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Abstract: The main purpose of this Master’s thesis was to examine how 

the Internet and other electronic sources have affected public 
librarians’ use of printed reference sources. During the last 
couple of years the use of the electronic sources - in 
particular the Internet – has become more established in the 
Swedish public libraries. Our aim was to examine if and how 
this has affected the use of the printed reference sources. This 
has been examined on the basis of the following factors: the 
gender and age of the librarians and how long they have 
served in the library. We also examined if the size of the 
library affects the use of the printed and the electronic 
reference sources and also which factors that are most 
important when librarians acquire reference sources. The last 
thing we examined was which reference sources the 
librarians used most frequently. The survey is based on a 
questionnaire that was sent to the 290 main libraries. One 
librarian in each library was asked to answer the questions. 
The answering frequency was 64,1 %. We also interviewed 
three librarians. The result shows that the printed reference 
sources are no longer used as much as they were before. Most 
often, librarians choose an electronic source first, but they 
often complement it with a printed source. Many librarians 
say that they don’t prefer one format over the other; instead it 
depends on the question and the questioner. None of the 
factors that we examined seems to matter when the librarians 
choose format. Neither does the size of the library seem to 
affect the librarians’ use of printed and electronic reference 
sources. Possibly there’s a tendency that the use has been 
affected more in larger libraries. The factors that librarians 
consider most important when they acquire new reference 
sources – both printed and electronic – are in the following 
order: content, cost, source and format. 

 
Nyckelord: Referensarbete, referensverk, tryckta referensverk, elektron-

iska källor, Internet, format. 
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1. Introduktion 
 
Under våra år på Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap på Högskolan i 
Borås har vi läst två kurser i ämnet referensarbete. Vi tyckte ämnet var mycket 
intressant och inte minst lärorikt och vi ville därför fördjupa oss i det. En fråga vi 
började fundera på var vilken roll de nya elektroniska källorna egentligen fått för 
referensarbetet, eftersom användningen av dem har blivit allt mer etablerad på 
folkbiblioteken under det senaste decenniet. William A. Katz skriver att alla större 
tryckta referensverk idag finns antingen online och/eller på cd-rom (2002a, s. 6). Har 
detta förändrat användningen av de tryckta referensverken? För inte så länge sedan var 
bibliotekarierna tvungna att gå till bokhyllan, plocka ner referensverket och slå upp 
svaret för hand. Fanns inte referensverket där fick man försöka på annat håll. Nu kan 
man lätt hitta informationen - i till exempel en amerikansk databas - genom några få 
knapptryckningar på tangentbordet.  
 
Den förutfattade meningen bland de flesta – inklusive oss själva – är att de elektroniska 
källorna håller på att ta över och att de tryckta referensverken inte längre används i 
samma utsträckning. Vår uppsats syftar till att undersöka huruvida detta stämmer eller 
inte. Vad är det då till exempel som gör att en bibliotekarie väljer att använda just den 
elektroniska versionen av den Svenska Nationalencyklopedin framför den tryckta eller 
tvärtom? Spelar faktorer som bibliotekariens kön, ålder och tjänstgöringstid samt 
bibliotekets storlek någon roll? Detta är faktorer som vi själva anser bör påverka 
bibliotekariernas val av informationskälla. 
 
Det har skrivits mycket om referensarbete genom åren. Bland annat om hur man 
utvärderar referensarbete, hur referensbibliotekariens uppgifter har förändrats och hur 
referensavdelningen ska utformas. Det har även skrivits en del om referensverken – både 
tryckta och elektroniska, men såvitt vi vet har det gjorts få jämförelser dem emellan. När 
man tidigare har undersökt referensarbete har det oftast handlat om kvalitén på det. 
Denna aspekt har vi valt att inte ta med, eftersom ämnet då skulle bli för stort för en 
magisteruppsats. Tyvärr finns det förhållandevis lite skrivet om referensarbete i Sverige 
och vi har därför i huvudsak varit tvungna att utgå från amerikansk litteratur. Vi är 
medvetna om att det finns skillnader, men vi har försökt att välja sådan litteraturen som 
passar svenska förhållanden. 
 
De senaste årens tekniska utveckling har medfört att bibliotekariens roll och 
arbetsuppgifter ändrats på många sätt. Det räcker inte längre att endast ha kännedom om 
det egna beståndet i hyllorna utan idag krävs det också att man behärskar Internet och 
andra elektroniska källor. Ilene F. Rockman och Sarah B. Watstein skriver: 
 

Today’s reference department is often defined by its array of both technology 
services and enabling technologies, in much the same way as reference 
departments used to be defined by the breadth and depth of their reference 
collections. (1999, s. 45) 

 
För nästan varje nytt teknologiskt framsteg har biblioteket förändrats, vilket innebär att 
bibliotekarierna ställs inför nya arbetsuppgifter. Dagens bibliotekarier behöver bland 
annat ha kunskap om hur olika databaser och söktjänster fungerar, vilka sökspråk dessa 
använder, behärska html samt kunna sköta AV-utrustning. Därmed inte sagt att 
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böckerna har minskat i betydelse, snarare är det så att bibliotekariens hjälpmedel har 
blivit fler. (Tyckoson 1997, s. 9)   
 
Vår uppsats är i huvudsak grundad på en enkätundersökning av bibliotekariers 
erfarenhet av tryckta och elektroniska referensverk. Vi vände oss till bibliotekarier på 
folkbibliotek i landet. Vi har också gjort djupintervjuer med tre av de bibliotekarier som 
svarade på enkäten. Detta gjorde vi för att få djupare förståelse för ämnet.  
 
 
1.1 Disposition 
 
Uppsatsen börjar med en presentation av problemformulering, syfte och frågeställningar 
samt avgränsningar och litteratur. Sedan följer definitioner och förklaringar av begrepp 
som vi använder oss av. I kapitel två skriver vi först om hur referensarbetet har 
utvecklats. Därefter följer en presentation av vad som har skrivits om referensarbete på 
svenska bibliotek, bland annat av Gudrún Thórsteinsdóttirs och Frances Hultgrens 
artikel Referensservice: villkor och förändring. Kapitel tre handlar om referensverken. 
Först följer en beskrivning av de olika kategorierna som referensverken delas in i, vad 
man ska tänka på när man köper in nya referensverk etc. Sedan skriver vi om de tryckta 
referensverken och gör en utförlig presentation av de elektroniska källorna. Vi avslutar 
kapitlet med en jämförelse mellan tryckta och elektroniska referensverk. I kapitel fyra 
redogör vi för vårt metodval och beskriver hur vi har gått till väga med vår 
undersökning. Därefter följer resultatdelen i kapitel fem. Där börjar vi med att 
presentera de genomförda intervjuerna. Sedan följer en presentation av 
enkätundersökningen under fö ljande rubriker: Tryckt eller elektroniskt, som handlar om 
vilket format bibliotekarierna fördrar; Internet, som handlar om i vilken utsträckning 
och om vad de använder på Internet; Referensverk, som handlar om vilka specifika 
referensverk som är populärast bland bibliotekarierna; Förvärv av referensverk, som 
handlar om vilka kriterier som är viktigast när de förvärvar referensverk samt om de har 
en policy för vilka referensverk de förvärvar. Sedan följer kapitel sex där våra resultat 
diskuteras och analyseras utifrån samma rubrikindelning som i kapitel fem. I kapitel sju 
redovisar vi svaren på våra frågeställningar och vilka slutsatser vi har kommit fram till. 
Därefter följer en sammanfattning av uppsatsen i kapitel åtta och till sist en 
källförteckning samt bilagor. 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Biblioteksvärlden har det senaste decenniet genomgått många och stora förändringar, 
främst till följd av den tekniska utvecklingen som har medfört att bibliotekariens roll 
och arbetsuppgifter har förändrats. Dagens bibliotekarier har fått många nya hjälpmedel 
och detta har inte minst påverkat referensbibliotekariens arbete. Förändringar medför till 
en början inte bara möjligheter utan också problem. Referensbibliotekarierna har 
plötsligt fått flera olika valmöjligheter i sitt informationssökande och måste ta ställning 
till var den mest relevanta och korrekta informationen finns. Beståndet är det mest 
centrala i ett biblioteks verksamhet och hur samansättningen av tryckta och elektroniska 
referensverk ser ut är i allra högsta grad väsentligt. Vad ska biblioteken egentligen satsa 
på? Ska de tryckta verken slängas ut till förmån för de elektroniska som lockar fler 
användare, men som också kan vara både dyrare och mindre tillförlitliga. Dessa frågor 
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har ännu inte diskuterats särskilt mycket i biblioteksvärlden, men för bibliotekens 
fortsatta utveckling känns de inte oviktiga. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Det primära syftet är att få en helhetsbild av hur tryckta och elektroniska referensverk 
används på svenska folkbibliotek och att undersöka om bibliotekariernas användning av 
tryckta referensverk har förändrats i och med utvecklingen inom IT. I samband med 
detta vill vi också undersöka några faktorer som vi tror kan påverka denna eventuella 
förändring. Det sekundära syftet är att ta reda på vad bibliotekarierna tar hänsyn till när 
de köper in nya referensverk samt att undersöka vilka referensverk som används mest 
av bibliotekarierna. 
 
 
1.4 Frågeställningar 
 
Vår övergripande frågeställning är: 
 
Har bibliotekariernas användning av tryckta referensverk påverkats av Internet 
och andra elektroniska källor? I så fall hur? 
 
Denna frågeställning har brutits ner i följande frågor: 
 

− Påverkas bibliotekariernas användning av tryckta och elektroniska referensverk 
av bibliotekets storlek? I så fall på vilket sätt? 

 
− Har bibliotekariernas kön, ålder och tjänstgöringstid någon betydelse för vilket 

format (tryckt eller elektroniskt) de väljer att använda? I så fall på vilket sätt? 
 

− Vilken faktor prioriterar biblioteken mest av innehå ll, kostnad, upphov och 
format när de ska förvärva referensverk? 

 
− Vilka tryckta respektive elektroniska referensverk använder bibliotekarierna i 

störst utsträckning? 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har i vår uppsats medvetet valt att bortse från kvalitetsaspekten då vi anser att det 
inte finns utrymme för det. Dock menar vi inte att det är oviktigt, tvärtom. 
Kvalitetsundersökningar inom referensarbete är mycket viktigt, men det är inte det enda 
som behöver undersökas. Vi har heller inte undersökt huruvida bibliotekarierna väljer 
att använda ett tryckt eller elektronisk referensverk vid en viss typ av fråga, till exempel 
korta faktafrågor. En sådan kategorisering av frågor är visserligen en mycket intressant 
aspekt, men vi anser att den är ett eget uppsatsämne och går utanför denna uppsats 
ramar. 
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1.6 Tongivande forskare inom referensarbete 
 
Det finns mycket skrivet inom referensarbete, men tyvärr finns inte särskilt mycket 
svensk litteratur. Överlag finns det inte särskilt mycket skrivet om just vårt ämne, 
mycket få jämförelser – om några alls – har gjorts mellan tryckta och elektroniska 
referensverk. Inte heller finns det särskilt mycket litteratur som diskuterar 
bibliotekariers kön, ålder och tjänstgöringstid på ett sådant sätt att det är relevant för vår 
uppsats. Det har givetvis gjort det svårt för oss att hitta relevant litteratur. Vi har därför 
utgått från den befintliga litteraturen som dock är mer allmän. Av de mer tongivande 
forskarna har vi främst använt oss av följande: 
 

• William A. Katz som är professor vid The School of information science and 
policy, State university of New York. Han är bland annat redaktör för 
tidsskriften The reference librarian och The acquisitions librarian. Han har 
skrivit ett antal böcker inom ämnet bland annat Introduction to reference work 
som 2002 kom ut i sin åttonde upplaga. 

• James Rettig som är bibliotekarie vid University of Richmond. Han har skrivit 
mycket om olika frågor inom referensarbete och varit redaktör för Distinguished 
classics in reference publishing, för vilken han även mottagit pris av American 
Library Association (ALA). 

• Linda C. Smith som arbetar vid Graduate school of library and information 
science vid University of Illinois. Hon undervisar bland annat i referens- och 
informationsarbete. Hon har bland annat blivit publicerad i Journal of the 
American Society for Information Science. Tillsammans med Richard E. Bopp 
är hon redaktör för Reference and information services: An introduction som 
2001 kom i sin andra upplaga. 

 
Av svenska namn har vi använt oss främst av Anna-Lena Höglund som fram till 2001 
var länsbibliotekarie i Östergötland. 1997 genomförde hon en kvalitetsundersökning på 
svenska bibliotek och från den rapporten - Äntligen en riktig fråga – undersökning av 
referensverksamheten vid sex huvudbibliotek i Östergötland - har vi hämtat mycket 
information. 
  
 
1.7 Definitioner  
 
Det finns många definitioner av vad referensarbete är, men innebörden är i stort sett den 
samma – att assistera användarna i deras informationssökning. Encyclopedia of Library 
and Information Science (ELIS) skriver att referensarbete oftast definieras som ”direct, 
personal assistance to readers seeking information” (Reference service and libraries: 
1978, s. 210). Charles A. Bunge menar att referensarbete innebär att användaren får 
personlig hjälp med att hitta information samt hjälp att komma över de barriärer som 
finns mellan dem och informationen (1999a, s. 14). I Sverige har följande definition 
gjorts av SAB: s kommitté för refe rens- och informationsarbete: 
 

Referensarbete är den del av biblioteksarbetet som syftar till att ge 
biblioteksnyttjarna hjälp att använda bibliotekets samlingar av böcker och 
andra medier eller hänvisa till andra informationsvägar. (2000, s. 12) 
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Lillemor Widgren har en mer precis definition. Hon menar att referensarbetet består av 
att svara på användarnas frågor, att bibliografiskt belägga titlar samt att vägleda 
användarna vid deras val av litteratur för ”förströelseläsning” (1977, s. 14f). Den 
definition vi tycker sammanfattar referensarbete bäst kommer från Nordiskt lexikon för 
bokväsen. Jämfört med andra definitioner beskriver den referensarbetet mer 
uttömmande och ingående:  

 
Betegnelse for den Del af Biblioteksarbejdet, der gaar ud paa at yde 
Biblioteksbenytterne en kyndig Hjælp til at benytte Bibliotekets 
bibliografiske Apparat, dets Kataloger og dets Samlinger. Referencearbejdet 
spænder meget vidt, fra Fremskaffelse af ganske enkle Oplysninger, der kan 
findes i Opslagsværker og Haandbøger, til Udarbejdelsen af Litteraturlister, 
almindelig Biblioteksvejledning for Laanere og til speciell Vejledning for 
Forskare. ( Referencearbejde: 1962, s. 258) 

 
Trots att detta är en mycket bra definition av referensarbete saknas en viktig del. Den tar 
inte upp något som säger att referensarbete också innefattar att hänvisa till källor som 
finns utanför biblioteket.  
 
I vår uppsats återkommer ständigt begreppet referensverk. En tvådelad definition av 
referensverk ges i The ALA Glossary of library and information science:  
 

1. A book designed by the arrangement and treatment of its subject matter to 
be consulted for definite items of information rather than to be read 
consecutively. 2. A book whose use is restricted to the library building. 
(Reference book: 1983, s. 188) 

 
Denna definition stämmer dock inte helt överens med vad vi menar med referensverk, 
eftersom den bara innefattar de tryckta referensverken. En mer passande definition är 
istället den av en referenskälla: 

 
Any source used to obtain authoritative information in a reference 
transaction. Reference sources include printed materials, audiovisual 
materials, machine-readable databases, library bibliographic records, other 
libraries and institutions, and persons both inside and outside the library. 
(Reference source: The ALA Glossary of library and information science 
1983, s. 189) 
 

Denna definition tar dock inte upp något om Internet och webben som också används i 
referensarbetet. Det gör däremot den definition som finns i Harrod´s Librarians´ 
Glossary and reference book: 

 
Any material, published work, database, web site, etc. which is used to obtain 
authoritative information. (Reference source: 2000, s. 618) 

 
Med tryckta referensverk menar vi de referensverk som är publicerade i form av tryckta 
traditionella böcker och med elektroniska menar vi cd-rom och de onlinetjänster som 
finns tillgängliga via till exempel Internet. Till de elektroniska källorna räknas 
egentligen den automatiserade bibliotekskatalogen – OPAC – här har vi dock valt att 
inte ha med den eftersom den har blivit ett alltför självklart verktyg för både användare 
och bibliotekarier. När det i uppsatsen enbart står referensverk menas alla typer av dem 
– såväl tryckta som elektroniska. Även när vi skriver format menar vi både tryckt och 
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elektroniskt om inget annat anges. I uppsatsen används dessutom begreppen 
referensverk och källor synonymt. 
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2. Referensarbete  
 
För att förstå betydelsen av referensverken är det viktigt att man först vet vad 
referensarbete är och vilket arbete en referensbibliotekarie gör. Därför redogör vi i 
följande kapitel för referensarbetets uppkomst och utveckling. Vi förklarar också vad 
det är som skiljer referensarbetet från övriga bibliotekssysslor samt försöker ge en bild 
av hur referensbibliotekariens arbete har förändrats genom åren. Sist i kapitlet 
presenterar vi vad som har skrivits om referensarbete på svenska folkbibliotek.  
 
 
2.1 Referensarbetets uppkomst och utveckling 
 
Referensarbetet uppstod i USA under 1800-talets senare hälft då fler och fler lärde sig 
att läsa och fick möjlighet att utbilda sig. Det ledde till att biblioteken fick en mer 
central roll i samhället och behovet av skicklig personal som kunde hjälpa användarna i 
biblioteket ökade. Dessa bibliotekarier kom senare att kallas för referensbibliotekarier. 
(Moore 1996, s. 3f) Framtill mitten av 1800-talet var det i stort sett nästan bara belästa 
män som använde sig av biblioteket och då bara när deras egna boksamlingar inte gav 
dem den information de sökte. De hade stor kunskap om böcker och författare inom de 
områden som de var intresserade av och behövde därför ingen hjälp av bibliotekarierna. 
Men allt eftersom bibliotekens bokbestånd växte blev det dock svårare för dem att hitta. 
Samtidigt kom det nya användargrupper som helt saknade kunskaper i hur biblioteket 
fungerade och var uppbyggt. Detta väckte ett behov av referensbibliotekarier. (Grogan 
1992, s. 23f) Den förste att beskriva och att se detta behov var Samuel Green. I sin 
artikel Personal relations between librarians and readers från 1876 skriver han att 
användarna saknade kunskap om hur man använde katalogen och inte visste hur de 
skulle finna den information de behövde. Därför ansåg han att bibliotekspersonalen 
skulle hjälpa dem med detta. (1876, s. 77f) 
 
Widgren skriver att det i Sverige dröjde till 1909 innan begreppet referensarbete 
introducerades (1977, s. 13f). Det gjordes av Valfrid Palmgren i skriften Bibliotek och 
folkuppfostran som hon skrev efter sin studieresa till bibliotek i USA. Där skrev hon 
bland annat om de skillnader som fanns mellan de amerikanska och de europeiska 
biblioteks referensavdelningar:  
 

Hvad som egentligen skiljer de amerikanska referensavdelningarna från 
dylika i andra länder, är det arbete, som fordras och utföres af de i dessa 
afdelningar tjänstgörande bibliotekarierna. Det är icke nog med, att dessa 
(ofta kvinnliga) tjänstemän äro fullt hemmastadda med den i deras 
afdelning af biblioteket befintliga referenslitteraturen, så att de angående 
densamma kunna gifva alla de upplysningar och råd, som begäras. En 
referensbiblio tekarie i Amerika föreföll mig att själf vara en lefvande 
encyklopedi, som alltid sökte skaffa upplysning, ingående och 
omfatttande, om allt, hvarom en biblioteksbesökare kunde finna på att 
fråga. Referensbibliotekarierna stå allmänheten till tjänst med råd och dåd 
på alla sätt, de uppgöra fullständiga studieplaner i hvilket som helst ämne, 
som en biblioteksbesökare önskar studera; de gifva uttömmande 
litteraturförteckningar angående än en, än en annan fråga, som för någon 
bibliotekskund är af intresse; de besvarar frågor om allt upptänkligt, 
hvarpå biblioteket genom sin boksamling kan gifva svar. (1909, s. 93) 
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Patricia J. M. Rodkewich och JoAnn DeVries skriver att det under de första 60 åren av 
1900-talet egentligen inte hände särskilt mycket inom referensarbetet. Bibliotekarierna 
var nöjda med att bygga upp och vårda sina boksamlingar och med att hjälpa användarna 
att hitta i dem. Men på 70-talet blev datorer ett allt mer vanligt redskap för att organisera 
bibliotekens samlingar. De första online-databaserna kom och ersatte de tryckta indexen, 
vilket gjorde att sökningarna blev enklare och effektivare. Fler och bättre hjälpmedel för 
referensbibliotekariernas arbete utvecklades nu och Rodkewich och DeVries kallar 
perioden 1960-1990 för de gyllene åren. (2001, s. 114f) Ett av hjälpmedlen som 
utvecklades under denna period var cd-romtekniken. På en liten skiva fick man plats 
med en enorm mängd information och detta accepterades snabbt av biblioteken. 
Tekniken medförde dock en stor förändring; den var så enkel att använda att användarna 
själva kunde söka information utan någon större hjälp av bibliotekarierna. Tidigare hade 
all sökning utförts av särskilt utbildade bibliotekarier eftersom söktekniken var så 
komplicerad. När sedan Internet och webben utvecklades på 90-talet kom referensarbetet 
att förändras ytterligare, eftersom de nya verktygen var än mer användarvänliga. (Straw 
2001, s. 6ff) Katz sammanfattar de senaste decenniernas förändringar i tre punkter. För 
det första har biblioteken fått tillgång till många olika elektroniska referensverk. För det 
andra har biblioteken inte bara tillgång till den egna samlingen utan till i stort sett all 
publicerad information. För det tredje är dagens informationsflöde så stort att 
bibliotekarierna har blivit professionella informationsförmedlare, eftersom användaren 
inte längre klarar av att själv sortera ut den relevanta informationen från den irrelevanta. 
(1997, s. xv) 
 
 
2.2 Referensprocessen 
 
Referensarbetet skiljer sig från andra bibliotekssysslor genom den höga graden av 
personlig kontakt med dels användare, dels övrig bibliotekspersonal. Bunge ser tre 
aspekter av referensarbetet: 
 

• Informationsservice: finna den information användaren vill ha eller att hjälpa 
användaren att hitta den. 

