt och fri
opinionsbildning (Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 13).

Anna Pettersson skriver i sin magisteruppsats, Bibliotek i förändring - En diskussion om
bibliotekets uppgift och funktion, att biblioteken effektivt har anpassat sig till de
skiftande kravkonstellationer som funnits på utbildning, rekreation samt ekonomisk och
social ordning. Hon menar att "Största möjliga nytta för största möjliga antal" är en idé
som kan appliceras på folkbiblioteken (Pettersson 1996, s. 5).

2.2 Unescos folkbiblioteksmanifest

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco), grundades
1945 som en organisation inom FN och har som huvudsakligt mål att bidra till fred och
säkerhet i världen genom att främja internationellt samarbete inom utbildning,
vetenskap, kultur och kommunikation. Sverige anslöt sig till samarbetet 1949 (Svenska
Unescorådet 1995, s. 6).

Första gången Unesco publicerade ett folkbiblioteksmanifest var 1949 och det har
reviderats två gånger sedan dess (1972 och 1994). Målet med manifestet var att
klarlägga folkbibliotekens mål och uppgifter. Målgruppen för det första manifestet var
allmänheten.Tanken var att stödja de bibliotek som redan förekom och att folket skulle
börja kräva bibliotek där det inte fanns något (Svenska Unescorådet 1995, s. 5).

I manifestet från 1994 uttrycker Unesco sitt förtroende för folkbiblioteket.
Folkbiblioteket ska främja utbildning, kultur, och information. Folkbiblioteket ska också
utgöra en förutsättning för livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande samt en
kulturell utveckling både för den enskilde och för grupper i samhället. Därför uppmanar
Unesco både stat, landsting och kommuner att stödja utvecklingen av folkbibliotek.
Folkbibliotek ska göra all slags kunskap och information tillgänglig för alla användare
oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Bland
folkbibliotekens samlingar får det inte förekomma någon form av ideologisk, politisk
eller religiös censur eller lydnad under kommersiell påtryckning (Svenska Unescorådet
1995, s. 17ff).

I manifestet presenteras folkbibliotekens uppgifter i tolv punkter, genom vilka
folkbiblioteken ska verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. De
punkter som berör referensarbetet är:
”9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation
10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för
organisationerna och för olika intressegrupper
11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess
användning” (Svenska Unescorådet 1995, s. 19).

Genom punkterna kan vi se att referensarbete värderas högt inte bara i Sverige utan
även i de andra länder som ingår i Unesco.
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2.3 Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och
informationsarbete

Svensk Biblioteksförening är en ideell organisation som bland annat har till uppgift att
arbeta för ett bibliotekssystem av hög kvalitet som ska vara nationellt och att i den
demokratiska processen tydliggöra bibliotekens roll samt värna om yttrandefriheten. Det
är både bibliotek och enskilda personer som är medlemmar och idag har föreningen
drygt 2700 personer som medlemmar inom den svenska bibliotekssfären
(http://www.biblioteksforeningen.org).

Svensk biblioteksförening har en specialgrupp för referensarbete som vill bevaka
referensarbetes trender och utveckling, både nationellt och internationellt. De vill också
sprida kunskap och information om nya arbetssätt och metoder inom referens- och
informationsarbetet. De har gett ut en liten skrift som heter "Svensk Biblioteksförenings
rekommendationer för referens- och informationsarbete", vilket är en omarbetning av
SAB:s3 ”Riktlinjer för referensarbete” från 1999 (http://www.biblioteksforeningen.org).

I rekommendationerna som är relativt detaljerade står att läsa att referensarbete
förutsätter att biblioteket har aktuella och allsidigt valda mediesamlingar och tillgång till
lämpliga hjälpmedel för informationssökning och förmedling. Samt att biblioteket har
resurser för att kontinuerligt utbilda bibliotekarier på bland annat informations-
teknologins område (http://www.biblioteksforeningen.org).

I skriften står det mycket om mötet mellan bibliotekarien och besökaren, bland annat att
det måste skapas ett förtroendefullt kommunikationsklimat. För att förtroendet ska
behållas bör all koncentration gå till den person bibliotekarien ängar sig åt för tillfället.
För att kommunikationen ska bibehållas måste bibliotekarien lyssna aktivt och ställa
öppna frågor. Bibliotekarien ska sedan utarbeta en sökstrategi i samarbete med
användaren och bör till exempel tänka på att fråga kollegor om hjälp vid behov. Det är
viktigt att förklara hela sökprocessen för användaren och på det sättet möjliggöra en
fortsatt sökning på egen hand. Det står också att det är betydelsefullt för bibliotekarien
att verkligen ta reda på om besökaren är nöjd med det svar hon fått och om det behövs
hänvisas vidare till annat bibliotek eller institution eller annan kunnig person som kan
hjälpa till att hitta informationen (http://www.biblioteksforeningen.org).

Vi finner det underligt att ordet informationsarbete finns med i rubriken men inte en
enda gång i riktlinjerna. Det finns heller ingen definition av vare sig referensarbete eller
informationsarbete på Svensk biblioteksförenings hemsida. Vi antar därmed att Svensk
biblioteksförening anser att dessa båda ord står för samma sak.

                                                
3 Svensk biblioteksförening hette tidigare Sveriges Allmänna Biblioteksförening som förkortades SAB.
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3 Referensarbete
I denna del kommer vi att ge en skildring av hur olika personer definierar
referensarbete. Därefter kommer vi att kort beskriva referensarbetets historik, samt ge
en bild av bibliotekarien i referenstjänsten. Slutligen vill vi beskriva referensarbetets
skeende.

3.1 Begreppet referensarbete

Referensarbete är ett ord som inte är vanligt utanför biblioteksvärlden. Inte förrän 1982
dök ordet upp i ett allmänt svenskt uppslagsverk, Norsteds uppslagsbok (åttonde
upplagan). Där står att läsa: 'Referensarbete bibliotekariers arbete att ge hjälp vid
informations- och litteratur- sökning.' (Rehnborg 1993, s. 23)

Förutom i Norsteds uppslagsbok är begreppet referensarbete inte vanligt i ordböcker och
encyclopedier. I Nationalencyclopedien går ordet endast att finna under begreppet
bibliotek:

Biblioteken skall också erbjuda hjälp att finna rätt information för ett bestämt
ändamål. Denna verksamhet brukar benämnas dokumentation eller referenstjänst.
Hjälpmedel i referensarbetet är dels bibliotekets egna kataloger men också tryckta
bibliografier och databaser inom olika ämnesområden.
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=128513)

Begreppet är dock desto vanligare i litteratur som vänder sig till biblioteksvärlden. Det
går att hitta väldigt många olika definitioner i verk som är skrivna av och för personer
inom biblioteksvärlden. De flesta är överens om att referensarbete handlar om att
bibliotekarier hjälper besökare till rätta i biblioteket så de får så bra information som
möjligt.

I Harrod´s librarians´ glossary står det att referensarbete är den del av bibliotekens
tjänster som innefattar hjälpen som ges till läsare i deras informationssökning inom
olika ämnen. Referensarbete är den personliga hjälp som bibliotekarien ger till
individuella läsare som behöver information (Harrod 1990, s. 521).

1982 gav Folkbiblioteksutredningen ut en rapport med namnet Folkbibliotekens
informationsuppgifter. I den definieras referensarbete både som det som sker i
bibliotekets ”yttre” och ”inre” tjänst. I den yttre då bibliotekarierna har pass i
informationsdisken och i den inre då de gör urval för inköp, sammanställer
litteraturlistor med mera. Även en del av fjärrlåneverksamheten räknas till
referensarbetet, det som består i att belägga och finna den sökta litteraturen
(Folkbiblioteksutredningen 1982, s. 8).

Däremot i utredningen Folkbibliotek i Sverige har referensarbetet fått en snävare
betydelse. I denna utredning innefattar referensarbete inte längre den inre tjänsten. Trots
inskränkningen är definitionerna tämligen lika. Även här talas det om yttre tjänst där
bibliotekarien ska vara en länk mellan den som söker kunskap och kunskapskällan.
Bibliotekarierna ska hjälpa användaren att hitta i bibliotekets samlingar, lämna
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sakupplysningar samt fjärrlåna det material som de inte kan tillhandahålla själva. Kan
de inte hitta svaret i det egna biblioteket ska de kunna hänvisa till annan källa eller en
informationsförmedlare som kan lämna rätt svar. Referenstjänst kräver stora kunskaper
om bokbeståndet och dessutom pedagogisk förmåga eftersom bibliotekarierna ska sträva
efter att lära användaren att själv hitta i samlingarna (Folkbiblioteksutredningen 1984, s.
43f).

Liksom Folkbiblioteksutredningen 1982 tycker Margaret Hutchins, som 1944 var lektor
på School of Library Service vid Columbia University, att referensarbetet både är inre
och yttre tjänst. Hon tycker att referensarbete omfattar den direkta personliga hjälpen
som bibliotekarier ger till informationssökande personer samt allt det arbete som läggs
ner för att göra informationen mer lättillgänglig (Hutchins 1944, s.10).

Hutchins definition är den vi tycker överensstämmer med våra egna åsikter kring
begreppet. Däremot tycker vi inte att hon ger en heltäckande bild av det som vi tycker är
referensarbete. För att få denna heltäckande bild vill vi lägga till en del från Denis
Grogans synsätt. Grogan som 1979 var lektor på avdelningen för informations- och
biblioteksstudier på University College of Wales anser att besökaren får bättre värde av
bibliotekets samlingar om hon får hjälp av bibliotekarien än vad hon skulle ha fått på
egen hand (Grogan 1979, s. 12).

Lillemor Widgren, som har erfarenhet av referensarbete genom att ha arbetat på olika
typer av bibliotek (Widgren 1977, baksidan), anser också att referensarbete hör hemma i
både yttre och inre tjänst. Hon menar att referensarbete innebär allt från enkla
upplysningar, bibliografiskt beläggande av titlar till vägledning vid litteraturval. Hon
tycker även att exempelvis sammanställande av litteraturlistor till hjälp för besökaren
ingår i referensarbete (Widgren 1977, s. 14f).

Någon som har en lite snävare syn på referensarbete är Donald Davinson, som var
rektor för School of Librarianship Leeds Polytechnic när boken Reference service gavs
ut. Han tycker att referens- och informationsservice är verksamheten som sker när
bibliotekarier använder endast samlingar som finns avskilt från det material som
används till nöjesläsning och annat nyttjande utanför biblioteket. Han skriver samtidigt
att det är svårt att göra en definition av begreppet som är till belåtenhet för alla
(Davinson 1980, s.11).

Det som går att utläsa i dessa definitioner är att begreppet inte har ändrat sin betydelse
på många år. De flesta definitionerna pekar på att referensarbete är det som sker i yttre
tjänst och har med interaktion mellan bibliotekarien och användaren att göra. Däremot
definierar inte alla inre tjänst, det förberedande arbetet, som referensarbete. Davinsons
definition är den som vi ger minst samtycke till, då han har en väldigt smal syn på
referensarbete eftersom han menar att det bara kan ske i de samlingar som inte är till för
utlån. Många bibliotek ser idag inte bara referensböckerna som möjliga att använda vid
referensarbete utan ser hela samlingen som en möjlig informationskälla.

Som vi tidigare nämnt tycker vi att Hutchins tillsammans med Grogans definitioner är
det som vi anser att referensarbetet utgör. Vi anser att det förberedande arbetet som sker
på biblioteken också är referensarbete då även det handlar om att besökaren ska få det
bästa möjliga utbytet av biblioteket, genom bibliotekariens yrkeskunskaper.
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3.2 Historik referensarbete

Även om det känns som om tjänsten referensarbete alltid har funnits på biblioteket är
det en av de yngsta verksamheterna. Vid en jämförelse med två andra primära
funktioner på biblioteket, utveckling av samlingen som är tusentals år gammal och
organiseringen av samlingen som är åtminstone 400 år gammal är referensarbete en
ungdom (Tyckoson 1997, s. 4).

Referensarbetet som begrepp växte fram ur folkbiblioteksrörelsen i USA. I och med att
befolkningen i stadsbygden blev mer och mer bildad och ville bli mer kultiverad blev
biblioteken en måttstock av respekt i samhället. Ledande personer i flertalet städer
grundade bibliotek för att stå till tjänst med ett intellektuellt center i samhället.
Samtidigt som folkbiblioteken grundades tog folkbildningsrörelsen fart och ökade läs-
och skrivkunnigheten hos hela den amerikanska befolkningen. I och med att antalet läs-
och skrivkunniga ökade, växte även trycken på folkbiblioteken. Tidigare hade endast
personer som hade en bakgrund i biblioteken använt dem. Nu inträdde en ny grupp på
biblioteket, en grupp som inte hade någon bakgrund i biblioteket och därmed heller inga
kunskaper i användandet av biblioteken. Denna nya grupp behövde hjälp och på detta
sätt grundades referensarbetet (Tyckoson 1997, s. 4f).

Några mycket viktiga händelser för referensarbetet skedde 1876 i USA. Då bildades
American Library Association, som blev till för att gynna diskussioner kring
nyuppkomna idéer kring biblioteken, däribland referensarbete. Samma år skrevs även
ett antal skrifter som skulle visa sig ha stor betydelse för utvecklingen av
referensarbetet. Den mest uppmärksammade av dessa är Samuel Greens artikel Personal
relations between librarians and readers, en artikel som skildrar hur referensarbetet såg
ut i dess vagga (Faries1994, s. 10ff).

I artikeln beskriver Green fyra centrala funktioner för referensarbete:
”1. Handleda läsaren i hur biblioteket fungerar.
2. Hjälpa läsaren att lösa dess frågor.
3. Underlätta för läsaren att välja bra böcker.
4. Marknadsföra biblioteket i samhället.” [författarnas översättning] (enl. Tyckoson

1997, s. 6)

Green noterade att ett vänligt bemötande och effektiv hjälp till besökarna skulle visa
besökarna att biblioteket var oersättligt (Bopp 1995, s. 16). Samtidigt såg
folkbiblioteken sig själva som samhällets viktigaste pedagogiska institution. Green
tyckte att bibliotekarierna skulle kunna rättfärdiga sin existens och användandet av
offentliga medel. Genom att påvisa att besökarna behövde hjälp gjorde han det på ett
skickligt sätt (Faries 1994, s. 12). Greens artikel ses idag fortfarande som originell av
många, om än på ett gammaldags vis. Artikeln kan ses som förvånansvärt modern för
sin tid och mycket av det han skrev redan i slutet av 1800- talet kan fortfarande ses som
aktuellt inom referensarbete idag.

1976 presenterade Bernad Vavrek American library assosiations riktlinjer för
bibliotekens referensservice i USA. Vavrek menade att under de hundra år som hade
gått sedan Green skrev sin artikel, hade inte förhållandet mellan bibliotekets personal
och besökaren förändrats nämnvärt (Widgren 1977, s. 16).
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På grund av de snabba sociala, ekonomiska och teknologiska utvecklingarna som
skedde på 1950- och 1960- talen blev det en stor ändring i biblioteken och i
referensbibliotekariernas yrkesutövning. Utvecklingen gjorde att biblioteken fick större
samlingar och fler tjänster, till exempel administrativa, vilket gjorde att
referensbibliotekarierna inte kunde arbeta lika mycket i referensdisken (Faries 1994, s.
14).

Några av de hjälpmedel som har förändrat referensarbetet är skrivmaskinen som
underlättade läsbarheten. Mikrofiche4 som effektiviserade lagringen av stora mängder
dokument. Liksom senare också datorerna gjorde. Datorer skapade även möjligheten att
utveckla system för att underlätta åtkomsten av dokument. Även telekommunikationen
har förändrat referensarbetet genom att tillåta direkt åtkomst till information från hela
världen (Tyckoson 1997, s. 8f).

På 1980-talet skedde en stor förändring på biblioteken när online- katalogerna
introducerades. Katalogerna ändrade användarnas förväntningar på bibliotekarien, och
även bibliotekariens sätt att arbeta. Ett ökat krav på böcker från andra bibliotek kom när
användarna fick tillgång till deras kataloger. Referensbibliotekarierna blev nu tvingade
att lära sig en del av det som deras kollegor endast kunde innan, till exempel att läsa en
MARC- förteckning5. Online- katalogerna införde även mer teknik i referensarbetet.
Detta innebar att ett större samarbete mellan referensbibliotekarierna, teknikerna och
programmerarna var nödvändigt (Faries 1994, s. 18).

En av de största förändringarna som skett på biblioteken är när informationsteknologin
infördes. Nu finns det till exempel tillgång till fulltextdatabaser via Internet. De nya
teknologierna på biblioteket har gjort utvecklingen av biblioteket möjlig (Tyckoson
1997, s. 8f). Frågor från användare via e- post är en av de tjänster som den nya
teknologin medfört (Bopp 1995, s. 19). Även om biblioteken har fått en mängd nya
hjälpmedel används fortfarande de gamla teknikerna flitigt. Penna och papper används
ännu på biblioteken (Tyckoson 1997, s. 8f).

1909 kom ordet referensarbete till Sverige med hjälp av Valfrid Palmgren, Filosofie
doktor, som under en resa i USA imponerades av de amerikanska bibliotekariernas
arbete för allmänheten (Widgren 1977, s. 13 ). I boken Bibliotek och folkuppfostran:
anteckningar från en studieresa i Amerikas Förenta stater skriver Palmgren om
skillnaden mellan referensavdelningarna i Europa och USA. Det som skilde den
amerikanska referenstjänsten från den europeiska var det arbete som utfördes av
bibliotekarierna i referensavdelningen. I USA var besökarna många och bibliotekarierna
fick hela tiden svara på frågor från besökarna. Palmgren imponerades av det stora antal
frågor som ställdes till bibliotekarierna muntligt, skriftligt och per telefon (Palmgren
1909, s. 93).

Trots flera olika införanden av nya koncept, service och olika sätt till åtkomst av
information har referensbibliotekariens roll knappt ändrats (Tyckoson 1997, s. 3).

Detta tror vi kan bero på att bibliotekariens roll inte förändras utan det är snarare
kontexten och hjälpmedlen som har förändrats.

                                                
4 Ett kort som innehåller mycket information med väldigt små tecken som läses med en speciell apparat.
5 En speciell typ av katalogisering som är gemensam över hela världen.
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3.3 Bibliotekarien i referenstjänsten

För väldigt många är bibliotekarien i referenstjänsten bibliotekets ansikte utåt, på grund
av att referensbibliotekarien är den första och ofta enda bibliotekarie besökare möter
(Frantz 1991, s.24). Detta gör att referensbibliotekarien är väldigt viktig för biblioteket
och kan därför inte bete sig på vilket sätt som helst. William A. Katz, professor vid
School of Information Science and Policy, University i Albany, tycker att
referensbibliotekarier bör vara objektiva och inte dömande medan de hjälper individer
att hitta information (2002b, s. 186).

Att vara bibliotekarie i en informationsdisk handlar enligt både Widgren och Frantz om
att bli överraskad varje gång de får en fråga, det kan vara en fråga om vad som helst från
vem som helst. Det kan vara en fråga de hört tusen gånger eller en fråga som är alldeles
ny. Det enda frågorna har gemensamt är att de aldrig går att förutsäga, bibliotekarien har
inte kontroll över frågornas natur. Därför går det heller inte att förbereda inför sitt pass i
referensdisken, utan varje fråga kräver olika val: Hur mycket tid ska jag ägna åt den här
besökaren?, Vilka källor ska jag använda? eller Ska jag hänvisa besökaren till en
kollega? Något som bibliotekarien inte kan välja själv är arbetsrytmen i disken utan det
är bara att följa med strömmen och att försöka besvara frågorna genom de hjälpmedel
som finns till hands, deras egen snabbtänkthet, fantasi och kritiska tänkande (Widgren
1977, s. 29f, Frantz, 1991 s. 27f).

Widgren talar också om att besökaren ska vara garanterad att få ett bra svar på sin fråga
om svaret finns att finna i biblioteket. Bibliotekarien är den som ska kunna hitta svaret,
vilket inte är samma sak som att kunna svaret. Bibliotekarien får heller inte missa viktig
information som besökaren kan vara intresserad av. Det ska inte spela någon roll vem
som står i informationsdisken utan besökaren ska alltid få ett lika bra svar (Widgren
1977, s. 28ff).

Genom olika statistiska undersökningar har man försökt skapa en bild av den glada och
framgångsrika referensbibliotekarien. Katz menar att många av de karaktärsdrag som
hittades var förutsägbara, dessa är:
1. intresse för kommunikation och entusiasm för att hjälpa eftersom hon dagligen har
kontakt med andra människor
2. bibliotekarien är självsäker utan att vara påstridig
3. bibliotekarien är uppfinningsrik, kreativ och kan göra snabba vändningar när en fråga
eller ett svar har blivit feltolkat
4. bibliotekarien har minne för detaljer och kan följa ledtrådar med samma färdighet
som Sherlock Holmes (Katz 2002b, s. 206).

JoAnn DeVries och Patricia M. Rodkewich, var båda bibliotekarier vid University of
Minnesota, när de gjorde en undersökning i USA som koncentrerades kring
bibliotekariers karaktärsdrag. Den utfördes både 1990 och 1996 vilket innebar att det
gick att få fram jämförande material. Bibliotekarierna i undersökningen var tillfrågade
att beskriva sig själva i relation till arbetet och berätta vad det var som gjorde dem till så
bra referensbibliotekarier. De karaktärsdrag som kom fram i 1990-års undersökning låg
till grund för en tabell i 1996- års undersökning för att kunna jämföra svaren. Svaren
blev likartade sånär som på ett par karaktärsdrag (DeVries & Rodkewich 1997, s. 206).
De utmärkande egenskaper som deltagarna i undersökningarna uttryckte var följande:
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Tillgänglighet
De tyckte att tillgänglighet är en väldigt viktig egenskap hos en bibliotekarie, i annat fall
skulle frågorna vid referensdisken aldrig ställas. De var oerhört medvetna om att
referensarbete är en servicetjänst som inte skulle bli utnyttjad om inte användarna kände
sig välkomna (DeVries & Rodkewich 1997, s. 206).

Nyfikenhet
Nyfikenhet är också mycket viktigt. De menade att det var den som driver dem att hitta
svaret på alla frågor, oberoende om de var intresserade av ämnet innan eller inte.
Tillsammans med nyfikenhet pratade de också om sin förkärlek för att lära sig nya saker
hela tiden (DeVries & Rodkewich 1997, s. 206f).

Empati
De använde aldrig ordet empati men menade att det är viktigt att ta sig an besökarens
informationsbehov och problem och se det som sitt eget. Liksom lösningen också blev
deras egen (DeVries & Rodkewich 1997, s. 207).

Icke-fördömande
Från 1990 var det ingen av informanterna som brydde sig om varför en fråga ställdes
och arbetade precis lika hårt för att få fram svaret på en faktafråga som på en
forskningsfråga (DeVries & Rodkewich 1997, s. 207). Undersökningen från 1996
visade en liten förskjutning av vikten hos denna egenskap. De tyckte inte att det var
riktigt lika viktigt att vara icke-fördömande. Även om de inte visade för besökaren vad
de tyckte, kunde det ibland avspegla sig i tiden de lade ner på en fråga (DeVries &
Rodkewich 1997, s. 209).

Envishet
Alla var väldigt envisa och följde en fråga ända till svaret. Ibland fortsatte de att arbeta
på en fråga även efter besökaren hade gått (DeVries & Rodkewich 1997, s. 207).

Tävlingsinriktade
Detta ordet användes heller aldrig av informanterna men det var uppenbart att dessa
bibliotekarier drevs av utmaningar. Det var en tävling mellan frågan och bibliotekarien.
Denna egenskap ansågs heller inte så viktig 1996 (DeVries & Rodkewich 1997, s. 207).

Logiskt tänkande
Informanternas logiska tänkande tillåter dem att följa en ledtråd från ett ställe till ett
annat. Referensbibliotekarierna är som detektiver som löser mysterium. De tycker om
den intellektuella utmaningen de upplever under referensarbetet. Det är som ett pussel
som måste lösas, alla ledtrådarna finns där, de måste bara ihop i rätt ordning (DeVries &
Rodkewich 1997, s. 208).

Intuition
Logik tar bibliotekarierna bara en viss sträcka, ibland behövs det något mer för att fylla
luckan som uppstår i processen att hitta ett svar (DeVries & Rodkewich 1997, s. 208).

Informanterna från 1996 ansåg också att flexibilitet är väldigt viktigt. Det är så mycket
förändringar inom biblioteket och är bibliotekarierna då inte flexibla så hänger de inte
med. Den andra nya egenskapen är samarbetsförmåga, eftersom det inte längre är en
enmansshow att vara bibliotekarie, det är för stort och för oförutsägbart.
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Bibliotekarierna måste arbete tillsammans och dela med sig av expertisen för att bli
framgångsrika i referensarbetet (DeVries & Rodkewich 1997, s. 208ff).  

Informanterna i undersökningen delades upp i två grupper kring deras personliga
filosofi om referensservice. Den ena halvan blev motiverade först och främst genom
besökarens behov. Önskan att tillfredsställa besökaren är det som driver bibliotekarien
att hitta svaret. Den andra halvan finner sin motivation i den personliga intellektuella
utmaningen de får genom jakten på svar. Även om båda grupperna höll fast vid sin
ståndpunkt kunde de även inse betydelsen av den andra gruppens motivering. Båda
synsätten når samma mål, besökaren får ett svar och bibliotekarien tillfredsställelsen av
ett välgjort arbete (DeVries & Rodkewich 1997, s. 208).