• Biblioteksundervisning: lära användaren att själv finna och använda bibliotekets 
resurser. 

• Guidning: hjälpa användaren att välja biblioteksmaterial som passar deras 
informationsbehov etc. (1999b, s. 185) 

 
Av dessa har vi i denna magisteruppsats inriktat oss på den aspekt som han kallar för 
informationsservice. Att hjälpa användaren att hitta information är en process som enligt 
Katz består av följande grundläggande element: 
 
1. Information: finns i många format till exempel som en tryckt bok, tidning, eller som 

en elektronisk databas. Det finns ofta för mycket eller för lite information och den 
kan vara svår att hitta och än svårare att tolka. 

 
2. Användaren: den som ställer en mer eller mindre tydligt formulerad fråga till 

bibliotekarien 
 
3. Referensbibliotekarien: nyckelpersonen som ska tolka frågan, hitta rätt källa och 

tillsammans med användaren avgöra om svaret är tillfredsställande. 
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Referensbibliotekarien ska också vid förfrågan kunna instruera användaren i hur 
man hittar information i såväl en elektronisk som tryckt källa. (1997, s. 10) 

 
Katz beskrivning är enkel och sammanfattande, men han säger också att den inte är 
definitiv. Processen förändras i takt med informationsteknologins utveckling, men dess 
syfte förändras aldrig – att finna svaren. (ibid.) 
 
 
2.3 Referensbibliotekariens roll 
 

Reference librarians used to be farmers, tending the field of information to 
provide for their users’ predictable needs. Now reference librarians are 
hunters, going out and tracking information as needed, choosing their 
weapons according to the circumstances. (Thomsen 1999, s. 41) 

 
Från allra första början fick inte användarna någon direkt hjälp av bibliotekarierna när 
de besökte biblioteket. Samuel Green var som sagt en av de första som 
uppmärksammade att användarna var i behov av hjälp på biblioteket. Han var också 
först med att anställa en referensbibliotekarie. Det gjorde han vid Worcester public 
library i Massachussets 1876, men det var först på 1900-talet som bibliotekarierna mer 
allmänt började uppmärksamma att det behövdes någon som hjälpte användarna i 
biblioteket. (Katz enl. Archer & Cast 1999, s. 40) 
 
Det arbete som referensbibliotekarierna utför har genomgått stora förändringar under de 
senaste decennierna. Förändringarna består i att de traditionella verktyg som 
referensbibliotekarierna har arbetat med i många år nu finns och produceras i nya 
format, till exempel som cd-rom, databaser eller online-kataloger. För referensbiblio-
tekarierna har detta inte bara betytt att de måste lära sig behärska den nya tekniken utan 
också att de har fått fler alternativ och möjligheter. (Moore 1996, s. 4) Det räcker inte 
längre att bibliotekarierna enbart har kännedom om beståndet som finns i hyllorna på 
det egna biblioteket. Idag måste de också behärska Internet och de andra elektroniska 
källorna. Dagens bibliotekarier måste bland annat kunna skriva in på dator, utföra 
booleska sökningar, sköta kopieringsapparaten, skriva html och sköta AV-utrustning. 
(Tyckoson 1997, s. 9)  
 
James Rettig skriver att bibliotekarier som utbildades innan användningen av de 
elektroniska källorna blev så utbredd som den är idag, har svårare att ta till sig den nya 
tekniken. Å andra sidan tenderar nyutbildade bibliotekarier att bara förlita sig på de 
elektroniska källorna och glömma bort de tryckta referensverken. Han säger dock att 
detta troligen kommer att förändras med tiden. (1999, s. 97) Thórsteinsdóttir och 
Hultgren kom i sin undersökning fram till att personalens medelålder på de svenska 
biblioteken är hög till följd av anställningsstopp. Därför har man inte kunnat anställa 
personal som besitter kunskap om den nya tekniken och de nya källorna. De skriver 
vidare att personalen inte fått tillräckligt bra utbildning i att använda Internet och 
framför allt inte fått tid att träna. (1999, s. 72f) 
 
Gårdagens referensbibliotekarier var ofta rädda att användaren inte fick tillräckligt med 
information och gav därför ibland för mycket. Det var då upp till användaren att själv 
sortera ut det som han/hon ansåg relevant. Idag är detta omöjligt på grund av det enorma 
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informationsflödet. Användaren skulle troligtvis drunkna i den stora mängden 
information. (Katz 2002b, s. 26) 
 
Enligt Rockman och Watstein finns det särskilda egenskaper som referensbibliotekarier 
bör ha. De ska bland annat vara intellektuellt nyfikna, förtrogna med att använda 
teknologin, flexibla och ha lätt för att anpassa sig till förändringar. (1999, s. 53) 
Johannah Sherrer menar att bra referensbibliotekarier idag bör vara: pålitliga, kreativa, 
ärliga och ha ett gott minne (1996, s. 16). 
 
 
2.4 Referensarbete i Sverige 
 
I Sverige – jämfört med till exempel USA – har referensarbete diskuterats och 
debatterats förhållandevis lite. Det finns inte mycket skrivet, den enda egentliga boken 
om referensarbete är Widgrens Referensarbete som utkom 1977. Widgren beskriver alla 
delar av referensarbetet och även om boken har några år på nacken och författaren inte 
exakt kunde veta hur framtiden skulle se ut, är många delar fortfarande relevanta 
eftersom det primära målet med referensarbete är och förblir detsamma – att finna 
svaren, vilket hon också konstaterar: 
 

Även om en dag skulle komma, då allt vetande och all världens 
katalogmaterial fanns lagrat i databaser, så förändrar inga datorer – lika lite 
som några bibliografier eller index – själva innebörden av referensarbete. 
Start (en fråga eller en beställning) och mål (att få fram ett svar eller önskat 
material) är desamma antingen informations- och litteratursökning sker 
maskinellt eller manuellt. (1977, s. 60) 

 
1978 gjorde Statistiska centralbyrån (SCB) ett försök att mäta referensverksamheten på 
de svenska folkbiblioteken. Man drabbades dock av ett mycket stort bortfall vilket 
gjorde att man inte kunde generalisera resultatet. En av slutsatserna man kunde dra efter 
undersökningen var att de flesta frågorna i referensdisken rörde användarvägledning. 
(Folkbibliotek i tal och tankar 1982, s. 235) 1982 utkom rapporten Folkbibliotekens 
informationsuppgifter – rapport från en arbetsgrupp inom Folkbiblioteksutredningen 
där man beskriver hur folkbibliotekens informationsuppgifter såg ut då samt hur dessa 
kunde förbättras.  
 
Det är först under de senaste tio åren som referensarbetet fått mer uppmärksamhet. 
Under 90-talet kom två rapporter: Det här var svårt – referenstjänstens kvalitet vid 
folkbiblioteken av Britta-Lena Jansson på uppdrag av Statens Kulturråd från 1996 samt 
Äntligen en riktig fråga – undersökning av referensverksamheten vid sex huvudbibliotek 
i Östergötland av Anna-Lena Höglund från 1997. Dessa två undersökningar gav inte 
den positiva bilden av referensarbetet man hade hoppats på. Jansson gjorde en dold 
undersökning där hon besökte femtio folkbibliotek och ställde sex referensfrågor. Detta 
gjorde hon för att studera kvaliteten på referenstjänsten och för att kunna ge en så sann 
bild av den som möjligt. Janssons rapport ledde till en debatt i Biblioteksbladet (BBL) 
under sommaren 19961 om hur man ska utvärdera referensarbetet. Höglund gjorde i sin 
tur en öppen undersökning av referensverksamheten där två av syftena var att se vilka 
metoder bibliotekarierna använde för att finna svaren och hur referensbeståndet 
utnyttjades. Hon skriver bland annat att det är sällan biblioteken har formulerade 
                                                 
1 Biblioteksbladet 1996. Nr. 6-7, 8, 9. 
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riktlinjer för hur referensarbetet ska bedrivas, vilket medför att bibliotekarierna själva 
ansvarar för de frågor som ställs till dem. (1997, s. 3)  
 
Gudrún Thórsteinsdóttir och Frances Hultgren publicerade i Svensk Biblioteksforskning 
1999 artikeln Referensservice: villkor och förändring där de bland annat undersökt hur 
informationsteknologin påverkar referensservicen. Den är skriven inom projektet 
Bibliotek i förändring som pågår vid Institutionen Biblioteks- och 
Informationsvetenskap. Vi har valt att presentera resultatet av denna artikel mer 
ingående, eftersom den ligger nära vår egen undersökning. Syftet med artikeln var att 
belysa vissa delar av referensarbetet på folkbiblioteken. Detta har gjorts dels med en 
litteraturgenomgång, dels med en empirisk undersökning där författarna har studerat om 
och hur informationstekniken har förändrat referensservicen. Tyngdpunkten i deras 
undersökning ligger på tolv intervjuer med bibliotekarier på fem folkbibliotek som 
genomfördes våren 1998. Bibliotekarierna var alla verksamma i informationsdisken i 
större eller mindre utsträckning.  Utöver dessa använde Thórsteinsdóttir och Hultgren 
sig också av tjugofyra intervjuer genomförda på sju folkbibliotek hösten 1996. Dessa 
informanter var kulturchefer, bibliotekschefer, bibliotekarier och assistenter. 
Författarna, har även använt sig av en enkätundersökning som utfördes 1996 på femton 
folkbibliotek varav fjorton huvudbibliotek och en filial. Författarna hade två 
frågeställningar till sitt empiriska material:  
 
1. Har resultaten från de svenska undersökningarna om referensarbete utnyttjats som 

underlag för debatt, utvecklingsarbete eller egna förändringsprojekt på biblioteket? 
Om ja, på vilket sätt? 

 
2. I vilken grad har den nya informationstekniken förändrat referensbibliotekariernas 

arbetssätt och informationsservicen på biblioteken under de allra senaste åren? 
(1999, s. 46) 

 
Det är främst den senare frågeställningen som vi kommer att fördjupa oss i. 
Thórsteinsdóttir och Hultgren skiljer mellan informationsteknik och webben. De kom 
fram till att biblioteksvärlden var mer positiv till informationstekniken än vad de var till 
webben. Informationstekniken effektiviserade arbetet på många sätt och tjänster som e-
post, diskussionslistor och ämnesgrupper underlättade mycket. Åsikterna om Internet 
som informationskälla var dock mest negativa. Exempel på kritik var att det tog lång tid 
att söka, webbsidor hade kort livslängd, det fanns ingen central indexering samt att 
encyklopedier och referensverk på Internet oftast var gamla. Den empiriska 
undersökningen visade på en tveksamhet bland bibliotekarierna om huruvida Internet 
var ett bra referensverktyg. Många tyckte att Internet verkade lovande, men att det rent 
praktiskt inte fungerade full ut. Främst till följd av att tekniken ofta krånglade och att 
det gick långsamt att söka. En annan faktor som orsakade osäkerhet är att 
bibliotekarierna saknade teknisk kompetens och att det har varit svårt att rekrytera 
kunnig personal.  
 
Undersökningen visade också en positiv bild av Internet. Många bibliotekarier såg 
Internet som ett komplement till de tryckta referenssamlingarna. Några bibliotekarier 
påpekade att viss referenslitteratur va r dyr i förhållande till hur lite den användes. 
Thórsteinsdótter och Hultgren skriver att bibliotekarierna istället försökte ”att gå ifrån 
principen att ha referensböcker ’ifall någon behöver’ till att komma åt informationen på 
elektronisk väg ’när den behövs’” (1999, s. 76). Bibliotekarierna ansåg också att 
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möjligheten att få tag i aktuell information samt att möjligheten att hitta information om 
”udda företeelser” var positiv. Även om det generellt fanns en positiv attityd till 
elektroniken, så ansågs de tryckta källorna fo rtfarande som mest tillförlitliga. Dock 
fanns det en stor förhoppning om Internets möjligheter i framtiden genom förbättrad 
teknik och personalens kompetensutveckling. Som det var då kände en del 
bibliotekarier att de inte dög, eftersom många användare behärskade tekniken bättre än 
de. 
 
Vad gäller användningen av cd-romtekniken visade Thórsteinsdóttirs och Hultgrens 
resultat att den mest användes av användarna. Referensbibliotekariernas uppgifter var 
istället att instruera användarna i hur man använde denna teknik samt att hjälpa till när 
datorn krånglade. Det visade sig också att flera bibliotekarier trodde att cd-romtekniken 
var på väg att försvinna från biblioteken.   
 
Utöver dessa böcker och rapporter har det även skrivits ett antal magisteruppsatser i 
ämnet vid landets biblioteksutbildningar till exempel: Referensverksamheten och 
referensbeståndens användning på två folkbibliotek – Linköping och Norrköping (1997) 
av Elisabeth Axelsson; Referensarbete – är det svårt? Sju folkbibliotekariers röster 
(1997) av Hanna Falk och Katarina Halling, WWW som referensverktyg – en 
undersökning på tolv folkbibliotek i Västra Götalands och Hallands län (1999) av Sofia 
Calmborg Täreby och Ulrika Wingård och Kvalitet inom referensarbete: intervju med 
bibliotekarier och biblioteksbesökare (1998) av Ellinor Bergfasth och Åsa Brolund. 
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3. Referensverk  
 
I det här kapitlet tar vi upp det mesta om referensverk, som ju är det centrala i 
uppsatsen. Det är viktigt att förstå de skillnader som finns dem emellan samt vilka 
möjligheter de har. Först kommer ett allmänt avsnitt som följs av vilka olika kategorier 
som finns och hur man bygger upp ett referensbestånd. Därefter skriver vi om förvärv 
av referensverk. Sedan följer underkapitel om tryckta respektive elektroniska källor. Sist 
i kapitlet gör vi en jämförelse mellan de tryckta och de elektroniska referensverken. 
 
 
3.1 Allmänt om referensverk 
 
För cirka tjugo år sedan var begreppet referensverk synonymt med tryckta referensverk. 
Idag finns många av referensverken både i tryckt och i elektronisk form och en vanlig 
åsikt bland både forskare och allmänhet är att de elektroniska referensverken snart 
kommer att ta över helt. Dock går få av dem längre tillbaka än tidigt åttiotal och därför 
spelar de tryckta fortfarande en viktig roll. (Katz 2002a, s. 4) Det som främst skiljer 
elektronisk information från tryckta böcker är att den elektroniska har obegränsat och 
ständigt växande lagringsutrymme samt att det finns möjlighet att ur den ofantliga 
mängden information snabbt sortera ut det som är relevant (Katz 1997, s. 33). Ett 
problem kan dock vara information overload det vill säga att man får alldeles för 
mycket information (Katz 2002b, s. 26). 
 
Vad är det då som avgör om bibliotekarierna väljer ett tryckt eller elektroniskt 
referensverk? Katz menar att valet beror på flera faktorer. Först och främst måste 
bibliotekarierna ha tillgång till datorer för att kunna göra ett val. Om det sedan inte finns 
några hinder för en elektronisk sökning, till exempel kostnad, är detta ett effektivt sätt 
att hitta den information man söker. Undantag är när man vill ha äldre material som 
oftast bara finns i tryckt form eller när man behöver ett index och inge t sådant erbjuds. 
(1992a, s. 89) Michael Adams menar att valet av referensverk först och främst beror på 
frågans natur, bibliotekets bestånd och hur lätt man kan hitta informationen elektroniskt. 
Om en användare till exempel vill ha en aktuell karta över länderna på Balkan kan det 
vara svårt att hitta det i ett tryckt referensverk såvida det inte är nypublicerat. En annan 
faktor att ta hänsyn till är om användaren vill ha en kopia. Vilka möjligheter har 
biblioteken till kopiering eller utskrift? Ett annat exempel är biografisk information. 
Söker man information om Carl von Linné är det inga problem att hitta det i ett tryckt 
referensverk. Vill man däremot ha information om Per Gessle hittar man detta mest 
sannolikt på webben. (Adams 2001, s. 92f)   
 
 
3.2 Kategorier av referensverk 
 
Det finns många olika referensverk och de kan delas in i olika kategorier. Vi har valt att 
använda oss av den indelning som finns i Reference and information services: an 
introduction av Richard E. Bopp och Linda C. Smith. De har tillägnat varje kategori ett 
eget kapitel där de beskrivs utförligt av olika författare. Vi redovisar här kort deras 
indelning och kommentarer: 
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Adresskalender (Directories) 
I dessa källor kan man få reda på bland annat adresser och information om såväl 
privatpersoner som organisationer och företag. De är systematiska och vanligen 
alfabetiskt uppställda inom varje avdelning och finns inom alla områden. (Miller 1995, 
s. 315) Exempel: Sveriges handelskalender, Posthandboken och Telefonkatalogen. 
 
Almanackor, årsböcker och handböcker 
Almanackor, årsböcker och handböcker innehåller fakta om bland annat aktuella och 
historiska händelser, länder och regeringar, statistik samt organisationer, personer och 
ting. Dessa referensverk sammanfattar mycket fakta på relativt litet utrymme och är 
enkla att använda. (Stenstrom & Wolf 1995, s. 344) Exempel: När var hur, Guinness 
Rekordbok och Svenska Dagbladets årsbok. 
 
Biografiska källor 
Detta är den mest naturliga källan att vända sig till när man söker information om en 
person som är mer eller mindre berömd. Här kan man till exempel få reda på var en 
person är född och dennes karriär. Fakta kan återges antingen i korta notiser eller längre 
artiklar. (Bopp 1995, s. 367) Exempel: Svenskt biografiskt lexikon, Svenska män och 
kvinnor och Vem är det? 
 
Ordböcker 
I dessa böcker finner man det mesta om ett ord till exempel hur det stavas och 
definieras. De är oftast alfabetiskt uppställda. Ordböcker kan vara antingen deskriptiva, 
det vill säga att de beskriver hur språket faktiskt används eller språknormerande, det vill 
säga att de förklarar hur språket borde användas. (Fairchild 1995, s. 404) Exempel: 
”SAOB”, Svensk etymologisk ordbok och SAOL.  
 
Encyklopedier 
De referensverk som används mest är encyklopedier. De innehåller både långa och korta 
artiklar. Encyklopedier kan vara antingen ämnesspecifika eller mer generella och är 
vanligtvis alfabetiskt uppställda. (Jacobson 1995, s. 433f) Exempel: National-
encyklopedin och Natur och Kulturs psykologilexikon. 
 
Geografiska källor  
Bland de geografiska källorna märks framförallt kartor, atlaser, förteckningar över orter 
och resehandböcker. I dessa hittar man geografiska orter, beskrivningar och intryck av 
platser över hela världen. Förutom att man hittar kartor över länder kan man också hitta 
kartor över till exempel länders historiska utveckling. (Cobb 1995, s. 469f) Exempel: 
Bonniers stora världsatlas. 
 
Bibliografiska källor och bibliotekskataloger 
En bibliografi är en förteckning över dokument och kan användas till att belägga och 
verifiera titlar. Det som skiljer bibliografier från andra referensverken är att de endast 
ger bibliografiska uppgifter, till exempel vilka böcker August Strindberg författade eller 
vilka böcker som inom en viss period utgivits om svenskt lantbruk Man skiljer mellan 
bibliografisk tillgång (bibliografi) och fysisk tillgång (katalog). I det första får man reda 
på vilka dokument som finns och i det andra var de finns. (Bates Penka & Landis 1995, 
s. 491f) Exempel: Svensk Bokförteckning och Utländska nyförvärv. 
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Offentliga dokument och statistiska källor  
Med offentliga dokument menas de officiella publikationer som ges ut på order av eller 
trycks av regeringen, riksdag eller statliga myndigheter. De offentliga dokumenten är 
auktoritära, omfattande, billiga och oftast lätta att förvärva. De kan innehålla till 
exempel utredningar och statistiska uppgifter. (Bekiares & Mallory 1995, s. 556f) 
Exempel: riksdagsprotokoll, SFS och Kulturstatistik utgiven av SCB. 
 
 
3.3 Uppbyggnad av referensbeståndet 
 
Höglund skriver i sin undersökning av referensverksamheten vid sex biblioteket i 
Östergötland, att folkbibliotekens referensbestånd ofta är stora och har byggts upp under 
lång tid. Många referensverk har setts som självklara i beståndet eftersom de i 
bibliotekarieutbildningen betraktats som standardverk. (1997, s. 4) Det har dock visat 
sig att flertalet av dem inte används i någon större utsträckning. Hennes undersökning 
visade att bara 1 % av referensverken användes. (ibid., s. 90) Det var framförallt 
allmänna encyklopedier och ordböcker som nyttjades (ibid., s. 119). Höglund skriver 
vidare att biblioteksvärlden inte har tillräcklig kunskap och saknar underlag för att 
bygga upp tillfredsställande referensbestånd (ibid., s. 5). Undersökningen visade också 
att hanteringen av referensbestånden är bristfällig. Höglund menar att referensbestånden 
är alldeles för stora och inte stämmer överens med användarnas behov. Ett skäl till detta, 
säger hon, beror på att bibliotekarierna under sin utbildning fått lära sig att ett bibliotek 
ska ha ett ”stort och mångsidigt” bestånd. Den nästan obefintliga användningen av 
referensböckerna leder också till att bibliotekarierna inte lär känna dem och de känner 
sig därför osäkra vid nya inköp. (ibid., s. 119)   
 
Alla bibliotek har en större eller mindre referenssamling som idag inte enbart består av 
tryckta böcker. Flera av referensverken finns i många olika format vilket skapar ett 
dilemma för bibliotekarierna. Varje format har sina för- och nackdelar som de noga 
måste jämföra innan de väljer vilket de ska köpa in. De måste även ta ställning till om 
de ska köpa verket i ett eller i flera format. Det finns många faktorer som avgör vilket 
format man väljer: kostnad, i vilken utsträckning verket kommer att användas samt 
potentiella användare. Andra ställningstaganden man måste göra är huruvida man ska 
köpa in nypublicerade titlar; vilka avtal man eventuellt ska sluta med online-
distributörer eller om man ska skaffa cd-rom eller skapa en lokal databas; ska man köpa 
nya upplagor av titlar man redan har i samlingen; ska man fortsätta köpa serier till 
exempel index. För att effektivt kunna underhålla och utveckla en referenssamling 
behövs en skriven policy. En sådan underlättar när man ska fatta beslut om till exempel 
gallring och inköp. (Smith 1995a, s. 294f) Katz säger att många bibliotek saknar 
policydokument. Detta kan ha flera anledningar bland annat att det tar tid och kostar 
mycket pengar, något som de flesta bibliotek ofta inte kan offra. Han menar också att 
även om det fanns en policy så skulle den inte användas i någon stor utsträckning. 
(2002b, s. 186) Höglund skriver att inte heller svenska bibliotek har någon policy för 
hur referenssamlingar ska skötas. Det finns visserligen ämnesbevakare på en del större 
bibliotek, men de saknar skrivna riktlinjer för sitt arbete. (1997, s. 119) 
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3.3.1 Förvärv av referensverk 
 
Det har länge funnits kriterier för vad man ska tänka på när man väljer vilka 
referensverk som ska ingå i bibliotekets samling. Dessa kriterier var naturligtvis från 
början endast menade att appliceras på de tryckta referensverken, men i takt med att 
biblioteken fick tillgång till elektroniska resurser blev man tvungen att bredda dessa 
kriterier. Kriterierna har formulerats på många olika sätt, men grunden är i stort sett den 
samma. Vi har i huvudsak valt att utgå från Lou Ann Stewart´s kriterier eftersom hon 
även tar upp de elektroniska källorna. Hennes kriterier är:  
 
Innehåll 
Här behöver man framförallt se till vad referensverket omfattar, tänkt målgrupp, 
tillförlitlighet och noggrannhet. Det absolut bästa sättet att bilda sig en uppfattning om 
tryckta referensverk är att bläddra i dem. Widgren säger att en bra hjälp är att studera 
innehållsförteckning och register. Förklaras förkortningar? Finns det 
litteraturförteckning och källhänvisningar? Finns det illustrationer, kartor etc.? (1977, s. 
63ff) När det gäller elektroniska databaser är detta betydligt svårare eftersom man inte 
kan få samma överblick. Många bibliotekarier väljer därför att låna och prova 
produkterna under en kortare period. Det finns många faktorer att ta hänsyn till vad 
gäller elektroniska källor, till exempel gränssnitt, användarvänlighet, återvinnings-
kapacitet, sökspråk och återvinningstid. Andra mycket viktiga faktorer är 
informationens aktualitet och givetvis även här tillförlitlighet.  
 
Upphov 
Upphovet är enligt Stewart ett av de viktigaste kriterierna. Vad gäller tryckta 
referensverk bör man granska författarnas, illustratörernas, redaktörernas och utgivarnas 
rykte. I den elektroniska miljön finns det desto fler inblandade, till exempel den som har 
skapat sökmjukvaran och den som har formgivit databasen. Vissa elektroniska källor 
har redan ett etablerat rykte, de är till exempel producerades av akademiska institutioner 
och kan därför anses som tillförlitliga. Andra faktorer att ta hänsyn till är huruvida man 
erbjuds någon teknisk support och databasvärdens stabilitet på marknaden. Kan man lita 
på att värden finns kvar nästa år?      
 
Kostnad 
De elektroniska referensverken är i många fall dyrare än de tryckta eftersom det även 
tillkommer fler kostnader utöver själva verket. Har biblioteket rätt teknisk utrustning till 
exempel hård- och mjukvara? Har man tillräckligt med datorer? Vilka 
uppkopplingsmöjligheter finns? Här finns givetvis risken med att utrustningen snabbt 
blir omodern. Man måste också ta hänsyn till antalet användare etc. för att kunna sluta 
rätt licensavtal. Detta är kostnader som man inte behöver räkna med när man köper in 
tryckta referensverk. 
 
Format 
För tryckta referensverk behöver man bland annat tänka på hur texten är organiserad, 
kvaliteten på illustrationerna, finns det index och bibliografi etc. De elektroniska 
källorna har desto fler format. En databas kan finnas tillgänglig både online och via cd-
rom och kan erbjuda en eller flera sökmöjligheter till exempel abstract, fulltext och 
referenser. (Stewart 2000, s. 83ff) 
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De elektroniska källorna är betydligt mer komplexa än de tryckta och därför har Stewart 
tagit upp ytterligare några kriterier som man bör ta hänsyn till vid förvärv av dem: 
 
Bibliotekets kunskap om tekniken 
För att kunna välja vilka elektroniska referensverk man ska köpa in räcker det inte med 
att studera innehållet. Man måste också vara insatt i hur tekniken fungerar. Stewart 
anser därför att det bland dem som väljer ut dem ska finnas både ämnesspecialister och 
tekniskt kunnig personal. 
 
Tillgång  
Det finns flera sätt på vilka man kan få tillgång till elektroniska källor; via bibliotekets 
lokala nätverk, via direkt uppkoppling till databasvärden eller via en webbadress. 
Tillgången till de källor som finns via Internet påverkas också av vilken webbläsare 
biblioteket använder. 
 
Kan man få tillgång till databasens artiklar på biblioteket? 
Om biblioteket har tillgång till databaser med abstract ska artiklarna då också finnas 
tillgängliga på biblioteket? Om inte, finns det möjlighet att fjärrlåna?  
 
Konsekvenser för bibliotekets service 
De elektroniska källorna har minst sagt påverkat bibliotekariernas arbetsuppgifter. Det 
har blivit viktigt att klargöra vem som har ansvar för vad, till exempel för databaserna. I 
referensdisken har antalet tekniska frågor ökat, det vill säga frågor om hur man 
använder datorerna och hur man söker i databaserna. Därför har det blivit allt viktigare 
med användarundervisning.   
 
Arkivering 
Om ett bibliotek väljer att byta ut ett tryckt referensverk mot ett elektroniskt måste 
bibliotekarierna ställa sig frågan om information går förlorad. Många databaser erbjuder 
nämligen bara begränsad arkivering till exempel de fem senaste åren. En svårighet vad 
gäller arkiveringen av elektroniska källor är säkerheten eftersom det finns ett ständigt 
hot av virus. Med cd-rom är risken istället att man lätt kan skada skivan så att den inte 
går att använda. 
 
Information om nya produkter 
Det är svårt att hänga med i den enorma utveckling som sker inom det tekniska 
området. Det kommer hela tiden nya produkter och att veta vilka man ska välja är inte 
lätt. Bra sätt att få information om nya produkter är att till exempel läsa den litteratur 
som granskar och bedömer dem, titta i kataloger och prata med kollegor. (Stewart 2000, 
s. 87ff) 
 
 
3.4 Tryckta referensverk 
 
De tryckta referensverken är de som traditionellt används på biblioteken. Bopp skrev 
1995 att trots att det finns ett stort utbud av elektroniska källor så använder de flesta 
bibliotekarier fortfarande de tryckta referensverken i första hand. (1995, s. 5) Med en 
tryckt bok vet man vad man får eftersom dess innehåll snabbt går att överblicka och 
bedöma. Den är oftast lätt att slå i, även om det inte finns särskilt många sökalternativ. 
Däremot tar böcker mycket plats i biblioteket, men kräver å andra sidan ingen extra 
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utrustning (Smith 1995a, s. 297). Frågan är hur det kommer att se ut i framtiden?  Merill 
skriver att antalet tryckta encyklopedier har minskat drastiskt de senaste åren. 
Encyclopaedia Britannica finns sedan 1994 på Internet och kommer troligen endast att 
publiceras i elektronisk form i fortsättningen. (2000, s. 5f)  
 
Många bibliotekarier föredrar de tryckta referensverken eftersom de är mer 
lättillgängliga och läsvänliga vilket gör att det oftast går snabbast att slå upp 
informationen i dem. En del information är också lättare att överskåda i en tryckt bok än 
på en datorskärm, till exempel statistiska tabeller, som är mycket lättare att läsa och 
jämföra i tryckt form. Detta är en anledning till att det fortfarande är viktigt att 
uppmärksamma de tryckta referensverken. (Darrah 1997, s. 125) Ett sätt att 
uppmärksamma dem är att till exempel lägga ut en lista på bibliotekets webbsida över 
vilka tryckta källor som finns i beståndet. På så sätt kan biblioteken uppmuntra till 
användning av dem. (Sarkodie-Mensah 1997, s. 136) De tryckta referensverken är också 
viktiga för de äldre generationerna som många gånger saknar datorvana och föredrar att 
söka informationen i de tryckta böckerna. Därför är det av stor betydelse att bibliotekens 
bestånd innehåller både tryckta och elektroniska referensverk. (Grealy 1997, s. 97) 
Thórsteinsdóttir & Hultgren skriver att bibliotekarierna föredrar att vända sig till mindre 
flyktiga källor, till exempel tryckta referensverk eller cd-rom trots den stora mängd 
information som finns på Internet. Detta eftersom informationen där är så föränderlig. 
(1999, s. 49) 
 
Höglund kom i sin undersökning fram till att bibliotekarierna mest använder sig av ett 
litet antal referensverk och då oftast de generella encyklopedierna och ordböckerna. 
Referensverk med speciella inriktningar användes mycket lite. (1997, s. 119) Bland de 
tio mest använda märktes bland annat Nationalencyklopedin, Ämnesordsregistret, 
Telefonkatalogen, Myggans nöjeslexikon och Bra Böckers stora läkarlexikon (ibid., s. 
92). Att så få av referensverken används beror enligt Höglund på att bibliotekarierna 
inte har tillräcklig kunskap om referensverken och att de inte heller tar sig tid att 
bekanta sig med dem (ibid., s. 119). 
 
 
3.5 Elektroniska källor 
 
Mycket länge har ett bibliotek varit synonymt med en samling av skrivna dokument 
omgärdat av väggar. När vi tänker oss ett bibliotek och vad som finns däri ser vi framför 
oss fysiska objekt, till exempel en sida i en bok, cd-skiva eller ett videoband. Dessa 
objekt finns i ett fysiskt rum på en specifik plats. De elektroniska samlingarna uppträder 
på ett helt annat sätt. De existerar inte fysiskt, utan i form av bits och de finns inte heller 
på en fysisk plats. Samlingarna är också i ständig förändring, vilket gör att de inte är 
lika förutsägbara som de tryckta samlingarna. (Anderson 2001, s. 11) 
 
Alla typer av referensverk finns idag – i stor eller liten omfattning – i elektronisk form. 
De kan finnas till exempel som cd-rom, lokala databaser, online-söktjänster eller 
databaser på specifika webbsidor (Large, Tedd & Hartley 1999, s. 41). Man söker i dem 
på ungefär samma sätt som i de tryckta referensverken dock med den skillnaden att man 
kan söka på flera alternativ, till exempel titel, författare, abstract, fritext, publiceringsår 
eller format. (Katz 2002b, s. 160f). 
 
Rettig delar in de elektroniska källor som används av bibliotek i två breda kategorier: 
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• De som återger de källor som finns i tryckt form eller som påminner om sådana. 
Exempel på dessa källor är tidningar och encyklopedier. 

• Nya källor som ger tillgång till information som inte de tryckta referensverken 
kan ta upp på grund av sina begränsningar. Exempel är de källor som enbart 
finns på nätet. (1999, s. 99f) 

 
 
3.5.1 Databaser 
 
Databaserna kom till i samband med datorns utveckling. Men det var först på 1970-talet 
när tekniken var tillräckligt utvecklad som de började komma till allmän användning. 
Idag finns det flera tusen databaser tillgängliga inom alla ämnesområden. (Kluegel 
1995, s. 84) De databaser vi skriver om innehåller bibliografisk information, abstracts 
eller fulltexter av dokument från till exempel tidningar och encyklopedier. Databaser 
kan delas upp i två kategorier. I den första – till exempel en bibliografisk databas - 
hittar man hänvisningar till en källa medan man i den andra – till exempel en 
fulltextdatabas – hittar svaret direkt. En del databaser erbjuder båda delarna. 
(Chowdhury 1999, s. 14) Idag kan en databas finnas i många olika format; i pappers-
form, som cd-rom eller online antingen traditionellt eller via webben (Clausen 1997, s. 
177). 
 
Innan Internet kom var det i princip bara forskningsvärlden som hade tillgång till 
databaser, eftersom de dels kostade mycket pengar, dels var komplicerade och 
tidskrävande att söka i (Blomstrand 2003, s. 8). Dock hade många av folkbiblioteken 
tillgång till databaserna ArtikelSök och BokSök. Idag ser det annorlunda ut. Internet och 
webben har gjort databaserna användarvänliga och en del av dem är nu gratis att söka i, 
till exempel svenska LIBRIS och SCB. Andra bra exempel är PubMed, Rixlex och 
Eurostat där man bland annat hittar information om medicin, svensk politik, lagtexter 
europafrågor och EU-statistik. (ibid.)  
 
 
3.5.2 Online 
 
I mitten av 70-talet kom de första online-databaserna till folkbiblioteken. Begreppet 
online myntades i USA på 60-talet då man ”började använda datorer för att från 
databaser producera tryckta register”. (Mickos 1998, s. 11) Att göra en sökning idag 
betyder att man via en lokal dator kommunicerar med och hämtar information från ett 
annat datorsystem som fysiskt kan finnas var som helst (Chowdhury 1999, s. 235). 
Online-databaserna gjorde det möjligt att lagra och snabbt komma åt stora mängder av 
bibliografisk information. Dessa första databaser hade dock krångliga sökmetoder 
baserade på den booleska logiken. (ibid.) Detta medförde att många bibliotekarier kom 
att specialisera sig och bara arbeta med de elektroniska sökningarna (Straw 2001, s. 5). 
Under 80-talet utvecklades den automatiserade bibliotekskatalogen, OPAC, som ersatte 
kortkatalogen. Den var utformad mycket enkelt för att även de som saknade kunskaper i 
sökning skulle kunna använda den. (Large, Tedd & Hartley 1999, s. 44) 
 
Så kom 90-talet och den nätverksbaserade teknologin. Helt plötsligt kunde biblioteken 
koppla upp sig mot hela världen och all information som fanns tillgänglig via nätverket 
som kom att kallas för Internet. När sedan det användarvänliga gränssnittet World Wide 
Web och diverse webbläsare utvecklades ökade Internets popularitet än mer. (Straw 
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2001, s. 8) Databasindustrin insåg snabbt att webben var perfekt för databassökningar, 
eftersom den erbjöd en betydligt mindre komplicerad kommunikation med användarna. 
De första databasgränssnitten utformade för Internet presenterades 1995 och idag har 
flertalet av de traditionella online-tjänsterna flyttat till webben. Man behöver inte längre 
vara specialist på olika kommandospråk för att söka i databaserna, men många databaser 
har ändå kvar dem, eftersom professionella informationssökare ofta fö redrar dem. 
(Mickos 1998, s. 14) 
 
 
3.5.3 Cd-rom 
 
Cd-romtekniken fick sitt genombrott under 80-talet då först cd-skivan lanserades och 
efter det cd-romskivan. En cd-rom är ett optiskt lagringsmedium som enligt G. G. 
Chowdhury rymmer information motsvarande cirka 250 000 A4-sidor. (1999, s. 250ff) 
Tekniken blev snabbt populär bland biblioteken dels på grund av skivornas lagrings- och 
återvinningskapacitet av bibliografisk information, dels på grund av deras 
användarvänlighet (Large, Tedd & Hartley 1999, s. 61). Bland utgivare av referensverk - 
framförallt encyklopedierna - blev cd-romtekniken ett nytt genombrott. Först ut var 
Grolier´s American Encyclopedia som kom 1985. Marknaden för dessa referensverk 
kom att växa otroligt snabbt och särskilt multimedia-encyklopedierna blev populära. 
(Merill 2000, s. 5)  
 
Den nya och användarvänliga tekniken accepterades snabbt av biblioteken, även om den 
innebar att användarna själva kunde göra sina sökningar och att bibliotekarierna istället 
ofta fick svara på frågor om utrustningen och fylla på papper etc. (Straw 2001, s. 7). Nu 
några år efter Internets genombrott har man märkt att användningen av cd-rom börjat att 
minska på biblioteken. De flesta databaser har istället valt att använda webben som 
plattform för sina tjänster. (ibid., s. 10) Vilken roll DVD-tekniken kommer att ha och 
hur den kommer att påverka cd-rommarknaden är också omdiskuterat. DVD-skivans 
främsta styrka är dess lagringskapacitet, en skiva rymmer 8 gånger mer än en cd-rom 
(Chowdhury 1999, s. 281).  
 