Kuhlthau, som 1993 var lektor på Library and Information Science Department, Rutgers
University, anser att bibliotekarier har olika förmedlingsroller och beskriver dem i sin
bok Seeking meaning: a process approach to library and information services. I en
tabell visar hon de olika rollerna som hon har funnit:

Level Description

1 Organizer No Intervention
  self service search in an organized collection

2 Locator Ready Reference Intervention
  single fact or source search;
  query/answer

3 Identifier Standard Reference Intervention
  subject search;
  group of sources in no particular order;
  problem/interview/sources

4 Advisor Pattern Intervention
  subject search;
  group of sources in recommended order;
  problem/negotiation/sequence

5 Councelor Process Intervention 
  constructive search;
  holistic experience;
  problem/dialogue/strategy/sources/sequence

redefinition (Kuhlthau 1993, s. 138)

Kuhlthau anser att de olika rollerna passar in på olika nivåer i en
informationssökningsprocess. Vi kommer i det följande att beskriva de olika rollerna
lite mera ingående.

Organizer
En av de viktigaste uppgifterna för en organizer är att samla och organisera källor, men
även att upprätthålla samlingen för effektiv återfinning. Det är inte nödvändigt för en
organizer att aktivt ingripa i referensarbete, utan all uppmärksamhet ges till källor och
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teknologi. Således är den individuella användaren och dess problem av mindre
betydelse för det grundläggande ansvaret och intresset hos en organizer. Effektiviteten
på denna nivå beror på användarens sökkunnighet och hur komplicerad frågan är. Det är
organizer som ligger till grund för alla de andra nivåerna av förmedling. Utan organizer
skulle det inte finnas någon samling av källor att tillgå för lärande eller något annat syfte
(Kuhlthau 1993, s. 138).

Locator
En locator erbjuder det som traditionellt kallas ready reference intervention, snabb
referensförmedling när användaren har en klar, enkel fråga. En fakta- eller saksökning
utförs och svaret eller källan tillhandahålls. Principen som ligger bakom denna
förmedlingsroll är att det finns ett rätt svar och en rätt källa som matchar användarens
fråga. Information behandlas som en sak eller produkt som kan bli producerad eller
tillhandahållen. Antagandet som ligger bakom nivån locator är att systemet är säkert,
frågan är enkel, och att det finns ett rätt svar. Förmedlingen en locator utför inkluderar
en rad förmedlingssätt. Det kan variera från att ge direktiv för att använda ett speciellt
hjälpmedel för att lokalisera källor, som en katalog eller ett index till att ge
lokaliseringen av ett speciellt svar på en speciell fråga. Locator är effektiv då det gäller
enkla och rättframma frågor. Även om en locator tar hänsyn till användarens fråga, så
centreras förmedlingen på att hitta rätt källa och inte på den subjektiva komplexiteten i
användarens problem. Locator är liksom organizer lämplig när en specifik fråga kan
formuleras och en källa lokaliserad som relaterar till någon aspekt av ämnet. En locator
är dock inte till mycket nytta när det finns oklarhet, tvetydighet eller osäkerhet
(Kuhlthau 1993, s. 139f).

Identifier
En identifier räknar med att bara se användaren en gång under
informationssökningsprocessen. Användaren har ett ämne att undersöka eller ett
problem att lösa som är mer omfattande än en enkel fråga med ett kort svar.
Bibliotekarien identifierar en grupp källor som är relaterade till ämnet eller problemet.
Källorna rekommenderas utan inbördes ordning och kan vara av varierande format och
djup. Ingen hänsyn tas till användarens perspektiv, kunskapsnivå, eller nivå i
informationssökningsprocessen. Alla användare bemöts på liknande sätt av en identifier,
som hjälper till att hitta källor som hör till ett ämne. Om användaren har ett väl
definierat problem har identifier lättast att hitta källor (Kuhlthau 1993, s. 140f).

Advisor
Användaren blir guidad genom en rad källor i ett speciellt ämne eller problem av en
advisor. Rollen finner inte bara källorna utan rekommenderar även en ordning att
använda källorna i, oftast från mer allmänna till mer specifika. En advisor lägger stor
tonvikt på informationskällor, hjälpmedel att komma åt källorna och den rätta
ordningsföljden för användandet av källorna (Kuhtlhau 1993, s. 142).

Counselor
Counselor är den enda nivå som aktivt hjälper till med användarens problem. En
counselor anser att användarna lär sig genom informationssökningsprocessen. Det finns
ingen ordningsföljd och inte bara ett rätt svar. Det är personens problem som bestämmer
förmedlingen. Förmedlingen måste ske i en dialog mellan användare och counselor,
vilket leder till en utveckling av strategin för att lösa problemet. Hela sökprocessen
anses vara individuell och kreativ. Det finns inte en perfekt lösning, däremot finns det
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många olika sätt att angripa problemet på (Kuhlthau 1993, s. 143ff). Kuhlthau
sammanfattar vad en counselor gör ”The Counselor guides and supports the user, and
offers encouragement, strategies, sources, sequence, and redifinition through
exploration and formulation in preparation for collection and resolution.” (Kuhlthau
1993, s. 145)

Jofrid Karner Smidt, som 1994 var amanuens vid Statens bibliotek- og informasjons
høgskole, Norge, presenterar i artikeln Bibliotekaren som litteraturformidler fem olika
roller som bibliotekarier bör ha. Smidts slagord är synliggör och hon menar då också att
bibliotekarier måste synliggöra sig själva som litteraturförmedlare. Mycket av det som
biblioteken vill synliggöra kostar pengar men att bli bättre på att förmedla litteratur är
inte alltid beroende av ekonomin (Smidt 1994, s. 8f). Smidts roller är inte vetenskapligt
bevisade men vi har ändå valt att ta med dem för att kunna dra paralleller med de olika
roller vi funnit i informanternas utsagor.

Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare
Denna roll innebär att värdera och välja ut böcker som bibliotekarien vill ge särskild
uppmärksamhet. Bibliotekarien måste ha kunskap om olika sätt att läsa på för att kunna
förhålla sig till olika litteraturformer. Bibliotekarien måste även ha en distans till sitt
eget förhållningssätt till läsning. Som litteraturkritiker hjälper bibliotekarien besökarna
att finna nya författare och andra litteraturtyper samt nya spännande sätt att läsa på
(Smidt 1994, s. 9).

Bibliotekarien som socialantropolog
Bibliotekarien måste vara medveten om de kulturella mönster hon ska arbeta i, liksom
sin lokala omvärld. Hon bör vara lyhörd för de förväntningar besökaren har och får inte
ta sina egna kulturella utgångspunkter som de enda. Det handlar om att förhålla sig
fördomsfritt till det som är annorlunda (Smidt 1994, s. 9f).

Bibliotekarien som pedagog
Som pedagog motiverar bibliotekarien besökaren genom att bygga upp positiva
förväntningar till det hon vill förmedla. Bibliotekarien måste tänka på att anpassa
svårighetsgraden och nivån på materialet till besökaren. Som pedagog tänker
bibliotekarien på de olika förutsättningar som finns för lärande, inte bara när det gäller
att ta till sig en enkel text utan också att lära besökarna att använda hela biblioteket
(Smidt 1994, s. 10).

Bibliotekarien som medmänniska
För att få ett bra förhållande till besökaren bör bibliotekarien skapa tillit och personlig
kontakt. Besökaren är inte ute efter att träffa en maskin eller robot utan den vill träffa en
medmänniska (Smidt 1994, s. 11).

Bibliotekarien som marknadsförare
Det är viktigt att biblioteket marknadsför sina tjänster, för att nå ut till besökarna och
ickebesökarna (Smidt 1994, s.10f).



18

3.4 Referensarbetets skeende

Referensarbete kan ses som en process som är centrerad kring interaktionen som sker då
besökaren ställer sin fråga. Enligt Grogan börjar processen redan när besökaren finner
att hon har ett informationsproblem. Processen tar inte slut förrän bibliotekarien har sökt
efter information, och gett besökaren ett svar och de båda är överens om att
originalproblemet är löst (Grogan 1992, s. 50).

Grogan beskriver referensprocessen i åtta steg:
1. Problemet - En person upptäcker ett problem.
2. Informationsbehovet - Problemet utvecklas till ett informationsbehov, som är diffust
och inte så noga preciserat.
3. Frågan formuleras - Personen formulerar en första fråga.
4. Referensintervju - I samspel med personen försöker bibliotekarien utreda
informationsbehovet.
5. Sökstrategi - Bibliotekarien tar fram en sökstrategi.
6. Sökprocedur - Sökningen utförs.
7. Svaret - Sökningen ger resultat.
8. Responsen - Bibliotekarien utvärderar resultatet tillsammans med personen och om
de båda ger sitt samtycke är referensprocessen avslutad.
(Grogan, 1992, s. 51ff).

Bibliotekarien kommer in i processen först vid den tredje punkten, vilket visar på att
Grogan har tittat på processen utifrån användarens perspektiv. Det är vid punkt tre som
interaktionen mellan bibliotekarien och besökaren börjar, när frågan ställs.

Den fjärde punkten, referensintervjun, är väldigt viktig för att referensarbetet ska kunna
utföras på ett bra sätt. Utfrågning som teknik används också av andra professioner i en
hjälpande roll, som till exempel läkare som måste fråga ut patienterna innan hon kan
börja behandla dem (Bopp, 2001 s. 47).

I den litteratur vi har läst har vi kunnat se olika åsikter kring referensintervjun. Det finns
flera olika sätt att utföra en bra intervju på.

1995 definierade Ellen D. Sutton, bibliotekarie vid Illinois universitetsbibliotek och
Leslie Edmonds Holt, bibliotekarie vid St Louis folkbibliotek, i sin artikel, The
reference interview, referensintervjun som en konversation mellan en bibliotekarie och
en användare. Syftet med intervjun är att klargöra och tillfredsställa användarens behov.
Konversationen kan vara allt från en kort enkel fråga till en svårare sökning. Det finns
en del företeelser som påverkar hur omfattande och formell intervjun blir. Det kan vara
deltagarnas personliga sätt att kommunicera, behoven och förväntningarna hos
användaren, de tillgängliga samlingarna och bibliotekets policy och riktlinjer. Det som
skiljer referensintervjun ifrån ett vanligt samtal, mellan bibliotekarie och användare, är
att i intervjun finns det ett uttalat behov och mål hos användaren (Sutton & Edmonds
Holt 1995, s. 36).

Katz tycker att referensintervjun oftast inte är någon intervju utan mer ett samtal, på
grund av att de flesta frågor som ställs ofta är enkla att besvara. Oavsett vad det kallas
så tycker han att det är väsentligt i dagens bibliotek, eftersom bibliotekarien måste förstå



19

användarens behov. Det största hindret som Katz ser i referenskommunikationen är att
användaren misslyckas med att ställa frågan så tydligt att bibliotekarien förstår (2002b,
s. 124).

Därför tycker vi att det är viktigt att bibliotekarien ställer frågor för att tolka vad
besökaren menar med sin fråga.

Katz menar att en lyckad intervju består av fyra delar:
1. Få fram den mest preciserade informationen om det som behövs.
2. Förstå vilken nivå materialet ska vara på och hur mycket material som behövs.
3. Avsluta intervjun och hitta fram till nödvändig information på så kort tid som möjligt.
4. Behålla en bra relation med personen som frågade.
(Katz 2002b, s. 129).

För att klara av de två första delarna av intervjun på ett tillfredsställande sätt talar Katz
om att det är väldigt viktigt att bibliotekarien har tillgång till alla fakta, som är
nödvändiga för att svara på användarens fråga. Han nämner fem olika handlingssätt för
att erhålla dessa fakta (Katz 2002b, s. 129).

För det första måste bibliotekarien fråga användaren tillräckligt med frågor för att vara
säker på att hon har förstått användarens fråga. För det andra ska hon försöka få
användaren att prata mycket och inte låta något avbryta målet med att klargöra frågan.
Vidare är det viktigt att använda öppna frågor så att användaren uppmuntras att svara
mer än ja och nej på frågorna. Det fjärde sättet är att vara noga med att använda ett
språk som användaren förstår. Tala inte gatuspråk med en akademiker och tvärtom.
Till sist gäller det för bibliotekarien att veta hur mycket information användaren är ute
efter, är det ett lite stycke ur en uppslagsbok, eller är det en utförligare fråga som
behöver svar från böcker och tidskrifter (Katz 2002b, s. 129f).

Geraldine King, som 1977 var chef över referensavdelningen på ett folkbibliotek i
Minnesota, delar däremot upp referensintervjun i två kronologiska delar. Den första
delen är att uppmuntra besökaren att prata om hennes fråga, och den andra att följa upp
besökarens uppgift med att analysera och översätta frågan till bibliotekets
informationsorganisation (King 1977, s. 250).

 I den första delen är bibliotekariens uppgift att få svar på dessa frågor i intervjun:
• Vad vill besökaren veta?
• Varför vill hon veta det?
• Vad ska hon göra med informationen?
• Hur mycket vet hon redan om ämnet?
I den andra delen av intervjun bör bibliotekarien försöka få svar på frågorna:
• I vilken form vill hon ha informationen?
• Hur mycket information vill hon ha (King 1977, s. 251)?

Vi tycker att det kan vara vanskligt att fråga för mycket kring varför besökaren söker
informationen, eftersom besökaren har rätt till sin integritet. Även om intervjun behövs
för att bättre förstå vad besökaren vill ha. Det är en svår balansgång.

Sutton och Edmonds Holt nämner att det finns två mål för referensintervjun. Det första
är att ställa lämpliga frågor och det andra är att effektivt använda sig av både
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bibliotekariens och besökarens tid. En framgångsrik intervju är skräddarsydd för varje
besökare, men olika mallar för intervjuer kan utarbetas för liknande frågor (Sutton &
Edmonds Holt 1995 s. 45).

David Isaacson, bibliotekarie vid Waldo Library, Western Michigan University, talar
om referensintervjun och konstaterar att han har haft ett bra möte med besökaren om
han har använt sin kunskap om referenskällor, om han har klarat av den psykologiskt
invecklade referensintervjun och om han har fått besökaren att se positivt på
referensavdelningen, även om hon inte har fått svar på sin fråga. Om någon av dessa tre
faktorer inte har utförts kan det vara så att besökaren inte har fått den hjälp hon
behövde. Isaacson tycker att det är viktigt att inte personliga åsikter om en besökare ska
inverka på referensintervjun även om besökaren är irriterande eller hotande. Han menar
att om han låter sitt personliga bemötande hindra hans professionella åtagande, att utan
fördomar lyssna till en fråga, har han inte levt upp till sin intellektuella förmåga fullt ut.
Därmed har han inte utfört det åtagande den professionella bibliotekarien har, att ge
service till alla medborgare (Isaacson 1997, s. 59f ).

Det hade inte funnits någon referensintervju om det inte hade funnits några frågor.
Grogan talar om att det är besökarens fråga som sätter igång hela referensarbetet (1992,
s. 36).

Vi tycker dock att när frågan ställs startar informationsöverföringen mellan besökare
och bibliotekarien. Vi menar att referensarbetet redan sker när bibliotekarierna
organiserar och förbereder.

Vi har i litteraturen funnit att det finns olika åsikter om vad som är en referensfråga och
inte. Vissa menar att alla frågor som ställs i ett bibliotek räknas till referensfrågor.
Andra tycker att det bara är frågor som endast en professionell bibliotekarie kan svara
på som räknas till referensarbete.

Katz har delat in referensfrågorna i fyra olika kategorier beroende på vilken karaktär
frågan har:

1. ”Direction” Frågor av typen Var finns katalogen? Var finns telefonen? Frågorna
kräver inte stora kunskaper och är väldigt snabba att svara på (Katz 2002a, s. 16).

2. ”Ready Reference” Hur lång är Amazonfloden? Vad heter kungen i efternamn?
Frågor av denna typ kräver endast ett enkelt kortfattat faktasvar (Katz 2002a, s. 16f ).

3. “Specific search” Var kan jag finna böcker om pandor? Jag behöver information om
maffian eftersom jag ska skriva en uppsats i skolan. Vid dessa frågor ger bibliotekarien
ofta flera dokument kring ämnet till besökaren (Katz 2002a, s. 17f).

4. “Research” Dessa liksom "specific search" frågor är ämnesfrågor, dock är dessa
frågor mer specificerade. Frågorna är oftast relaterade till ett speciellt problem där
besökaren behöver mer information (Katz 2002a, s. 17).

Vi kan med hjälp av Katz frågeindelning se att han inte tycker att skönlittertursökningar
hör till referensarbetet då författar- och titelfrågor inte faller in under någon kategori.
Grogans indelning är liknande Katz men han delar upp referensfrågor i 8 olika



21

frågetyper och har en mer detaljerad indelning och räknar även in skönlitteratur.
Grogans frågetyper är:

• Administrativa/Hänvisningsfrågor Detta är frågor som, Var finns toaletten? och,
Kan jag få låna en sax? Dessa frågor kräver ingen bibliografisk expertis, utan mer en
grundläggande allmän kunskap om var saker finns och hur saker brukar göras i en
speciell institution (Grogan 1992, s. 37).

• Författare/Titelfrågor Detta är frågor så som, Har ni denna bok? eller, Var finns den
boken? Denna kategori frågor kan ofta svaras direkt från katalogen. Ofta kan
besökaren besvara dessa frågor själv genom att titta i katalogen (Grogan 1992, s.
37f).

• Faktafrågor Exempel på faktafrågor är, Hur högt är Eiffeltornet? När spelades den
första rugbymatchen i Sverige? Dessa frågor har oftast ett exakt svar, men det
betyder inte att frågorna är lätta att svara på (Grogan 1992, s. 38f).

• Ämnes/Materialfrågor Frågorna har som typiskt drag att vara öppna i slutet, och
kräver mer arbete av bibliotekarierna. Det frågeställaren är ute efter är en
presentation av ett urval av information kring ett ämne. Frågor i denna klass kan
vara, Har ni någonting om bakning? Vad finns det för böcker om nallebjörnar?
Dessa frågor kan aldrig få ett definitivt svar, vilket leder till att punkten när det inte
finns mer material att finna aldrig kan bli nådd (Grogan 1992, s. 40f).

• Föränderliga frågor Frågor som ändrar karaktär under referenssamtalet. Det kan till
exempel vara en faktafråga som omvandlas till en materialfråga (Grogan 1992, s.
41f).

• Forskningsfrågor Frågorna är ofta från början faktafrågor eller materialfrågor som
efter sökning visar sig vara mer riktiga forskningsfrågor. Bibliotekarien upptäcker
att frågan inte kan besvaras av litteratur eller andra källor (Grogan 1992, s. 42f).

• Överblivna frågor De frågor som passar in här är de frågor som inte passar in i
någon av de ovan nämnda kategorierna. Hit hör frågor som inte är konsekventa, inte
är logiska eller sådana som är omöjliga att besvara. En stor grupp som ställer dessa
frågor är barn. Exempel på frågor är Kan jag få låna boken Kalle hade i förra
veckan? eller Hur ser Gud ut (Grogan 1992, s. 43)?

• Frågor som är omöjliga att besvara Som nämnts ovan finns det frågor som inte går
att besvara. Vissa frågor har inga svar, vissa svar kan inte en bibliotekarie svara på
och vissa svar är hemliga. Vissa statistiska frågor går inte att besvara. Bland annat,
Hur många uteliggare finns det i USA? På vissa frågor är svaren hemliga,
exempelvis Vilka är ingredienserna i Coca-cola (Grogan 1992, s. 43ff)?

Britta-Lena Jansson, före detta bibliotekschef i Färgelanda kommun, har däremot en
snävare syn på vad som är referensfrågor. Hon anser att referensfrågor är de frågor som
inte kan besvaras med hjälp av katalogen. Utan det är frågor som besvaras ur de egna
samlingar, till exempel lexikon, bibliografier, periodika och fackböcker, eller med hjälp
av sökningar i informationskällor utanför biblioteket (Jansson 1996, s. 14).
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Eftersom Jansson inte nämner de administrativa frågorna överhuvudtaget tolkar vi det
som att hon inte tycker att de är referensfrågor, till skillnad mot både Grogan och Katz
som anser att till exempel Var- finns- toaletten -frågan? är en referensfråga. Vi anser att
Grogan har den mest täckande indelningen, då vi tycker att både skönlitterära frågor och
administrativa frågor ingår i referensarbetet.

En av Grogans kategorier, föränderliga frågor, skriver även Widgren om. Hon säger att
en fråga som från början verkade lätt att besvara kan efter en kort pratstund framstå som
krånglig. Likadant kan det vara med en svår fråga som sedan visar sig vara enkel
(Widgren 1977, s. 30).

Besökaren som kommer fram till disken och ställer en fråga uttrycker nästan aldrig helt
klart det behov som den har. Katz säger att det är sällan frågan som ställs som är den
riktiga frågan besökaren vill ha svar på (2002b, s. 130). Tam Hoskisson, som var
referensbibliotekarie på Merrill Library, Utah State University när hon skrev Making
the Right Assumptions: Know Your User and Improve the Reference Interview, menar
att detta kan bero på att besökaren inte alltid vet vad det är den vill fråga om, inte kan
uttrycka sig så att bibliotekarien förstår eller redan har en tanke om hur informationen
ska nås. Oavsett vilken orsak som får besökaren till att inte ställa den rätta frågan, så
döljer ofta besökaren informationsbehovet i en fråga av ett mer allmänt slag (Hoskisson
1997, s. 68).

Referensarbete handlar till största delen om kommunikation och i en undersökning gjord
i Maryland, USA 1983 framkom det att det var den viktigaste delen. Bestånd, antal
anställda, tidspress och hur lång tid som lades ned på en fråga spelade en mindre roll i
hur bra kvalitén blev på ett svar. Utifrån dessa resultat anordnades en tredagarskurs i
kommunikation för att förbättra kvalitén. En uppföljningsstudie visade att deltagare från
kursen hade väsentligt bättre resultat jämfört med dem som inte deltagit (Høivik 1997, s.
49).

Inspirerad av de dåliga resultaten som uppmärksammades i de nordiska
undersökningarna kring kvalitén på referensarbete (som sammanställdes under slutet av
1990-talet) utvecklade Tord Høivik en fortbildningskurs i referensteknik. Høivik tycker
sig ha sett i sina workshops att flera av problemen som upptäckts i undersökningar i
Skandinavien, Storbritannien och USA också fanns att finna hos deltagarna i hans
fortbildningskurs. Deltagarna tycktes ha en tendens att rusa in i frågor utan att tala med
besökaren. De tog oftast på sig en ledande roll istället för en guidande roll i
informationssökningsprocessen (Høivik 1997, s. 50).

Høivik menar ändå att endast kunskaper i intervjuteknik inte löser alla problem i
referensarbetet. Han upptäckte tre hinder för att utföra ett bra referensarbete.

"Crowd control" är det första hindret och innebär den besvärlige besökaren som
kommer till biblioteket. Det kan vara den sura tanten som nekar alla förslag på böcker,
den ensamma människan som endast vill prata och den påstridige herren som inte kan
vänta i kö. Det kan även vara den stimmiga gruppen tonåringar som har skickats till
biblioteket av sin lärare utan förvarning eller anvisningar till bibliotekarien. Dessa
besökare skymmer det mera vanliga problemet med att hantera flertalet konkurrerande
besökare på en gång. Det visade sig att nästan alla bibliotekarierna hade olika åsikter om
vad en besvärlig besökare var och vilket beteende som är acceptabelt på bibliotek.
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Normerna kunde till och med skilja sig hos bibliotekarier från samma bibliotek. Det
fanns även skillnader i hur långt bibliotekarierna tyckte att de borde sträcka sig i sin
service (Høivik 1997, s. 50).

Organisation är det andra problemet. Ett antal faktorer i biblioteket kan påverka hur bra
referensarbetet utförs. Det kan vara referensdiskens placering, tillgången till en tyst plats
att utföra referensintervjun på och möjligheten att kunna gå vidare med en fråga när det
egna bibliotekets resurser inte räcker till. Organisatoriska förändringar sker sällan lätt
och det är upp till ledningen att göra dessa förändringar. Ofta kan det vara traditioner
som hindrar en sådan förändring (Høivik 1997, s. 51).

Det tredje och sista hindret är pengar. Høivik anser att förändring kräver resurser.
Kommunledningen inser ofta inte att biblioteken är grunden för demokrati. För att
biblioteken ska kunna förbättras måste kommunpolitikerna förstå bibliotekens värde och
betydelse i dagens samhälle och ta beslut om mer resurser till biblioteken (Høivik 1997,
s. 51).
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4  Tidigare forskning

Det finns en riklig tillgång av material skrivet kring referensarbete. Litteraturen kan
delas in i två olika kategorier, material av undersökande karaktär samt
erfarenhetsbaserat material och handböcker. Vi kommer inte att göra en fullständig
redovisning av allt som är skrivet kring referensarbete då det är orimligt. Vi har valt att
kortfattat försöka ge en bild av den senaste nordiska litteraturen, samt att mer
djupgående gå in och titta på två undersökningar som är liknande den vi har gjort. Vi
har även valt att ge en kort presentation av de handböcker och erfarenhetsbaserat
material som vi funnit mest heltäckande.

4.1 Undersökande material

Mycket av det material som går att finna kring referensarbete i Norden är
undersökningar kring kvaliteten på referensservice på bibliotek. Undersökningarna
utfördes i slutet på 1990-talet och var av dold karaktär. Detta upprörde bibliotekarierna
och en livlig debatt följde. Undersökningarna fokuserade kring att ett rätt svar på frågan
skulle ges av bibliotekarien. Resultatet var nedslående, endast 27 % av svaren klassades
som rätt i undersökningen Det här var svårt som Britta-Lena Jansson gjorde i Sverige
1995 (s. 50).