 
3.5.4 Internet 
 
På 1990-talet slog Internet igenom. Det baserades på nätverksteknologin som 
utvecklades av den amerikanska försvarsindustrin i slutet på 1960-talet (Large, Tedd & 
Hartley 1999, s. 65). När sedan World Wide Web utvecklades i Schweiz under tidigt 
1990-tal blev Internet betydligt mer användarvänligt och populärt. Vid samma tid 
utvecklades också den första Webbläsaren – Mosaic – som gjorde det betydligt lättare att 
sprida och återvinna information på Internet. Ur Mosaic kom de webbläsare som är 
populära idag – Netscape Navigator och Microsoft Internet Explorer. (Straw 2001, s. 8) 
 
Biblioteken var snabba med att inse fördelarna med Internet och i slutet av 1990-talet 
var tjänster som e-post och webben integrerade i verksamheten. Biblioteken såg också 
möjligheterna och började att använda webben som en plattform för sin verksamhet. Via 
en egen hemsida erbjuder de numera användarna att söka i den egna katalogen samt att 
få tillgång till lokala elektroniska källor, databaser etc. (ibid., s. 9) Internet och webben 
har förändrat referensarbetet i stor utsträckning, framför allt i hur bibliotekarierna söker 
information. Tidigare kunde de bara välja bland de tryckta referensverk som fanns i 
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deras bokbestånd. Idag måste de ta ställning till om dessa är den bästa källan eller om de 
ska använda sig av en elektronisk källa till exe mpel webben. (Adams 2001, s. 92) Den 
största förändringen är dock att användarna i mycket hög grad själva kan utföra sina 
sökningar. De använder sig i första hand av en söktjänst för att söka den information de 
vill ha. Hittar de inte det de letar efter ger de oftast upp utan att prova någon annan 
söktjänst eller konsultera en bibliotekarie om andra källor. (ibid., s. 94) Detta har 
medfört att bibliotekarierna måste lära sig använda Internet och dess möjligheter för att 
kunna hjälpa användarna (Straw 2001, s. 9). 
 
 
3.5.4.1 Söktjänster och ämneskataloger 
 
En söktjänst består av en ”robot” eller en ”spindel”. Detta är ett program som samlar 
webbsidor och placerar dem i ett index. När man sedan söker så är det i detta index som 
sökningen sker. Exempel på populära söktjänster är Google och Yahoo! De flesta 
söktjänster uppdaterar inte sina index särskilt ofta. Detta beror dels på att det är dyrt, 
dels på att det är tidskrävande. (Cannon 2002, s. 32) Ett test som har genomförts av 
Search Engine Showdown kom då fram till att de söktjänster som uppdaterade sina 
index oftast är Google och Hot Bot. De uppdaterar nästintill varje dag till skillnad från 
till exempel Altavista som endast uppdaterar ungefär två gånger i månaden. 
(Blomstrand 2002) 
 
Många användare blir frustrerade när de inte hittar exakt den information de vill ha utan 
istället får irrelevanta träffar, till exempel reklam. Då är ämneskatalogerna ett bra 
alternativ. (Adams 2001, s. 94) Dessa finns idag hos de flesta söktjänster bland annat 
Yahoo! Ämneskatalogerna sammanställs och organiseras manuellt av människor till 
skillnad från söktjänster vars index sammanställs med hjälp av olika mjukvaror. En 
katalog är arrangerad i ämneskategorier som i sin tur är hierarkiska. Fördelen med 
ämneskataloger är att man slipper irrelevanta träffar och oftast hittar det man söker. 
Nackdelen är dock att långt ifrån alla webbsidor är klassificerade, ett problem som blir 
allt större i takt med att webben växer. Ett annat problem kan vara att användaren och 
den som klassificerar inte har samma uppfattning om vad som ska ingå i en viss 
kategori. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 384ff) Bibliotekarierna är ofta 
frustrerade över det kaos som råder på Internet. Det finns därför flera ämneskataloger 
som är sammanställda av bibliotekarier. Exempel är Librarians Index to the Internet 
som används till att besvara just referensfrågor. (Cannon 2002, s. 33) I Sverige har flera 
bibliotek bland annat stadsbiblioteken i Malmö och Mölndal skapat egna länksamlingar 
där samtliga länkar är värderade av biblioteket (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 
75). 
 
 
3.6 Tryckta referensverk vs elektroniska referensverk 
 
Det finns många skillnader mellan tryckta och elektroniska referensverk. Den mest 
uppenbara är att de tryckta referensverken bara kan läsas av en person åt gången såvida 
de inte finns i flera exemplar - en elektronisk källa kan användas av ett obegränsat antal 
personer samtidigt. Vid användning av elektroniska källor krävs det också särskild 
utrustning i form av till exempel datorer. Även om denna utrustning innebär en extra 
kostnad så finns det fler användningsområden till exempel ordbehandling och 
uppkoppling till Internet och webben. En negativ aspekt är att återvinningen av 
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elektronisk information är lättare att manipulera (Null enl. Pastine 1996, s. 12). En 
annan skillnad är att innehållet i de tryckta referensverken inte förändras (utom vid ny 
upplaga) medan de elektroniska källorna är dynamiska och kan uppdateras eller 
förändras utan förvarning (Kluegel enl. Stewart 2000, s. 81).  
 
Ett av de viktigaste problemen är upphovsrätten, eftersom mycket information kopieras 
eller skrivs ut från referensverken. Med tryckta referensverk kan detta ställa till 
problem, men inte alls i samma utsträckning som med de elektroniska källorna. Vad 
som gäller där är mer eller mindre otydligt. Det som är fastställt är att den person eller 
företag som äger upphovsrätten till en artikel också är den som har rätt att återge den 
online eller på cd-rom. För biblioteken har upphovsrätten alltid varit ett omdebatterat 
ämne. Hur mycket får man till exempel kopiera eller skriva ut? Ska biblioteket eller 
användaren betala? När det gäller databaser kan det lösas på olika sätt bland annat kan 
det ingå i avtalet med databasvärden. (Katz 2002b, s. 27ff)  
 
Det finns ett annat problem med elektronisk information – framförallt den som finns på 
Internet – och det är tillförlitligheten. Många bibliotekarier ifrågasätter informationens 
äkthet och tillförlitlighet särskilt i samband med referensarbete. Detta grundar sig i att 
alla kan skapa hemsidor och lägga ut vilken information som helst, vilket gör att det kan 
vara svårt att veta vem upphovsmannen är och i vilket syfte informationen har 
publicerats. Därför måste man vara mycket uppmärksam och källkritisk. Vad gäller 
tryckta referensverk kan man se förlagen som ett filter, eftersom oftast inte vad som 
helst ges ut. Tyvärr filtreras också böcker som inte anses vinstgivande bort. Även 
bibliotekarierna kan ses som ett filter eftersom de noggrant granskar, väljer, 
katalogiserar och tillgängliggör de böcker de väljer att ha i sitt bestånd. Detta är minst 
sagt svårt med webbsidor eftersom de är så flyktiga och föränderliga. (Thomsen 1999, s. 
104f) 
 

Enligt Stewart finns det många fördelar med att använda elektroniska källor. Den 
främsta är att de erbjuder många fler sökmöjligheter än de tryckta referensverken. 
(Stewart 2000, s. 81) En annan fördel är dess aktualitet då de kan publicera sitt material 
betydligt snabbare än de tryckta referensverken som tar flera veckor eller månader att 
färdigställa (Katz 1992a, s. 44). Ytterligare en positiv aspekt är att elektroniska källor – 
framför allt encyklopedier - kan erbjuda så mycket mer än bara text och bild. Artiklarna 
kan till exempel presenteras med hjälp av ljudeffekter och filmklipp. (Katz 2002a, s. 10) 
De elektroniska källorna tar också mindre plats vilket kan medföra en minskad kostnad. 
Tryckta referensverk kan bli stulna, förstörda eller borttappade, risken att detta händer 
de elektroniska får ses som liten. (Stewart 2000, s. 82) 

 
Den främsta nackdelen med de elektroniska källorna är att de är helt beroende av 
tekniken. Skulle den haverera finns inte så mycket man kan göra. Dessutom växer den 
elektroniska miljön och är i ständig förändring. De tryckta verken finns allt som oftast 
på plats eftersom de i regel inte lånas ut. En boks klassifikationssignum är också alltid 
densamma i det egna biblioteket medan den elektroniska informationen är betydligt 
flyktigare. En bok som är klassad Abfb idag kommer med största sannolikhet att vara 
det även imorgon. (Anderson 2001, s. 11) 
 
Katz räknar upp några svårigheter för biblioteken med de elektroniska källorna. En är 
bristen på standardisering. Den standard som finns i de tryckta verken med till exempel 
alfabetiska index och en bestämd uppställning är ovanlig i elektroniska referensverk 
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eftersom sökalternativen varierar från källa till källa. En annan svårighet är hur man ska 
gå till väga för att hitta information i de elektroniska källorna. Man måste som 
bibliotekarie inte bara känna till databaserna utan även behärska deras respektive 
sökspråk. Ett problem är att man på grund av det stora utbudet bara lär sig ett fåtal 
databaser och inte bryr sig om de andra även om de potentiellt har bättre information. 
(1997, s. 42f) Elizabeth Thomsen menar att det är viktigt att databaserna har bra 
gränssnitt och tydligt anger hur man söker i dem, annars kan de vara svåra att använda. 
Det spelar ingen roll hur mycket och hur bra information det finns i databasen om ingen 
förstår hur man återvinner den. Hon nämner också stavning som en nackdel för särskilt 
databaser. Är ett ord felstavat i databasen måste man veta om det för att kunna återvinna 
dokumentet. (1999, s. 95f)  
 
Det kan tyckas som om att man alltid finner svaret snabbast i en elektronisk källa. Så är 
inte alltid fa llet. Det kan finnas för mycket information vilket gör det svårt att återvinna 
det man är ute efter. Det går ofta snabbare att hitta en faktauppgift - till exempel hur 
högt Eiffeltornet är - i en tryckt årsbok eller encyklopedi än att söka efter det 
elektroniskt. Om man däremot behöver flera artiklar i ett ämne så går det snabbare att 
göra dessa sökningar i elektroniska källor. Om man väljer en elektronisk källa behöver 
man oftast inte komplettera med en tryckt, men om man söker efter äldre information är 
det inte säkert att man hittar det någon annanstans än i de tryckta källorna. (Katz 2002b, 
s. 159f) Rodkewich och DeVries menar att valet av referensverk beror på vad man letar 
efter. Söker man till exempel en adress vill man givetvis ha den senast kända. Då är den 
bästa källan den elektroniska eftersom den i regel uppdateras oftare. Söker man i stället 
till exempel efter ett ämnes historia är de tryckta källorna den tillförlitligaste källan. 
(2001, s. 117)  
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4. Metod 
 
Vi har för vår undersökning valt att använda oss av triangulering där vi kombinerar en 
kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa intervjuer. Denna kombination tror vi ger 
studien en såväl djupare som bredare förståelse. Tonvikten i vår undersökning ligger 
dock på enkätundersökningen och intervjuerna ska snarare ses som ett komplement. 
Martyn Denscombe skriver att användning av fler än en metod gör det möjligt att se 
forskningsämnet ur många olika vinklar, vilket leder till bättre möjligheter att jämföra 
och bekräfta eller ifrågasätta resultatet (2000, s. 103).  
 
Innan vi genomförde undersökningen gjorde vi en testenkät som vi provade på 
bibliotekarier på ett folkbibliotek. Detta gjordes för att få bekräftelse på att frågorna 
gick att besvara. Utifrån testpersonernas synpunkter korrigerade vi sedan enkätfrågorna. 
Från början var det också meningen att vi skulle ha gjort en provintervju, men på grund 
av tidsbrist hade vi inte möjlighet till det.  
 
 
4.1 Urval 
 
Undersökningen är rikstäckande och baseras på folkbibliotekariernas egna erfarenheter 
av och användande av referensverk. Vi valde medvetet att inrikta oss på folkbiblioteken 
eftersom de hanterar all sorts information. Därför är till exempel inte sjukhus-, skol-, 
privat-, forsknings- och specialbibliotek med. De har inte samma informationsuppgifter 
och samhällsansvar som folkbiblioteken. Folkbiblioteken har också större krav på sig 
vad gäller beståndet eftersom de har betydligt bredare användargrupper än övriga 
bibliotek. Vi vände oss till bibliotekarier på alla 290 huvudbibliotek, eftersom de har 
större bestånd än filialerna. De bibliotekarier som ingick i undersökningen arbetade i 
någon utsträckning med referensarbete.  
 
För att kunna se om och i så fall hur huvudbibliotekens storlek påverkar användningen av 
referensverken har vi valt att dela in dem i tre grupper efter kommunstorlek – små, 
mellanstora och stora. Att dela in biblioteken på detta sätt verkar vara vedertaget. Vi har 
sett den i svenska undersökningar (Jansson samt Thórsteinsdóttir & Hultgren) och vi 
fick även den rekommendationen från Statens Kulturråd. Vi har delat in kommunerna i 
följande storleksgrupper: 
 

• Små kommuner:   1 - 19 999 invånare  
 (Små bibliotek) 
 
• Mellanstora kommuner:  20 000 - 59 999 invånare  
 (Mellanstora bibliotek)  
 
• Stora kommuner:  60 000 + invånare  
 (Stora bibliotek) 

 
Antalet små kommuner var 171 stycken, antalet mellanstora var 86 stycken och antalet stora 
33 stycken. 
 
 



 29 

4.2 Enkätundersökning 
 
Vår kvantitativa metod består av en enkätundersökning, vilken utgör grunden i 
uppsatsen. Vi valde att göra en enkätundersökning eftersom vi anser att det utifrån den 
skulle gå att dra någorlunda generella slutsatser och därmed få en bild av hur 
referensverken används. Fördelar med en enkätundersökning är att den är lätt att 
arrangera, ekonomisk att genomföra, ger standardiserade svar samt att den är relativt 
enkel att bearbeta och analysera. Nackdelar är att respondenterna kanske inte gillar 
svarsalternativen och därför inte svarar på alla frågor eller inte svarar alls samt att 
sanningshalten i respondenternas svar aldrig kan kontrolleras. Dessutom kan 
svarsalternativen snedvrida resultatet så att det speglar forskarens syn istället för 
respondentens. (Denscombe 2000, s. 126ff) 
 
Enkäten utformades i dataprogrammet LUVIT e-Val 4.0 och publicerades som en 
webbsida dit respondenterna fick en länk. Länken e-postades till de 290 
huvudbiblioteken den 25 mars 2004 tillsammans med ett följebrev där vi bad om att en 
av bibliotekets bibliotekarier som ansvarar för eller huvudsakligen arbetar med 
referensfrågor skulle besvara den. I brevet – som skrevs enligt Denscombes 
rekommendationer - presenterade vi oss, undersökningen, dess syfte samt att 
respondenten garanterades anonymitet och att det var frivilligt (ibid., s. 113). 
Respondenternas svarstid satte vi först till två veckor. Efter dessa två veckor bestämde 
vi oss för att förlänga svarstiden med en vecka. Detta gjordes för att vi inte fått in så 
många svar som vi önskat, vilket vi anade kunde bero på att påskhelgen inföll under 
undersökningsperioden. Första påminnelsen skickades ut efter en vecka och andra 
påminnelsen efter två veckor. Mot slutet av tiden skickades ytterligare en påminnelse, 
likadant när tiden gått ut. De som deltog i undersökningen fick ett e-kort som tack för 
hjälpen. 
 
Enkäten bestod av 22 frågor som vi försökte formulera tydligt och koncist. Den var 
strukturerad med svarsalternativ för att underlätta resultatsammanställningen och 
analysen. En risk kan dock vara att frågor och svarsalternativ inte alltid stämmer med 
verkligheten (ibid., s. 123). För att undvika detta fanns det i flera frågor ett öppet 
svarsalternativ där respondenten kunde uttrycka sina egna tankar. I enkäten fanns även 
några helt öppna frågor eftersom de inte passade i strukturerad form.  
 
 
4.2.1 Bortfall 
 
Anledningen till att vi skickade ut till alla 290 huvudbibliotek var att vi ville ha ett stort 
urval eftersom vi var medvetna om att vi kunde få ett betydande bortfall. Denscombe 
menar att det inom samhällsforskning finns en grov tumregel som säger att bortfallet är 
hela 80 % (ibid., s. 14). Jan Trost menar i sin tur att om enkäten är riktad till en speciell 
grupp människor och inte är komplicerad och kontroversiell så ger den i regel en hög 
svarsfrekvens (2001, s. 118). Även om risken att få ett stort bortfall ökar vid ett stort 
urval, så ger det ändå ett mer pålitligt resultat (Holme & Solvang 1991, s. 195f).  
 
Av de 290 tillfrågade fick vi in 186 svar vilket ger en svarsfrekvens på 64,1 %. Vi hade 
önskat en högre svarsfrekvens, eftersom det gett ett ännu trovärdigare resultat. Vi fick 
ett bortfa ll på 35,9 %, det vill säga att 104 bibliotek inte besvarade enkäten. Av dem var 
det två bibliotek – ett litet och ett mellanstort – som undanbad sig att svara på enkäten 
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på grund av tid- och personalbrist. Vi fick svar från 57,3 % (98 stycken) av de små 
biblioteken, 69 % (60 stycken) av de mellanstora biblioteken och 87,5 % (28 stycken) 
av de stora biblioteken. 
 
 
4.3 Intervjuer 
 
Vår kvalitativa metod består av intervjuer med tre bibliotekarier på ett litet, mellanstort 
respektive stort bibliotek. Anledningen till att vi valde att ha med intervjuer var att ge 
undersökningen ett större djup och få en bredare förståelse för bibliotekariernas val av 
referensverk samt för att fånga de nyanser som lätt uteblir i en enkätundersökning. 
Intervjuerna är alltså inte enbart till för att besvara frågeställningarna utan är mer ett 
komplement till den kvantitativa enkätundersökningen. Fördelarna med intervjuer är, 
som vi nyss nämnt, att man får mer djupgående information och att svarsfrekvensen är 
mycket hög eftersom man etablerar en personlig kontakt (Denscombe 2000, s. 29, 132). 
En nackdel är att det är tidskrävande och kostsamt att genomföra och bearbeta 
intervjuer. Ytterligare en nackdel är att det är svårt att generalisera resultatet av 
kvalitativa intervjuer (Thomsson 2002, s. 33). Men detta är å andra sidan inte syftet med 
våra intervjuer. 
 
Intervjupersonerna valdes ut utifrån enkätundersökningen. Till de tre bibliotekarier vars 
svar vi fann mest intressanta och uttömmande sände vi e-post och bad om en intervju. 
Två av dem träffade vi på deras respektive arbetsplats och den tredje intervjuade vi via 
e-post eftersom han inte hade tid och möjlighet att träffa oss personligen. Att vi valde 
att genomföra intervjun trots detta beror på att vi ansåg att han hade intressanta åsikter 
som vi ville att han skulle utveckla mer. Innan intervjuerna genomfördes e-postade vi 
frågorna till bibliotekarierna för att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Därefter 
träffade vi dem på deras respektive arbetsplats och genomförde intervjun. Vi ville helst 
träffa dem på deras arbetsplatser, eftersom de då hade möjlighet att visa oss sin 
verksamhet. Intervjuerna spelades in på band, med samtycke från de intervjuade. Dessa 
upptagningar finns i vår ägo.  Även anteckningar gjordes eftersom kroppsspråk etc. inte 
kommer med på inspelningen. Vi använde oss av en så kallad semistrukturerad 
intervjuform vilket innebär att vi hade en lista med frågor och ämnen som vi ville 
diskutera. Ordningen i vilken frågorna ställs och besvaras är i den här formen av 
intervju inte viktig, utan man måste istället vara flexibel och låta personen utveckla sina 
tankar och svar. (Denscombe 2000, s. 135) Intervjuerna genomfördes under vecka 18 år 
2004 och tog mellan 30 och 40 minuter. Bibliotekarien vi intervjuade via e-post fick tre 
dagar på sig. När vi skrivit ut intervjuerna ordagrant lät vi bibliotekarierna läsa dem och 
ändra eventuella felaktigheter. 
 
 
4.4 Metoddiskussion 
 
Denscombe menar att kombination av olika metoder troligen ökar kvaliteten i 
undersökningen, eftersom man får in olika typer av data. Han säger också att det leder 
till bättre möjligheter att jämföra och bekräfta eller ifrågasätta resultatet, vilket medför 
att validiteten i undersökningen ökar. (ibid., s. 102f) Även om vi inte använt oss av 
intervjuerna för att dra slutsatser har de ändå gett oss ytterligare ett perspektiv på 
undersökningen.  
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Den största fördelen med en kvantitativ enkätundersökning är att den ger möjligheten 
att generalisera svaren, eller om bortfallet är påtagligt ändå i viss mån dra generella 
slutsatser av dem. Detta var viktigt för oss eftersom vi ville få en bild av hur 
användandet av tryckta och elektroniska referensverk ser ut på svenska folkbibliotek. En 
enkätundersökning ger standardiserade svar eftersom respondenterna får samma 
frågeformulär. Det är därför också lätt att upprepa undersökningen genom att skicka ut 
samma enkät igen. Det som kan bli problem är om respondenterna missförstår eller inte 
förstår alls, men det kan man försöka förebygga genom att formulera frågorna så 
okomplicerat som möjligt (Trost 2001, s. 60f). Intervjuer är däremot svåra att upprepa. 
Även om en annan forskare ställer samma frågor blir inte resultatet detsamma, eftersom 
vi tolkar och uppfattar situationen och svaren på olika sätt. (ibid., s. 60) 
 
På vilket annat sätt hade man kunnat genomföra den här undersökningen? Ett alternativ 
hade varit att göra en helt kvalitativ undersökning i form av en fallstudie eller ett antal 
djupintervjuer. Då hade vi dock gått miste om möjligheten att generalisera resultatet, 
eftersom antalet undersökta bibliotek blivit för lågt. Att besöka många bibliotek hade 
inte varit ekonomiskt möjligt och inte heller möjligt med tanke på den tid vi har till 
förfogande. Ett annat alternativ hade varit att byta ut våra tre intervjuer mot ett antal 
observationer, men vi tyckte att vi skulle få ut mer information genom intervjuer. Den 
metodkombination vi har valt anser vi därför vara mest lämplig för vår uppsats. 
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5. Resultat 
 
I vår resultatdel kommer vi först att presentera resultaten från intervjuerna  och sedan 
resultaten från enkätundersökningen. Enkätundersökningen kommer att presenteras i 
form av text, citat och tabeller medan vi från intervjuerna redovisar det som vi anser 
mest relevant.  
 
 
5.1 Redovisning av intervjuer 
 
För att få mer förståelse och en djupare inblick i hur referensarbetet och 
bibliotekariernas användning av referensverken ser ut, valde vi att genomföra intervjuer 
med tre av de bibliotekarier som besvarade vår enkät. Dessa tre valdes ut dels för att 
deras enkätsvar var intressanta, dels för att de befann sig inom ett rimligt avstånd från 
Borås. Med intressanta menar vi att deras svar var mycket uttömmande, de hade mycket 
åsikter varav en del skilde sig från mängden. Två av intervjuerna genomfördes genom 
ett personligt möte på deras respektive arbetsplatser. Den tredje intervjun utfördes via e-
post eftersom bibliotekarien inte hade tid eller möjlighet att träffa oss. För att lättare 
kunna redovisa resultatet har vi valt att ge våra informanter fingerade namn. 
 
Ulrika, 48 år, bibliotekschef vid ett stort bibliotek. Har arbetat i 18 år. 
Camilla, 47 år, barn- och ungdomsbibliotekarie vid ett mellanstort bibliotek. Har 
arbetat i 7 år. 
David, 39 år, social- och studiebibliotekarie vid ett litet bibliotek. Har arbetat till och 
från i 10 år. 
 
 
5.1.1 Intervjuer 
 
När vi talade med våra informanter frågade vi dem hur de definierar referensarbete. 
Camilla definierar referensarbete på följande sätt: 
 

”Att på ett välkomnande och professionellt sätt tillhandahålla möjliga och 
även lämpliga vägar till svaren.” 

 
Ulrika definierar referensarbete som: 
 

”…att man då ska kunna ta fram rätt information till rätt person, det är ju 
det det handlar om.” 
 

Hon definierar även referensfråga: 
 

”En referensfråga är en informationskontakt som omfattar kunskap, 
användning, rekommendationer, tolkning eller instruktioner mellan någon i 
personalen och användaren om hur man använder en eller flera 
informationskällor.” 

 
David definierar referensarbete kort och gott som: 
 

”Som ett slags detektivarbete.” 
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Inte på något av våra informanters bibliotek finns det någon huvudansvarig för 
referensarbetet. På Ulrikas och Camillas bibliotek har bibliotekarierna ansvar för olika 
avdelningar vilket också innebär att de också bevakar referensverken på respektive 
avdelning. På Davids bibliotek är man inte särskilt många bibliotekarier utan man hjälps 
åt med bevakningen. På Camillas bibliotek bevakar man nya referensverk med hjälp av 
Bibliotekstjänsts (BTJ) sambindningslista. Alla bibliotekarier ska gå igenom listan och 
sedan utifrån den ser de vad som finns och vad de behöver komplettera med och 
slutligen diskuterar de vad som ska köpas in. På Ulrikas bibliotek bevakar man nya 
referensverk via sambindningen, men de har också kontakt med andra leverantörer. På 
Davids bibliotek bevakar de nya referensverk främst med hjälp av BTJ. Men de tar 
också emot tips från till exempel kollegor, låntagare eller lärare. 
 
På våra informanters bibliotek har alla bibliotekarier pass i informationsdisken. Våra 
informanters pass i disken är i snitt tre till fyra timmar långa, sammanlagt blir det 
mellan 12-15 timmar i veckan. Alla tre tycker att det ställs ganska många referensfrågor 
(frågor där bibliotekarier får använda sin kunskap och utbildning) och att antalet inte har 
minskat sedan Internet och webben kom. Vid Ulrikas bibliotek genomförde man under 
våren en mätning av antalet referensfrågor under en vecka. Antalet blev 446, men 
eftersom det var första gången man gjorde en mätning säger resultatet egentligen 
ingenting. På Camillas bibliotek ha r man vid olika tillfällen genomfört olika mätningar 
av antalet referensfrågor inom olika områden, men det är inget som görs regelbundet. 
Vad användarna  frågar om är spritt inom alla möjliga ämnesområden. Dock säger 
informanterna att det är mycket frågor inom vård och medicin. Camilla och Ulrika är av 
uppfattningen att frågorna som ställs idag är betydligt mer invecklade än förr. Ulrika 
säger så här: 
 

”…men det som jag har märkt, om man säger de åren som jag har jobbat, 
det är att det är fler personer som ställer kvalificerade frågor (…) Det har 
blivit mer så här krångliga frågor, inte bara där man svarar lite enkelt så 
där, utan frågor som kräver att man rådfrågar kollegor…” 

 
Camilla säger så här: 
 

”…mer invecklade frågor, folk ställer lite andra krav, både på hur snabbt det 
ska gå och ja, hur djupt (…) jag tycker snarare att det är att frågorna har 
ändrat karaktär och så.” 
 
 

Tryckt eller elektroniskt? 
 
Vilket format som våra informanter väljer att använda beror enligt dem på ett antal olika 
faktorer. Först och främst måste man se till vem det är som frågar, menar Ulrika och 
Camilla, medan David först ser till frågan: 
 

”…jag föredrar både tryckt och elektroniskt. Men elektroniskt när det gäller 
samhällsfrågor, lagar och ämnen som uppdateras ofta. Tryckt när det gäller 
historia, litteraturhistoria, konst, konsthantverk etc.” 

 
Camilla säger att hon ofta använder både tryckta och elektroniska källor. Hon tycker att 
de elektroniska källorna är fantastiska, men att de har vissa brister, bland annat kan man 
slå på fel ord och det kan bli problem med utskrifter. Det kan enligt henne vara lättare 
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att slå i ett tryckt uppslagsverk eftersom man kan titta i det på ett helt annat sätt. På 
hennes bibliotek har de Nationalencyklopedin i alla datorer och hon tycker att den är 
väldigt bra som en första källa. Camilla säger så här: 
 

”…om man sitter vid datorn så tar man den först och sedan kanske man 
ändå går till boken eller vad det nu är, det sker i två steg kanske, att man 
använder de elektroniska källorna först och sedan går man vidare till boken 
eller tar en utskrift.” 

 
Dock säger hon att Nationalencyklopedin endast är bra till en viss gräns, dels tycker hon 
att den inte är så uttömmande, dels tycker hon att den är svårläst för till exempel 
skolungdomar. Ulrika använder gärna elektroniska källor såsom Internet och databaser 
eftersom de enligt henne är smidigare, snabbare, pålitligare och aktuellare. Hon säger 
dock att hon fortfarande använder vissa tryckta referensverk som till exempel Lagboken 
och ordböcker. Detta mest för att hon är van att slå i dem. Hon tycker också att det 
ibland är lättare att visa låntagaren en sida i en bok istället för på skärmen, eftersom en 
del tycker att det är besvärligt att läsa av på skärmen. Det är inte heller alltid praktiskt 
att skriva ut. Anledningen till att Ulrika inte använder sig av tryckta referensverk i 
särskilt stor utsträckning tror hon är att hon har jobbat på mindre bibliotek där man 
använder mer elektroniska, eftersom de inte har många tryckta referensverk. Hon säger 
också att man troligen använder tryckta referensverk i större utsträckning på större 
bibliotek, eftersom de har många fler. Även Camilla säger att hon använder elektroniska 
källor mer än hon gjorde tidigare, men att hon gärna kompletterar med tryckta 
referensverk. Anledningen till att hon använder de elektroniska källorna mer nu än 
innan är att det finns mycket mer att välja mellan. David säger att hans användning av 
de tryckta referensverken inte har förändrats i särskilt stor utsträckning de senaste åren. 
Dock använder han idag hellre elektroniska källor när det gäller samhällsinformation. 
 
Varken Ulrika eller Camilla hinner sätta sig in i hur olika referensverk fungerar. Båda 
säger att tid är en bristvara. Camilla menar att det är en anledning till att man inte har 
kännedom om alla referensverk och därför inte använder dem. David däremot tycker att 
han har tid och möjlighet att bekanta sig med de olika referensverken, men att det finns 
en och annan elektronisk källa som han inte haft tid att bekanta sig med, till exempel 
Genline. 
 
 
Internet och andra elektroniska källor 
 
Alla tre informanter säger att de använder sig av Internet väldigt mycket i 
referensarbetet. Ulrika tycker att det är enkelt och smidigt att använda Internet, speciellt 
om man inte känner till ett ämne. Hon menar att en enkel sökning i Google kan ge mer 
information om ämnet och att man därifrån kan gå vidare. Camilla säger att hon inte 
skulle klara sig utan Internet och att de i informationsdisken har en lång rad favoriter 
upplagda om olika ämnesområden. Hon tycker att urvalet blivit betydligt bredare genom 
Internet och webben vilket gjort arbetet både lättare och svårare. David använder oftast 
Internet när han vill ha uppdaterad samhällsinformation. Som verktyg anser de att 
Internet är till god hjälp. David anser att det är ett bra komplement till den tryckta 
litteraturen men att det kan finnas vissa källkritiska problem till exempel om man inte 
känner till källan. Det menar även Ulrika, men hon säger också att man oftast har en 
känsla för vad som är tillförlitlig eller inte. Både Camilla och Ulrika använder LIBRIS 
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väldigt mycket till att belägga bibliografiska uppgifter. Ulrika tycker att det är en enorm 
skillnad mot förr då man fick leta och bläddra i ”tjocka luntor” för att kunna belägga 
bibliografiska uppgifter. Hon säger att de nu kan göra ett mycket bättre jobb och ge 
mycket bättre service. Camilla tycker att Internet är ett alldeles ypperligt verktyg och 
skulle som sagt inte klara sig utan det. Men även hon säger att man måste vara 
källkritisk. Dock anser hon att hur källkritisk man behöver vara beror på hur viktig 
frågan är. [!] 
 
Alla våra informanter har sett en minskning i användandet av cd-rom sedan Internet och 
webben kom. Ulrika säger att en cd-rom blir lika snabbt inaktuell som en bok och att de 
knappt har några cd-romskivor kvar. De har istället allt via nätet, eftersom det är mycket 
smidigare, vilket även David tycker. Camilla säger att så fort en databas kommer i 
annan form än cd-rom till ett överkomligt pris, så föredrar de det. Hon tycker att det 
ibland är besvärligt med cd-rom: 
 

”ArtikelSök var det väl som vi hade som cd-rom förut och den skickades ut 
med jämna mellanrum, det var eftersläpning, ibland kom den inte medan den 
man hade var begränsad i tid och då upphörde ju den och då stod man där 
utan ett tag…” 
 
 

Referensbestånd och förvärv av referensverk 
 
På Ulrikas bibliotek ska man påbörja en omfattande omflyttning och ska bland annat 
avskaffa referensavdelningen. Istället ska nära hälften av referensbeståndet placeras ut 
först på respektive signum och resten blir antingen till utlån eller magasineras. Ulrika 
säger så här: 
 

”…referensavdelningen används inte särskilt mycket, mycket inaktuellt 
material som står där, det är svårt för låntagarna och liksom man ska 
springa, ja från utlån till referens, svårt för oss när vi jobbar, vi har många 
frågor (…) jag tror det är smidigare om man liksom när man kommer till en 
avdelning, då ser man referensen först och sen ser man det andra också.” 

 
På Camillas bibliotek har man redan tagit bort referensavdelningen och placerat ut 
referensverken på respektive avdelning.  Uppslagsverken finns dock kvar på en egen 
avdelning. David säger att de på hans bibliotek har två långa väggar med referensverk 
som fungerar som en slags referensavdelning. Han säger också att de på hans bibliotek 
genomförde en mycket omfattande gallring av tryckta referensverk för två år sedan, 
dock var han av åsikten att alldeles för mycket gallrades bort. 
 
Alla tre informanter säger att de fortfarande har en övervikt av tryckta referensverk och 
att det fortfarande är de som de köper in flest av. De säger dock att de har börjat köpa in 
fler och fler elektroniska källor, men att de är betydligt dyrare än de tryckta 
referensverken. Camilla säger att det ständigt diskuteras vilka elektroniska man ska 
köpa in: 
 

”Den diskussionen kommer upp med jämna mellanrum och det har det 
gjort med NE till exempel för prisets skull då, men vi anser att det är så 
ovärderligt att ha det där att man vet att det är alltid uppdaterat …” 
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Alla våra informanter säger att även om de fortfarande förvärvar fler tryckta än 
elektroniska referensverk, så har det ändå blivit färre sedan Internet och webben kom. 
Camilla säger att en faktor är att en del referensverk idag inte finns att köpa i tryckt 
form utan bara elektroniskt, till exempel encyklopedier. Ulrika säger att de inte alls 
köper in speciellt mycket tryckta referensverk längre, men att vissa verk måste köpas 
varje år, till exempel lagboken och FASS, eftersom de uppdateras varje år. Hon säger 
också att det i regel är billigare för ett stort bibliotek att ha online-versionen, eftersom 
den är tillgänglig var man än befinner sig i biblioteket, vilket gör att man slipper ha flera 
exemplar av samma böcker. David säger att de köper in något färre tryckta referensverk, 
bland annat köper de inte in samhällsinformation och lagar lika ofta längre. 
 
Det som påverkar mest - enligt våra informanter - när de förvärvar nya referensverk är 
huruvida det finns ett behov av det samt hur användbara de är. David säger att deras 
förvärv ofta hänger samman med vilka studenter och kurser de har i bygden. Camilla 
nämner även faktorer såsom upphov, kostnad och målgrupp. Ulrika i sin tur säger: 
 

”Vi måste utgå från, tycker jag, från användbarheten där alltså det som är 
då praktiskt och det som vi tror att vi kan använda, alltså det nya aktuella 
materialet är ju svårt, det som liksom är väldigt tidsbegränsat det är ju 
problem med. Sedan klart att det är ju pengarna också, väldigt dyra 
uppslagsverk är ju svårt att kunna ha råd med.” 

 
Inget av våra informanters bibliotek har några öronmärkta pengar för förvärv av 
referensverk. Däremot säger Ulrika och Camilla att en viss summa av budgeten går till 
elektroniska källor, till exempel abonnemang av databaser. Camilla säger att hon märkt 
att mer och mer pengar går till de elektroniska källorna för varje år. David i sin tur säger 
att han är osäker på huruvida en viss summa går till de elektroniska källorna eller inte. 
 
Ingen av informanterna svarade att de hade någon policy som gäller förvärv av 
referensverk. Camilla och Ulrika säger att det finns allmänna riktlinjer som gäller alla 
inköp till biblioteket. Ulrika säger också att det är en sak som de håller på att arbeta med 
eftersom bibliotek av den storleken bör ha det. David säger att de varken har en allmän 
policy eller någon policy som gäller för referensverken, men att de håller på att utarbeta 
en medieplan som gör att de kommer att ha en inom en snar framtid. 
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5.2 Redovisning av enkätundersökningen 
 
Enkäten e-postades till de 290 huvudbiblioteken i Sve rige. Vi fick in 186 svar vilket ger 
en svarsfrekvens på 64,1 procent. Bortfallet blev alltså 35,9 procent, vilket inte kommer 
att redovisas i tabellerna. Eftersom bortfallet blev större än beräknat är vi medvetna om 
att bilden av referensverkens användande kanske inte är helt korrekt. Vår förhoppning 
var att få in minst 200 svar, men vi menar att det utifrån de svar vi fått ändå går att få en 
bild av hur referensverken används. I följebrevet bad vi om att den bibliotekarie som var 
huvudansvarig för referensarbetet skulle besvara enkäten. Många bibliotek har dock inte 
någon som är huvudansvarig för referensarbetet utan det är istället uppdelat mellan 
bibliotekarierna. Detta har medfört att enkäten blivit besvarad av bland annat 
bibliotekschefer, barnbibliotekarier, bibliotekarier med ansvar för fjärrlån etc. Detta kan 
eventuellt påverka deras svar och därmed vårt resultat. 
 
Vi redovisar resultatet fråga för fråga där först frågan och det allmänna resultatet 
presenteras. Därefter redovisas resultaten för varje biblioteksstorlek och eventuellt andra 
faktorer så som ålder, tjänstgöringstid och kön, viket görs i både tabell och löpande text. 
I några av tabellerna återfinns staplar som visar ett värde på 100 %. Dessa staplar är 
något missvisande, eftersom de redovisar endast vad en person tycker, vilket man bör ha 
i åtanke. Under varje stapel redovisas för övrigt antalet svaranden i personer. Som vi 
skrev ovan fick vi in 186 svar och de fördelade sig på följande sätt:  
 
Små bibliotek:  57,3 %  (98 av 171) 
Mellanstora bibliotek:  69,7 % (60 av 86) 
Stora bibliotek: 84,8 % (28 av 33) 
 
Som vi skrev innan ser indelningen av biblioteken ut så här: 
 

• Små kommuner:   1 - 19 999 invånare  
 (Små bibliotek) 
 
• Mellanstora kommuner:  20 000 - 59 999 invånare  
 (Mellanstora bibliotek)  
 
• Stora kommuner:  60 000 + invånare  

 (Stora bibliotek) 
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Fördelningen mellan könen såg ut så här (1 person uppgav ej sitt kön) : 
 
Tabell 1. Fördelning mellan könen.  

Vilket kön är du?

23%

77%

Man (43)
Kvinna (142)

 
 
 
5.2.1 Tryckt eller elektroniskt? 
 
Upplever du att användningen av de tryckta referensverken i allmänhet har 
förändrats under de senaste 15 åren?  
  
Majoriteten, 84,9 %, av respondenterna upplever att användningen av de tryckta 
referensverken har förändrats. Endast 5,38 % upplever att det inte har förändrats, medan 
hela 9,14 % inte kan ta ställning till huruvida det har skett en förändring eller inte.  
Storleken på biblioteket verkar inte vara en avgörande faktor i den här frågan då 
resultatet inte skiljer sig nämnvärt åt (se tabell 2A). Vad man möjligen kan se är att 
bibliotekarierna på de små biblioteken inte upplever en förändring i lika hög grad som 
bibliotekarierna på de mellanstora och stora biblioteken. 
 
Tabell 2A. Användning av de tryckta referensverken i allmänhet - efter biblioteksstorlek. 
(Svarsfrekvens 99,5 %) 
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Majoriteten av respondenterna är överens om att användningen av de tryckta 
referensverken har ändrats på så sätt att de används i betydligt mindre utsträckning. En 
bibliotekarie vid ett mellanstort bibliotek kommenterade frågan på följande sätt: 
 

”I och med Internets tillkomst hämtas numera information i viss utsträckning 
därifrån. Därför har behoven av de tryckta referensverken minskat.” 

 
En annan bibliotekarie vid ett mellanstort bibliotek sa så här: 
 

”Flera tryckta referensverks som Btjs: s recensionsservice, Svenska  
tidningsartiklar och UN har upphört att komma i tryckt form då nätet tagit 
över, så många gånger finns inte möjlighet att välja mellan tryckta och 
elektroniska källor.”  

 
 
Anser du att din egen användning av de tryckta referensverken har förändrats 
under de senaste 15 åren?  
 