Efter undersökningarna kom en del litteratur som försökte förklara varför det hade varit
så dåliga resultat. Dessa undersökningar fokuserar främst kring bibliotekariernas
arbetssituation, erfarenhet och innehållet i referensbeståndet. En av dessa var Anna-
Lena Höglunds Äntligen en riktig fråga! undersökning av referensverksamheten vid sex
huvudbibliotek i Östergötland från 1997. Höglund avsåg med undersökningen att öppet
utvärdera bibliotekens referensservice, samt att vara ett komplement till Janssons
undersökning.

Bibliotekarierna har även de fått komma till tals och berätta om hur de upplever
referensarbete i en del undersökningar. Hanna Falk och Katarina Halling skrev 1997
Referensarbete - är det svårt? Sju folkbibliotekariers röster, en magisteruppsats där de
undersöker hur sju yrkesverksamma bibliotekarier beskriver sitt arbete samt hur de
tänker kring referensarbete. Syftet med uppsatsen var att teckna en bild av några
bibliotekariers uppfattningar och upplevelser av referensarbetet. De ville få en inblick i
några bibliotekariers yrkesutövning av referensarbete för att försöka finna orsaker till
varför kvalitén på referensarbetet var så dålig (Falk & Halling 1997, s. 4).

Informanterna i Falks och Hallings undersökning tyckte att referensarbete var ett
begrepp som var svårt att definiera. De flesta av informanterna sade att det var allt som
skedde i informationsdisken, ge besökaren vägledning, svara på frågor och hjälpa
besökaren att utnyttja biblioteket på ett riktigt sätt. När en av informanterna använde
ordet till vardags tyckte hon att referensarbete var att besvara frågor. Någon nämnde
även att allt som gjordes i yttre tjänst räknades till referensarbetet. En tredje informant
talade om att för att referensarbetet skulle fungera behövdes bakomarbete utföras i hög
grad, även om hon tyckte att det viktigaste i referensarbetet var vägledning till besökare
(Falk & Halling 1997, s. 40).
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Samtliga informanter i undersökningen menade att referensarbetet var en huvudsaklig
del av biblioteksarbetet. Referensarbete sågs som en av bibliotekets basuppgifter och att
hälften av bibliotekariernas arbetsuppgifter utgörs av referensarbetet. En av
informanterna framhöll att referensarbetet är en del av biblioteksverksamheten som är
viktig att prioritera. Undersökningen gick även igenom de olika måldokument som
fanns på biblioteken. Där kunde Falk och Halling se att inte i ett enda måldokument
nämndes referensarbete. Däremot framhölls vikten av information och
informationsförmedling i dokumenten. En av informanterna tror att referensarbete inte
nämns på grund av att begreppet endast används i bibliotekssammanhang och därför vet
inte politiker vad ordet betyder. En annan anledning till att ordet inte används beror på
att ordet är föråldrat och inte används ens av bibliotekarierna själva. De använder istället
ord som informationsarbete och yttre tjänst (Falk & Halling 1997, s. 41f).

Det skilde sig mellan de olika biblioteken när det gällde att prata och diskutera kring
referensarbete. På två av de tre undersökta biblioteken diskuterades referensarbete på
speciella möten. Dessa möten hölls för att bibliotekarierna skulle kunna ta upp svårlösta
frågor och tipsa varandra om bra metoder samt att i viss mån utvärdera referensarbetet.
På det tredje biblioteket diskuterades endast referensarbetet då och då (Falk & Halling
1997, s. 41f).

Alla Falks och Hallings informanter tyckte att det var viktigt att ta hjälp av sina kollegor
i det dagliga arbetet. Hur långt de sträckte sig för hjälp var olika bland informanterna.
Vissa ansåg att de endast skulle be om hjälp av sina bibliotekskollegor, andra vände sig
även till personer som inte arbetade på bibliotek till exempel personal vid olika
myndigheter. Alla informanterna såg det dock som sin uppgift att känna till olika
möjligheter att få fram information och kunna hänvisa till personer som var bättre
lämpade att ge svar på frågan än vad de själva var (Falk & Halling 1997, s. 64).

De flesta av informanterna tyckte att arbetssituationen i disken var stressig. Det hände
ofta att kön växte samtidigt som telefonen ringde. En av informanterna tyckte att det var
synd att hon inte kunde ägna så mycket tid som hon ville till besökarna. Det fanns en
svårighet i att veta vilken nivå besökaren låg på och om besökaren verkligen frågade
efter det den vill ha. Det var även svårt för informanterna att veta hur långt de skulle gå
med olika besökare och avgöra vilken besökarens egen förmåga att söka själv var. En
aspekt var också hur situationen såg ut på biblioteket just när besökaren var där, om det
var lång kö eller inte (Falk & Halling 1997, s. 64ff).

Ytterligare ett problem som informanterna uppfattade var att de inte hade överblick över
sitt egna referensbestånd, detta sågs av informanterna som ännu en stressande faktor.
Det fanns inte tillräckligt med tid för bibliotekarierna att sätta sig in i nya
referenshjälpmedel. Informanterna önskade att de hade mer avsatt tid till att mer
ingående lära sig hur referensverktygen på deras bibliotek fungerade (Falk & Halling
1997, s. 51).

En informant såg ännu ett problem, att de böcker som var mest lämpade vid en fråga
inte fanns på biblioteket eller att de var utlånade eller saknades. Eftersom besökaren ofta
behövde få frågan besvarad snabbt var inte reservation en lösning på problemet (Falk &
Halling 1997, s. 51). Då det ofta råder tidsbrist på biblioteket tror Falk och Halling att
det finns risk för att besökaren inte får den information hon är ute efter. De tror att om
informanterna hade mer tid för att hjälpa besökaren att sätta sig in i hur biblioteket
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fungerar skulle referensarbetet underlättas betydligt (Falk & Halling1997, s. 65).

Efter ett par år lugnade stormen kring undersökningarna ner sig och det skrevs inte lika
mycket kring kvaliteten. Det skrivs ändå väldigt mycket kring referensarbete idag, men
då är det oftast i samband med hur den nya informationsteknologin påverkar arbetet.
Under slutet av 1990-talet genomfördes projektet Bibliotek i förändring vid institutionen
för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Syftet med
projektet var att se på konsekvenser för folkbibliotekens service. Uppmärksamhet
riktades främst mot anpassningar till samhällsförändringar och de följder den nya
informationsteknologin ger (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 45f).

Gudrún Thórsteinsdóttir och Frances Hultgren skrev 1999 Referensservice; villkor och
förändring en artikel som ingår i projektet. Undersökningen fokuserar på hur
bibliotekarier upplever sitt arbete. De granskar hur informationsservicen har påverkats
av informationsteknologin på svenska folkbibliotek och om bibliotekspersonalen
utnyttjar informationsteknologin för att underlätta i sitt arbete. De ger även en bild av
referensarbetets problematik och debatten som förts inom ämnet. Undersökningens
primära empiriska material bygger på intervjuer, men även en del enkäter har gjorts.
Under 1998 intervjuades 12 bibliotekarier på fem folkbibliotek (Thórsteinsdóttir &
Hultgren 1999, s. 45f).

I undersökningen kom Thórsteinsdóttir och Hultgren fram till att deras informanter
använder begreppen informationsservice och referensservice parallellt, samt att
informationsarbete och referensarbete ses som samma sak. Bibliotekarierna i
undersökningen berättade att de fick många olika sorters frågor i informationsdisken.
Den mest nämnda kategorin var ämnesfrågor, andra kategorier som också berördes var
"har du den här boken-frågor", hänvisningsfrågor, faktafrågor samt statistikfrågor. Ett
problem som framkom var att bibliotekarierna definierade faktafrågor på olika sätt. De
flesta av informanterna uttryckte att de inte drog sig för att fråga en kollega om hjälp om
de inte kunde lösa en fråga själva. Som regel arbetade bibliotekarierna två och två i
disken och kunde då fråga varandra om hjälp. På en del av biblioteken hade de
regelbundna möten där svåra frågor kunde tas upp och lösas. De flesta svårlösta
frågorna löstes internt på biblioteken, i annat fall vände sig informanterna till kontakter
på ett annat bibliotek, länsbiblioteket eller så lades frågan ut på Biblist6 (Thórsteinsdóttir
& Hultgren 1999, s. 67ff).

Bemötandet av besökaren baserades på besökares uppförande och vilken sorts fråga som
ställs. En ansträngning för att visa hur besökare kan leta i biblioteket, istället för att
lägga fram svaret, skedde när frågan liknade en skolfråga. Bibliotekarierna såg att de
hade en pedagogisk roll och i den låg att ge skolelever hjälp till självhjälp. En av
bibliotekarierna i undersökningen gjorde en klar skillnad mellan skolungdom och
allmänheten (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 69f). Hon berättade att allmänheten
ställer 'riktiga frågor, de vill ha något de har användning för, som gäller deras eget liv
och kommer utifrån deras vardag[...]medan skolelever söker svar till sin eventuella
uppsats.' (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 70) Det fanns alltså en skillnad i
bemötandet av besökarna, skolungdomar fick ett pedagogiskt bemötande samtidigt som
allmänheten kunde få direkta svar i mån av tid (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s.
70).

                                                
6 Biblist är en diskussionslista på Internet som riktar sig främst till bibliotekarier.
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Informanterna i undersökningen ansåg att arbetet i informationsdisken var stressande, de
kunde inte planera sin tid och ofta hade de långa köer. Ett arbetspass varade mellan två
till fyra timmar och efter ett pass kände bibliotekarierna att de var både psykiskt och
fysiskt utmattade, de kände att referensarbetet är mycket krävande. På alla bibliotek var
informanterna överens om att det var mycket stress i informationsdisken och speciellt
när det var långa köer. Arbetsbelastningen blev olika beroende på vilken tid de arbetade
i informationsdisken (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 71).

På vissa av biblioteken fanns telefonservice, vilket bibliotekarierna var nöjda med. På
de bibliotek där det inte fanns telefonservice tyckte bibliotekarierna att ringsignalen var
ett stressmoment. Telefonsignaler och långa köer ansågs sänka kvaliteten på
referensservicen. Detta gjorde att bibliotekarien inte kunde lägga så mycket tid som de
ville på besökarna eftersom det var så många som väntade. Referensintervjun ses av
informanterna som en viktig del av referensarbetet eftersom besökaren sällan frågar
efter det hon i själva verket söker. Däremot tyckte inte de flesta av informanterna att det
var ett problem att referensintervjun blev lidande på grund av de långa köerna. Brist på
tid var alltså det största problemet (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 72).

I en undersökning som Thórsteinsdóttir och Hultgren gjorde 1996 visade det sig att
informanterna tyckte att den nya informationstekniken ger bättre tillgänglighet till
information samt att nya målgrupper kommer till biblioteket för att använda Internet. En
av de nya grupperna som kommit till biblioteket är pojkar i tonårsåldern. Denna grupp
ses av vissa bibliotekarier som en svår grupp att handskas med. En av bibliotekarierna
påpekar att IT inte löser alla problem och att det är viktigt att svara på besökarens fråga
på bästa möjliga sätt med det mest lämpade hjälpmedlet vare sig det är Internet,
uppslagsböcker eller annan personal. Datoriseringen på biblioteken har även lett till ett
ökat krav från besökarna som blir mer och mer medvetna om bibliotekets resurser. Den
datoriserade katalogen kan även göra det lättare för besökarna att hitta själva och trycket
i informationsdiskarna kan minska (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 72ff).

4.2 Erfarenhetsbaserat material, handböcker

Det finns en del kända namn som ofta nämns när det skrivs om referensarbete. Dessa
personer har alla skrivit handböcker i referensarbete, som har blivit viktiga och välkända
verk.

William A Katz är professor vid School of Information Science and Policy University i
Albany. Han har tidigare själv arbetat som bibliotekarie vid King County Library i
Washington i fyra år. Han har även varit redaktör för tidningen RQ och numer är Katz
redaktör för tidskrifterna The Reference Librarian och The Acquisitions Librarian (Katz,
2002a) Katz har skrivit flerbandsverket Introduction to reference work (2002) där Basic
information sources och Reference Services and Reference Processes ingår. Detta är
verkens åttonde upplaga som är nära på helt omarbetad. Böckernas syfte är att ge en
övergripande bild av referensarbetets möjligheter. Den första boken tar upp teman kring
grunderna av referensprocessen och källor till information idag. Boken är ett redskap för
att förstå olika former av referensarbete (Katz, 2002a). Den andra delen ger en bild av
olika aspekter av referensprocessen. Boken ger även en bild av den pågående förändring
och utveckling som sker inom informationsteknologin, fokus ligger främst kring
Internet i referensprocessen (Katz, 2002b).
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Denis Grogan var senior lecturer vid the Department of Information and Library Studies
vid University College of Wales när han skrev boken Practical reference work 1992
som är en andra upplaga av boken. Boken innehåller avsnitt kring referensfrågan,
referensprocessen, referensintervjun, informationssökningar med mera. I boken ger
Grogan en bild av hur forskningen kring referensarbete ser ut samtidigt som han tar upp
verkliga referensfrågor ställda på bibliotek. Boken riktas till studenter såväl som
referensbibliotekarier (Grogan 1992). Grogan har även skrivit ett flertal böcker kring
referensarbete bland annat Grogan's case studies in reference work som är ett
flerbandsverk i sex delar.

I Sverige har Lillemor Widgren skrivit boken Referensarbete (1977) som är en helt
omarbetad upplaga av boken Att söka information, om referenslitteratur och
referensarbete (1972 ). När Widgren skrev boken hade hon skaffat sig erfarenhet av
referensarbetet genom att arbeta på olika typer av bibliotek men även fått kunskaper
genom att undervisa i referenslitteratur och referensarbete på Bibliotekshögskolan i
Borås (Widgren 1977).

I början av boken tas en kort skildring av biblioteken som samhällets
informationscentraler upp. Därefter tar Widgren upp olika uppgifter och svårigheter som
tillhör referensarbetet. Redogörelser för hur det är att tjänstgöra i informationsdisken
ges, med ett antal exempel på typiska referensfrågor. Hjälp för bibliotekarien att
förmedla litteratur lämnas samt hur och var litteratur ska sökas. Tips kring hur
referensarbetet ska planeras ger Widgren i slutet av boken (1977).

Författarna har hjälpt oss att få grundläggande kunskaper i hur referensarbetet går till
och vilka problem som kan uppstå med mera. Många av böckerna är gamla men kan
ändå uppfattas som relevanta idag. Huvuddraget i referensarbetet har inte förändrats
även om hjälpmedlen runt om kring det har.
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5 Metod

Eftersom vi vill undersöka hur bibliotekarierna erfar referensarbetet har vi valt att
använda oss av en fenomenografiskt inspirerad ansats. Vi är inte ute efter några
gemensamma nämnare hos bibliotekarierna, däremot är vi intresserade av att få fram
särdrag i bibliotekariernas erfarenheter av referensarbetet. Med vår studie strävar vi
efter att finna ett brett spektrum av uppfattningar om fenomenet referensarbete. Vårt
angreppssätt kommer att hjälpa oss att få fram relevanta data, i och med att vår
målsättning är att öka vår kunskap rörande referensarbete och bibliotekariernas
uppfattning om detsamma.

5.1 Fenomenografi

Termen ”fenomenografi” introducerades 1981. Som forskningstradition utvecklades den
av en grupp svenska forskare vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet i
början av 1970-talet. Den har sin grund inom inlärningspsykologin och har vuxit fram
ur metodologiska erfarenheter som erhållits från flera kvalitativt orienterade
forskningsprojekt under ledning av professor Ference Marton. Således är
fenomenografin som forskningsansats empiriskt utprövad men dess utformning har inte
skett i direkt anslutning till någon bestämd filosofisk idétradition och saknar därmed en
uttalad teoretisk referensram (Alexandersson 1994, s. 113ff).

Enligt Mikael Alexandersson, som var fil dr i pedagogik när han skrev Den
fenomenografiska forkningsansatsens fokus, handlar en fenomenografisk undersökning
om att identifiera uppfattningar och att beskriva variationer av dessa. Det gäller att
skapa förutsättningar i undersökningsgruppen för att få en variation i hur de uppfattar en
och samma företeelse. Därför kan urvalsförfarande ske utifrån ändamålsenliga
överväganden istället för metoder för att få ett representativt urval (Alexandersson 1994,
s. 122).

En central utgångspunkt inom fenomenografi är att det inte finns ett rätt eller lämpligt
svar. Informanterna får utifrån den egna förståelsen av företeelsen möjlighet att själva
avgränsa, behandla och definiera innehållet i den öppna intervjun (Alexandersson 1994,
s. 123).

5.2 Genomförandet

Vi kommer nu att beskriva hur vi har valt att använda oss av den fenomenografiska
ansatsen. Genomförandet har skett i flera olika faser. Den mest tidskrävande fasen var
analys och tolkning som vi har lagt ner mycket tid på.
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5.2.1 Urvalsförfarande

Louise Limberg skriver i sin avhandling, Att söka information för att lära en studie av
samspel mellan informationssökning och lärande, att det i en kvalitativ undersökning är
viktigt att samla rik och fyllig information för att kunna skapa en grund för fördjupad
förståelse av det undersökta fenomenet. Detta kan göras genom att välja
intervjupersoner med omfattande kunskaper kring fenomenet (Limberg 1998, s. 92).

Vi gjorde vårt urval genom att titta i Bibliotekskalendern för att finna lämpliga bibliotek
i södra Sverige. Vi ringde till fem bibliotek och frågade om det fanns en till två
bibliotekarier som arbetar med referensarbete som kunde tänka sig att ställa upp på en
intervju. De bibliotek som blev tillfrågade hade alla bibliotekarier som var villiga att
deltaga. Vi ville inte intervjua mer än två personer från samma bibliotek, eftersom de
har samma kontext och därför kan svaren och attityderna bli likartade. Vi ville gärna
intervjua personer med olika erfarenheter av referensarbete och lyckades få tag på
informanter som har olika ålder, kön och erfarenhet av biblioteksarbete. Vi fick positivt
svar av åtta personer varav endast en var man. Vi hade önskat att könsfördelningen var
jämnare, men eftersom yrket domineras av kvinnor var det svårt att få tag på manliga
bibliotekarier.

Vi valde senare att kontakta ett sjätte bibliotek, då vi kände att det behövdes ytterligare
en intervju. Eftersom vi var tvungna att använda oss av vår intervjumall för mycket vid
ett par tillfällen, tyckte vi inte att dessa intervjuer riktigt stämde överens med
fenomenografin. Därför valde vi att göra denna nionde intervju för att se om resultatet
blev samma och materialet således var användbart. Vilket vi tyckte att det var, då det
inte framkom några omstörtande nyheter i den sista intervjun.

Informanterna kan handplockas då det är nödvändigt att de har olika erfarenhet av den
företeelse som utgör studiens fokus. Det är viktigt att de har olika attityder och
värderingar, att det finns skillnader i ålder och kön, att de inte kommer från samma
arbetsplats samt att de skildrar en variation i fråga om utbildningsbakgrund och social
bakgrund. För att öka kvalitén i informationsinnehållet ytterligare måste det som ska
diskuteras under intervjun vara relevant i förhållande till informanternas intresse och
behov (Alexandersson 1994, s. 122f).

5.2.2 Datainsamling och databearbetning

För att samla in data till undersökningen valde vi att göra intervjuer, vilket är det
vanligaste sättet att samla in data på i fenomenografiska undersökningar. Intervjuerna
kan variera från att vara öppna och semistrukturerade till att vara förhållandevis
välstrukturerade. Oavsett vilken struktur som används innehåller intervjuerna inte fasta
svarsalternativ eller ett på förhand troligt svarsutrymme.

Vi valde semistrukturerade intervjuer eftersom vi inte är vana vid att utföra intervjuer,
men ändå inte ville vara bundna till frågorna. Martyn Denscombe, professor i social
forskning, klargör att vid semistrukturerade intervjuer har personen som utför intervjun
bestämt vilka ämnen som ska diskuteras samt vilka frågor som ska besvaras. I den semi-
strukturerade intervjun ges informanten större flexibilitet när det gäller ordningsföljden
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på frågorna och större möjlighet att utveckla sina idéer. Svaren är öppna vilket särskilt
framhäver den intervjuades synpunkter (Denscombe 2000, s. 135).

Eftersom vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer gjorde vi en
intervjuguide som vi kunde utgå ifrån i våra intervjuer. Denna mall användes främst för
att vi skulle få med all information vi var ute efter. Mallen var även nyttig att ha vid de
intervjuer där informanterna inte var så pratsamma. Vid dessa tillfällen var vi tvungna
att ställa frågor utifrån mallen. I vissa fall förväntade sig informanterna att få frågor
istället för att de själva pratade utifrån fenomenet.

Även Pål Repstad, docent i samhällsvetenskap, tycker att det är bra att ha en mall som
fungerar som en checklista, för att undersökaren ska minnas allt som ska vara med även
om mallen inte följs till punkt och pricka. Undersökaren får inte se det som ett problem
om informanten på eget initiativ ger svar på fråga sju och elva som en förlängning på
fråga tre. Skulle undersökaren avbryta för att få en ”riktig” ordningsföljd finns risken att
informanten blir osäker eller irriterad och därav tystare (Repstad 1999, s. 64).

Vi försökte utforma våra frågor så att de inte skulle vara ledande. Vi valde att börja med
en provintervju för att testa våra frågor. Provintervjun resulterade i att vi upptäckte att
våra frågor var alldeles för strukturerade och vi ändrade i vår intervjumall.
Provintervjun spelades in på band men transskriberades aldrig då vi inte skulle använda
den utan bara ville testa våra frågor och se hur bandspelaren fungerade.

Som bekräftelse på bokad intervju skickade vi ut ett brev där vi tackade informanterna
för deras medverkan i förskott och förklarade lite hur intervjun skulle gå till. Vi
skickade med de teman som intervjun skulle handla om för att informanterna skulle
kunna tänka lite kring våra teman innan intervjun.

Före våra intervjuer försökte vi småprata lite med våra informanter för att bygga upp en
positiv social relation, så att informanterna skulle känna sig trygga i intervjusituationen.
Dessvärre hade vi bara möjlighet till detta vid ett par enstaka tillfällen eftersom
informanterna snabbt ville börja intervjuerna. Innan varje intervju talade vi emellertid
om för alla vad uppsatsen skulle handla om samt att vi lovade dem konfidentialitet.

Vi berättade också för informanterna att vi skulle skriva ut intervjuerna i sin helhet och
låta dem ta del av utskriften så att de skulle kunna korrigera eventuella fel. Detta
användes bara av en informant som påpekade ett stavfel. Vi valde att göra detta för att
informanterna skulle känna sig trygga i vårt samarbete.

Vi intervjuade nio bibliotekarier i södra Sverige som arbetar med referensarbete för att
få svar på våra frågor. Intervjuerna tog ca en timme per person. Vi valde att intervjua
informanterna på deras arbetsplats och alla intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum
där vi utan avbrott kunde utföra dem. Repstad talar om att plats och lokal kan påverka
resultatet av en intervju. Han tycker att det bästa är en plats där intervjun kan ske ostört,
en neutral lokal där informanten känner sig hemma (Repstad 1999, s. 72).

Vi valde att båda två vara med vid samtliga intervjuer även om det är tidskrävande. Vi
tyckte att fördelarna övervägde. Det innebar att den ena kunde ha det största ansvaret för
att frågemallen följdes och den som ställde frågorna kunde ha mer ansvar för den icke-
verbala kommunikationen och möjlighet att ställa följdfrågor (Repstad 1999, s. 84).



32

Vi försökte vara så neutrala som möjligt under intervjuerna. Staffan Larsson, som 1986
var fil.dr i pedagogik, pratar i sin bok Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi om att
en ansträngning måste göras av intervjuaren för att inte påverka informanten i en viss
riktning. Han talar dock om att det finns en viss skillnad mellan att intervjua
yrkesverksamma och lekmän. Svaren från de yrkesverksamma påverkas inte lika
mycket av ledande frågor (Larsson 1986, s. 28). Eftersom vi har intervjuat
yrkesverksamma bibliotekarier som arbetar med referensarbete antar vi att
bibliotekarierna inte har blivit påverkade av oss.

Alexandersson talar också om att intervjuarens roll i intervjusituationen måste
diskuteras. Det finns olika sätt för informanterna att se på intervjuaren till exempel som
en intresserad och nyfiken kollega eller som en kontrollerande expert utifrån
(Alexandersson 1994, s. 125). Vid de flesta av våra intervjuer var det en avspänd
atmosfär. Vi kände att de flesta av informanterna hade lätt att uttrycka det de ville och
inte behövde tänka sig för innan de svarade. Ett intervjutillfälle var något ansträngt
eftersom informanten var väldigt nervös. Under en intervju kände vi att informanten var
förmyndaraktig och kände inte samma förtroende för oss som de andra gjorde. Vid
något enstaka tillfälle kändes svaren fabricerade för att det skulle låta passande. De
flesta intervjuerna kändes dock som att samtala med en vän eller kollega. Ett par av
intervjuerna var mer intressanta än andra, då vi fick fram mer och utförligare material
från dem, vilket kommer visa sig i utfallsrummet då de informanterna kommer att
återkomma mycket.

Vi valde att använda oss av bandspelare som rekommenderas vid förberedda kvalitativa
intervjuer. Eftersom situationen ändå är en smula konstlad gör bandspelaren varken till
eller ifrån. Ofta glöms den av under intervjun, möjligtvis efter en inledande tvekan
(Repstad 1999, s. 70). Vi valde att banda intervjuerna då det finns många fördelar med
det. Intervjuaren har möjlighet att helt koncentrera sig på vad informanten säger och
behöver inte alls tänka på att anteckna det som sägs. Det innebär att det är lite lättare att
uppfatta icke-verbala budskap såsom gester och miner (Repstad, 1999 s. 70).

Efter intervjuerna samtalade vi kring det som vi tyckte var det väsentliga i intervjun
samt de känslor vi fick vid intervjun. Anledningen därtill var att vi snabbt ville diskutera
intervjun för att inte hinna glömma av våra första intryck.

Under en del av intervjuerna hade vi problem med bandspelaren som började hacka.
Detta innebar att små delar av intervjuerna har fallit bort. Vi har skrivit ut intervjuerna i
sin helhet, vilket är rekommenderat av både Repstad och Denscombe eftersom det ger
en särskild närhet till materialet (Denscombe 2000, s. 155, Repstad 1999, s. 85f). Vi
försökte att transkribera bandinspelningarna så fort som möjligt för att kunna fylla i
luckorna med vårt minne.

Även i analysfasen är det en stor fördel att ha intervjun ordagrant återgiven, utan den
filtrering som anteckningar och minne innebär (Repstad 1999, s. 71). Eftersom vi var
intresserade av att undersöka upplevelser var det väldigt betydelsefullt att använda
bandspelare så vi inte förlorade betydande nyanser från informanterna som är mycket
värdefull information (Repstad 1999, s. 72).
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5.2.3 Analys och tolkning

Enligt Alexandersson kan ett fenomenografiskt analysarbete delas in i fyra olika steg
som har var sitt syfte; 1) att bekanta sig med datan och skapa ett helhetsintryck; 2) att
uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna; 3) att kategorisera uppfattningar i
beskrivningskategorier och slutligen steg 4) att studera den underliggande strukturen i
kategorisystemet (Alexandersson 1994, sid 125ff). Vi bestämde oss för att det empiriska
materialet var för ringa för att använda alla stegen så vi beslutade oss för att bara
analysera enligt de tre första. Vi valde sedan att tolka utfallsrummet genom att jämföra
resultaten med den litteratur vi tidigare nämnt i uppsatsen.

5.2.3.1 Steg 1

För att skapa ett helhetsintryck och bekanta oss med våra data har vi upprepade gånger
läst igenom det utskrivna materialet samt lyssnat på intervjuerna. Vi har under läsningen
och lyssnandet försökt vara öppna mot innehållet i de utskrivna intervjuerna. Vi ville på
detta sätt försöka få de företeelser som är särskilt påtagliga att träda fram. Enligt
Alexandersson kan de företeelser och situationer som framträder särskilt tydligt
exempelvis vara: ”…ett resultat av att vissa utsagor uttalas frekvent, att de betonas med
en viss pregnans eller att samma företeelser återkommer och beskrivs på ett konsekvent
sätt i intervjun” (1994, s. 125). När vi hade skapat en ingående bekantskap med
materialet började likheter och skillnader att visa sig.

5.2.3.2 Steg 2

I det andra steget har vi på ett mer organiserat sätt försökt fokusera på skillnader och
likheter, vilket skedde genom att vi ställde svaren från de olika informanterna mot
varandra. Enligt Alexandersson handlar det här steget om att först identifiera helheten
för att därefter beskriva de enskilda delarna och deras relation till helheten
(Alexandersson 1994, s. 126).

5.2.3.3 Steg 3

När vi hade funnit likheter och skillnader kategoriserade vi uppfattningarna i
beskrivningskategorier. Detta innebär att den innebörd som en informant gett en
bestämd företeelse (uppfattningen) återges i en abstrakt form (beskrivningskategori)
som sedan samordnas i en gemensam struktur (utfallsrum) (Alexandersson 1994, s.
127). Enligt Ference Marton och Shirley Booth, fil. dr. i pedagogik, bör varje enskild
kategori ha ett påtagligt samband med undersökningens fenomen så att alla kategorier
redogör för ett speciellt sätt att erfara ett fenomen (2000, s. 163). Detta har vi
eftersträvat i vår kategorisering.

Enligt Alexandersson utgör utfallsrummet huvudresultatet i fenomenografiska
undersökningar men bildar också grunden för en mera systematisk analys av hur de
olika uppfattningarna förhåller sig till varandra (1994, s. 127). Den systematiska
analysen är den fjärde fasen som vi har valt att inte genomföra eftersom vi tyckte att
vårt empiriska material inte är tillräckligt stort.
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5.3 Konfidentialitet

Om undersökaren vet eller kan ta reda på vems data hon undersöker, men behåller
informationen för sig själv handlar det om konfidentialitet. När undersökaren däremot
inte vet vems data hon arbetar med och inte heller kan ta reda på det handlar det
däremot om anonymitet (Forsman 1997, s. 78).

Vi meddelade våra informanter vid intervjutillfället att vi inte skulle röja deras identitet i
den färdiga uppsatsen, därför har vi valt att ge dem fingerade namn. Detta innebär alltså
att vi lovade dem konfidentialitet. Inte heller har bibliotekens namn eller kommun
nämnts i uppsatsen för att ytterligare säkra konfidentialiteten.

5.4 Litteratursökning

Vi började söka vår litteratur genom att leta i olika uppslagsverk för att finna översiktlig
information kring ämnet. Det var dock svårt att finna begreppet i allmänna
uppslagsverk. Vi var därför tvungna att vända oss till de biblioteks- och
informationsinriktade uppslagsböcker och encyklopedier som finns.

Vi fortsatte sedan litteratursökningen genom att studera magisteruppsatser med likartade
undersökningar för att se vilken litteratur de använt. Vi fann att några namn återkom
gång på gång i litteraturlistorna. Bland dessa namn fanns William A Katz och Denis
Grogan samt Lillemor Widgren.

Eftersom de magisteruppsatser vi studerade har ett par år på nacken kände vi att vi
behövde införskaffa information som var mer aktuell, men även litteratur som riktade
sig mer mot vår undersöknings utgångspunkt. Vi började därför att söka i olika
databaser, Biblioteket vid Högskolan i Borås katalog Voyager samt Libris. Databaser
som vi främst använde oss av var Artikelsök, Lisa och Nordiskt BDI- index.

När vi sökte efter litteratur använde vi oss av sökorden referensarbete, referenstjänst,
informationsarbete, folkbibliotek, bibliotek samt fenomenografi. När vi sökt i
engelskspråkiga databaser har vi använt deras engelska motsvarigheter.

Ett sätt att söka litteratur som vi tycker har fungerat bra är "browsing". Vi letade upp de
hyllor på biblioteket som kunde vara av intresse för oss och letade sedan igenom de
böcker som fanns där. Vi tittade på de titlar som vi trodde kunde vara av intresse. Detta
sätt att söka litteratur tycker vi är ett bra komplement till att söka i bibliotekets katalog
eftersom det underlättar att kunna läsa på bokens baksida och i innehållsförteckningen
istället för den ringa information vi fick fram om böckerna i katalogen.

För att finna ytterligare information har vi även sökt på Internet med hjälp av olika
sökmotorer, till exempel Altavista, Google och MSM Sök. Vi använde oss av samma
sökord som nämnts innan. Våra sökningar på Internet gav oss dock inte mycket nytt
material som kunde tillföra vår uppsats något.

De förslag på böcker och artiklar vi har fått från vår handledare och andra lärare samt
våra vänner har vi försökt ta tillvara på.
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Både svensk och utländsk forskning kring ämnet har använts för att få en bred bild av
ämnet. Ibland har det dock varit svårt att finna bra litteratur som haft liknande inriktning
som vår undersökning. Allmän litteratur i ämnet var det dock på intet vis svårt att finna.
Den allmänna litteraturen var i stället av så stort omfång att det var svårt att finna det
som var relevant i den stora massan.
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6 Utfallsrum

I utfallsrummet kommer det empiriska materialet att redovisas. Kapitlet är indelat efter
våra frågeställningar, och de i sin tur är indelade i de kategorier vi har kunnat finna.
Först följer en liten presentation av informanterna, deras bibliotek och kommun.

6.1 Presentation av informanterna

För att inte röja informanternas identiteter har vi valt att ge dem fingerade namn. Vi har
valt att döpa informanterna till namn på samma bokstav som vi tilldelat deras bibliotek
för att förenkla för läsaren. Gemensamt för samtliga informanter är att de arbetar på sin
kommuns huvudbibliotek.

För att inte röja vilken kommun informanterna arbetar i har vi valt att kategorisera efter
Svenska kommunförbundets tabell:

Antal invånare
Färre än 10 000 Storlek 1
10 000 – 25 000 Storlek 2
25 000 – 50 000 Storlek 3
50 000 – 100 000 Storlek 4
Mer än 100 000 Storlek 5

Indelningen i storlek kommer från svenska kommunförbundet (Svenska
kommunförbundet 2003).

Anders
Anders har arbetat på bibliotek i en kommun av storlek 4 sedan 1980. Sedan 1998 har
han varit på bibliotek A. I de två upplysningsdiskarna har de pass i stort sett varje dag
och det sitter två bibliotekarier samtidigt, oftast tre timmar åt gången.

Berit
Berit har arbetat på bibliotek B sedan 1992 och på bibliotek sedan 1970. På bibliotek B
har de en informationsdisk som brukar vara dubbelbemannad. Passen brukar vara
mellan två till tre timmar åt gången. Berit arbetar i en kommun av storlek 3.

Cecilia
Cecilia har arbetat på bibliotek C sedan i höstas (2002) och två år som bibliotekarie.
Informationsdisken är bemannad med två bibliotekarier åt gången och alla bibliotekarier
har oftast ett pass om dagen åtminstone fyra eller fem dagar i veckan. Passen är mellan
två till två och en halv timma långa. Bibliotek C ligger i en kommun av storleksordning
5.

Catrin
Catrin arbetar liksom Cecilia på bibliotek C och har gjort det sedan 1993. Hon har
arbetat på bibliotek sedan 1969.
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Doris
Doris har arbetat som bibliotekarie sedan 2001 och hela tiden på bibliotek D.
Biblioteket har två olika diskar där bara den ena brukar vara dubbelbemannad. De har
ett till två pass om dagen i två till två och en halv timma. Doris arbetar i en kommun av
storlek 3.

Dagmar
Dagmar arbetar också på bibliotek D och har gjort den sedan 1995, hon började arbeta
på bibliotek 1993.

Ella
Ella har arbetat på bibliotek sedan 2000 och på bibliotek E i en kommun av storlek 4 sen
i höstas (2002). De flesta har pass i disken varje dag, men det varierar beroende på
vilken tjänst de har. De är dubbelbemannade och sitter mellan tre till fyra timmar per
gång.

Eivor
Eivor arbetar också på bibliotek E vilket hon gjort sedan 1989. Hon har arbetat som
bibliotekarie sen 1976.

Fanny
Fanny arbetar på bibliotek F och har gjort det sedan 1990, lika länge som hon varit
bibliotekarie. På bibliotek F står personalen ensamma i disken och har pass där tre eller
fyra gånger i veckan. Passen brukar vara tre timmar långa. Fannys bibliotek ligger i en
kommun av storlek 1.

Uppgifterna om kommunernas storlek har vi hämtat från Befolkningsstatistik 2002
(SCB http://www.scb.se/statistik/be0101/BE0101tab3beforandr02.asp).

6.2 Redovisning av vilken innebörd begreppet referensarbete ges av
bibliotekarierna

Vi sökte igenom våra intervjuutsagor för att få en uppfattning om vilken innebörd
informanterna ger begreppet referensarbetet. Två stora kategorier har utkristalliserat sig,
referensarbete är mer än att bara svara på frågor och referensarbete är en föråldrad term.

6.2.1 Referensarbete är mer än att bara svara på frågor

De flesta av informanterna tycker att det primära i referensarbetet är att svara på frågor
och hjälpa människor att hitta svar på frågor och problem. Anders sammanfattar att
referensarbete är att belägga uppgifter, svara på frågor, hjälpa tillrätta men mestadels är
det konkreta frågor. Dagmar har en liknande inställning till referensarbete, hon säger att
det är att kunna hjälpa folk att få svar på sina frågor, kanske inte hitta svaret men i alla
fall att hitta fram till svaret och det kan hon göra på många olika sätt. Även det arbete
som läggs ner för att få besökarna att hitta det de letar efter utan hjälp av bibliotekarien
är referensarbete. Alla besökare väljer inte att gå fram till disken med sina frågor.
Exempel på sådant arbete är uppställning, hjälpmedel och litteraturlistor säger Cecilia.
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Några av informanterna gör en uppdelning av referensarbetet i två kategorier till
exempel Eivor som tycker att det finns en stor vid definition som är att referensarbetet
är allt hon gör i informationsdisken, allt från att hon säger, där står böcker om hundar
till att göra stora sökningar om något speciellt. Sedan begränsar hon sin definition och
tycker att riktigt referensarbete inte är att visa var hundhyllan är, utan att göra
sökningar, beläggningar och plocka fram fakta. Catrin tycker att ordet referensarbete
inte är så specifikt för henne utan hon tycker att det är informationsarbete oavsett inom
vilka källor hon söker eller om hon plockar böcker på golvet eller sitter i
informationsdisken. Hon ställer sig frågande till om referensarbete kanske är någonting
mer och undrar om frågan var toaletten ligger är en referensfråga. Någon som tycker att
toalettfrågan är referensarbete är Ella, hon säger så här om vad referensarbete är:

Jag tycker att det är allting, alla frågor som man får i informationsdisken, allt som man
liksom var ligger toaletten till rekommendera en bra bok till sakfrågor, kan du ta reda
på det här eller ta hem den här boken eller visa mig var det finns böcker om detta. Det
liksom täcker över hela alltså.

Grundstenen i referensarbete är att hjälpa människor. Dagmar säger att ”… när man
frågar folk varför dom vill bli bibliotekarie så säger dom att dom tycker så mycket om
böcker, det är ju också bra men alltså man hjälper ju inte böckerna man hjälper ju
människor, man måste tycka om att jobba med människor och vara serviceminded, vilja
hjälpa …” Hon fortsätter och säger att referensarbete är att hjälpa besökarna till rätta, att
finnas till hands och svara på frågor. För att kunna hitta svaret besökaren efterfrågar
måste bibliotekarien i de flesta fall söka information. Fanny säger att referensarbetet
handlar helt enkelt om att bibliotekarier söker reda på rätt svar och Ella talar om att
allting hon gör har med informationssökning att göra på något sätt. Det är inte alltid
frågorna har ett enda rätt svar utan besökarna, framförallt skolungdomar, vill ha hjälp
med att söka kring olika ämnen. Anders säger att det inte bara är att svara på frågor i stil
med hur stavar du till abraxas utan menar att besökarna också vill ha hjälp med sina
ämnessökningar.

Ofta kretsar referensarbetet kring böcker, det kan handla om att belägga titlar genom att
titta i olika kataloger. Det kan vara en person som kommer in och frågar, Har ni den
boken? Catrin berättar om en händelse beträffande beläggning av böcker när en dam
kom in till henne och bad henne slå upp alla titlar i en litteraturlista på sex eller sju sidor
för att se om biblioteket hade de böckerna. Damen var fullt kapabel att själv slå upp i
katalogen och Catrin ville visa henne hur hon skulle göra, men damen var för trött och
ville att Catrin skulle göra det åt henne. Catrin tyckte inte att det var så roligt att göra det
då kön växte till det dubbla, men menar att även detta är referensarbete, dock inte den
roligaste biten.

Berit talar om referensarbete och säger att det väldigt mycket handlar om att leta upp
och plocka fram en speciell bok till låntagaren. Om den efterfrågade boken inte finns i
bibliotekets bestånd fjärrlånas den ofta, vilket gör att fjärrlån ofta ses som en stor del av
referensarbetet på de lite mindre biblioteken, som behöver utnyttja tjänsten oftare.
Dagmar säger att de försöker lösa frågan så långt det går själva men när det inte går
måste de fjärrlåna.

Det handlar ofta om skönlitteratur när det gäller förmedling av böcker. Dagmar säger att
det är lika viktigt att nöjesläsarna får en bra bok som att de besökarna med frågor får
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svar. Många gånger frågar besökarna efter en ”bra” bok, vilket då blir bibliotekariens
uppgift att hitta. Detta kan vara svårt då människor har olika smak.

En del av referensarbetet är det förberedande arbetet, som måste ske för att
bibliotekarierna ska kunna utföra en bra förmedling. Anders tycker att bibliotekarier
måste ge sig tid att strukturera sin omvärld till exempel genom att lägga egna
Internetlänkar, eller ämnesord i sina poster på böckerna, och tycker att även detta räknas
till referensarbete. Det förberedande arbetet utförs även för att de besökare som inte
kommer fram till disken ska få hjälp. Cecilia beskriver

… att det här med informationsarbete är så mycket att tänka på, för dom som inte
kommer fram till disken, dom måste ju också ha bra hjälp med allt från skyltning till
litteraturlistor och att hemsidan är bra och ja, allt sker ju inte bakom
informationsdisken, det kanske blir mer och mer att man tänker på andra situationer
där låntagarna kommer till biblioteket där de inte kommer fram till informations-
disken.

Doris berättar att det blir lite efterarbete då en del av referensarbetet måste utföras då
passet i informationsdisken är slut. Detta sker om bibliotekarien inte hunnit besvara alla
frågor och måste försöka igen när det blir lite lugnare.

6.2.2 Referensarbete är en föråldrad term

Även om alla informanter förstod vad vi menade med termen referensarbete så är det
inte en term som används flitigt ute på biblioteken nu för tiden. Nästan alla informanter
är överens om att referensarbete inte är ett bra ord. De har använt ett flertal olika ord
som synonymer till referensarbete. Doris talar om termen referensarbete och säger att de
inte svänger sig med det ordet till vardags, utan när de ska arbeta med referensarbete så
säger de bara att de har sitt pass. Cecilia instämmer i att de inte använder ordet
referensarbete eller ens diskuterar det så mycket. Inte heller på bibliotek E samtalar de
kring vad referensarbete innebär. Eivor säger att de inte har pratat om vad som är
referensarbete eller inte. På bibliotek C använder de termen informationsarbete när de
pratar om referensarbete, och de tycker att den termen rymmer mer. Cecilia definierar
informationsarbete:

…det är ju också ett väldigt vitt begrepp, informationsarbete, för man tycker ju att allt
man gör, även då när man har inre tjänst, riktar ju sig till att det slutligen ska komma
till låntagarna, då blir det ju på ett vis informationsarbete, så att om man ser det så
väldigt brett, så är ju egentligen allt referensarbete eller informationsarbete…

Många av informanterna tycker att referensarbete är ett gammalt ord som kan vara svårt
att relatera till idag. Catrin tycker att det är ett gammalt vedertaget begrepp som hänger
kvar. Anders instämmer i att det är ett gammalt ord och tycker att han egentligen arbetar
med upplysningsarbete.

6.3 Redovisning av vilka värderingar bibliotekarier har kring
referensarbete

De värderingar vi har funnit att våra informanter har om referensarbetet kan
sammanfattas i följande kategorier: referensarbete är bibliotekets viktigaste tjänst,
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referensarbete är en omtyckt arbetsuppgift, bibliotekarierna ger skiftande hjälp,
bibliotekarien måste vara neutral, referensarbete ses som en tävling av bibliotekarierna
och vid vissa tillfällen har bibliotekarien ett överläge.

6.3.1 Referensarbete är bibliotekets viktigaste tjänst

När vi bad informanterna att värdera referensarbetet i jämförelse med andra tjänster på
biblioteket (så som Boken Kommer, bokbuss, bokprat och andra programpunkter) sa
allihop att referensarbetet är viktigt och de flesta tyckte att det är den viktigaste tjänsten
på biblioteket. Berit säger att:

Ja jag kan inte förstå att någon här tycker att det inte skulle vara viktigt, det är ju att
möta vår allmänhet, det är ju för vår allmänhet vi har det, jag menar inköpen är
viktiga, men varför gör vi inköpen, jo för att det ska finnas här nere ... så skulle vi
säga att det här inte var viktigt, ja men då kan vi väl stänga biblioteket då, eller?

Både Ella och Eivor tycker till och med att referensarbete är bibliotekets kärna. Catrin
beskriver tjänsten som stommen i biblioteket och Cecilia tycker att referensarbete är det
som allt går ut på.

6.3.2 Referensarbete är en omtyckt arbetsuppgift

Informanterna tycker att det är väldigt roligt att arbeta med referensarbete och många av
dem värderar det högt. Doris tycker att det är bland det roligaste hon kan göra och
Anders anser att referensarbete "... det är ju det som är att jobba ...", och menar att de
andra arbetsuppgifterna inte räknas lika mycket. Han tror att det finns många andra
bibliotekarier som håller med honom. På bibliotek E vill alla bibliotekarierna gärna ha
referenstjänst. De tycker att de blir bättre och bättre hela tiden berättar Eivor. Anders ser
en anledning till att bibliotekarier vill ha informationstjänst, han tror att det är
självuppfyllande och säger "... det är sällan man hör att det är tråkigt eller jobbigt eller
så, stressigt kan det ju va jag tror att det bygger på nåt sorts självuppfyllande, att båda
blir nöjda, både låntagarna och bibliotekarien blir nöjd, och då blir alla glada ..."
Samtidigt så tror Anders att det är speciella människotyper som vill arbeta som
bibliotekarier som tycker om att bläddra och rota i böcker och tidskrifter och som är lite
nyfikna av sig.

6.3.3 Bibliotekarierna ger skiftande hjälp

Alla besökare kan tyvärr inte få lika mycket hjälp, det finns faktorer som gör att det
skiljer sig åt. Berit förklarar att när det är många besökare i biblioteket så svarar hon inte
i telefonen om det ringer, utan låter den bara ringa. Detta gör hon eftersom hon anser att
de besökare som gjort sig besväret att komma till biblioteket ska ha förtur gentemot de
som ringer. Det finns en anledning till att frågaren måste vara där tycker Berit eftersom
en del förfrågningar helt enkelt är omöjliga att utföra om inte frågaren är med. Hon
berättar om ett exempel då en lärarstuderande ringde och ville ha böcker om
matsmältning, men när studenten väl kom dit visade det sig att hon skulle ha böcker
både till sig själv och till elever på mellanstadiet. Denna uppgift hade varit svår för Berit
att lösa själv, eftersom hon inte tycker att det är upp till henne att avgöra vilka böcker
som är bäst.
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Fanny tycker att alla besökare ska ha lika mycket hjälp, men om hon får en fråga som
hon själv är intresserad av blir hon lite extra engagerad och lägger ner lite mer jobb och
tror att det är så med de flesta bibliotekarier. Doris däremot kan känna en skillnad i att
hon var mer hjälpsam när hon började arbeta, jämfört med nu. Då ville hon gå väldigt
långt med frågan medan hon idag gör flera avvägningar. Catrin tycker att det är upp till
bibliotekarien att hitta fram till det besökaren efterfrågar eftersom besökaren har tagit
steget fram till disken för att få hjälp. Tyvärr går allt inte att lösa och Anders säger att
han känner sig ganska säker på att om han inte hittar svaret så finns det nog inte på
biblioteket, och då får besökaren gå någon annanstans. Han tycker även att det ibland
kan vara för mycket arbetsinsats på en svår fråga och att det är tillfället som sätter
gränsen för hur långt han ska gå.

6.3.4 Bibliotekarien måste vara neutral

Informanterna tycker att det finns en gräns för hur mycket hjälp de kan ge. De tycker att
det är okej att leta fram svar men det är inte tillåtet att tolka texter, till exempel lagtexter
utan då får bibliotekarien hänvisa vidare. Anders talar om när en besökare är hjälplös så
får han ibland förklara texterna men:

... däremot så får man ju aldrig tolka texter, du får ju visa var en lagtext finns, men
man kan ju inte tolka den åt dem, då får de gå till en advokat, det kan ju inte vi göra,
då är det ju livsfarligt, om vi drog slutsatsen om vad det stod i en lagtext ...

Ett par av informanterna talar om att de inte får lägga sig i vad besökarna vill ha för
information, de måste hålla sig neutrala. Det angår inte bibliotekarien vad besökarna vill
ha information om och vad de ska ha den till. Anders tycker att biblioteket bör ha
åsiktsfrihet och högt i tak, biblioteket ska ha respekt för människors integritet. Han
tycker att det borde vara förbjudet att "luska" i vad folk vill ha likväl som det är
förbjudet att registrera vad folk har lånat. Doris håller med och säger att "... man frågar
ju aldrig vad dom ska ha det till och så det gör man inte."

Trots att det är viktigt för informanterna att vara neutrala är det viktigt att de försöker ta
reda på vad det är besökaren vill ha. Många av informanterna tycker att det är viktigt att
intervjua besökarna och Anders tycker till och med att bibliotekarien gör fel om hon inte
intervjuar besökaren. Anledningen till att det är så viktigt att intervjua är för att
besökaren inte alltid vet vad det är hon är ute efter eller inte kan formulera sin fråga så
att bibliotekarien förstår. Andra anledningar till att intervjua är att kunna förstå vilken
nivå besökaren vill ha sitt material på, hur mycket material hon önskar och hur mycket
hon har innan.

Anders kan känna att bibliotekarier ibland kan gå för långt med en besökare och kanske
styr dem för mycket i deras val av information. Andra bibliotekarier kan vara slöa och
dåliga ifall de bara ställer en besökare framför en hylla, för att de inte vågar eller orkar
söka längre och hoppas att besökaren ska titta lite och gå därifrån.

6.3.5 Referensarbete ses som en tävling av bibliotekarierna

Vissa informanter ser referensarbete som en tävling. De vill vara skickliga och hitta
fram till svaret. Eivor säger att det ligger i yrkesrollen att försöka klara uppgiften själv
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först innan hon tar hjälp av sina kollegor. Anders talar om att det var mer tävling förr
och att han nu tar mer hjälp av sina medarbetare och frågar dem, eftersom han tycker att
det inte är lika skamligt om han inte hittar saker nuförtiden. Dagmar tycker att det är
spännande med de lite mer "knöliga" frågorna för att få prova sina kunskaper och se vad
hon kan. Fanny menar att hon känner sig nöjd när hon hittar svaret själv.