När vi frågade om huruvida deras egen användning av de tryckta referensverken har 
förändrats blev svaret mycket likt svaret på föregående fråga. Samma antal, 84,9 %, 
anser att det har märkt en förändring i sin egen användning av de tryckta 
referensverken. Dock är antalet som anser att det inte skett någon förändring något 
högre, 8,06 %. Antalet som inte kan säga om det skett någon förändring var i denna 
fråga lägre, 5,91 %.  
 
Det är främst bibliotekarier på de små biblioteken som inte säger sig se någon 
förändring i sin egen användning av referensverken (se tabell 3A). På de mellanstora 
och stora biblioteken är det däremot mer tydligt att det har skett en förändring, till 
exempel anser 0 % av bibliotekarierna på de stora biblioteken att det inte har skett en 
förändring. Även på de mellanstora biblioteken är procenttalet lågt, 3,33 % medan hela 
13,3 % av bibliotekarierna på de små biblioteken anser att det inte har skett någon 
förändring i deras egen användning. 
 
Tabell 3A. Bibliotekariernas egen användning av de tryckta referensverken – efter  
biblioteksstorlek. (Svarsfrekvens 99 %) 
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Majoriteten av respondenterna var också här eniga om att de tryckta referensverken 
används i mindre utsträckning än tidigare. En bibliotekarie vid ett stort bibliotek 
kommenterar frågan så här: 
 

”Det kan gå dagar utan att jag använder de tryckta referensverken.” 
 
En annan bib liotekarie vid ett stort bibliotek kommenterar på följande sätt: 
 

”T.ex. LIBRIS istället för Svensk bokförteckning, Sverige direkt istället 
för Statskalendern, Rixlex för riksdagstryck o.s.v. i all oändlighet. 
Fulltextdatabaser istället för olika index…” 

 
 
Vilket format på referensverk föredrar du oftast att använda?  
 
Den här frågan visade sig vara svårare att besvara än vi trott. Bortfallet blev 21 % vilket 
visade sig bero på att många bibliotekarier inte anser sig föredra det ena framför det 
andra. En bibliotekarie på ett litet bibliotek uttrycker sig så här: 
 

”Man kan inte fråga så menar jag. Det beror helt på frågans natur. Ett svar 
blir inte bättre för att det finns i ett visst medium. Har du en aktuell fråga 
eller en ovanlig eller snäv fråga så visst blir det en elektronisk sökning. Men 
har du en fråga på gammal lokalhistoria så kollar du i första hand 
bokbeståndet och i andra hand Internet efter hemsidor.” 
 

Eftersom bortfallet blev ganska stort finns det givetvis en reservation för svaret på den 
här frågan. Av de bibliotekarier som besvarat den är det dock tydligt att de föredrar det 
elektroniska formatet framför det tryckta. Hela 55,9 % föredrar att använda sig av 
elektroniska källor medan 23,1 % i första hand väljer tryckta referensverk.  
 
Som man ser i tabell 4A så är det tydligt att bibliotekarierna - oavsett biblioteksstorlek – 
föredrar att använda sig av elektroniska källor. De tryckta referensverken verkar vara 
populärast bland bibliotekarierna på de små biblioteken, 27,6 %, medan de verkar 
användas minst av bibliotekarierna på de mellanstora biblioteken, 16,7 %. På de stora 
biblioteken var motsvarande siffra 21,4 %. 
 
Tabell 4A. Format på referensverk – efter biblioteksstorlek. (Svarsfrekvens 79 %) 
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I kombination med ålder såg vi att den inte verkar spela någon större roll (se tabell 4B). 
Det finns dock en reservation eftersom det är mycket få respondenter i några av 
åldersgrupperna, vilket gör att resultatet kanske inte är helt rättvisande. Enligt vårt 
resultat verkar man i alla åldersgrupper föredra de elektroniska källorna. I gruppen 31-
35 år är det visserligen 40 % på både tryckt och elektroniskt, men det är å andra sidan 
bara åtta personer som har svarat. I åldersgrupperna 41-45, 46-50, 51-55 och 56-60 – 
där antalet respondenter är ungefär lika många – föredrar man det elektroniska formatet 
i större utsträckning. I de yngre åldersgrupperna är det jämnare, men antalet 
respondenter är också betydligt färre. I åldersgruppen 20-25 är det till exempel bara en 
svarande. I den äldsta åldersgruppen 61 + är det också relativt jämnt, men även här har 
de elektroniska källorna ett övertag med 35 % mot 25 % för de tryckta referensverken. 
 
Tabell 4B. Format på referensverk – efter ålder. (Svarsfrekvens 78 %) 
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Vi ville också se ifall bibliotekariernas tjänstgöringstid påverkar vilket format de 
föredrar att använda (se tabell 4C). De elektroniska källorna är även här populärast, 
förutom bland de bibliotekarier som har arbetat i 36-40 år. De är dock bara tre stycken. 
Bland dem som har arbetat 25 år eller mindre – med undantag för de som har arbetat 6-
10 år – är skillnaden i användningen av elektroniska källor och tryckta referensverk 
mest markant. Mest används de elektroniska källorna dock av dem som har jobbat i 1-5 
år, där 78,9 % säger sig föredra dem. En bibliotekarie som arbetat vid ett litet bibliotek 
och har arbetat i 1-5 år säger så här: 
 

”De elektroniska källorna är alltid uppdaterade och är, enligt min mening, 
lättare att söka i. Det här är förstås en generationsfråga och anledningen till 
att jag föredrar de elektroniska helt och hållet är att jag har mycket 
begränsade kunskaper i hur man använder de tryckta och vilka de är. Jag 
gick ut BHS för ett par år sedan och jag tycker att sökningar i de 
elektroniska källorna är det som "sitter i ryggmärgen" på mig.” 
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Tabell 4C. Format på referensverk – efter tjänstgöringstid. (Svarsfrekvens 79 %) 
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Den sista faktorn vi ville undersöka var huruvida bibliotekariens kön spelar någon roll 
för valet av format. Vad gäller den här frågan finns det en stor reservation eftersom det 
är så många fler kvinnor än män som har besvarat frågan. Av de svar vi fått kan vi 
emellertid säga att både män och kvinnor verkar föredra det elektroniska formatet, med 
51,2 % för männen och 57,7 % för kvinnorna. Men eftersom det är så stor skillnad 
mellan antalet kvinnor och män som svarat anser vi att det inte går att dra några 
slutsatser utifrån det. 
 
 
5.2.2 Internet 
 
Använder du Internet i referensarbetet?  
 
Resultatet visar att alla bibliotekarier som deltog i undersökningen använder Internet i 
större eller mindre utsträckning. Inte någon respondent säger att de inte använder sig av 
Internet. Resultatet visar att de flesta använder Internet ”mycket”, 34,9 %,  eller ”väldigt 
mycket”, 35,5 %, i referensarbetet. Endast 3,23 % av bibliotekarierna säger sig använda 
Internet ”lite” och 24,7 % använder det ”ganska mycket”.  
 
Internet verkar vara ett populärt verktyg i referensarbetet bland våra respondenter 
oavsett storlek på biblioteket (se tabell 5A). Dock verkar det vara populärast på de stora 
biblioteken där 39,3 % säger att de använder Internet ”mycket” och 42,9 % säger att de 
använder det ”väldigt mycket”. Även på de små och mellanstora biblioteken använder 
bibliotekarierna Internet i stor utsträckning. 
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Tabell 5A. Internet i referensarbetet – efter biblioteksstorlek. (Svarsfrekvens 98,4 %) 
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I kombination med tjänstgöringstid visar det sig att Internet används mycket av alla 
bibliotekarier oavsett hur länge de har arbetat, men att det används mest av dem som har 
jobbat mindre än 15 år (se tabell 5B). Av de bibliotekarier som har jobbat 1-5 år är det 
63,2 % som säger sig använda Internet ”väldigt mycket”, av de som jobbat 6-10 och 11-
15 år är motsvarande siffra 36,8 % respektive 52,2 %. Av våra respondenter är det bara 
en person som har arbetat 41 år eller längre och han/hon anser sig använda Internet 
”ganska mycket”. 
 
Tabell 5B. Internet i referensarbetet – efter tjänstgöringstid. (Svarsfrekvens 98,4 %) 
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I kombination med respondenternas ålder ser vi att åldern inte verkar spela någon större 
roll för om man använder Internet i referensarbetet (se tabell 5C). De flesta använder 
Internet ”mycket” eller ”väldigt mycket”. Man kan möjligtvis säga att respondenterna i 
åldersgruppen 31-35 inte verkar använda Internet i riktigt samma omfattning. Det är 
bara 20 % av dem som säger sig använda Internet ”väldigt mycket”. En stark grupp är 
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de över 61 år där 40 % använder Internet ”väldigt mycket” och 30 % använder det 
”mycket”.  I ålderskategorin 20-25 är det bara en respondent och han/hon anser sig 
använda Internet ”väldigt mycket”. 
 
Tabell 5C. Internet i referensarbetet – efter ålder. (Svarsfrekvens 97,3 %) 
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Använder du de söktjänster och ämneskataloger som finns på Internet i 
referensarbetet?  
 
Resultatet på den här frågan visar att de flesta av bibliotekarierna verkar använda sig av 
söktjänster och ämneskataloger i ganska stor utsträckning. 38,7 % säger sig använda 
dem ”ganska mycket”. Av bibliotekarierna är det 31,2 % som använder dem ”mycket” 
och 24,7 % som använder dem ”väldigt mycket”. Det är bara 0,54 % av respondenterna  
– det vill säga en person - som säger sig ”inte alls” använda dem och bara 4,84 % som 
använder dem ”lite”.  
  
Av resultatet att döma verkar det vara bibliotekarierna vid de stora biblioteken som 
använder sig av söktjänster och ämneskataloger allra mest (se tabell 6A). Av dem är det 
39,3 % som säger att de använder söktjänster och ämneskataloger ”väldigt mycket”. För 
bibliotekarier vid de små och mellanstora biblioteken är motsvarande siffror 23,5 % 
respektive 20 %. De flesta bibliotekarier vid de små biblioteken säger att de använder 
söktjänster och ämneskataloger ”ganska mycket” vilket siffran 43,9 % visar. 
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Tabell 6A. Använder du söktjänster och ämneskataloger – efter biblioteksstorlek.  
(Svarsfrekvens 100 %) 
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I kombination med ålder visar det sig att alternativen ”ganska mycket” och ”mycket” är 
de som dominerar i de flesta åldersgrupperna (se tabell 6B). Söktjänster och 
ämneskataloger verkar användas mest av dem i åldersgrupperna 36-40 och 41-45, där 
35,7 % respektive 42,3 % använder dem ”väldigt mycket”. De verkar användas minst av 
de i åldersgrupperna 51-55 och 56-60, där 14,3 % respektive 15,2 % säger sig använda 
dem ”väldigt mycket”. De verkar användas i hög grad av de i åldersgruppen 61+. Hela 
30 % använder dem ”väldigt mycket”, 30 % använder dem ”mycket” och 35 % 
använder dem ”ganska mycket”. Det är dock endast i denna åldersgrupp där några, 5 %, 
säger att de ”inte alls” använder dem. I åldersgruppen 20-25 är det bara en respondent 
och han/hon säger sig använda söktjänster och ämneskataloger ”väldigt mycket”. 
 
Tabell 6B. Använder du söktjänster och ämneskataloger – efter ålder.  
(Svarsfrekvens 98,4 %) 
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I kombination med hur länge bibliotekarierna har arbetat visar resultatet att de som 
arbetat mindre än 15 år använder söktjänster och ämneskataloger ”vä ldigt mycket” (se 
tabell 6C). De som arbetat längre använder dem inte i samma utsträckning. Av alla 
svaranden är det bara 5,56 %, det vill säga en person i kategorin 31-35 år, som säger sig 
”inte alls” använda söktjänster och ämneskataloger i referensarbetet. Av respondenterna 
som arbetat 41 år eller mer är det bara en och han/hon säger sig använda dem ”ganska 
mycket”. 
 
Tabell 6C. Använder du söktjänster och ämneskataloger – efter tjänstgöringstid.  
(Svarsfrekvens 100 %) 
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Om du använder Internet i referensarbetet, vilka källor utöver databaser, 
söktjänster och ämneskataloger använder du i så fall? (T.ex. andra biblioteks 
länksamlingar, organisationers hemsidor etc.)  
 
På den här frågan reserverar vi oss något. Dels eftersom bortfallet var ganska stort, 15,1 
%, dels eftersom många inte specifikt har angett vilka organisationer, myndigheter, 
länksamlingar etc. som de använder, utan bara skrivit till exempel organisationers 
hemsidor. Vi är medvetna om att svaren på denna fråga är högst individuella, vilket 
också resultatet visar där vi fick förslag på 150 olika sidor. Syftet med den här frågan 
var dock att se om det finns vissa sidor som används mer än andra. En bibliotekarie vid 
ett litet bibliotek säger så här om hur han använder sidor på Internet: 
 

”… Sökmotorer som söker igenom djupa webben,(completeplanet.com m.fl.) 
t.ex. för information som ligger i realtid, väder, aktiekurser o.s.v. Dessutom 
är materialet på den djupa webben oändligt mycket mer kvalitativt och 
pålitligt. Länksamlingar t.ex. Mölndals portaler, högskolor och universitets 
hemsidor, olika bibliotek, men särskilt högskolebiblioteks hemsidor, 
avhandlingar online, deras litteraturförteckningar.”   

 
Resultatet visade också ett tydligt mönster därt Mölndals länksamling var klart 
populärast med 78 röster följt av en lika klar två, NILS (Malmös länksamling) med 43 
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röster. Trea kom SverigeDirekt med 27 röster. Trots att frågan är mycket individuell var 
resultaten ändå förvånansvärt lika för de olika biblioteksstorlekarna. Andra populära 
sidor var: Statistiska Centralbyrån, Lagrummet, Kulturnät Sverige och Pion-Net 
medicin. 
 
 Små bibliotek (Svarsfrekvens 84,7 %) 

1. Mölndals länksamling  41 
2. NILS (Malmös länksamling) 25 
3. SverigeDirekt  15 
4. Skolverket/Länkskafferiet 13 
5. Riksdagen/Regeringen 11 

 
 Mellanstora bibliotek (Svarsfrekvens 81,7 %) 

1. Mölndals länksamling 23 
2. NILS (Malmös länksamling) 12 
3. Nyhetsmedier (tidiningar,  
  tidsskrifter, artikelarkiv,  
  nyhetsbrev etc.)  6 
  SverigeDirekt  6 
4. Skolverket/Länkskafferiet 5 
  Myndigheter 5 
  Eniro/Gula sidorna  5 
  Konsumentverket 5 
  Bibliotekets egna länksamling 5 
  Pion-Net medicin 5 

   
  
Stora bibliotek (Svarsfrekvens: 92,8 %) 

1. Mölndals länksamling 14 
2.   NILS (Malmös länksamling) 6 
  SverigeDirekt  6 
  Bibliotekets egna länksamling 6 
3.   Myndigheter 5 

 
 
Har användningen av cd-rom förändrats på ditt bibliotek sedan Internet och 
webben kom? I så fall hur?   
 
Resultatet på den här frågan visar ganska entydigt att användningen av cd-rom har 
minskat kraftigt. Hela 61,3 % säger att de sett en minskning och 20, 4 % som anser att 
användningen är oförändrad. Dock är det hela 12,4 % som inte kan säga om det skett 
någon förändring och 5,91 % som säger sig ha sett en ökning. 
 
Resultatet visar tydligt att användningen av cd-rom minskat på biblioteken, oavsett 
storlek (se tabell 7A). Störst är förändringen på de stora biblioteken där 85,7 % av 
respondenterna ansåg att användningen minskat. På de små och mellanstora biblioteken 
är motsvarande siffror 55,1 % respektive 60 %. 26,5 % av bibliotekarier på de små 
biblioteken anser dock att användningen är oförändrad liksom 18,3 % av 
bibliotekarierna på de mellanstora biblioteken. 10 % av respondenterna vid de 
mellanstora biblioteken anser att användningen har ökat. Vid de små biblioteken anser 
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4,08 % att användningen ökat och vid de stora 3,57 %. En bibliotekarie som arbetar på 
ett stort bibliotek säger så här om hur användningen av cd-rom har förändrats: 
 

”På frågan om användningen av cd-rom har förändrats kryssade jag 
minskat. Internet har ersatt cd-rom när det gäller t.ex. a-sök, men samtidigt 
har användningen av nytillkomna cd-rom-skivor för släktforskare tillkommit, 
t.ex. Sveriges befolkning, Sveriges dödbok m.fl. Dessa har ju börjat komma 
ut de senaste åren”. 

 
 Tabell 7A. Användningen av cd-rom – efter biblioteksstorlek. (Svarsfrekvens 100 %) 

Har användningen av cd-rom förändrats på ditt 
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Har ni en egen länksamling på ert bibliotek?  
 
De flesta av de tillfrågade bibliotekarierna svarade att deras bibliotek har en egen 
länksamling. 61,8 % av respondenterna svarade ja på frågan och 37,6 % svarade nej. 
Endast 0,5 % - vilket motsvarar en person – svarade inte på frågan. Enligt resultatet 
verkar det vara vanligast bland de stora biblioteken att man har en egen länksamling där 
hela 75 % svarade att de har en (se tabell 8A). Det verkar också vara ganska vanligt 
bland de mellanstora och små biblioteken, där motsvarande siffror är 65 % respektive 
56,1 %. Det verkar emellertid vara vanligast att man inte har en egen länksamling på de 
små biblioteken, där 43,9 % svarade att de inte har någon.  En bibliotekarie på ett litet 
bibliotek säger så här: 
 

”Vi skall lägga ner vår egen länksamling. Finns ingen anledning att  
underhålla den när så många andra gör bra saker, speciellt länsbiblioteket. 
Enligt undersökningar är det få kunder som använder länksamlingar på 
biblioteks hemsidor.” 
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Tabell 8A. Egen länksamling – efter biblioteksstorlek. (Svarsfrekvens 99,5 %) 
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Om ja, är den tillgänglig för allmänheten? (Svarsfrekvens 100%) 
 
På föregående fråga som handlade om ifall biblioteken hade en egen länksamling 
svarade 115 stycken att man har det. Av dessa 115 är det 85,2 % som har den tillgänglig 
för allmänheten medan 14,8 % inte har det. I tabell 9A ser man att det är de små 
biblioteken, 8,7 %, som oftast inte har sin länksamling tillgänglig för allmänheten, men 
å andra sidan är det fler av dem, 39,1 %, än av de stora och mellanstora som har den 
tillgänglig. Motsvarande siffror för de stora biblioteken är 16,5 % och för de 
mellanstora 30,4 %.  
 
Tabell 9A. Är länksamlingen tillgänglig för allmänheten? – efter biblioteksstorlek. 

O m  j a ,  ä r  d e n  t i l l g ä n g l i g  f ö r  
a l l m ä n h e t e n ?  -  e f t e r  b i b l i o t e k s s t o r l e k

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

J a  N e j  

A
n

ta
l s

va
ra

n
d

en
 i 

%

S m å  b i b l i o t e k

M e l l a n s t o r a
b ib l i o tek
S to ra  b i b l i o t ek

 
 
 



 50 

5.2.3 Användning av referensverk 
 
Vilka fem tryckta referensverk anser du att du använder mest? Rangordna från 1 
till 5, där 1 är det du använder mest. (Ange titlarna på verken t.ex. Bra Böckers 
Lexikon).   
 
Meningen här var att respondenterna skulle rangordna vilka fem tryckta referensverk de 
använder mest, men det visade sig vara svårare än vad vi trott. Alla har inte heller angett 
fem referensverk, eftersom de inte anser sig använda så många som fem. Några har inte 
heller angett specifika titlar utan mer övergripande titlar, till exempel musiklexikon eller 
litteraturlexikon. De som inte har angett specifika titlar har inte räknats med i resultatet. 
På grund av ovan nämnda orsaker har vi valt att bortse från rangordningen och istället 
presentera de referensverk som de flesta använder. En bibliotekarie vid ett mellanstort 
bibliotek uttrycker sig så här: 
 

”Jag kan till min egen förskräckelse säga att jag mycket sällan använder 
tryckta referensverk. Man kanske hänvisar till vissa böcker ibland men 
använder dem sällan själv eftersom låntagarna oftast uppskattar snabba 
korta svar, alternativt hel bok.” 

 
Bland de tryckta var Nationalencyklopedin en självklar etta med 162 röster, följd av Bra 
böckers lexikon med 56 röster och Bra böckers läkarlexikon med 46 röster. Bland dem 
som inte användes i lika stor utsträckning märks bland annat: Svenska släktkalendern 
(1), Världens religioner (2), Lyrikboken (2) och Svenskt biografiskt lexikon (2). Listan 
ser i stort sett likadan ut oavsett bibliotekets storlek, med Nationalencyklopedin som 
klar etta. Det finns dock några variationer. Här följer de fem mest använda tryckta 
referensverken på de stora, mellanstora respektive små biblioteken: 
 
 Små bibliotek (Svarsfrekvens 96,9 %) 

1. Nationalencyklopedin  86 
2. Bra böckers lexikon  36 
3. Bra böckers läkarlexikon 25 
4. Myggans nöjeslexikon 21 
5. Bra böckers stora läkarlexikon 13 

 
 Mellanstora bibliotek (Svarsfrekvens 96,6%) 

1. Nationalencyklopedin  51 
2. Sveriges rikes lag  16 
 Bra böckers lexikon 16 
3. Bra böckers läkarlexikon 15 
4. Svenskt konstnärslexikon 8 

  
 Stora bibliotek (Svarsfrekvens 100%) 

1. Nationalencyklopedin  25 
2. Sveriges rikes lag  9 
3. Statistisk årsbok för Sverige 6 
4. Bra böckers läkarlexikon 6 
5. Myggans nöjeslexikon 5 
 Europa world yearbook 5 
 Fortsättningsarbeten  5 



 51 

Vilka fem elektroniska källor anser du att du använder mest? Rangordna från 1 
till 5, där 1 är den du använder mest. OPAC räknas inte. (T.ex. ArtikelSök, 
Google, Nationalencyklopedin, LIBRIS etc.)  
 
Precis som i föregående fråga har vi här valt att bortse från respondenternas rangordning 
och istället presentera de källor som fått flest röster. Den här frågan tycktes dock vara 
något lättare att besvara än den föregående, då de flesta har angett fem stycken 
elektroniska källor. Dock verkade det som att bibliotekarierna upplevde att det även här 
var svårt att rangordna. LIBRIS och Google låg överlägset i topp med 167 respektive 
158 röster. Dessa följdes av ArtikelSök med 89 röster. Bland dem som inte används av 
så många märks bland annat: FASS (1), Biography Resource Center (1), Encyclopedia  
Britannica (1) och Riksdagen.se (3). Precis som på föregående fråga skiljer sig inte 
heller här resultatet särkilt mycket åt me llan de olika biblioteken. LIBRIS och Google 
ligger i klar ledning oavsett biblioteksstorlek. Nedan följer de fem mest använda 
elektroniska källorna på de stora, mellanstora respektive små biblioteken: 

 
 Små bibliotek (Svarsfrekvens 98,9%) 

1. LIBRIS  87 
2. Google   85 
3. Bibliotek.se  42 
4. ArtikelSök  41 
5. Nationalencyklopedin  35 

 
 Mellanstora bibliotek (Svarsfrekvens 100%) 

1. LIBRIS  56 
2. Google   51 
3. ArtikelSök  31 
4. Mediearkivet  24 
5. BURK-sök  22 

  
 Stora bibliotek (Svarsfrekvens 100 %) 

1. LIBRIS  24 
2. Google   22 
3. ArtikelSök  17 
4. Nationalencyklopedin  11 
 Bibliotek.se  11 

 
 
Vilka betaldatabaser har ni tillgång till på ert bibliotek?  
 
Resultatet på den här frågan visar att biblioteken i stor utsträckning har samma 
betaldatabaser. Dock finns det reservationer vad gäller svaret på den här frågan eftersom 
vi är osäkra på huruvida alla bibliotek har uppgivit alla sina betaldatabaser – både cd-
rom och online. Svaret kan därför vara något missvisande. I topp ligger ArtikelSök med 
151 röster följd av Alex online med 141 röster och Mediearkivet med 128 röster. Andra 
frekvent återkommande databaser var: Encyclopedia Britannica, Contemporary Authors 
och Biography Resource Center, Landguiden, Global Grant/Stora fondboken samt 
Arkion  Bland mindre använda märks Dödboken (4), Svenskt biografiskt lexikon (3), 
Byggdok (2) och Ancestry (1). Vad gäller betaldatabaserna är skillnaden mycket liten 
mellan de olika biblioteken. Det enda som egentligen skiljer är i vilken ordning de 
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kommer. På de små biblioteken är till exempel Alex online etta medan ArtikelSök är 
populärast på mellanstora och stora bibliotek. Nedan följer de fem populäraste 
betaldatabaserna på de små, mellanstora och stora biblioteken: 
 
 Små bibliotek (Svarsfrekvens 96,9 %) 

1. Alex online  73 
2. ArtikelSök  72 
3. EBSCO Master File Elite 56 
4. Mediearkivet  53 
5. Nationalencyklopedin 51 

 
 Mellanstora bibliotek (Svarsfrekvens 93,3 %) 

1. ArtikelSök  53 
2. Mediearkivet  49 
3. Presstext  46 
4. Alex online  44 
 EBSCO Master File Elite 44 

 
 Stora bibliotek (Svarsfrekvens 96,4 %) 

1. ArtikelSök  26 
 Mediearkivet  26 
 Presstext  26 
2. Alex online  24 
3. EBSCO Master File Elite 21 

 
 
5.2.4 Förvärv av referensverk 
 
Har Internet och andra elektroniska källor medfört att ni förvärvar färre tryckta 
referensverk?  
  
Det är bara 3,23 % som anser att Internet och andra elektroniska källor ”inte alls” 
påverkar förvärvet av tryckta referensverk. Annars var alla överens om att det 
påverkade i större eller mindre utsträckning. Flest var det i kategorierna ”ganska 
mycket” och ”lite” där antalet respondenter var 41,4 % respektive 34,9 %. 10,2 % av 
bibliotekarierna ansåg att förvärvet påverkades ”mycket”. Endast 5,91 % anser att det 
påverkar förvärvet av tryckta referensverk ”väldigt mycket”. Det är 4,3 % som säger att 
de inte vet huruvida förvärvet har påverkats eller inte. 
 
Förvärvet av tryckta referensverk har påverkats i stort sett mer eller mindre på alla 
bibliotek oavsett storlek (se tabell 10A). Minst verkar det ha påverkat de små 
biblioteken där 43,9 % säger att det endast förändrat förvärvet ”lite”. Av 
bibliotekarierna på de stora biblioteken anser 60,7 % att förvärvet påverkats ”ganska 
mycket”. Det är på de mellanstora biblioteken som den största andelen bibliotekarier 
anser att förvärvet påverkats ”mycket”, 13,3%, eller ”väldigt mycket”, 8,33%. 
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Tabell 10A. Förvärvas det färre tryckta referensverk? – efter biblioteksstorlek.   
(Svarsfrekvens 100 %) 
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Har ni någon policy eller andra skrivna riktlinjer för vilka referensverk ni 
förvärvar till ert bibliotek?  
  
En övervägande majoritet, 90,9 %, det vill säga 169 stycken av bibliotekarierna svarade 
att de inte hade någon policy för vilka referensverk de förvärvade till biblioteket. Endast 
5,38 %, det vill säga 10 stycken, hade en policy och 3,23 %, det vill säga 6 stycken, 
svarade att de inte visste om det fanns en policy eller inte. Dock finns det en viss 
reservation eftersom respondenterna kan ha angett sin allmänna policy för alla inköp till 
biblioteket och alltså inte om det finns en specifik för referensverken. 
I kombination med biblioteksstorlek ser man att storleken spelar en viss roll (se tabell 
11A). Det verkar vara vanligast bland de stora biblioteken att det finns en policy för 
vilka referensverk man förvärvar, medan det är mer sällsynt bland de små biblioteken. 
Av bibliotekarierna på de stora biblioteken angav 14,3 % att de hade en policy och på 
de små var motsvarande siffra endast 2,04 %. För de mellanstora var siffran 6,67 %. En 
intressant kommentar från en bibliotekarie på ett litet bibliotek var: 
 

”Vi har egentligen som policy att ha så få referensverk som möjligt. 
De böcker vi har vill vi gärna låna ut. Fortfarande har vi en 
referensavdelning, men vi köper in så lite som möjligt! Ofta är 
referensverken för dyra för oss dessutom.”[!] 
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Tabell 11A. Policy för förvärv av referensverk – efter biblioteksstorlek.  
(Svarsfrekvens 99,5 %) 

Har ni någon policy eller andra skrivna riktlinjer 
för vilka referensverk ni förvärvar till ert bibliotek? - 
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Vilka kriterier är viktigast när ni förvärvar nya tryckta referensverk? Rangordna 
följande kriterier från 1 till 4 där 1 är viktigast: innehåll, upphov, kostnad och 
format. Vilka andra kriterier anser du eventuellt är viktiga?  
 
På den här frågan har respondenterna svarat ganska ofullständigt, då många inte har 
angett alla fyra kriterierna. Siffrorna i tabell 12A och 12B kan därför verka missvisande 
då svarsfrekvensen redovisar hur många som svarat på frågan, oavsett om de angett alla 
fyra kriterier eller endast ett par. Det verkar ha varit svårt för respondenterna att besvara 
den här frågan. Vi är medvetna om att det här svaret troligen inte ger en hel bild av vad 
bibliotekarierna tar hänsyn till när de förvärvar referensverk, men vi menar ändå att man 
kan se en rangordning mellan de nämnda kriterierna. Vi redovisar här medelvärdet 
(även i %), där det lägsta värdet visar det kriteriet som bibliotekarierna anser ha högst 
prioritet och vice versa. Resultatet visar att innehållet anses som det klart viktigaste 
kriteriet följt av kostnad, upphov och format (se tabell 12A). Denna ordning är 
densamma oavsett biblioteksstorlek. Ett fåtal respondenter har dock inte velat rangordna 
kriterierna överhuvudtaget, eftersom de ansåg att de var likvärdiga. Resultatet visar att 
det mest handlar om marginella skillnader mellan bibliotekarierna på de olika 
biblioteken. Dock verkar bibliotekarierna på de mellanstora biblioteken prioritera 
kostnaden något mer än de övriga och bibliotekarierna på de små biblioteken verkar 
vara de som funderar mest över formatet. En annan reflektion är att det på de små och 
stora biblioteken är mycket jämnt mellan kostnad och upphov. Men som sagt, det 
handlar om små skillnader. Flera av respondenterna har angett andra kriterier som de 
ansett vara viktiga. Bland dessa märks framförallt verkets användbarhet och om man 
hade behov av det. Utöver dessa nämndes också tänkt målgrupp, språk och aktualitet.   
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Tabell 12A. Kriterier för tryckta referensverk. 
 Små Mellanstora  Stora Total 
Innehåll 23     (12,3%) 15,5   (13,0%) 7,5     (12,2%) 46 
Kostnad 50     (26,8%) 28,5   (23,8%) 16      (26,0%) 95 
Upphov 52     (27,9%) 34,5   (28,9%) 16,5   (26,8%) 103 
Format 61,5  (33,0%) 41      (34,3%) 22     (35,8%) 125 
Total 186,5 119,5 61,5  
(Svarsfrekvens: 88,8 % 93,3 % 100 %) 
 
 
Vilka kriterier är viktigast när ni förvärvar nya elektroniska källor? Rangordna 
följande kriterier från 1 till 4 där 1 är viktigast: innehåll, upphov, kostnad och 
format. Vilka andra kriterier anser du eventuellt är viktiga?  
  
På den här frågan gäller samma reservationer som på den föregående frågan. Även vad 
gäller de elektroniska källorna är medelvärdet för innehåll lägst och därmed det 
viktigaste kriteriet. Det följs även här av kostnad, upphov och format, oavsett 
biblioteksstorlek. Även här är det mycket jämnt mellan kriterierna. Vad man möjligen 
kan se, om man jämför med de tryckta källorna, är att innehåll inte prioriteras riktigt 
lika mycket och att formatet prioriteras något mer. Undantaget är bibliotekarierna på de 
stora biblioteken som enligt resultatet prioriterar innehållet mer än vad de gör för de 
tryckta källorna. Skillnaderna är dock små. Vad man mer kan se är att bibliotekarierna 
på de små och mellanstora biblioteken prioriterar formatet mer än vad bibliotekarierna 
på de stora biblioteken gör. Andra kriterier som ansågs viktiga var även här 
användbarhet och behov. Några andra som nämns är: användarvänlighet, gränssnitt och 
tillgänglighet.  
 
Tabell 13A. Kriterier för elektroniska källor. 
 Små Mellanstora  Stora Total 
Innehåll 25     (13,8%) 15      (13,6%) 7        (11,2%) 46 
Kostnad 47,5  (26,3%) 28,5   (25,8%) 15      (25,4%) 95 
Upphov 53     (29,4%) 31      (28,0%) 16      (27,1%) 103 
Format 55     (30,5%) 36      (32,6%) 21      (35,6%) 125 
Total 180,5 110,5 59  
(Svarsfrekvens: 88,8 % 91,6 % 100 %) 
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6. Analys av resultat samt diskussion 
 
Det primära syfte är att få en helhetsbild av hur tryckta och elektroniska referensverk 
används på svenska folkbibliotek och att undersöka om bibliotekariernas användning av 
tryckta referensverk har förändrats i och med utvecklingen inom IT. I samband med 
detta vill vi också undersöka några faktorer som vi tror kan påverka denna eventuella 
förändring. Det sekundära syftet är att ta reda på vad bibliotekarierna tar hänsyn till när 
de köper in nya referensverk samt att undersöka vilka referensverk som används mest 
av bibliotekarierna. 
 
Vår övergripande frågeställning är: 
 
Har bibliotekariernas användning av tryckta referensverk påverkats av Internet 
och andra elektroniska källor? I så fall hur? 
 
Denna frågeställning har brutits ner i följande frågor: 
 

− Påverkas bibliotekariernas användning av tryckta och elektroniska referensverk 
av bibliotekets storlek? I så fall på vilket sätt? 

 
− Har bibliotekariernas kön, ålder och tjänstgöringstid någon betydelse för vilket 

format (tryckt eller elektroniskt) de väljer att använda? I så fall på vilket sätt? 
 

− Vilken faktor prioriterar biblioteken mest av innehåll, kostnad, upphov och 
format när de ska förvärva referensverk? 

 
− Vilka tryckta respektive elektroniska referensverk använder bibliotekarierna i 

störst utsträckning? 
 
För att underlätta för läsarna har vi valt att dela upp vår analys- och diskussionsdel i 
fyra avsnitt: 
 

- Tryckt eller elektroniskt? 
- Internet 
- Användning av referensverk 
- Förvärv av referensverk 

 
I det här kapitlet återger vi också många av de kommentarer vi fått vid intervjuerna och 
i de öppna svarsalternativen i enkäten. Dessa finns inte med i resultatdelen utan används 
här bara för att belysa våra resonemang. När vi i detta kapitel skriver respondenter 
menar vi de bibliotekarier som besvarat enkäten och när vi skriver informanter syftar vi 
på våra intervjupersoner. 
 
 
6.1 Tryckt eller elektroniskt?  
 
Resultatet av vår enkätundersökning visar ganska entydigt att de tryckta referensverken 
har spelat en allt mindre roll i bibliotekariernas referensarbete de senaste femton åren. 
Därmed inte sagt att de inte används, men de elektroniska källorna har visat sig vara ett 
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ovärderligt hjälpmedel. En klar majoritet av de bibliotekarier – oavsett storleken på 
biblioteket som de arbetar på - som har besvarat enkäten säger sig se en förändring i 
användandet av de tryckta referensverken – både i sin egen användning av dem och i 
allmänhet. Av kommentarer vi har fått av våra respondenter och informanter framgår 
det att de tryckta används i mindre utsträckning än tidigare. Två bibliotekarier säger så 
här: 
 

”De referensverk som jag använde mig av åtminstone varje vecka tidigare 
tar jag fram någon gång per månad/år/inte alls.” 

 
”Genom exempelvis A-Sök slipper vi söka igenom en massa häften och 
årgångar. Några sökningar så är man framme - och kan ibland printa ut 
materialet till besökaren direkt. Fritext möjliggör många märkliga 
sökningar. Man når mycket nu på Internet som man inte har råd med i tryckt 
form, exempelvis SAOB.” 

 
Detta resultat var inte särskilt överraskande utan var vad vi hade förväntat oss. Mycket 
information kan numera nås via Internet och många verkar föredra att vända sig dit på 
grund av dess aktualitet, smidighet och snabbhet. Inte minst bibliografiska uppgifter har 
blivit lättare att belägga med hjälp av till exempel LIBRIS, BURK-sök och bibliotek.se.  
En stor fördel med de elektroniska källorna är att de kan publicera sitt material betydligt 
snabbare än de tryckta referensverken som tar flera veckor eller månader att färdigställa 
(Katz 1992a, s. 44). Höglund konstaterade i sin undersökning – som genomfördes 1996 
- att Internet och LIBRIS inte alls användes i särskilt stor utsträckning. Därför menade 
hon att diskussionen om de elektroniska källorna var överdriven. Hon skriver att 
orsaken till detta var att bibliotekarierna inte hade tillräcklig kunskap om dem, men att 
användningen skulle öka allt eftersom de fick mer kunskap. (1997 s. 103) Vårt resultat 
visar att en hel del har hänt på biblioteken och att Höglund fick rätt i sina 
framtidsutsagor. 
 
Rettig har delat in de elektroniska källorna i två kategorier, dels de som återger källor 
som finns i tryckt form, dels de som ger tillgång till information som inte kan återges i 
tryckt form på grund av dess begränsningar (1999, s. 99f). Detta medför att 
bibliotekarierna mer eller mindre är ”tvungna” att i någon utsträckning använda 
elektroniska källor. En annan orsak till att bibliotekarierna är ”tvungna” att använda 
dem är att användarna efterfrågar den typen av information och att de förväntar sig det. 
En annan sida av saken är också att de elektroniska källorna - kanske framför allt 
Internet – har lockat nya målgrupper till biblioteket, vilket medfört att kravet på 
bibliotekariernas kunskap och kännedom om de elektroniska källorna har ökat markant. 
Ett bibliotek förväntas kunna erbjuda sin service, utrustning och kunskap till alla oavsett 
målgrupp (Grealy 1997, s. 97). Ett problem med de elektroniska källorna är givetvis att 
de är beroende av att tekniken fungerar. Detta har flera av våra respondenter påpekat, 
men de säger också att tekniken har blivit bättre de senaste åren. En bibliotekarie 
konstaterar dock följande: 
 

”En bok är alltid en bok. Den kan användas även vid strömavbrott. Det enda 
som behövs är dagsljus.”  
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Val av format 
 
Majoriteten av de tillfrågade bibliotekarierna föredrar att använda sig av de elektroniska 
källorna. Frågan hade ett stort bortfall och det påverkar givetvis resultatet. En del tyckte 
att frågan var svår att svara på eftersom de anser att vilken källa man går till – tryckt 
eller elektroniskt - beror på flera faktorer, fr ämst på frågan eller den som frågar. 
Tidigare var detta inget som bibliotekarierna behövde fundera över, eftersom det bara 
fanns tryckta referensverk. Ibland upplever bibliotekarierna att det inte är lämpligt att 
visa användaren informationen på en skärm, eftersom det inte alltid är så diskret. När 
det gäller till exempel medicinsk information kan det vara mer diskret med en bok. En 
del användare tycker också att det är svårt att läsa på en skärm, vilket är något man 
måste ta hänsyn till när man väljer källa. Adams säger att valet av format beror på dessa 
faktorer, men nämner också faktorer som bibliotekets bestånd, hur lätt det är att hitta 
informationen elektroniskt och vilka möjligheter det finns till kopiering och utskrift 
(2001, s. 92f). Betsy Darrah säger att orsaken till att många bibliotekarier väljer att 
använda de tryckta referensverken främst beror på att de är lättillgängliga och 
läsvänliga, vilket gör att det är lätt att hitta information i dem (1997, s. 125). Vi har i vår 
undersökning sett att det inte är så många som föredrar de tryckta referensverken, men 
de som gör det har angett just de här skälen samt att de tycker att de är tillförlitliga.  
 
Några av respondenterna kommenterar sitt val av format så här: 
 

Elektroniskt: ”Att söka i elektroniska källor går både snabbt och enkelt. 
När man står i referensdisken har man redan verktyget i sin hand, man 
behöver inte gå iväg och hämta det.”  