6.3.6 Vid vissa tillfällen har bibliotekarien ett överläge

Eftersom det är bibliotekarien som många gånger är bättre än besökaren på att söka kan
de ofta få ett övertag. Anders tycker att "... man har ett sorts överläge, det som är lätt för
oss det är svårt för låntagaren, det bara är så, de tycker att minsta lilla grej är svår och vi
tycker att den är lätt" sen fortsätter han och säger att bibliotekarierna stiger förmodligen
i värde när informationssökning börjar bli tydligare och mer förknippad med
bibliotekarieyrket. Han tror att förr i världen hade människor en förutfattad mening om
bibliotekarier, då de trodde att bibliotekarier hade läst alla böcker på sitt bibliotek. Doris
säger att bibliotekarier inte ska ha någon överlägsen attityd, utan det är viktigt att
besökaren inte känner att hon är i ett underläge.

Ibland kan det hända att informanterna vet mindre om ett ämne än vad besökaren gör.
Då är rollerna ombytta och det är besökaren som har ett litet övertag. Cecilia tycker att
det då är viktigt att fråga besökaren vad ämnet handlar om eftersom det är omöjligt att
kunna allt inom alla områden. En viss kunskap om ämnet krävs för att kunna söka och
denna kunskap kan det ibland vara besökaren som har. Denna situation ger båda ett
slags övertag, informanten har sökkunskaperna och besökaren ämneskunskapen.
Doris pratar också om när hon inte vet vad det är för ämne besökaren frågar om. Hon
tycker sig kunna märka att besökarna bara blir glada om de får visa sina kunskaper inom
ämnet, då känner de att det är de som är experter. Samtidigt anser hon att det är dumt att
börja söka utan att ens veta vilket område det handlar om.

6.4 Redovisning av hur bibliotekarier upplever referensarbete

Informanterna får uppleva alla möjliga och omöjliga känslor när de arbetar med
referensarbete. De tycker att det är väldigt roligt, men det finns även delar som inte är
roliga. Under intervjuerna framkom de negativa delarna tydligt trots att det är väldigt
roligt och positivt till 90 -99%.

De kategorier av upplevelser som vi kunde finna är: referensarbetet kan vara både
positivt och negativt, bibliotekarier har olika grader av tilltro till sig själva, det finns
olika stressmoment för bibliotekarier, bibliotekarier kan ibland känna obehag och
bibliotekarier upplever olika svårighetsgrader av referensarbete.

6.4.1 Referensarbetet kan vara både positivt och negativt

Informanterna tycker att det är roligt när besökarna blir nöjda och de kommer fram till
den information de ville ha. När besökarna blir nöjda tycker informanterna att det är
roligt. Cecilia säger "... jag tycker att det är ett väldigt roligt arbete, ja just att det är så
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positivt jobb och det är roligt liksom att kunna hjälpa till ..." Många av informanterna
tycker likadant som Cecilia och har betonat att det är roligt att hjälpa frågeställarna.
Anders pratar väldigt mycket om att i fall besökarna blir nöjda så blir bibliotekarierna
också nöjda. Han talar om när han har löst en svår fråga "... då blir låntagaren nöjd och
så blir man själv nöjd, och då är det en bra dag och då känner man sig nöjd och belåten,
det är därför alla tycker det är så roligt."

Det är inte alltid lika roligt och ibland kan informanterna känna en viss frustration när
sökningar inte leder någon vart, det kan vara om en bok inte finns på grund av att den
inte är inköpt, att den är stulen eller är på lagning. Någon gång kan det vara så att
besökaren ber om en bok som är på för hög nivå för att det biblioteket ska ha den i sitt
bestånd.

Det är inte alltid som informanterna hittar den informationen som besökarna efterfrågar
just när besökaren är där. Ibland kan de komma på böcker som de kunde ha letat i efter
det att besökaren har gått, men då är det för sent, säger Ella. Emellanåt kan det ta lite tid
innan informanterna förstår vad det är besökaren menar, Anders säger att det går upp ett
ljus när han förstår vad frågaren vill ha. Någon gång kan det hända att bibliotekarien
kommer väldigt nära svaret men ändå inte ända fram och det kan vara väldigt
frustrerande. Anders tycker att det är "döretligt" när han kommer så nära men inte får
tag i det sista.

Informanterna framhåller att det är väldigt uppskattat att träffa många olika sorters
människor. Cecilia tycker att "... det är så fascinerande att ... människor i alla möjliga
åldrar ja denna enorma nyfikenhet och kunskapstörst och att det är otroligt positivt ..."
Anders och Dagmar tycker att det är roligt att luska ut saker och att vara lite av en
detektiv, de ser det lite som en utmaning. Ella och Dagmar anser att referensarbetet är
varierande och att det är blandningen av svåra och lätta frågor som gör att arbetet blir
underhållande.

Både Catrin och Dagmar tycker att lustkänslan inte är så stor när de behöver hjälpa
besökarna med saker som de hade kunnat klara av själva som till exempel att söka i
katalogen och gå till hyllan och hämta böcker.

Doris säger att det är olika hur bra kontakt hon får med besökarna och tror att det är så
för de flesta bibliotekarier. Hon tror också att alla bibliotek har sin beskärda del av
besvärliga personer, och när de kommer vill hon helst vara någon annanstans. Dagmar
håller med och berättar att det finns ett par besökare som "... lyckas reta oss allihop så vi
blir vansinniga ...", men för det mesta trivs informanterna på sina bibliotek och får en
väldigt härlig känsla, när de hittar svaren på besökarnas frågor. Doris tycker att det är
väldigt roligt när hon har hittat svaret på en krånglig fråga och säger att det är det som
driver henne i arbetet. Likaså säger Dagmar att det är en härlig känsla när hon hittar
fram till ett svar på en fråga som kändes förfärligt "läskig" i början. Fanny kan ibland
känna att hon blir matt om det är en fråga som är svår och där hon inte kan hitta svaret
på sitt lilla bibliotek. Då får hon helt enkelt ge sig och inse att det är omöjligt att hitta
det.

Många av informanterna tycker att de lär sig mycket i sitt arbete. Det kan gälla så väl
sökteknik som allmänbildning. Fanny tycker att hon får en inblick i alla möjliga ämnen
och blir därmed välorienterad. Catrin tycker att referensarbete är väldigt roligt därför att
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hon behöver tänka i nya banor och på det sättet får hon testa sitt kunnande, och på det
viset förvärvar hon många nya kunskaper. Både Dagmar och Ella håller med Catrin och
menar att de lär sig oerhört mycket av alla olika frågor i referensarbetet och ser det som
en stor utmaning att klara av alla frågor. Berit säger att: "... man får nästan ha lite känsla
av detektivarbete, tycka att det kan vara lite spännande, se om man klarar det, om man
lyckas."

Doris säger: "... att 90% så är det positivt så att det är ju väldigt ja det är inte så mycket
som är negativt ..." och fortsätter "jag tycker det är bland det roligaste man kan göra."
Cecilia tycker till och med att det "... till 99 % eller så, så känns det som ja det är väldigt
positivt ..."

6.4.2 Bibliotekarier har olika grader av tilltro till sig själva

Nästan alla av informanterna känner tidvis misströstan över sin egen oförmåga och
kunskap. De tycker att de inte kan hjälpa besökarna tillräckligt mycket, antingen för att
deras bibliotek inte har den eftersökta informationen, eller att de själva inte har
tillräcklig kunskap.

En annan anledning till att informanterna ibland inte känner sig tillräckliga är att de
oftast inte hinner hålla sig uppdaterade med alla nya referensverk som kommer. Cecilia
tycker att det hela tiden kommer nya saker och att hon har svårt att hålla sig á jour med
allt material och allt som händer. Eivor tror att hon hade kunnat göra saker snabbare och
bättre om hon hade haft mer kunskap om referensbeståndet. Dagmar tycker att hon kan
för lite om allting för att det ska bli riktigt bra, eftersom folkbibliotekarier ska kunna
hjälpa alla typer av människor.

Doris har ett intryck av att hon glömmer bort böcker som inte är så tillgängliga och kan
känna att hon inte har kontroll på allt som finns på hennes bibliotek, men menar att det
inte är möjligt. Hon tycker att det är kul när hon hittar saker som hon inte visste att de
hade.

Cecilia känner en annan typ av otillräcklighet som visar sig i att hon undrar om
besökaren hade fått mer hjälp om de mött någon annan bibliotekarie istället för henne,
eftersom det finns så många olika sätt att finna svaret på. Ibland kan informanterna
känna sig panikslagna eller tveksamma inför vissa frågor även om det oftast går att lösa.
De känner sig osäkra på var de ska börja leta. Ett par av informanterna talar om att
bibliotekarier kan känna sig osäkra och nervösa när de börjar arbeta i
informationsdisken, men att de känner sig säkra efter ett tag.

6.4.3 Det finns olika stressmoment för bibliotekarier

Under referensarbetet kan informanterna känna sig stressade av olika anledningar. Det
kan vara att de har många i kö, telefonen ringer och det finns ont om tid för att göra ett
bra referensarbete. Det finns egentligen ingen tidsbegränsning men om det är många i
kö måste informanterna korta ner på tiden de kan lägga på varje besökare. Anders säger
att han inte kan lägga ner femton minuter på en besökare om det är sju personer i kö,
utan då får han be dem återkomma. Han tycker att det är jobbigt att inte kunna leta i
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lugn och ro. Berit talar om att när det är många besökare så låter hon telefonen bara gå
och gå och gå för att de som är där ska få förtur. Tidsaspekten är ett stort stressmoment
för informanterna och de skulle vilja ha mer tid för varje besökare för att kunna ge
bättre service.

Catrin tycker att det är väldigt intensivt att sitta i informationsdisken då det är väldigt
många frågor som korsar hjärnan under passen. Hon måste då tänka i många olika
riktningar, och menar att det inte skulle gå att arbeta i informationsdisken en hel dag.
Dagmar talar om att ibland har de väldigt mycket att göra, det kan vara många besökare
och svåra frågor samtidigt, som gör att de blir trötta. Hon tycker att det är bra om passen
inte är allt för långa. Hon talar även om att ibland kan hon bli arg under passen när det
är stökigt i biblioteket och då får lägga krut på irrelevanta saker som att skälla på folk.

Ibland kan det även vara besökarna som inte har tid. Cecilia och Doris förklarar att
besökarna ofta är sent ute och har inte mycket tid på sig. Ofta vill besökaren ha boken
direkt och kan inte vänta på ett fjärrlån eller liknande. Det gäller framförallt
skolungdomar när de ska ha material till ett skolarbete. Då vill de ha materialet fort och
helst ska det vara en bok som sammanfattar allt de ska skriva om.

En annan tidsaspekt som är stressande är att informanterna inte har tid att hålla sig
uppdaterade med alla nya referensböcker som kommer. Cecilia säger att hon känner sig
stressad över att hon knappt hinner hålla i de nya böckerna och inte hinner läsa all
statistik och alla tidskrifter hon skulle vilja för att hålla sig uppdaterad med allt som
händer. Eivor känner också att hon skulle vilja vara mer påläst så att arbetet i disken går
lite fortare.

Informanterna kan känna sig stressade när de inte kommer fram till svaret direkt.
Emellanåt behöver de sitta i fred och tänka över frågan. Ibland tycker de att det är
jobbigt att inte få leta i lugn och ro, eftersom andra besökare tycker att bibliotekarien ser
ledig ut när de egentligen sitter i disken och gör en svår sökning. Många gånger har
informanterna inte tid att fördjupa sig i svåra frågor under passen eftersom de har en
lång kö som väntar. Då kan de behöva ta besökarens kontaktuppgifter och höra av sig
senare när de har haft tid att söka.

6.4.4 Bibliotekarier kan ibland känna obehag

Som på de flesta arbetsplatser är det inte alltid det är trivsamt och behagligt. Det kan
hända att det blir stökigt på biblioteket så att informanterna blir störda när de arbetar. En
del personer som kommer till biblioteket kan vara ohyfsade eller kräva för mycket. Ella
talar om att det ibland kan komma otrevliga personer, men hon tycker att de ska
behandlas likadant som de trevliga och hon håller på reglerna även om besökaren kräver
något annat. Eivor tycker att det är otrevligt när låntagarna ställer för stora krav. Ibland
kan det även komma in barn och ungdomar eller någon vuxen som beter sig på ett sätt
så att det stör säger Berit. Det händer dock inte dagligen, utan det händer endast någon
gång då och då.

På bibliotek D har de mycket ungdomar som kommer förbi efter skolan för att använda
bibliotekets datorer eftersom fritidsgårdarna har sämre öppettider och inte lika många
datorer. Dagmar tycker att det kan bli stökigt när det kommer ett helt gäng med
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ungdomar som kräver att de ska få boka datorerna, och om de inte får en dator kan det
hända att de härjar runt i biblioteket istället. Det kan även bli problem och kaos om det
kommer en hel oanmäld skolklass till biblioteket. Doris säger att "... det händer ibland
att lärarna gör det väldigt bekvämt för sig, att dom liksom skickar över en skock elever
med frågor utan att de själva går hit och utan förvarning, men då kan det ju kännas lite
sådär, det är svårt ..."

Berit berättar att det kan hända att det kommer personer till biblioteket som är
påverkade av alkohol eller andra droger, även om det inte är vanligt. Hon berättar att en
gång kom det in en man som var aggressiv och som troligtvis var påverkad, "... med
honom i ett sånt tillstånd är det sannerligen inte så lätt att arbeta ..." Hon tycker att det
inte ingår i referensarbetet men hon anser att hon ändå måste hantera personerna. När
detta händer kan stämningen på biblioteket bli något obehaglig. Dagmar säger att deras
bibliotek ligger lite avsides och på det viset slipper de råka ut för de berusade och
drogpåverkade personerna, som kommer in och värmer sig, använder toaletten, sitter
och läser tidningen eller härjar.

6.4.5 Bibliotekarier upplever olika svårigheter med referensarbete

Det kan ibland vara svårt för informanterna att förstå vad besökarna menar. Det kan
komma besökare som inte vet vad de egentligen vill ha, de använder konstiga termer
eller kan ha känsliga frågor om till exempel sjukdomar, sex eller juridik. Ella tycker att
det ibland kan vara svårt för bibliotekarien att förstå vad besökaren är ute efter, och hon
måste fråga mycket så hon får fler sökord att använda och mer förståelse för vad det är
besökaren frågar efter. Anders tycker att referensarbete egentligen inte är så komplicerat
om bibliotekarien bara benar ut vad det efterfrågade ämnet handlar om. Ibland kan det
hända att han måste slå upp termen i en uppslagsbok för att förstå vad det är besökaren
frågar om. Eivor berättar om när det kommer in personer som frågar kring sjukdomar så
är det svårt att veta om de själva är drabbade eller om de ska använda informationen till
ett arbete. Hon tycker att det är viktigt att veta vad de ska ha informationen till för att ge
en bra hjälp men framhåller att det är svårt att ställa frågor kring dessa ämnen.

Anders tycker det är sällan som det är jobbigt att arbeta med referensarbete och han har
aldrig råkat ut för några konstiga eller knepiga saker som har fått honom att känna sig
dum eller blåst. Något som Anders tycker är jobbigt är när han en gång har lyckats med
en stor sökning och personen kommer tillbaka och vill att han ska göra om bravaden,
och om han inte lyckas så tror han att han sjunker i anseende.

Dagmar uttrycker att hon inte vill ge ett negativt svar till låntagaren, men ibland går det
inte att undvika. Hon berättade om en gång när en person kom in och frågade efter en
officiell lista över förkortningar på svenska städer, hon fick då tyvärr säga att det inte
finns någon sådan lista.

Fanny berättar att hon ibland kan tänka att det är omöjligt för henne att lösa allt med det
ringa bestånd bibliotek F har. Då måste hon helt enkelt ge upp att försöka lösa det på
egen hand och ta hjälp av ett annat bibliotek med större bestånd.
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6.5 Redovisning av hur bibliotekarier ser på olika roller i
referensarbetet

Informanterna hade ganska svårt att se att de använde olika roller för olika besökare och
frågor, ändå hittade vi en hel del roller i utsagorna. Under intervjuerna lät vi
informanterna ta del av Kuhlthaus förmedlingsroller och alla informanterna höll med
om att de flesta rollerna finns på biblioteket. Catrin sa:

… jag känner igen alla dom här, förekommer ju på varje informationspass …
organiserar samlingen, alltså det gör vi ju innan informationspasset det ingår ju i
bibliotekarierollen och det är ja, det är ett sätt för att kunna bedriva referensarbete, så
att det ja nä ja vi omfattar allihopa.

Vid ett par tillfällen har informanterna inte känt igen sig i en eller ett par av Kuhlthaus
roller trots att vi funnit den rollen i intervjuutskriften. Ofta kan de olika rollerna gå in i
varandra och Ella tycker framförallt att locator, identifier och advisor gör det. Om det
kommer en besökare och säger jag har en kort fråga kan det ofta visa sig att det de ville
veta var mycket svårare än vad hon först trodde vilket innebär att hon måste byta roll.

6.5.1 Organizer

Organizer är rollen som ligger till grund för de andra rollerna och inbegriper ingen
interaktion. Rollen handlar mycket om att samla och organisera källor vilket Anders
påpekar:

… om inte vi hittade grejerna åt dom då hittade ingen dom, det är ungefär som om
man tog alla dom här böckerna och slängde dom i en hög på golvet hur som helst, då
var det ju ingen som hitta nånting och då är det ju kört, så ett biblioteks uppgift är ju
egentligen samla texter, ordna texter och göra dom tillgängliga, det är ju vi då som
lär oss hur man hittar på olika sätt. Det första är ju att vi ställer upp dom i en viss
ordning och klassar och katalogiserar dom så att det finns en viss ordning …

Berit har en liknande inställning till organizer som Anders, hon säger att det är en sak att
införskaffa materialet och en annan att ordna det och göra det tillgängligt. Hon tycker att
katalogisering och klassificering är till för att de själva och besökarna ska kunna hitta
det som söks. En del bibliotekarier tycker att de absolut inte har rollen som organizer.
Cecilia tycker att hon inte vill vara organizer, men ger ändå uttryck för den rollen
genom att prata om att ge hjälp till självhjälp:

… nu är det ju så många människor som klarar sig väldigt bra på egen hand på
biblioteket … man möter ju egentligen väldigt väldigt få, så att det kan ju också va
intressant och tänka ut hur dom beter sig och hur dom gör, för det är därför jag menar
att det här med informationsarbete är så mycket att tänka på för dom som inte kommer
fram till disken, dom måste ju också ha bra hjälp med allt från skyltning till
litteraturlistor och att hemsidan är bra, och ja så allt sker ju inte bakom
informationsdisken …

Ella nämner att hon kanske inte håller på med det som organizer gör så mycket i
referensarbetet, utan anser att det är mer inre arbete.

Några av informanterna har förberett referensarbetet genom att organisera för sig själva.
De ordnar egna länklistor och lokala ämnesord med mera för att underlätta sitt arbete
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med förmedling. Ofta kan det vara så att en liknande fråga ställs igen och då är det bra
att vara förberedd. Anders tycker att det arbetas för lite förebyggande när det gäller
referensarbete i jämförelse med de andra uppgifterna som en bibliotekarie har. Han
tycker att det är viktigt att strukturera sin omvärld och säger att några hjälpmedel som
underlättar väldigt mycket för referensarbetet är att lägga lokala ämnesord i katalogen
eller skapa egna Internetlänkar.

6.5.2 Locator

En av de roller som de flesta informanterna kunde identifiera sig mycket med är locator.
Ofta får informanterna frågor som bara kräver ett snabbt, kortfattat svar. Väldigt många
frågor resulterar i att informanterna går med till hyllan och plockar fram en exakt bok
till besökaren. Detta känns mer som en rutinsyssla för informanterna. Dagmar nämner
att just de här rutinsysslorna försöker de få besökarna att klara av själva, att söka i
katalogen och gå till hyllan. Även Cecilia tycker att hon får många korta frågor och
säger att det är oväsentligt att svara på något annat sätt än med ett snabbt kortfattat svar.

Ibland hjälper informanten besökaren ända fram till svaret på sin fråga, men i första
hand vill de lära besökaren att hitta själv, framförallt om det är en skolungdom. Catrin
förklarar att hon ibland behöver hjälpa vissa människor längre än vad som är brukligt,
om hon ser på personen att den inte klarar sig själv.

Det är sällan som informanterna visar besökaren till ett exakt svar utan besökaren
hänvisas ofta till en hylla eller bok. Ella talar om att de ibland får telefonsamtal från
tanter som löser korsord och vill ha hjälp med att hitta ord. Hon säger att om de har tid
brukar de hjälpa till. Eivor talar om att besökaren ofta endast vill ha en ”kort snutt”. Det
kan räcka med ett stycke från Nationalencyklopedin, ofta behöver informanten inte gå
längre för att få fram ett svar som besökaren är nöjd med.

Om bibliotekarien inte kan hitta svaret på en fråga kan de ibland hänvisa vidare, för som
Berit tycker så kanske biblioteket inte alltid har det bästa svaret, men de måste kunna
komma på vem som kan ha svaret istället.

6.5.3 Identifier

Ofta får informanterna ämnesfrågor, så som har ni någonting om fiskar eller
massmördare? Informanterna visar då ofta besökaren till hyllan och låter henne leta
själv i böckerna. Catrin berättar att huvudsakligen hänvisar hon till en hylla om det är
någon som ska göra ett arbete inom ett ämne och låter dem gå igenom böckerna i hyllan
själva. För att inte värdera de olika böckerna säger Eivor att hon brukar peka på en
hylla, där hon vet att låntagaren kommer att hitta det hon söker, istället för att plocka
fram en bok och säga att det här är den bästa. En annan anledning till att informanterna
inte går längre än till hyllan kan vara som Berit säger att hon ibland känner på sig att
personen vill stå och leta själv, då måste hon låta den göra det även om hon hade kunnat
leta fram mer precis information.
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6.5.4 Advisor

Vi har inte i våra utsagor kunnat finna advisor i någon stor omfattning eftersom den
rollen oftast inbegriper en ämnessökning där källorna rangordnas, vilket inte sker så ofta
på folkbibliotek. Anders berättar om ämnessökningar:

 … dom vill ju också ha hjälp med sina ämnessökningar, vi ska skriva om
häxprocesser eller vi ska skriva om anorexia eller kokain eller vad det är för nånting
då, det är ju oftast det det går ut på, och då är ju nästa grej i det hela att man försöker
balansera vad det är dom vill ha med vad som finns eller vad de behöver. Om det
kommer en kille som går i sjuan och ska skriva om maffian i Amerika då tar han ju
gärna allt som finns om maffian, så här tjocka böcker (Anders måttar en väldigt tjock
bok med fingrarna) på engelska kanske eller vad som helst och då kanske man
stillsamt frågar honom, att du skulle inte kunna tänka dig att börja med den här
enklare texten på tre sidor som en grund att utgå ifrån, så kan du ha de här andra
böckerna också, och sen kanske det är jättebra. För annars kommer han ju hem med de
här obegripliga böckerna och sätter sig ner och börjar läsa i förordet en timme och sen
ger han opp. Det gäller ju att försöka förstå vad han vill ha för nånting, vad han klarar
av. Man ska ju inte styra det för mycket då blir han arg, han får ju läsa vad han vill,
man får ju hjälpa till lite och förstå att det här är ju rätt bra jobbigt, att börja i den här
änden och så…

6.5.5 Counselor

Counselor är heller inte vanlig på folkbibliotek, informanterna har inte den tiden att
ägna åt besökarna som det tar för att kunna hjälpa till med problemformuleringen. Eivor
säger att om det är en vuxen person som vill ha denna hjälp får de be om den. Hon
beskriver processen som pedagogisk och säger att det är oftast unga människor som ska
skriva specialarbeten eller dylikt. Hon känner att ofta har de inte tänkt igenom vad det är
de ska göra och då blir hon tvungen att fråga dem om hur de har tänkt till exempel
genom att fråga om hur de ska börja. Ibland kan de ha för stora ämnen och då kan hon
behöva råda dem till att fundera över det och smalna av ämnet. Det kan även vara svårt
för henne att finna material om ämnet och då kan hon behöva rekommendera dem till att
välja något annat ämne.

Berit har också erfarenhet av att skolungdomar kommer och frågar efter ett ämne som är
väldigt svårt att få tag på material till. Hon säger att det kan vara lärarna eller
handledarna som godkänner ett ämne som eleven är intresserad av utan att tänka på om
det är lätt att få tag på material, och i synnerhet om det finns material på svenska eller
engelska. Då får hon ta på sig rollen som counselor och säga att detta kommer att bli
svårt för dig att hitta material till, och fråga dem om de verkligen ska skriva om det
ämnet eller om de ska gå tillbaka till sin handledare och diskutera kring ett nytt ämne.

6.5.6 Detektiv

Ett par gånger har informanterna själva identifierat sig som en detektiv, vilket inträffar
när det är en svårare fråga som kräver större arbetsinsats och de måste leta sig fram från
en källa till en annan. Berit säger att många frågor är sådana som hon måste undersöka
och får då en känsla av detektivarbete. Hon tycker att det är spännande att se om hon
klarar det. Dagmar tycker också det känns som detektivarbete när det handlar om
djupdykningar i ”knöliga” frågor. Hon tycker att hon lär sig något nytt hela tiden då hon
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är ute i områden hon inte visste någonting om från början. Vi har även sett hos andra
informanter att den här typen av sökning är vanlig, när de måste leta sig från en källa till
en annan.

6.5.7 Litteraturkritiker och litteraturkännare

Rollen som litteraturkritiker är inte helt tydlig. Vi har i några fall upptäckt i våra utsagor
att informanterna bedriver någon slags censur på böckerna. Anders nämner att de
kvalitetsgranskar böckerna och på det sättet är de litteraturkritiker. De bedriver en viss
censur genom att inte köpa in böcker som har en annan moralisk uppfattning än vad som
finns i samhället idag. Ella talar om att de inte köper in böcker som har en för hög nivå
för besökarna, hon tycker att det inte finns någon mening med att köpa in en bok som
endast kommer att lånas ut en gång.

Något som informanterna finner är ganska svårt är när de ska tipsa om en bra bok, vara
litteraturkännare. Som litteraturkritiker hjälper bibliotekarien besökarna att finna nya
författare och andra litteraturtyper samt nya spännande sätt att läsa på. Denna roll är
väldigt vanlig på folkbibliotek och Dagmar tycker att det är lika viktigt att nöjesläsarna
får bra svar på sina frågor som besökarna med faktafrågor.

Anders talar om att de signaler som låntagarna ger kring böcker kan överföras till andra
låntagare som har liknande smak. Han säger att han måste komma underfund med
vilken sorts böcker besökarna tycker om, om det är populärlitteratur eller klassiska verk.

Anders beskriver den svåra balansgången i denna roll, att det är svårt att få besökarna
nöjda. Ibland kan det hända att han ger en bok till en besökare som han tror denne
kommer att uppskatta, men det hela slutar med att han får skäll av besökaren nästa gång
den kommer till biblioteket för boken hade inte alls varit bra. Oftast så träffar han ändå
rätt och besökaren blir jätteglad och ger honom beröm för att han visste att den boken
var bra.

Dagmar säger att i disken vid skönlitteratur får hon inte många frågor som kräver
informationssökning, utan där frågar besökarna mer efter en bra bok. Hon tycker att
denna roll kan vara lite besvärlig ibland eftersom det inte finns ett rätt svar. Eivor tycker
att den svåraste frågan är när en besökare frågar efter en bok som liknar någon annan
den har läst och som är i en genre som inte Eivor själv tycker är bra och som det kanske
inte finns så mycket av på biblioteket. Hon blir lite ställd men kan få en del hjälp av
katalogen, men om hon inte har läst boken och den inte finns på biblioteket är det svårt
att veta vilka ämnesord hon ska använda.

6.5.8 Bibliotekarien som medmänniska

I rollen som medmänniska bör bibliotekarien skapa tillit och personlig kontakt för att få
ett bra förhållande till besökaren. Bevis på det är när besökarna vågar ställa känsliga och
personliga frågor till bibliotekarien. Fanny tycker att det är speciellt viktigt med tillit på
ett mindre bibliotek då det kanske är så att informanten och besökaren har en privat
relation, de kanske är grannar eller ses i Icabutiken varje dag. Även om informanten inte
har en privat relation till besökaren måste hon inge förtroende, för att besökaren ska
våga fråga om känsliga saker.
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Bibliotekariens roll går i huvudsak ut på att hjälpa människor och vissa besökare kräver
lite annorlunda hjälp än andra vilket kan yttra sig i att informanterna får hjälpa dem
fram till hyllan. Berit berättar till exempel att de ibland får ta gamla personer under
armen och hjälpa fram till hyllan om de ska vara med och välja ut en talbok. Dagmar
säger att hon ibland är snäll och läser åt personer som inte ser av någon anledning, de
kanske har glömt glasögonen hemma.

Ibland vill biblioteksbesökaren inte alls ha någon hjälp, utan bara lite sällskap en stund,
någon att umgås med. Doris säger att det ibland är svårt att veta vad de är ute efter, om
de verkligen vill att bibliotekarien ska leta upp något åt dem eller om de bara vill prata.
Det finns besökare som är tvärtom och verkligen inte vill ha sällskap. Eivor berättar att
en del låntagare vill egentligen inte att bibliotekarien ska komma dem för nära utan de
vill bara veta var de ska titta sen vill de inte ha mer hjälp

Dagmar drar detta med att inte komma för nära till sin spets och tycker att hon måste
hålla viss distans till besökaren och hennes frågor. Hon säger att när besökare frågar om
känsliga saker ”… man reagerar inte så mycket på det för det är ju inte jag som
privatperson och människa så som liksom ska bry mig så mycket om det här ödet, utan
dom vill ha fram material …”

6.5.9 Pedagog

Som pedagog är det viktigt att känna av vilken nivå besökaren befinner sig på för att
kunna ge henne material som hon kan tillgodogöra sig. Det är ingen idé att ge en
jättedjup bok om Montesquieus teorier till någon som knappt kan svenska eller som är
dyslektiker, tycker Catrin. Materialet måste vara på rätt nivå så att det är användbart för
besökaren.

I våra utsagor har vi kunnat se att informanterna koncentrerar sig på att lära besökarna
använda biblioteket mer än att få dem att ta till sig texterna. Enligt våra informanter så
är det ofta som de måste lära besökarna att kunna hitta i biblioteket och dess samling.
Eivor tycker att om tiden och möjligheten finns brukar hon hjälpa besökarna och visa
hur de ska söka, hon lär dem samtidigt som de tillsammans kommer fram till boken.
Cecilia tycker också att hon tillsammans med besökaren ska finna den eftersökta boken
genom att titta i katalogen och gå till hyllan. Dagmar säger att det är viktigt att visa
besökaren hur de ska slå upp och leta i till exempel uppslagsverk med olika index och
sökregister, så att de lär sig till nästa gång.

Den pedagogiska rollen märks främst då besökaren är en elev eller student och då det
finns tid för undervisning. Är det en vuxenstuderande är det inte lika självklart att ge
användarundervisning, utan den vuxne måste oftast själv bjuda in till det i så fall. Eivor
talar om att hon inte ger användarundervisning till vuxna som ska läsa in sig för sitt eget
bruk utan då visar hon fram till en bok.

Många utav informanterna är kluvna till den pedagogiska rollen. De vet inte hur mycket
de ska visa och hjälpa till. Är det en skolungdom som kommer med läxor kanske de
”fördärvar” uppgiften om de hjälper till att hitta svaret, men ska de då ge sämre hjälp till
en skolungdom i jämförelse med en äldre dam, frågar sig Cecilia. Informanterna tycker
också att det kan vara svårt att veta vilka som har ett studierelaterat syfte. Eivor talar om
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dilemmat och frågar sig om elever och studenter ska behandlas som vilken låntagare
som helst. Hon undrar om hon som bibliotekarie har en pedagogisk uppgift och ska
hjälpa en ungdom som frågar efter böcker om new age fram till svaret, eller ska hon
tillsammans med den studerande visa hur en sökning går till.

6.5.10 Intervjuare

För att klara av förmedlingen måste bibliotekarierna ställa väldigt många frågor för att
förstå vad besökaren är ute efter. Vi ser detta som ett steg till förmedling. Utan att ställa
frågor kan bibliotekarien inte göra ett bra arbete. Berit talar om detta:

… låntagarintervju ja de är ju det första som är oerhört viktigt, för att det kommer nån
person och ställer sin fråga och för att jag ska kunna besvara den riktigt eller göra
nånting åt det, får jag inte bara sitta tyst och bara tro att jag kan svara på det, utan jag
måste ställa frågor ofta, för det är inte alls säkert att den personen säger så mycket
som den behöver göra …

Anders säger att besökarna ofta inte frågar efter det de vill veta utan de frågar efter
någonting annat. Han berättar om ett tillfälle då en självsäker direktör kom in och
frågade efter naturvetenskapshyllan, han blev visad dit men kom tillbaka efter en kort
tids letande och då visade det sig att han var skickad till biblioteket av sin dotter för att
låna en bok om guldhamstrar. Han tyckte förmodligen att det var genant att fråga efter
guldhamstrar och trodde att djurböcker är klassificerade under naturvetenskap och att
han skulle hitta själv. Nästan alla bibliotekarier vi har intervjuat betonar att det
viktigaste i referensarbetet är att intervjua frågaren. Anders fortsätter längre fram i
intervjun ”…om man inte intervjuar låntagaren så gör man fel för de frågar aldrig,
nästan aldrig om det dom egentligen vill därför att dom tycker att det är en för trivial
fråga”. Dagmar tycker också att det är väldigt viktigt att intervjua eftersom besökarens
första mening inte alltid är det den vill ha. Hon säger att hon enkelt märker att besökaren
inte riktigt har tänkt igenom vad det är den är på jakt efter om hon ställer en följdfråga.

Fanny tycker att bibliotekarier ska nysta lite i det besökaren säger. Kanske har
besökaren en fråga som den inte ställer eller så vet besökaren inte vad det är den ska
fråga om. Många personer missar då en hjälp som de kunde ha fått.
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7 Tolkning

I detta kapitel ska vi med hjälp av den litteratur vi har läst, samt de erfarenheter och
tankar vi fått efter undersökningen tolka de intervjuer vi gjort med nio yrkesverksamma
bibliotekarier. Vi ger också uttryck för egna åsikter, tankar och funderingar när det
gäller vårt insamlade material.

7.1 Begreppet referensarbete

Det var inte lätt för informanterna att ge en klar definition av begreppet, även om de
snabbt kunde ge en enkel bild av vad de ansåg att referensarbete är. Begreppet
referensarbete används inte i stor utsträckning av våra informanter, utan anses vara ett
föråldrat ord.

7.1.1 Referensarbete är mer än att bara svara på frågor

När termen referensarbete nämns tror vi att de flesta i första hand tänker på den
förmedling som sker i informationsdisken, men referensarbete är så mycket mer. Våra
informanter hade väldigt lätt att säga vad referensarbete är, att svara på frågor, men de
hade svårt att precisera sig. Alla informanter definierade referensarbete till att handla
om förmedling, vi tycker däremot att referensarbete innefattar mer än bara förmedling.
Det som görs för att besökare ska hitta i biblioteket utan hjälp av en bibliotekarie är en
del av referensarbetet. Vi tror att det kan bero på att informanterna ser sådana
förberedande uppgifter som inre tjänst och själva referensarbetet som yttre tjänst. Detta
är en tydlig olikhet till det vi hittat i litteraturen där det är många som anser att
referensarbete är både yttre och inre tjänst, till exempel Hutchins och Widgren. Det var i
alla fall ingen av informanterna som hade en så snäv syn på referensarbetet som
Davinson.

Vi har kunnat se att definitionen av referensarbete ofta är förknippad med frågor och
informanterna funderade över om frågan var toaletten ligger verkligen är en
referensfråga. Både Grogan och Katz tycker att toalettfrågan är en referensfråga och
bland våra informanter fann vi olika åsikter. Innan intervjuerna trodde vi att de inte
skulle anse att toalettfrågan var en referensfråga, eftersom vi funnit denna åsikt i
litteraturen hos till exempel Jansson. Förmodligen tycker en del av informanterna att
deras yrkeskunskap ska utnyttjas till något mer än sådana triviala frågor som, Var ligger
toaletten? medan andra informanter tycker att allt som besökarna behöver hjälp med är
referensfrågor.

Vi ställer oss lite undrande till varför det inte finns en allmänt rådande definition bakom
ett så vedertaget begrepp. Kanske är det inte så underligt att bibliotekarierna inte har en
gemensam begreppsuppfattning eftersom vi i den litteratur vi läst funnit att det finns en
uppsjö av olika definitioner. Kanske ser informanterna referensarbete som något
självklart som alla vet vad det är och därför diskuterar de inte begreppet på sina
bibliotek, utan alla har fått skapa sig en egen bild av termen. Även Falk och Halling har
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i sin undersökning kommit fram till att deras informanter har svårt att definiera
begreppet referensarbete.

Det vi har funnit ingå i referensarbete kan delas upp i tre olika delar, före, under och
efter mötet med besökaren. Vi kan se att åsikterna skiljer sig när det gäller det
förberedande arbetet, en mindre del av våra informanter tycker att det är viktigt att
förbereda sig för referensarbetet för att underlätta mötet med besökaren.

Det finns två olika sorters förberedelse. Den ena är när bibliotekarien förbereder för sitt
arbete genom att till exempel skapa bokmärken för Internetsidor och lägga egna
ämnesord i katalogen. Den andra är när bibliotekarien förbereder för att underlätta för
besökaren genom exempelvis hylluppställning, skapa litteraturlistor, skylta och ha en
användarvänlig hemsida. Vissa av informanterna tycker inte att det förberedande arbetet
ingår i referensarbetet. De tycker att det som sker i disken är det som ingår i
referensarbetet.

Det finns en skillnad när det gäller orden referensarbete och informationsarbete, då
informationsarbete är en vidare term och innefattar även det förberedande arbetet. Vi
tror att ingen tycker att det förberedande arbetet är en trivial sak som inte bör göras, men
de kanske inte sammankopplar det med referensarbete. Förmodligen så förbereds det
olika på olika bibliotek beroende på hur mycket tid som finns att tillgå, eller hur viktigt
informanten i fråga tycker att det är.

Under referensarbetet handlar det väldigt mycket om att svara på frågor, men vi har
också funnit att det ingår en hel del andra uppgifter. Belägga uppgifter, fjärrlåna, söka
efter information, plocka fram fakta, göra ämnessökningar, förmedla skönlitteratur och
utbilda i sökteknik är några av dessa uppgifter.

För väldigt många ses fjärrlån som en stor del av referensarbetet. Det kan tydligast ses
hos de mindre biblioteken som inte har så stora samlingar och därför måste ta hjälp av
andra bibliotek. Likaså är sökning av skönlitteratur en del av referensarbetet, fast inte en
lika självklar del för informanterna, även om de hävdar att de frågorna är lika viktiga.
Fast varför tänker de då inte direkt på skönlitteratur när de ska definiera referensarbete?
Vi tror att de får färre sådana frågor men kan ändå inte förstå varför de inte nämner
skönlitteraturen. De tycker att rekommendera skönlitteratur är bland det svåraste i
referensarbetet, ändå hamnar det lite utanför de första tankarna informanterna hade
kring begreppet. Förmodligen ser de en skillnad i att svara på faktafrågor och
skönlitteraturfrågor. När det handlar om skönlitteratur rör det sig oftare om att
rekommendera och när det handlar om faktafrågor är det mer att lösa uppgifter.

Det finns även det som kan kallas för efterarbete, det kan vara att handha fjärrlånen eller
avsluta en svår fråga som inte har hunnits med under passet i informationsdisken och ta
kontakt med besökaren igen.

7.1.2 Referensarbete är en föråldrad term

Vi har i våra utsagor kunnat se att referensarbete anses vara ett föråldrat ord. Eftersom
det inte är enbart referensböcker som används i referensarbetet tror vi att det är svårt att
förknippa ordet med de arbetsuppgifter som utförs.
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Ordet ses synonymt med informationsarbete av de flesta av informanterna. Detta går att
se även i Thórsteinsdóttirs och Hultgrens artikel, där de har kommit fram till att orden
referensarbete och informationsservice används parallellt. Likaså har Falk och Halling
kommit fram till att referensarbete är en svår term och att allt som görs i yttre tjänst kan
ses som referensarbete. Informanterna i Falks och Hallings undersökning hade heller
inte något entydigt svar när det gällde frågan, Vad är referensarbete?

Vi tror att biblioteken inte använder ordet referensarbete på grund av att det är svårt att
koppla ihop ordet med arbetsuppgifterna, samt att allmänheten inte vet vad det betyder.
Det är lättare att säga informationsarbete eftersom fler förstår vad som menas, på grund
av att det är enklare att associera till information än till referens. I Falks och Hallings
magisteruppsats stöds detta i och med att referensarbete inte nämns i några av de
måldokument de har tittat på. De tror att detta beror på att politikerna inte förstår ordet
och därför används det inte.

Vi har kunnat se att ordet sakta har börjat bytas ut eftersom det sällan används. Vi
tycker att begreppet referensarbete borde begravas och att termen informationsarbete får
en användbar definition. Eftersom bibliotek i andra sammanhang brukar anses vara
väldigt trendkänsliga är det konstigt att ordet hänger kvar. Svensk Biblioteksförening
skriver i sin titel på riktlinjerna, referens- och informationsarbete, vilket vi finner
underligt eftersom informationsarbete inte nämns i riktlinjerna. Vi tycker att
informationsarbete är ett bättre begrepp som innefattar det vi menar att referensarbete
är, och således skulle ordet referensarbete kunna överges helt och hållet. Detta fann
även Thórsteinsdóttir och Hultgren då några av deras informanter sade att referens- och
informationsarbete var samma sak, andra nämnde att de såg informationsarbete som ett
vidare begrepp.

7.1.3 Sammanfattning

De flesta av bibliotekarierna tänker på referensarbete som att svara på frågor och att
hjälpa människor. Andra saker som också ingår är att belägga uppgifter, fjärrlåna, söka
efter information, plocka fram fakta, göra ämnessökningar, förmedla skönlitteratur och
utbilda i sökteknik. De tycker att referensarbete är det som på biblioteken brukar kallas
för yttre tjänst. Det förberedande arbetet ses som inre tjänst av de flesta och räknas
därför inte som referensarbete. Förmedling av skönlitteratur ses som referensarbete även
om det inte är något bibliotekarierna tänkte på direkt när de fick frågan vad är
referensarbete. Trots det är det en viktig uppgift att förmedla skönlitteratur.

Referensarbete anses vara en föråldrad term. Detta beror på att ordet inte förknippas
med de arbetsuppgifter som utförs. Allmänheten vet inte heller vad det betyder.
Begreppet används mer och mer sällan och håller sakta på att bytas ut.

7.2 Värderingar av referensarbete

Alla de tillfrågade värderar tjänsten referensarbete väldigt högt och tycker att den är
viktig. Trots det är det inte enkelt att genomföra referensarbete. Det är mycket att tänka
på och många viktiga beslut som måste tas. Till exempel att bibliotekarierna alltid måste
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se till att de är neutrala eller att de inte får ha en överlägsen attityd gentemot besökaren.

7.2.1 Referensarbete är bibliotekets viktigaste tjänst

Vi är inte förvånade över att informanterna tycker att referensarbetet är den viktigaste
tjänsten på biblioteket. Anledningen är att vi tycker att referensarbetet är en service som
alla medborgare har rätt till. Alla människor ska ha tillgång till information i en
demokratisk anda. Detta är en naturlig tanke eftersom det är en del av bibliotekets
uppgift som går att läsa i bibliotekslagen. Det är däremot lite konstigt att ingen av
informanterna nämnde något om detta. Vi tror även att informanterna tycker att
referensarbete är viktigt då det är en tjänst som ses och nyttjas av många besökare och
därför är det viktigt att ge en bra bild utåt. Informanterna ser sig själva som en guide i
informationsdjungeln som hjälper besökaren att finna det den söker. Hade inte
informanterna hittat informationen åt besökarna, så hade besökarna inte haft någon
möjlighet att komma åt den, och det finns ingen mening med att ha en samling som
ingen hittar i. Även de besökare som inte direkt har kontakt med bibliotekarien tar del i
referensarbetet genom att nyttja det som gjorts genom det förberedande arbetet.

Vi är medvetna om att våra informanter är bibliotekarier som alla arbetar med
referensarbete och därmed kan vara aningen partiska. Det hade varit intressant att veta
om en person med en annan bibliotekstjänst har samma åsikt. En informant sa det själv,
och vi upptäckte det hos en del av de andra informanterna, att de är något färgade av sitt
arbete när vi bad dem värdera referensarbete i förhållande till andra tjänster. Kanske
hade vi redan själva lagt tyngdpunkten där när vi ställde frågan på det viset. Doris säger
att hon "... anser ju att referensarbete är väldigt viktigt i och för sig nu jobbar jag ju en
del med det också, men det är ju svårt, det yttre arbetet är ju alltid viktigare än det inre
om nån frågar efter nåt …" Doris är inte ensam om att tycka att det yttre arbetet är
viktigare än det inre, många av de andra informanterna håller med.

7.2.2 Referensarbete är en omtyckt arbetsuppgift

Våra informanter beskrev referensarbetet som självuppfyllande. De blir nöjda om
besökarna blir nöjda och då känner de att de har gjort ett bra arbete. Vi tror att
referensarbetet värderas högt på grund av att informanterna tycker att det är så roligt. En
av informanterna värderar referensarbetet så högt att hans andra arbetsuppgifter inte
”räknas” lika mycket. ”… det är ju det som är att jobba…” säger Anders och tror att de
flesta håller med honom. Informanterna säger att referensarbetet är roligt och det tolkar
vi som att de trivs på sitt arbete.

I undersökningen av DeVries och Rodkewich kom de fram till att bibliotekarier drivs av
två olika motiv. Det ena är en önskan att tillfredsställa besökarens behov och det andra
är att få en intellektuell utmaning. Båda motiven leder dock fram till att besökarens
behov tillgodoses och att bibliotekarien får tillfredsställelsen av ett välgjort arbete.

7.2.3 Bibliotekarierna ger skiftande hjälp

Vi kan se att besökarna kan få olika mycket hjälp av informanterna. Vi tror inte att detta
sker medvetet utan de vill ge samma hjälp, men olika omständigheter gör att hjälpen blir
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skiftande. Bibliotekarierna är inte mer än människor, därför är det inte så konstigt om de
blir mer engagerade över en fråga som de också är intresserade av. Vi har även kunnat
se att nya bibliotekarier kan gå väldigt långt med en fråga. De vill kunna ge den bästa
hjälpen åt besökaren. Varför bibliotekarierna är mer hjälpsamma i början beror
antagligen på att de inte har lärt sig sätta gränser än, med åren lär de sig vilka frågor
som är helt omöjliga att besvara. Widgren tycker att en besökare alltid ska få ett lika bra
svar oavsett vem som står i informationsdisken, vi tror dock att det är väldigt svårt att
efterleva.

Vi kan se en värdering av besökaren beroende på om de befinner sig i biblioteket eller
om de ringer. De som ”har gjort sig besväret” att komma dit får bättre hjälp än de som
ringer. Detta kan i vissa fall ses som naturligt då det är lättare att intervjua en person
som är på plats, då kan de diskutera kring olika källor som finns på biblioteket och
besökaren själv kan avgöra relevansen av källan. Valet mellan att svara i telefon och
bara låta det ringa är svårt och båda alternativen har för- och nackdelar. Vad som än
väljs så uppkommer irritation hos någon användare, antingen personen i telefonen som
inte får något svar eller den som står i kö och ser sig förbigången av en telefonfråga.
Samtidigt måste tjänsten finnas, eftersom alla inte har så lätt att ta sig till biblioteket.
Det hade varit bättre om någon annan än personen i referensdisken var ansvarig för att
svara i telefonen, så att personen i disken kan koncentrera sig på dem som är på
biblioteket. Så som förekommer på en del stora bibliotek, där de har pass som bara
innebär att svara i telefonen.

Vi håller med om att allt inte går att lösa på biblioteket, det finns ju faktiskt omöjliga
frågor. Det är även tillfället som avgör hur mycket hjälp besökarna får. Det är uppenbart
att när det är lugnt kan bibliotekarien lägga ner lite mer tid på en besökare.

Hjälpen kan variera beroende på vad det är för besökare. Vissa människor kräver mer
hjälp än andra, och vissa besökare har mer sökvana och behöver således mindre hjälp.
Referensarbetet är en balansgång mellan att ställa en besökare framför hyllan eller visa
besökaren ända fram till svaret.

7.2.4 Bibliotekarien måste vara neutral

Många av informanterna pratar om att de inte får tolka till exempel lagtexter. Det är fullt
förståeligt även om vi inte har kunnat hitta några sådana bestämmelser någonstans.
Bibliotekarier får inte heller lägga sig i och göra intrång i människors privatliv genom
att fråga vad de ska ha informationen till. Bibliotekarier måste dock vara nyfikna för att
klara av arbetet. King menar att bibliotekarien måste uppmuntra besökaren till att prata
om hennes fråga, för att bibliotekarien lättare ska kunna analysera frågan och översätta
den till bibliotekets informationsorganisation. Däremot får inte bibliotekarien gå för
långt i intervjutillfället, det måste finnas en gräns och deras nyfikenhet får inte gå till
överdrift. Detta är en svår balansgång.

Att bibliotekarierna inte får "luska" i vad det är besökare vill ha skulle kunna få
ödesdigra konsekvenser, som till exempel genom att låna ut en bok om kruttillverkning
till en trettonåring. Då det inte finns någon censur kan vem som helst låna vad som
helst, så länge det finns på biblioteket. Ingen av våra informanter tyckte att de borde
bedriva censur, även om censuren ändå finns där, eftersom det måste ske ett urval när de
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köper in böcker. Censur sker även när de filtrerar vissa Internetsidor. Katz anser att
referensbibliotekarier bör vara objektiva och inte dömande medan de hjälper besökare
att finna information. I undersökningen av DeVries och Rodkewich märks en
förskjutning av hur viktigt det är att inte vara fördömande. Det har blivit mindre viktigt
med åren. 1990 lade bibliotekarierna ner lika mycket tid på frågan oberoende av frågans
karaktär. 1996 kunde bibliotekariens åsikt kring en fråga visa sig i tiden som lades ned.
Vi tycker att detta är konstigt då samhället i våra ögon har blivit mer öppet och mindre
moraliserande.

Vissa av informanterna sade att de inte berättade för besökaren om en faktabok var bra
eller inte på grund av att de inte ville värdera informationen. Vi tror att informanterna
inte vill värdera information eftersom de då kan ses som oneutrala. Samtidigt som vi
kan förstå att de inte vill värdera, kan vi känna att de håller inne information.

Det finns en skillnad i informanternas neutralitet och det beror på vad det är för någon
besökare. Vi har i utsagorna kunnat se att skolungdomar i princip aldrig blir hjälpta ända
fram till en bok medan andra besökare mycket väl kan bli det. Detta måste vara ett av
bibliotekariens svåraste dilemma, som diskuteras på ett par av informanternas bibliotek,
ska alla besökare få lika mycket hjälp eller ska bibliotekarien endast ge vissa besökare
användarundervisning.