 
Elektroniskt: ”Tillgänglighet och snabbhet, dator finns på arbetsrummet 
och i lånedisken så man gör snabbt sina sökningar och kan enkelt skriva ut 
om man vill” 

 
Tryckt: ”Det beror på frågan man får om man använder tryckt eller 
elektronisk källa. När man snabbt vill ha ett svar på en specifik fråga är de 
tryckta fortfarande bäst. De är snabba och säkra i bemärkelsen att man vet 
att de är tillförlitliga. När det gäller frågor på områden där förändringar 
sker snabbt är Internet bra, förutsatt att sidorna uppdateras. Internet 
fungerar som ett komplement till de tryckta källorna. Det är väl det som är 
skillnaden.”  
 

 Tryckt: ”Jag tycker att det är lättare att ’läsa av’ en tryckt sida än  
information på en bildskärm, ibland är det också snabbare att leta i en bok 
man är bekant med än att gå in på måfå på en hemsida eller i en databas 
och leta sig fram till ett svar.” 

 
Vet ej: ”Beror på typen av fråga, använder det som ger snabbast svar. 
Rena sakuppgifter ofta snabbare i tryckta verk. Frågor där det är viktigt 
med "färska" svar, luddiga frågor, ofta bra att börja med elektroniska 
källor.” 

 
En vanlig missuppfattning är att man alltid hittar informationen snabbast via en 
elektronisk källa. Katz säger att så inte är fallet, utan att det beror på vilken information 
man söker efter. Till exempel menar han att faktauppgifter går snabbare att hitta i de 
tryckta källorna. (2002b s. 159) Även om de flesta av våra respondenter anser att det går 
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snabbast att söka i en elektronisk källa, är det många som håller med Katz. De menar att 
det går snabbare att slå upp vissa uppgifter i böcker än att logga in i en databas. De 
säger också att de har mer kännedom om de tryckta och att det är lättare att slå i dem än 
att söka elektroniskt. Flertalet av dem som säger att det går snabbare att slå i de tryckta 
referensverken är över femtio år och de har antagligen mer erfarenhet och mycket god 
kännedom om de tryckta referensverken. Detta gör att det går snabbare för dem att hitta 
i dem, eftersom de vet var de ska leta. Darrah skriver att hon lagt märke till att studenter 
vid bibliotekshögskolor tenderar till att i första hand vända sig till de elektroniska 
källorna istället för att använda de tryckta referensverken (1997, s. 124). Även Rettig 
skriver att nyutbildade bibliotekarier gärna förlitar sig på de elektroniska källorna och 
glömmer bort de tryckta referensverken (1999, s. 72f). Vår undersökning visar att ju 
färre år man har arbetat, desto oftare vänder man sig till de elektroniska källorna, vilket 
bekräftar Darrahs och Rettigs iakttagelser. Vi tror inte att man kan säga att det ena är 
snabbare att använda än det andra. Det beror istället på vilken kännedom och erfarenhet 
man har av respektive källa. Vi tror också att denna tendens i Sverige har att göra med 
utbildningen där fokus ligger på användningen av de elektroniska källorna och ingen 
obligatorisk undervisning ges i användningen av de tryckta referensverken – i alla fall 
inte på Bibliotekshögskolan i Borås. Detta är synd eftersom vi tror att de fortfarande 
fyller en viktig funktion, dels eftersom de elektroniska källorna ännu inte är 
retrospektiva i någon större utsträckning, dels eftersom biblioteken fortfarande har ett 
större utbud av dem. I samband med detta har vi gjort en reflektion angående Rettigs 
åsikt om att nyutbildade bibliotekarier glömmer bort de tryckta referensverken. Hur kan 
man glömma bort något som det inte är säkert att man har fått lära sig under 
utbildningen? 
 
Många av respondenterna tycker att de tryckta och elektroniska källorna kompletterar 
varandra. Katz säger att man i regel inte behöver komplettera med ett tryckt 
referensverk om man använder en elektronisk källa (2002b, s. 159f). Detta stämmer 
dock inte med vår undersökning där både informanter och respondenter säger att de ofta 
vänder sig till en elektronisk källa först för att sedan komplettera med en tryckt. Vår 
informant vid det mellanstora biblioteket säger så här: 
 

”…och förstå frågan och förstå vad det är de vill ha och ibland är det givet 
att man går till det elektroniska, andra gånger så gör man det inte och ofta 
är det både och.” 

 
En anledning till detta kan eventuellt vara att man vill kontrollera uppgifterna och se om 
det finns mer information eller hänvisningar. Katz säger att det är ovanligt att 
bibliotekarier idag bara använder sig av tryckta referensverk Gäller det däremot frågor 
av historisk karaktär väljer våra respondenter och informanter - precis som Katz säger - 
ett tryckt referensverk, eftersom de elektroniska källorna oftast inte är retrospektiva. 
(2002a, s. 4).  
 
Resultatet visar att biblioteksstorleken inte har någon större betydelse för vilket format 
bibliotekarierna väljer. Vi trodde att bibliotekarierna vid de små biblioteken i ännu 
högre grad skulle föredra de elektroniska källorna eftersom de i regel har relativt små 
referensbestånd. Framförallt Internet måste ju vara ett utmärkt verktyg för dem, 
eftersom det rimligtvis borde kompensera deras bestånd. Det förvånade oss också därför 
att det var bibliotekarierna på de små biblioteken som använde de tryckta referensverken 
i störst utsträckning. En av våra intervjupersoner som under många år jobbat på mindre 
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bibliotek menade dock att hon där använde sig av elektroniska källor mer än vad hon 
gör nu när hon arbetar på ett stort bibliotek: 
 
 ”…eftersom jag kommer från ett mindre bibliotek där man var tvungen att 

kanske använda mer elektroniskt, eftersom det fanns inte så mycket kanske 
tryckta verk och så man blir mer hänvisad till, så kanske man här i huset har 
varit med om att man använder de tryckta längre än vad man kanske gjort på 
mindre bibliotek…” 

 
Vi finner resultatet på den här frågan något motsägelsefullt. Litteraturen och även vår 
informant ovan säger att bibliotekarier vid de små biblioteken använder elektroniska 
källor i mycket större utsträckning än större bibliotek. Vår undersökning visar dock att 
de elektroniska källorna inte används särskilt mycket mer av bibliotekarierna på de små 
biblioteken, utan att det är relativt jämnt mellan de olika biblioteksstorlekarna. Detta kan 
kanske bero på att mindre bibliotek inte alltid har råd med många elektroniska källor 
och därför använder tryckta referensverk i större utsträckning.  
 
Ännu mer förvånade blev vi när vi kombinerade valet av format med bibliotekariernas 
ålder. Svaret blev inte alls vad vi hade förväntat oss. Vi var ganska övertygade om att 
användningen av de elektroniska källorna skulle minska i takt med att respondenternas 
ålder ökade. Vårt resultat visade dock att de elektroniska källorna används mest av dem 
som är över 41 år. Detta förvånade oss eftersom vi trodde att de dels skulle vara mer 
främmande för att använda dem, dels för att de troligtvis har en stor kännedom och vana 
av de tryckta referensverken. En orsak till resultatet kan dock vara att antalet 
respondenter är betydligt färre i de lägre åldersgrupperna, vilket kanske inte ger ett 
rättvist resultat för just dem. En anledning till att de elektroniska är populära bland de 
äldre kan vara att en del bibliotekarier utbildat sig på äldre dar och inte arbetat så många 
år inom yrket. För dem ligger det kanske närmre att använda sig av de elektroniska 
källorna än vad det gör för deras kollegor i samma ålder som utbildade sig tidigare. 
Andra anledningar till det är säkert fortbildning och att de elektroniska källorna visat sig 
vara ett väldigt effektivt verktyg i referensarbetet. Om fortbildning finns både positivt 
och negativt att säga. Otvivelaktigt har bibliotekarierna lärt sig en del om IT etc. genom 
diverse kurser, men enligt litteraturen är det inte tillräckligt med den fortbildning som 
finns. Höglund skriver att fortbildningen inom referensarbete är mycket begränsad och 
att bibliotekscheferna och länsbiblioteken inte lagt särskilt stor vikt vid det (1997, s. 
119). Thórsteinsdóttir och Hultgren skriver att ”…personalen behöver bättre utbildning 
för att behärska Internet och framför allt tid att träna” (1999, s. 72). Detta höll våra 
informanter på det stora och mellanstora biblioteken med om. De tyckte inte att de har 
tid att sätta sig in i hur alla referensverktyg – elektroniska och tryckta – fungerar. Vår 
informant på det lilla biblioteket upplevde dock att han hade tid till det, men att det nog 
finns någon elektronisk källa som han inte lärt sig. Höglund skriver att det är vanligt att 
bibliotekarierna inte tar sig tid att lära känna referensverken ordentligt och att de därför 
inte använder dem eller kan rekommendera dem till kollegor och användare. (1997, s. 
119)  
 
Oavsett hur länge bibliotekarierna har arbetat föredrar man de elektroniska källorna.  
Undantaget är de som arbetat i 36-40 år där de föredrar de tryckta, men eftersom de bara 
är tre stycken i den kategorin går det inte att dra någon slutsats av det. De tryckta 
referensverken verkar användas minst av dem som arbetat tjugofem år eller mindre. 
Bland dem som arbetat 6-10 år används de dock överraskande mycket. Vad detta beror 
på har vi tyvärr ingen förklaring till. I kombination med bibliotekariernas kön visar 
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resultatet att båda föredrar elektroniska källor, men att fler kvinnor än män föredrar de 
tryckta. Dock kan vi inte dra några slutsatser av den här jämförelsen, eftersom det är 
många fler kvinnor än män som har besvarat enkäten. 
 
 
6.2 Internet 
 
En av de viktigaste frågorna vi ville undersöka var i vilken utsträckning bibliotekarierna 
använder Internet i referensarbetet. Här visar resultatet tydligt att alla våra respondenter 
använder Internet i större eller mindre utsträckning. Thórsteinsdóttir och Hultgren 
skriver att man inom bibliotekssektorn – vid tiden för deras undersökning - inte var så 
förtjust i Internet som en informationskälla, eftersom informationen där är så föränderlig 
(1999, s. 49). De skriver också att det rådde delade meningar bland bibliotekarierna om 
Internet som referensverktyg, men att de tyckte att det verkade lovande. Den främsta 
orsaken till deras tveksamhet var att tekniken var bristfällig och att personalen var 
outbildad. (ibid., s. 74f) Vår undersökning visar att det har hänt en hel del inom dessa 
områden på bara några år. Bibliotekarierna använder numera gärna Internet. Enligt vår 
undersökning är det är hela 95 % av dem som använder Internet ”ganska mycket”, 
”mycket” eller ”väldigt mycket”, vilket visar att Internet är en mycket populär 
informationskälla bland bibliotekarierna. Detta beror sannolikt på att Internet har gjort 
att bibliotekarierna upplever att de kan utföra sitt arbete effektivare och att de snabbt 
kan nå den senaste och mest aktuella informationen. De behöver inte längre ha olika 
handböcker på sina tjänsterum utan de har tillgång till det mesta via sin dator. Dessutom 
har en del referensverk, till exempel flertalet allmänna encyklopedier, upphört att ges ut 
i tryckt form, vilket gör att om bibliotekarierna vill ha tillgång till de senaste 
upplagorna, måste de använda Internet. Viss information idag finns också endast 
tillgänglig via Internet och kan bara nås där. Dessa faktorer bidrar säkert till den ökade 
användningen av Internet. En annan anledning är också att Internet är mycket mer 
användarvänligt till skillnad från de online-databaser som fanns tidigare och som krävde 
specialutbildade bibliotekarier. 
 
Vår informant vid det lilla biblioteket använder ofta Internet när han söker 
samhällsinformation eftersom den uppdateras snabbare där. Han tycker Internet är ett 
bra referensverktyg och att det är ett bra komplement till den tryckta referenslitteraturen. 
Dock påpekar han och de två andra informanterna att det är mycket viktig att vara 
källkritisk om man är osäker på källan. Många bibliotekarier uppger att när det gäller 
just samhällsinformation så vänder de sig helst till en källa via Internet just på grund av 
dess aktualitet. Vi menar dock att man måste vara uppmärksam på tillförlitligheten hos 
viss samhällsinformation på Internet och gä rna jämföra med de tryckta källorna. På 
Rixlex hemsida står det uttryckligen att man bör dubbelkolla mot de tryckta källorna 
eftersom det kan förekomma fel. En annan faktor att tänka på är att till exempel 
riksdagsprotokollen på Rixlex endast är snabbprotokollen vilka inte är juridiskt 
bindande. I dessa fall måste de tryckta referensverken ses som mycket mer tillförlitliga.  
En av våra respondenter vid ett stort bibliotek reflekterar så här över Internet och 
informationen som finns där: 
 

”…’Allt finns på Internet’ hörs lite för ofta och det är ju ett uttalande som 
behöver nyanseras. Alla kan inte ta till sig den information som finns på 
nätet p.g.a. texterna är för svåra, de är på ’fel’ språk o.s.v. Ibland tror jag 
att utgivningen av faktaböcker inom vissa ämnen uteblir p.g.a. detta synsätt. 
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Många har nog snarare liten nytta av nätet och skulle istället behöva en bra 
faktabok eller en text från ett uppdaterat uppslagsverk. Eller så måste nätet 
börja anpassa sig mera efter människors verkliga behov och 
förutsättningar.”  

 
Ett sätt att komma förbi problemet med osäkra källor är att bibliotekarierna lägger upp 
de webbsidor som är tillförlitliga och används ofta som bokmärken i datorn i 
informationsdisken så att även kollegorna kommer åt dem. Enligt våra informanter var 
detta vanligt och vi tycker det verkar vara ett mycket bra system, eftersom webbsidorna 
då är granskade av bibliotekarierna – som förhoppningsvis kan bedöma webbsidornas 
tillförlitlighet - och gör att man inte ständigt behöver fundera över upphovet. 
 
Bibliotekens storlek verkar inte ha någon större betydelse för i vilken utsträckning 
bibliotekarierna använder Internet. Här hade vi förväntat oss att de små biblioteken 
skulle använda Internet betydligt mer, eftersom deras referensbestånd i regel inte är 
särskilt omfattande. Detta påpekar också några av respondenterna. En bibliotekarie 
säger så här: 
 

”För ett litet bibliotek som inte har så stor referensavdelning är nätet extra 
värdefullt.” 

 
Vår undersökning visar att bibliotekarierna vid de stora biblioteken var de som använder 
Internet mest, men bibliotekarierna vid de mellanstora och små biblioteken inte är 
särskilt långt efter. Att bibliotekarierna på de små biblioteken inte använder Internet i 
den utsträckning som vi hade förväntat oss kan bero på att de oftast har små resurser. De 
har kanske inte samma tekniska utrustning och tekniskt kunnig personal som finns på 
större bibliotek. De kan kanske inte heller fortbilda sig i samma omfattning som 
bibliotekarierna på de mellanstora och stora biblioteken. En reflektion vi har gjort är att 
bibliotekarierna vid de stora biblioteken är de som i lägst grad säger sig föredra de 
elektroniska källorna, men att det också är de som säger sig använda Internet mest. Vi 
har ingen förklaring till vad detta kan bero på, men det kanske skulle kunna tolkas som 
om att bibliotekarierna vid de stora biblioteken helst använder Internet av de 
elektroniska källorna. En annan förklaring kan vara att vad de föredrar att använda och 
vad de faktiskt använder skiljer sig åt. 
 
I kombination med bibliotekariernas ålder ser vi att den inte verkar spela någon roll för 
om de använder Internet i referensarbetet. De flesta av respondenterna använder Internet 
”ganska mycket”, ”mycket” eller ”väldigt mycket”. Det är lite förvånande att de i 
åldersgruppen 61+ använder Internet i så stor utsträckning. Bidragande orsaker till detta 
kan vara som vi tidigare har nämnt dels att de har utbildat sig senare i livet och har god 
kännedom om de elektroniska källorna, dels att de har fått möjlighet att fortbilda sig. 
Men den kanske mest bidragande faktorn är nog Internets effektivitet och många 
fördelar. Det finns tillgängligt via i stort sett alla bibliotekets datorer och man är inte låst 
till en specifik plats. Som vi också skrev tidigare är man idag mer eller mindre tvungen 
att använda sig av Internet eftersom all information idag inte finns i tryckt form. 
 
När vi undersökte huruvida bibliotekariernas tjänstgöringstid spelade någon roll för i 
vilken utsträckning man använder Internet, såg vi att det används mest av dem som har 
arbetat i mindre än femton år, men att det inte var någon större skillnad. Detta resultat är 
inte särskilt överraskande eftersom de är relativt nyutbildade och borde ha mer kunskap 
och erfarenhet av Internet och andra elektroniska källor. 
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Söktjänster och ämneskataloger 
 
Resultat visade också att de flesta bibliotekarier använder de söktjänster och 
ämneskataloger som finns på Internet i ganska stor utsträckning. Google var den 
söktjänst som var klart populärast, följt av AltaVista, Alltheweb, Evreka och Yahoo! Att 
Google var populärast förvånade oss inte särskilt mycket eftersom den har ett enkelt 
gränssnitt, är lätt att använda, uppdaterar oftast och täcker störst del av webben. Det är 
främst bibliotekarierna vid de stora biblioteken som använder söktjänsterna, men inte 
heller här kommer de mellanstora och små biblioteken långt efter. Vi trodde inte att de 
användes i riktigt så stor utsträckning som resultatet visar och vi är osäkra på vad detta 
kan bero på. Som vi skrev tidigare är söktjänster och ämneskataloger ett bra sätt att få 
mer information om att ämne man inte känner till, men en annan orsak kan kanske vara 
att det är ett bekvämt och snabbt sätt att söka information på eftersom man slipper gå till 
hyllan. Ämneskataloger är lätta att söka i, man slipper irrelevanta träffar samt oseriösa 
länkar eftersom de är sammanställda och granskade av människor.  
 
I kombination med ålder är resultatet relativt jämnt över alla åldersgrupper. Det är 
alternativen ”ganska mycket” och ”mycket” som dominerar. Här förvånades vi över att 
de i åldern 61+ använder söktjänster och ämneskataloger i så hög grad. Tänkbara 
orsaker till detta är samma som vi nämnt ovan till exempel att de utbildat sig senare i 
livet och att Internet visat sig vara ett effektivt verktyg i referensarbetet. Resultatet visar 
också att de som arbetat mindre än femton år är de som använder söktjänster och 
ämneskataloger mest. Detta beror troligen på att de är relativt nyutbildade och kanske 
därför har mer vana av dessa. De som arbetat längre verkar inte använda dem i fullt 
samma utsträckning.  
 
 
CD-rom och länksamling 
 
I samband med att Internet och webben slog igenom minskade bibliotekariernas 
användande av cd-rom. Detta säger till exempel Joseph E. Straw och vi ville undersöka 
huruvida det stämmer eller ej (2001, s. 10). Vårt resultat bekräftar det som står i 
litteraturen. Användningen av cd-rom har enligt våra respondenter minskat kraftigt på 
de svenska folkbiblioteken. En av våra informanter uttrycker sig så här: 
 

”Ja, nu använder vi mycket mindre än vad man gjorde tidigare. Så fort det 
kommer i en annan form av databas till ett överkomligt pris, så föredrar man 
ju det, liksom, det är klart.” 

 
Minskningen beror till stor del på att de flesta databaser istället numera finns 
tillgängliga via webben (Straw 2001, s. 10). Minskningen beror troligen också på att cd-
romskivorna - till skillnad från informationen på Internet - inte uppdateras särskilt ofta, 
vilket innebär att de blir lika snabbt inaktuella som en bok. En annan nackdel som 
respondenterna också nämnt är att man måste ha vissa datorer tillgängliga för just 
databaserna på cd-rom. De cd-romdatabaser som finns kvar på biblioteken är i regel de 
som används till släktforskning till exempel Sveriges dödbok. Användandet av cd-rom 
har minskat oavsett biblioteksstorlek, dock är den störst på de stora biblioteken. Detta 
kan kanske bero på att de mellanstora och små biblioteken inte har riktigt samma 
resurser och därför ännu inte kunnat byta ut cd-romdatabaserna mot motsvarande 
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version online. De stora biblioteken har förmodligen också högre krav på vad de ska ha i 
sitt bestånd och vad de ska kunna erbjuda användarna. 
 
Många bibliotek har integrerat Internet och IT i sin verksamhet på ett positivt sätt. De 
kan via sina hemsidor erbjuda många olika sorters service. Ett av dessa är att erbjuda en 
länksamling som är värderad av bibliotekarierna. För att få en bild av hur 
bibliotekarierna använder sig av