Vi tycker att det är bra om de eftersträvar åsiktsfrihet och högt i tak på biblioteken.
Eftersom bibliotek ska vara en informationscentral för alla måste det finnas olika
åsikter. Det finns dock inte fullständig åsiktsfrihet, eftersom till exempel inga böcker
med alltför extrema åsikter köps in till biblioteket.

7.2.5 Referensarbete ses som en tävling av bibliotekarierna

Referensarbete är som en tävling för vissa informanter, de tävlar mot sig själva mer än
mot varandra. Enligt en informant var det vanligare på biblioteket förr, då ville
bibliotekarierna visa för varandra att de var duktiga informationssökare. Nuförtiden tar
informanterna mer hjälp av varandra, det är som en informant uttrycker, det är inte lika
"skämsigt" nu. Detta beläggs av DeVries och Rodkewichs undersökning. 1990 tyckte
bibliotekarierna att det var viktigare att vara tävlingsinriktade än vad de tyckte 1996. En
ny egenskap som kom fram i undersökningen från 1996 var samarbetsförmåga. Det var
inte längre en enmansshow och bibliotekarierna behövde ta hjälp av varandra. DeVries
och Rodkewich anser att bibliotekarierna måste arbeta tillsammans och dela med sig av
expertisen för att blir framgångsrika i referensarbetet. Även i Falk och Hallings
undersökning från 1997 tyckte deras informanter att det är viktigt att ta hjälp av sina
medarbetare.

Vi har fått en känsla av att bibliotekarier tävlade mer förr och undrar varför det inte är
lika mycket tävling längre. Är det kanske svårare nu med all information som flödar så
att de måste ta hjälp av varandra? Vi tycker att bibliotekarien givetvis måste göra ett
försök och inte fråga kollegor hela tiden men de måste också inse att det är bättre att ta
hjälp om de inte klarar av en fråga.
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7.2.6 Vid vissa tillfällen har bibliotekarien ett överläge

Informanterna känner att de har ett sorts överläge gentemot besökaren vid de flesta
tillfällena. Detta är inte konstigt eftersom det är de som har kunskapen om att söka. Kan
de inte svaret på en fråga ska de kunna leta fram det. Hade besökaren kunnat söka själv
så hade hon i de flesta fall inte frågat bibliotekarien. Ibland kan det vara informanten
som är i underläge, hon kanske inte vet någonting om det ämne som besökaren frågar
kring.

Vi tycker att det då är självklart att informanterna frågar besökaren vad det är för något
för att kunna veta var de ska leta. Det gäller för informanterna att förstå var deras
kunskapsgräns går, så att de inte söker okontrollerat efter någonting de inte kan något
om. Det finns många som har svårt för att söka, informanterna får därför inte ta det för
givet att alla kan söka i olika index och databaser. Just därför måste de vara ödmjuka
inför sin egen talang, så de inte har en överlägsen attityd även om de har ett överläge.

7.2.7 Sammanfattning

De flesta bibliotekarier tycker att referensarbete är den viktigaste tjänsten på biblioteket.
Tjänsten ses och nyttjas av många biblioteksbesökare och därmed är det en viktig tjänst
utåt. Bibliotekarierna såg sig själva som en guide i informationsdjungeln, vilket gör dem
betydelsefulla.

Referensarbete är en omtyckt arbetsuppgift av bibliotekarierna. De ser arbetet som
självuppfyllande. Är besökaren nöjd med svaret, så är bibliotekarien nöjd med det
utförda arbetet.

Besökarna får olika hjälp av bibliotekarierna på grund av olika omständigheter. De vill
ge den bästa hjälpen till alla besökare, men den kan variera beroende på vilken besökare
det är. Skolungdom blir oftare visade hur de ska söka, än vad de vuxna blir. Vissa
besökare behöver också mer hjälp än vad andra behöver, och då blir det en skillnad i
hjälpen som ges.

Att tolka texter är inget som bibliotekarier får göra. De får heller inte göra intrång i
någons privatliv, genom att fråga vad de ska ha informationen till. Bibliotekarier måste
trots det vara nyfikna, för att få reda på vad besökaren är ute efter, men de får inte gå för
långt. De får likaså inte driva censur, vilket de inte tyckte att de gjorde när det gällde
samlingarna. Däremot fanns det en viss censurering vid inköpen av böcker.
Bibliotekarierna ville heller inte värdera information åt besökaren, framförallt när det
gäller faktaböcker.

Många av bibliotekarierna tyckte att referensarbetet var en tävling. De ville se om de
själva kunde hitta svaret. Förr tävlades det mer på biblioteken, idag är det dock inte lika
”skämsigt” att ta hjälp av sina kollegor.

Ibland har bibliotekarierna ett övertag gentemot besökaren. Besökaren kan inte söka
själv och frågar därefter om hjälp. Det som besökaren tycker är svårt tycker
bibliotekarien är lätt. Ibland är det besökaren som har ett överläge, när bibliotekarien
inte vet vad det är för ämne som besökaren söker. Då är det viktigt att bibliotekarien
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inser sina begränsningar och frågar besökaren innan hon börjar leta. De måste vara
ödmjuka inför sin egen talang.

7.3 Upplevelser av referensarbete

Det är ingen överdrift att påstå att de intervjuade bibliotekarierna tycker att det är roligt
att arbeta med referensarbete. Vi har funnit att trots att det är roligt så finns det även
negativa delar.

7.3.1 Referensarbetet kan vara både positivt och negativt

Vi kan se att informanterna tycker att det är ett väldigt roligt arbete. De säger att det till
99% är roligt men mycket av det vi fann i utsagorna var negativt. I utsagorna har vi
kunnat se att arbetet är varierande och att informanterna hela tiden får nya utmaningar
vilket kan vara bidragande orsaker till att det är roligt. De måste tycka att det är roligt att
hjälpa människor eftersom de tycker det är roligt när besökaren är nöjd. Den mänskliga
kontakten är en betydande del av referensarbetet och vi tror att den förgyller
arbetsuppgifterna. I vissa fall kan den mänskliga kontakten dock ställa till problem, det
kan vara när besökare är för krävande eller besvärliga.

När besökarens frågor inte genererar en utmaning kan informanterna ibland känna att
lustkänslan inte är så stor. Vi kan förstå att informanterna tycker så även om dessa
mindre roliga arbetsuppgifter ändå måste utföras. Det kan vara till exempel att belägga
en bok och gå till en hylla för att hämta den. Ibland kan utmaningen bli för stor och
informanterna blir matta inför uppgiften. Det är en aning frustrerande och det verkar
finnas olika typer av frustration i referensarbetet. Det kan vara allt från när en bok inte
finns på biblioteket och måste fjärrlånas, när de hittar informationen strax efter att
besökaren har gått, till när de kommer väldigt nära ett svar men inte riktigt når ända
fram. I de flesta fallen går det inte att göra något åt.

7.3.2 Bibliotekarier har olika grader av tilltro till sig själva

Informanterna kan ibland känna att deras kunskaper inte räcker till, de hade velat ha mer
tid till att bekanta sig med beståndet på biblioteket. Vi tror att det hade kunnat avhjälpas
om informanterna hade fått mer tid, både för att lära känna de nya källor som köps in
och för att återskapa bekantskapen med de gamla. Som det är nu finns inte den tiden,
och informanterna tvingas utföra referensarbetet med en viss osäkerhet, eftersom de
känner att förväntningarna är att de ska behärska de referenskällor som finns på
biblioteket. Falk och Halling har även de sett att deras informanter kände att de hade en
dålig överblick över sitt bestånd, och att de inte hade tid att sätta sig in i beståndet.

Vi tror att det ibland finns en irritation hos informanterna att de inte kan tillräckligt om
ett ämne, eftersom de måste kunna mycket om allt. Något som informanterna dock
tycker är positivt är den "arbetsskada" de får, de blir allmänbildade. Detta ser vi som lite
av tjusningen på folkbibliotek som är till för alla människor.
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Cecilia känner en annan typ av otillräcklighet och det är att någon annan bibliotekarie
kanske hade kunnat ge bättre hjälp till besökaren. Denna osäkerhet känns en aning
destruktiv, att inte tro på sig själv. Widgren talar om att det inte ska spela någon roll
vem det är som står i informationsdisken och att alla bibliotekarier ska ge likvärdig
hjälp till besökaren.
Vi tycker att det är klart att besökaren ska få lika bra hjälp. Men en viss skillnad måste
ändå finnas. Bibliotekarier har olika erfarenhet, det går inte att förvänta sig att en
nyutexaminerad bibliotekarie ska kunna leta fram svaret lika bra som en bibliotekarie
som har trettio års erfarenhet. Bibliotekarierna söker även på olika sätt, därmed blir
hjälpen annorlunda.

7.3.3 Det finns olika stressmoment för bibliotekarier

Det som är mest stressande för informanterna är bristen på tid. När det är många i kö
och telefonen ringer blir det väldigt ont om tid att utföra ett bra referensarbete. Det är
oerhört tråkigt för den besökaren som blir ombedd att komma tillbaka med sin fråga för
att det är för många personer i kö. Det kan inte vara bra reklam för biblioteket. Høivik
anser att för att bli av med tidsbristen bör det ske organisatoriska förändringar i
referensarbetet. Det är upp till ledningen att organisera om olika faktorer till exempel
referensdiskens placering eller möjlighet att gå vidare med en fråga när bibliotekets
egna resurser inte räcker till.

De informanter som arbetar på mindre bibliotek känner inte lika ofta stressen från köer
eftersom de inte har lika många besökare. Däremot kan de vara tvungna att be om
kontaktuppgifter oftare för att senare återkomma till besökaren med ett svar, då de inte
har lika stora bestånd att söka i. Detta resulterar i att bibliotekarien på mindre bibliotek
får göra mer efterarbete, i motsats till de större biblioteken som oftare avslutar frågan
med detsamma.

Ibland när informanterna sitter och gör en svår sökning i informationsdisken kan det
komma fram en ny besökare och ställa en fråga. Detta kan bli stressande då
informanterna inte hinner göra färdigt det de håller på med och måste behandla två
frågor samtidigt.

Informanterna har sällan tid till att hålla sig uppdaterade med beståndet, vilket innebär
att det är svårt att bättra på sina kunskaper inom referensarbetet. Det är också svårt för
informanterna att förbereda sig inför passet eftersom de inte vet vilka frågor som
kommer att ställas. För att bli av med problemen tror vi att en lösning kan vara att
anställa fler bibliotekarier.

Det kan också vara stressande om det är besökaren som har ont om tid. Det måste vara
irriterande att ha mycket tid att kunna hjälpa besökaren med, men inte kunna utnyttja
den eftersom besökaren måste ha informationen med detsamma. Både Falk och Halling
och Thórsteinsdóttir och Hultgren har kunnat se att deras informanter kände sig
stressade av arbetssituationen i disken.

Även om det är roligt att arbeta med referensarbete är det inget som kan utföras hur
länge som helst, eftersom frågorna till slut korsar varandra i huvudet. Trots att det finns
variation i referensarbetet behöver informanterna arbeta med nånting annat ibland.
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7.3.4 Bibliotekarier kan ibland känna obehag

Det kan ibland vara lite besvärligt för informanterna på biblioteket. De kan bli störda på
olika sätt, det kan vara en krävande eller en högljudd besökare eller en oanmäld
skolklass. Det är ett stort irritationsmoment för informanterna att lärarna ibland inte ens
bryr sig om att förvarna om att det kommer en hel skolklass på samma gång. Även
Høivik har uppfattat att många bibliotekarier upplever liknande problem, och de
bibliotekarier han har diskuterat med vet inte hur de ska tackla problemen. Det finns
ingen gemensam uppfattning om vad som är acceptabelt beteende på biblioteket, ändå
finns det en viss norm för hur besökarna ska bete sig, de ska vara tysta och inte springa.

En grupp som tidigare inte har funnits på biblioteket är tonårspojkarna som numera
kommer för att surfa på Internet. När det inte finns någon ledig dator vill de inte
använda någon annan tjänst och för oväsen i biblioteket istället. Några av informanterna
tycker att vissa barn och skolungdomar är besvärliga som inte uppför sig enligt de
”regler” som finns på biblioteken, och skulle vilja se att de skötte sig bättre. Likaså har
Thórsteinsdóttir och Hultgren sett denna nya kategori av besökare, och deras
informanter ser denna grupp som svår att handskas med.

Alla som arbetar med människor råkar ut för otrevliga personer ibland, även de som
arbetar på bibliotek. Drogpåverkade personer är aldrig lätta att handskas med. En av
våra informanter tycker att det är skönt att de inte har denna sortens besökare på hennes
bibliotek. Vi tycker att alla människor ska vara välkomna till biblioteket även om det är
för att bara läsa tidningen och få lite värme.

7.3.5 Bibliotekarier upplever olika svårigheter med referensarbete

Informanterna har uttryckt att det finns olika svårigheter när de arbetar med
referensarbetet. Det är svårt för informanterna att veta vad besökaren vill ha, besökaren
kanske inte vet riktigt själv eller använder termer informanten inte förstår. Då måste
informanten börja intervjua besökaren för att ta reda på vad det är den vill ha, men utan
att "snoka" för mycket då det kan bli integritetskränkande. Ett exempel är frågor kring
sjukdomar, då informanterna vill veta om det är besökaren själv som är drabbad av en
sjukdom eller om informationen är till för ett arbete. Det är en svår avvägning att
"snoka" tillräckligt men inte för mycket, speciellt om det är känsliga frågor. Om
besökaren använder termer informanten inte förstår är det självklart att hon måste ta
reda på vad det handlar om innan det går att börja söka. Det kan hända att informanten
måste bete sig som en detektiv och leta från ledtråd till ledtråd.

Anders säger att han inte har fått några knepigheter som gjort att han har känt sig dum
eller blåst, men han pratar också om hur svårt det är att göra om en bravad och tror att
han sjunker i anseende om han inte klarar av det igen. Vi anser att det är svårt att göra
om en bravad, men tror inte att han sjunker i anseende om han inte klarar det. Fanny
rättfärdigar att hon inte kan finna alla svar med att hennes bibliotek inte har ett så stort
bestånd. Detta ser vi som självklart eftersom allt inte går att hitta på alla bibliotek.



63

7.3.6 Sammanfattning

Bibliotekarier tycker att referensarbetet är ett väldigt roligt arbete. Många tycker att det
är så roligt som upp till 99%. Trots detta kunde vi finna mycket negativt i utsagorna.
Nya utmaningar, variationen och den mänskliga kontakten gjorde att det blev så roligt.
När bibliotekarierna fick frågor som de inte tyckte var utmanande, tyckte de att det var
enformigt. Detta kunde exempelvis vara när de skulle hjälpa någon med att ta fram en
bok ur hyllan.
Bibliotekarierna kunde ibland känna att de inte räcker till. De skulle vilja ha mer tid till
att bekanta sig med beståndet. En annan typ av otillräcklighet är när de känner att någon
annan bibliotekarie skulle kunna ge bättre hjälp än vad de själva skulle kunna.

Referensarbetet kan ofta vara stressande, av flera olika faktorer. Det kan vara många
personer i kö vid disken. En annan orsak är att bibliotekarierna är stressade av att sällan
ha tid att uppdatera sig när det gäller beståndet. Ibland kan det även vara besökaren som
har ont om tid, och det kan stressa bibliotekarien.

Emellanåt kan bibliotekarierna bli störda i sitt arbete. Det kan vara krävande och
högljudda personer som stör eller så kan en hel skolklass komma oanmäld till
biblioteket. Det finns även olika svårigheter för bibliotekarierna. Det kan vara svårt för
dem att veta vad besökaren egentligen vill ha, vilken nivå besökaren är på och vilken
nivå hon vill ha på materialet. Då måste bibliotekarierna intervjua, men de får akta sig
för att fråga för mycket.

7.4 Bibliotekariers olika roller i referensarbetet

Vi tycker det är intressant att vi har kunnat finna att informanterna har olika roller trots
att de själva inte tycker att de har det. Vi har kunnat se att rollerna ibland leder från en
roll till en annan.

Vi fann att alla roller Kuhlthau tar upp kunde urskiljas ur informanternas utsagor.
Eftersom Kuhlthaus förmedlingsroller inriktar sig mer på skolbibliotek, har vi kunnat
hitta ett flertal roller hos informanterna som inte stämmer in i Kuhlthaus roller. Dessa
roller kan vi dock se hos Smidt eftersom hon har inriktat sig mot bibliotekarien som
litteraturförmedlare, och har en övervikt mot skönlitteratur.

7.4.1 Organizer

Många av informanterna ser inte rollen som organizer som referensarbete. Detta kan
bero på att de ser det som inre tjänst, vilket vi har kunnat se i en del av den litteratur vi
har läst. Vi tycker att essensen av organizer är precis det som Cecilia säger:

... det här med informationsarbete är så mycket att tänka på, för dom som inte kommer
fram till disken dom måste ju också ha bra hjälp, med allt från skyltning till
litteraturlistor och att hemsidan är bra, och ja så allt sker ju inte bakom
informationsdisken …

Enligt Kuhlthau är de viktigaste uppgifterna för en organizer att samla och organisera
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källor samt att upprätthålla samlingen för effektiv återfinning. Väldigt mycket av arbetet
som utförs av våra informanter kan placeras in i denna roll, till exempel bokinköp,
katalogisering och uppställning. Många av informanterna räknar inte dessa uppgifter till
referensarbete, utan delar upp det efter inre och yttre tjänst. Detta tror vi kan bero på att
det som görs bakom kulisserna inte ses som referensarbete eftersom det inte finns någon
kontakt med besökare.

Mottot för organizer är att ge hjälp till självhjälp. Samtidigt som informanterna hjälper
besökaren när de organiserar, hjälper de även sig själva. Organizer är den roll som
ligger till grund för förmedlingen på bibliotek. En annan anledning till att denna roll
hamnar lite i skymundan är att det inte finns mycket tid för informanterna att förbereda
inför förmedling.

Frantz och Widgren skriver att det är svårt för bibliotekarierna att förbereda sina pass
eftersom de är så skiftande. Bibliotekarierna vet aldrig vilka frågor som kommer att
ställas och detta komplicerar förberedelserna. Även om det är svårt att förbereda
referensarbetet är det möjligt. Vi har kunnat se att en av informanterna organiserade för
sig själv för att underlätta referensarbetet. Genom att göra egna länklistor och lägga
lokala ämnesord i katalogen tyckte han att det blev lättare. De andra informanterna
ägnar sig däremot inte åt detta på grund av att de inte har tid, men tycker att det låter
som en bra idé. Hade informanterna haft möjlighet till det förberedande arbetet kanske
informanterna skulle få mer självkänsla.

7.4.2 Locator

Locator innefattar flera olika förmedlingssätt, av vilka den största arbetsuppgiften är att
belägga böcker. Vi har kunnat se att informanterna inte tycker att denna uppgift är rolig
och ser den som en rutinsyssla. Informanterna försöker lära besökarna att själva hitta i
katalogen och vi tror att orsaken är att arbetsuppgiften tar upp för mycket tid som annars
kunde läggas på svåra frågor. En annan stor uppgift för locator är att besvara frågor.
Informanterna säger att de sällan visar fram till ett exakt svar utan oftast hänvisas
besökarna till en hylla eller en bok. Endast i vissa undantagsfall visas svaret, det kan
vara till exempel när det är en invandrare som inte är bra på språket eller om det är
någon som har synfel. Vi tycker att det är märkligt att våra informanter tycker att detta
är en roll som de ofta använder, då de flesta av dem säger att besökarna sällan frågar
efter exakt det de vill ha. Men eftersom denna roll är väldigt vanlig och bara inbegriper
snabba svar måste besökarna uppenbarligen göra det en hel del ändå. Kuhlthau tycker
att principen bakom denna roll är att det finns ett rätt svar och en rätt källa som matchar
användarens fråga. En informant ställer väldigt höga krav på sig själv och alla andra
bibliotekarier, även om de inte kan svaret på en fråga så ska de veta vart besökaren ska
vända sig för att få det rätta svaret.

7.4.3 Identifier

I denna roll hjälper bibliotekarien till med att finna källor inom ett ämne. Besökarens
syfte är som Kuhlthau säger att undersöka ett ämne eller lösa ett problem, vilket kräver
mer än ett kort svar av informanterna. Enligt Kuhlthau ska bibliotekarien identifiera en
grupp källor relaterade till ämnet eller problemet. Därefter ska källorna rekommenderas
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utan inbördes ordning och kan vara av varierande format och djup. Vi har kunnat se att
informanterna i vissa fall endast vill hjälpa till att visa var besökaren kan hitta
information om ämnet, visa dem fram till en hylla, de vill inte värdera informationen
genom att bestämma vilken bok besökaren ska använda. Det finns också tillfällen då
besökaren vill vara för sig själv och det kan vara en av anledningarna till att hon bara
blir visad till en hylla.

7.4.4 Advisor

Vi har inte kunnat finna att informanterna har denna roll i någon större omfattning.
Endast en av informanterna har beskrivit denna roll. Vi menar att denna roll finns mer
på skolbiblioteken och är en roll som inte är så vanlig på folkbiblioteken. Detta beror
förmodligen både på att besökarna med ämnesfrågor oftast går till biblioteket på sin
skola, samt att tiden inte riktigt finns för att ge besökarna hjälp med att rangordna
källorna som Kuhlthau säger att en advisor ska göra. Kanske kommer vi se denna roll
mer på folkbiblioteket i framtiden, då biblioteken blir mer och mer pedagogiska.

7.4.5 Counselor

Inte heller denna roll är nämnd av informanterna i någon högre grad. Vi tror att även
denna roll kan ses mer på skolbiblioteken då den är mer pedagogiskt inriktad. Vi har
kunnat se att en förenklad version av denna roll utförs. Det kan vara om en skolungdom
kommer och frågar efter ett ämne som det är svårt att finna information om. Då
förklarar informanten för besökaren att hon kanske skulle byta ämne och diskutera det
med sin lärare eller handledare. Detta tycker vi att informanterna bör göra då det är ett
serviceyrke och de kan inte strunta i om en skolungdom har valt ett omöjligt ämne.
Anledningen till att denna roll används så lite beror oftast på att informanterna inte
anser sig ha tid att hjälpa besökaren med problemformulering, vilket enligt Kuhlthau ska
ske på denna nivå.

7.4.6 Detektiv

En roll som våra informanter själva menar att de har är detektivrollen. Rollen som
detektiv grundar sig i logiskt tänkande. Bibliotekarierna i DeVries och Rodkewichs
undersökning tycker att det logiska tänkandet är en viktig egenskap. Med hjälp av denna
egenskap söker bibliotekarierna information från en källa till en annan för att komma
fram till ett svar, ungefär som detektiven lägger samman ledtrådar för att lösa ett fall.
Katz tycker att bibliotekarier har minne för detaljer och kan följa ledtrådar med samma
färdighet som Sherlock Holmes.

Vi tror inte att detektiv är något som allmänheten förknippar med en bibliotekarie.
Informanterna menar att de också måste leta efter ledtrådar precis som en detektiv gör.
Rollen detektiv framkommer inte när informanterna får en enkel fråga, utan rollen visar
sig när en svårare fråga ställs. Vi tror att våra informanter förknippar sig med detektiver
på grund av spänningen de upplever i sökandet och finnandet av ett samband.
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7.4.7 Litteraturkritiker och litteraturkännare

De flesta informanterna ser inte sig själva som litteraturkritiker eftersom de anser att de
inte värderar något. Vi skulle vilja hävda att de trots allt gör det. Informanterna är med
och väljer ut böckerna som ska köpas in till biblioteket och på det sättet värderar och
censurerar de böcker. När böckerna väl finns på biblioteket finns det ingen styrning för
vem som får låna vad. Vissa av informanterna tar ändå ett aktivt ställningstagande emot
värdering av böckerna som finns i biblioteket och menar att det är upp till besökaren att
själv välja ut böckerna ur hyllan.

Många informanter har sagt att litteraturkännare är en svår roll speciellt när det gäller
skönlitteratur. Detta beror till stor del på att när en besökare frågar efter en bra bok är
det svårt att veta vilken smak den personen har. Det är självklart att dessa frågor blir
svårare eftersom det inte finns ren fakta att ta reda på här. Anders fick obefogad kritik
då han blev utskälld av en besökare som inte tyckte om den bok han rekommenderat.
Det är omöjligt för bibliotekarierna att alltid träffa rätt. Anders har ett speciellt system
för att föreslå böcker, han försöker komma ihåg vilka besökare som har liknande smak
så han kan föreslå samma böcker till dem.

Att ta fram en bra bok till en skönlitteraturläsare är lika viktigt som att ta fram svaret på
en faktafråga. Informanterna måste lägga ner lika mycket tid på att försöka hitta något
bra till dem. Något som försvårar att förmedla litteratur är om den efterfrågade genren
inte finns på biblioteket. Det försvåras ytterligare om informanten inte heller har läst
litteratur ur denna genre. Smidt anser att bibliotekarien måste ha distans till sin egen
attityd mot läsning, vilket vi tycker är viktigt så att de inte pressar besökarna till att läsa
sådan litteratur som bibliotekarien anser vara den rätta. Trots att finnandet borde bygga
på sökteknik är det väldigt svårt när det gäller skönlitteratur då det är mycket svårare att
sätta ämnesord på skönlitteratur.

7.4.8 Bibliotekarien som medmänniska

Vi tycker liksom Smidt att det är viktigt att besökarna får förtroende för bibliotekarien
så att de vågar ställa alla typer av frågor, även de känsliga. Vi tror att detta är speciellt
viktigt på ett mindre bibliotek där de båda parterna kanske känner varandra. Även om
besökaren känner en bibliotekarie på ett större bibliotek finns det en helt annan
möjlighet att fråga en annan bibliotekarie där.

Eftersom referensarbete är en del av ett serviceyrke tycker vi att det är självklart att
bibliotekarien ska hjälpa besökaren så mycket hon kan. Vi kan se att informanterna
tycker liknande i sina utsagor, där de berättar om tillfällen då de hjälpt personer att läsa,
pratat med personer som söker social kontakt och hjälpt handikappade personer.

Eftersom alla typer av människor kommer till ett folkbibliotek och alla personer är olika
finns det både personer som söker social kontakt och ensamvargar. Det gäller för
informanterna att känna av besökaren för att veta vilken sorts hjälp de ska erbjuda.

Samtidigt som informanterna måste vara förtrogna med besökarna kan de inte ta åt sig
deras personliga problem då de frågar om känsliga saker. Det hade varit ohållbart och
kan liknas vid den situation som en socialsekreterare har. Vi tror att detta är någonting
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informanterna har lärt sig med åren, de tog förmodligen åt sig betydligt mer när de var
nya som bibliotekarier.

7.4.9 Pedagog

Liksom Smidt kan vi se att bibliotekarierna har en pedagogisk roll. Detta är en
komplicerad roll för bibliotekarier på folkbibliotek och informanterna har påpekat det
dilemma den för med sig. När ska de vara en pedagog och för vilken besökare? I Svensk
Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete står det att
läsa att bibliotekarien i referenstjänsten ska ”på ett pedagogiskt sätt lära ut informations-
sökning samt verka för ett kritiskt förhållningssätt till information” (2002). Riktlinjerna
säger däremot inget om att en typ av besökare skulle prioriteras framför andra när det
gäller undervisning i informationssökning. Vi har funnit att den grupp besökare som
prioriteras är skolungdomar. Kanske är anledningen till detta att bibliotekarierna är
rädda för att fördärva en skoluppgift, om de hjälper en elev fram till svaret.

Väldigt många informanter talar om att de inte ger användarundervisning till vuxna
besökare förrän de ber om det själva. Trots det är de medvetna om det moraliska
dilemmat att ge olika service till olika användargrupper. Även Thórsteinsdóttir och
Hultgren har sett att bibliotekarierna bemöter besökarna på olika sätt beroende på om
det är en skolelev eller privatperson. Skoleleverna bemöts på ett mer pedagogiskt sätt
och får hjälp till självhjälp medan allmänheten får direkta svar på sina frågor.

Vi undrar varför vuxna mer sällan får användarundervisning, och hur bibliotekarierna
skiljer mellan vuxna studerande och ”vanliga biblioteksbesökare”? Vi tycker att det bör
vara lika för alla. Den enda förklaringen vi kan tänka oss är att det inte finns tid till att
undervisa alla. Vi tycker att det borde finnas en gemensam policy för hur detta ska
hanteras, i alla fall bör det finnas riktlinjer för bibliotekarier som arbetar på samma
bibliotek.

Smidt pratar om att det är viktigt att bibliotekarien anpassar svårighetsgraden och nivån
på materialet till besökaren. Informanterna har talat om att de tycker att det är svårt att
avgöra vilken nivå en besökare är på. Eftersom nivån hos en person inte på något sätt är
åldersrelaterad är det svårt att avgöra. För att avgöra vilken nivå besökaren är på måste
informanten utföra en referensintervju.

7.4.10 Intervjuare

Vi har märkt att de allra flesta av informanterna tycker att besökarna sällan frågar efter
det som de egentligen är ute efter. Enligt Hoskisson kan detta kan bero på att besökaren
inte alltid vet vad det är den vill fråga om, inte kan uttrycka sig så att bibliotekarien
förstår eller redan har en tanke om hur informationen ska nås. Oavsett vilken orsak som
får besökaren till att inte ställa den rätta frågan, så döljer ofta besökaren
informationsbehovet i en fråga av ett mer allmänt slag. Det är då av största vikt att
informanterna tar sig tid att intervjua besökaren för att få fram vad den verkliga frågan
är. Katz anser att det största hindret i referenskommunikationen är att användaren
misslyckas med att ställa frågan så tydligt att bibliotekarien förstår.
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Ett ytterligare behov kan komma upp under tiden informanterna intervjuar besökaren.
Det viktiga är att komma fram till den riktiga frågan så att de inte missar hjälp de hade
kunnat få. Referensintervjun är en viktig del av referensarbetet. Utan intervjun är det
svårt att veta vad besökaren egentligen vill ha. Intervjun har flera syften, bland annat att
ta reda på vilken nivå besökaren ligger på.

7.4.11 Sammanfattning

Informanterna hade svårt att se sig själva i olika roller, men efter att de hade sett
Kuhlthaus roller tyckte de alla att de använde sig av de flesta av hennes roller. Många av
bibliotekarierna såg inte organizer som referensarbete, de såg den som inre tjänst.
Locator är den roll de använder sig av mest, vilket de gör då det gäller att belägga
böcker och besvara frågor. De visar dock inte ända fram till svaret utan hänvisar ofta
besökaren till en hylla. Identifier är också en roll som bibliotekarierna har ofta. Här
gäller det att visa fram till ett antal källor i ett ämne. Advisor och counselor är inte
använda ofta på folkbibliotek.

Andra roller de också har är inte lika förmedlande. Detektiv är en av rollerna som de
kan identifiera sig med. Det logiska tänkandet som leder bibliotekarien från en källa till
en annan samt spänningen i att söka och leta. Bibliotekarierna tycker att det är svårt att
vara litteraturkritiker, speciellt när det gäller skönlitteratur. Det är dock lika viktigt att ta
fram en skönlitteraturbok som det är att ta fram ett svar ur en faktabok. En viktig roll
som bibliotekarierna har är att vara medmänniska. Att besökaren får förtroende för
bibliotekarien är viktigt så att de kan känna sig säkra att ställa sina frågor. Det är
självklart att bibliotekarien ska hjälpa så mycket hon kan, exempelvis genom att prata
med personer som söker social kontakt, hjälpa handikappade personer och ibland även
läsa för människor som har svårt för det. Bibliotekarierna ser att de mer och mer håller
på att bli pedagoger. Denna roll är komplicerad då de inte vet riktigt vilka besökare de
ska vara pedagogiska med, det finns en grupp som privilegieras, nämligen
skolungdomar. Bibliotekarierna måste veta vilken nivå besökaren har, och använda sig
av rollen som intervjuare.
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8 Avslutande diskussion

Referensarbete är ett välkänt begrepp för bibliotekarier, men det är inte många som
använder det. Förmodligen används ordet sällan för att det är ett föråldrat begrepp som
inte längre stämmer överens med arbetsuppgifterna. Ordet referensarbete förknippas
även med referensböcker, som inte är de enda hjälpmedel som används nuförtiden i
referensarbetet. Samtliga informanter beskriver referensarbete som att svara på frågor
och att hjälpa människor. Efter en stunds eftertanke kunde de precisera begreppet något
och då fanns det vissa skillnader i deras definition, inte ens de som arbetade på samma
bibliotek hade samma definition.

Skillnaderna i definitionerna är att alla bibliotekarier inte tycker att administrativa frågor
är referensfrågor. Frågor som Var finns toaletten? och, Kan jag få låna en sax? ses
följaktligen inte som referensfrågor eftersom en del av informanterna tycker att deras
yrkeskunskap ska användas för att det ska vara referensarbete.

Alla tycker inte heller att det förberedande arbetet ingår i referensarbete. Uppgifter så
som att organisera samlingarna och inköp av böcker tillhör det inre arbetet. Det inre
arbetet anses inte vara referensarbete då det inte innehåller någon kontakt med
besökaren. Många av bibliotekarierna talar om att de har pass i disken, men de använder
inget ord för de arbetsuppgifter som utförs där. För att beskriva sitt arbete använder de
istället termerna inre och yttre tjänst.

Begreppet referensarbete diskuteras inte ute på biblioteken och vi tror att det är därför
som det finns skillnader, på grund av detta har alla bibliotekarier varit tvungna att tolka
begreppet själva. Deras uppfattning kan de ha fått genom sin utbildning och sin syn på
vilken status biblioteksyrket har.

Vi finner inte att det är ett stort problem att det inte finns en gemensam definition, trots
allt utförs de arbetsuppgifter som ingår i referensarbetet. Vi anser dock att om det endast
hade funnits ett begrepp, informationsarbete, hade det underlättat för allmänheten att
förstå innebörden av begreppet. Enligt våra egna erfarenheter är inte kännedomen om
referensarbete stor hos allmänheten. Eftersom det är en tjänst som riktar sig mot
medborgarna vore det bra om de i större utsträckning visste vad bibliotekarierna kan
tillhandahålla.

Vi anser att informationsarbete är ett bättre begrepp än referensarbete, eftersom det
därmed blir lättare att förstå att biblioteket har ett informationsansvar. Begreppet
stämmer även bättre överens med arbetsuppgifterna. Vi tror också att allmänheten har
lättare att associera till information, än till referens som mest förknippas med de
personer som skrivs med på arbetsansökningar.

Referensarbetet är ett viktigt arbete och det tycker även våra informanter som alla
definierade tjänsten som bibliotekets viktigaste. Det kan bero på att tjänsten ses som
bibliotekets grundläggande mening, som bland annat är att hjälpa allmänheten med att
hitta i samlingarna.

Allmänheten är inte en homogen grupp och behöver heller inte samma hjälp men
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hjälpen bör åtminstone vara likvärdig, vilket är väldigt svårt för bibliotekarierna att ge.
Hjälpen varierar på grund av hur mycket tid som finns tillgänglig, bibliotekariens eget
intresse i frågan och erfarenhet av referensarbete. Självklart skiljer sig dessa faktorer åt
på de olika biblioteken, men beroende på hur bra bemötande besökaren får, desto bättre
tycker hon om biblioteket.

För att bemötandet ska vara bra är det är viktigt att bibliotekarier är neutrala, eftersom
det inte angår dem varför besökare vill veta vissa saker. Alla ska få samma hjälp oavsett
vilken fråga det är som ställs och det är viktigt att alla besökare vet det så de vågar ställa
vilka frågor som helst. Samtidigt är det väldigt svårt att vara neutral då bibliotekarien
måste fråga besökaren ett stort antal frågor för att kunna förstå vad det är hon vill ha.
Skulle hon ställa för lite frågor kan det bli fel i sökningen och för många frågor kan
resultera i att personen blir kränkt och bibliotekets förtroende sjunker.

Likväl som bibliotekarier ska vara neutrala får de heller inte syssla med censur.
Bibliotekarierna själva hävdar att de inte censurerar något. Till viss del stämmer det, det
finns ingen censur vid utlån. Vem som helst kan låna vad som helst utan att
bibliotekarien har något ansvar, trots att det kan få ödesdigra konsekvenser. Däremot
går inte vad som helst att låna, då det sker ett urval vid inköp, vilket är en form av
censur. De bibliotek som filtrerar bort vissa Internetsidor utövar censur i allra högsta
grad. En paradox är att vissa bibliotekarier inte vill värdera böckerna på något sätt utan
bara visar besökaren till en hylla för att hon själv ska kunna välja ut en bok. Vi ställer
oss lite frågande till att de gör en sådan skillnad på faktaböcker och skönlitteratur.
Varför vill de inte värdera faktaböckerna? Kanske tycker de inte att det är deras arbete
att välja ut böcker.

En orsak till att de inte vill värdera kan vara att de anser att alla böcker som är inköpta
är bra. Trots detta undrar vi varför det är så svårt att föreslå vilken faktabok som passar
bäst vid ett tillfälle. Bibliotekarien bör vara den som har störst kännedom om beståndet
och därmed störst möjlighet att kunna se vilken bok som passar bäst. Vi tycker det är
underligt då det inte är någon säljsituation där en bok måste gynnas framför en annan.
Det borde vara de som är de duktigaste på att välja ut böcker och vi tycker att de ska
göra det. De bör hjälpa dem som har svårt att plocka fram relevant information i dagens
informationsflöde. Kanske vill de inte vinkla informationen genom att visa sina egna
åsikter.

Det stora informationsflödet gör att vissa frågor är svårare att lösa idag än vad de var
förr, samtidigt som det säkert i många fall var svårare att leta upp vissa svar förr. Detta
gjorde förmodligen att bibliotekarierna drevs till att tävla om att hitta svar. Idag tror vi
att det är mer accepterat att ta hjälp av kollegor eftersom samarbete generellt sett är
vanligare i samhället nu förtiden. Vi tror att bibliotekarierna måste vara effektivare och
när de inte själva kan lösa uppgiften tar de hjälp av sina kollegor.

Även om referensarbetet kan vara svårt upplever alla bibliotekarier att det är väldigt
roligt. Detta beror på att arbetet är varierande, innehåller mänsklig kontakt och nya
utmaningar. På grund av att det är roligt blir referensarbetet en omtyckt arbetsuppgift.
En annan anledning till att bibliotekarier tycker om referensarbete, är förmodligen att
det är självuppfyllande, de drivs av egen vinning.

Ibland kan det givetvis upplevas som negativt. Till exempel då det bara handlar om att
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gå till hyllan och hämta en bok. Detta ser de som rutin och det ger ingen stimulans.
Bibliotekarierna kan inte arbeta hur länge som helst i disken utan att bli trötta. Det är
inte så konstigt då det ställs så olika många frågor som bibliotekarien måste tänka
igenom. En hög koncentrationsförmåga måste hållas hela tiden. Oftast är passen
anpassade efter detta och är bara på ett par timmar i taget. Vi tror att det även kan vara
positivt med rutinfrågorna då de skapar variation och förhindrar en allt för hög
arbetsbelastning i disken. Variationen gör att passen kan ha den längd de har och inte
behöver kortas ner på grund av allt för slitsamma uppgifter hela tiden.

Referensarbete är ett väldigt stressigt arbete som i många fall beror på att bibliotekarien
känner att hon har tidsbrist. Det kan vara kön vid informationsdisken som är stressande
och det resulterar i att varje besökare får mindre tid, på grund av att det inte finns fler
bibliotekarier i disken. För att underlätta detta krävs mer personal. Genom dubbel-
bemanning i disken och bakjour förhindras de långa köerna vid informationsdisken. Vi
anser att bakjoursystemet är ett bra sätt för bibliotekarierna att arbeta på, då det är
onödigt med många bibliotekarier i disken när det är en liten kö. Skulle kön däremot
öka kan de kalla ut den bibliotekarie som har bakjour.

En annan anledning till stress kan vara frustration över att saker inte finns inne eller att
det har kommit bort. Stress är något som måste försöka undvikas så gott det går då det
kan resultera i sämre service och framförallt utbrändhet.

Ytterligare ett stressmoment är att bibliotekarierna inte känner att de har överblick över
bibliotekets bestånd. För att avhjälpa detta behöver de mer tid till att hålla sig á jour,
inte bara med nya källor utan även med de gamla. Om detta sker kommer
bibliotekarierna att få ett större självförtroende. Om de inte får mer tid kommer servicen
att stå still och inte utvecklas. För att gå framåt behövs det mer personal.

Utveckling av referensarbetets service sker även då bibliotekarierna tar på sig olika
roller i referensarbetet, vilket de hade svårt att se att de gjorde. Det är inte konstigt, då vi
inte tror att det finns många personer som tänker på sig själva i olika roller i sitt yrkes-
utövande. Efter lite eftertanke såg bibliotekarierna sig i roller som de jämförde med
andra yrken, som till exempel pedagog, detektiv och ordningsvakt.

Det är bra för servicenivån i referensarbetet att det finns olika roller, eftersom
bibliotekarierna måste agera olika på grund av att besökaren är olika och har olika
behov. Anledningen är att besökaren ska få så bra hjälp som möjligt, vilket innebär att
bibliotekariernas roller måste vara varierade. Det är viktigt att bibliotekarierna inte låser
sig vid olika roller, till exempel att bara vara pedagog när det gäller skolungdomar.

Eftersom besökarens frågor ofta förändras är det viktigt att bibliotekarien anpassar sin
roll efter förändringen. Rollerna går in i varandra i takt med att besökarens fråga
förändras. En besökare får möta flera av bibliotekariens roller då bibliotekarien först
måste vara medmänniska och inge förtroende, och sedan måste vara intervjuare för att
förstå vad besökaren vill ha, för att därefter gå in i de olika förmedlingsrollerna, när det
blir dags att söka och ta fram information.

Trenden på biblioteken går mot att den pedagogiska rollen blir mer och mer
framträdande. Kanske är det på grund av att det har blivit viktigare med användar-
undervisning, för att det är svårare att söka nuförtiden, tack vare den nya
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informationsteknologin. Ytterligare en anledning kan vara att fler och fler människor i
dagens samhälle utbildar sig. Många av dem studerar på distans, vilket gör att de
behöver biblioteket på ett helt annat sätt.
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9 Sammanfattning
Begreppet referensarbete är över 100 år gammalt men inte speciellt välkänt utanför
biblioteksvärldens väggar. Vårt intresse för referensarbete väcktes under utbildningen
och vi ville göra en undersökning om hur bibliotekarier erfar referensarbete. Vi valde att
fokusera på bibliotekariens perspektiv och inte användarens som så många andra
undersökningar gör.

Syftet med uppsatsen är att ge en bild av hur bibliotekarier erfar referensarbete. Vi ville
undersöka deras uppfattningar av referensarbetet. Dessutom ville vi öka vår insikt i
denna del av bibliotekariernas arbetsuppgifter. De frågeställningar vi använde oss av är:

• Vilken innebörd ges begreppet referensarbete av bibliotekarier?
• Vilka värderingar har bibliotekarier kring referensarbete?
• Hur upplever bibliotekarier referensarbete?
• Hur ser bibliotekarier på olika roller i referensarbetet?

I vår bakgrundsdel redogör vi för folkbibliotekets mål då vi valt att avgränsa oss till den
typen av bibliotek. Det som gör referensarbete så intressant för denna typ av bibliotek är
att de ska, som det står i Unescos folkbiblioteksmanifest ska garantera medborgarna
tillgång till alla slag av samhällsinformation. Vi tar även upp Svensk
Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete, som är
relativt detaljerade riktlinjer för hur referensarbetet ska utföras.

Sedan redogör vi för referensarbete i allmänhet genom att diskutera referensarbetets
historia och olika personers definition av begreppet. Det finns vissa skillnader även om
de inte är magnifika. Vi diskuterar även en del om bibliotekarien i referenstjänsten,
vilka egenskaper de själva tycker att de bör ha och vilka roller de kan behöva använda i
referensarbetet samt referensarbetets skeende som bland annat tar upp
referensprocessen, referensintervju och referensfrågor.

Vi har valt att använda oss av en fenomenografiskt inspirerad ansats för att få svar på
våra frågeställningar. En fenomenografisk undersökning innebär att identifiera
uppfattningar och beskriva variationer av de uppfattningarna.

Vi har med hjälp av nio inspelade intervjuer med bibliotekarier sökt finna så många
uppfattningar kring fenomenet referensarbete som möjligt. Vi har skrivit ut intervjuerna
i sin helhet och sedan analyserat och kategoriserat uppfattningarna. Dessa har vi har
belyst genom att presentera en del citat.

Undersökningen har resulterat i en beskrivning av våra informanters uppfattning kring
referensarbete. Genom att jämföra vår undersökning med tidigare forskning har vi ökat
vår förståelse av begreppet referensarbete och hur det upplevs av just de bibliotekarier
vi har intervjuat.

Vi har funnit att begreppet referensarbete inte används speciellt mycket av bibliotekarier
idag och att det beror på att det upplevs som ett föråldrat begrepp eftersom det inte
riktigt stämmer överens med arbetsuppgifterna.
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Vi har i vår tolkning funderat kring att bibliotekarier så ofta gav referensarbete
innebörden svara på frågor. Det var inte många som ansåg att de förberedande
uppgifterna på biblioteket eller de administrativa frågorna ingick i referensarbetet.
Endast ett fåtal av våra informanter hade en klar och avgränsad definition på begreppet.
Vi anser det dock inte vara ett stort problem att det inte finns en gemensam definition.
Det hade emellertid kunnat vinna en del förståelse hos allmänheten om man bytte till
informationsarbete.

Undersökningen belyser att även om många variabler skilde informanterna åt hade de
väldigt överensstämmande värderingar om referensarbete. Alla informanter värderar
referensarbete högt och anser det vara bibliotekets viktigaste tjänst. Varför är däremot
lite svårare att komma fram till, vi tror att det beror på att tjänsten ses som bibliotekets
grundläggande mening, som bland annat är att hjälpa allmänheten med att hitta i
samlingarna.

Vi har i vår studie kunnat konstatera att det föreligger en problematik i att en del av
informanterna inte vill värdera facklitteratur utan bara ställer besökarna framför hyllan.
De plockar däremot fram en bestämd bok om det är någon som efterfrågar
skönlitteratur.

Bibliotekarierna talar om att de inte sysslar med censur men det sker ändå en form av
censur när de köper in böcker. När böckerna väl finns i beståndet kan vem som helst
låna vad som helst utan att bibliotekarierna lägger sig i vad som är lämpligt och inte.

Vi har även kunnat se att det är svårt för bibliotekarien att veta hur mycket hon kan
fråga de olika besökarna så att hon får tillräckligt mycket information. För att lösa
problemet måste frågor ställas, men en viss försiktighet måste tas så att det inte frågas
för mycket, så det blir integritetskränkande för besökaren.

Det har i undersökningen framkommit att bibliotekarierna tycker att referensarbete är
väldigt roligt, det kan dock vara lite stressigt ibland och vi har funnit flera olika
anledningar som gör referensarbetet till ett stressigt arbete.

Bibliotekarierna hade ganska svårt att se sig själva ha olika roller i referensarbetet.
Däremot kunde vi se i utsagorna att de använde sig av en hel del olika roller. Till
exempel är pedagog en väl använd roll och då oftast när det är skolelever som ber om
hjälp. Även advisor och identifier är vanliga roller på biblioteken. Bibliotekarierna
måste också ofta vara litteraturkännare när de ska rekommendera bra skönlitteratur.
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Bilaga 1

        2003-02-12

Hej

Vi är mycket tacksamma för att du vill ställa upp på vår intervju som vi ska använda för
vår magisteruppsats på BHS.

Vi tänkte kortfattat berätta om syftet med vår uppsats och skickar även med de teman
som vi under intervjun vill diskutera kring.

Syftet med vår uppsats är att ta reda på vad bibliotekarier tycker om referensarbete, hur
det upplevs och vilken syn man har på det.

Till att börja med kommer vi vilja veta lite bakgrundsfakta så som hur länge du har
jobbat på bibliotek och hur stort bibliotek du jobbar på och om du har någon utbildning i
referensarbete.

De teman vi sen kommer vilja diskutera är:
Vad som menas med referensarbete
Hur referensarbete är organiserat
Upplevelser och känslor av referensarbete
Referensarbetes tillvägagångssätt
Värdering av referensarbete
Referensarbetets förmedlingsroller

Intervjun kommer att ta ungefär en timme och vi kommer att spela in den på band. Vi
kommer senare i uppsatsen låta alla vara anonyma.

Tack på förhand
Med vänliga hälsningar
Linnea Berg
Lena Knutsson

Har ni några frågor, hör gärna av er
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Bilaga 2

Intervjuguide

Bakgrundsfakta
• Hur länge har du jobbat på bibliotek? På detta biblioteket?

• Hur stort är detta bibliotek? (antal anställda, antal volymer, antal utlån, antal
besökare)

Vad som menas med referensarbete
• Hur definierar du referensarbete?

Hur referensarbete är organiserat
• Hur är arbetet i informationsdisken/referensdisken uppdelat? Vem står där och hur

ofta?

• Är det svårt att ha en överblick över referensbeståndet?

Upplevelser och känslor av referensarbete
• Vilka känslor kan du få under ett referenssamtal?

• Upplever du några hinder för att utföra ett gott referensarbete?

Referensarbetets tillvägagångssätt
• Hur tycker du man ska bete sig i referensdisken?

• Hur långt tycker du man bör gå för att ta fram det frågeställaren vill ha?

• När och hur tycker du att det är lämpligt att avsluta en fråga.

• När vet man om frågeställaren är nöjd?

• Hur svårt är det att ta hänsyn till frågeställarens integritet?

• Tar du någon gång hjälp av dina kollegor i referensarbetet?

• Har du någon gång behövt hänvisa vidare?

Värdering av referensarbete
• Hur ser du på utbildning/vidarutbildning i referensarbete?

• Hur viktigt är referensarbetet i förhållande till bibliotekets andra tjänster?

• Vad är positivt med referensarbete?

• Vad är negativt med referensarbete?

• Hur skulle referensarbetet kunna förbättras för att underlätta för bibliotekarierna?
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• Vilka personliga egenskaper tycker du man bör ha som referensbibliotekarie?

Referensarbetets förmedlingsroller
• Hur uppfattar du din roll i referensdisken?

• Känner du att du anpassar din förmedlingsroll beroende på:
-frågeställaren?
-frågan?
-vilken nivå frågeställaren är på i sin informationssökningsprocess?

• Kuhlthau har i sin bok ”Seaking meaning a process approach to library and
information services” beskrivit 5 olika förmedlingsroller:

• ”Organizer” organiserar samlingen för användarens egna sökning, ingen medling
• ”Locator” ger ett snabbt kortfattat svar på en enkel fråga såsom faktasökning eller en

speciell källa fråga/svar
• ”Identifier” ämnessökning, finnandet av en grupp källor utan inbördes ordning

problem/intervju/källa
• ”Advisor” ämnessökning, finnandet av en grupp källor med inbördes ordning

problem/förhandling/ordningsföljd
• ”Counselor” konstruktiv sökning, helhetsupplevelse

problem/dialog/strategi/källa/omprecisering av ordningsföljd

• Kan du placera ditt arbete i någon eller några av dessa roller?

• Kan du känna igen dig i de här olika rollerna?

• Är det någon roll som dominerar mer än de andra?


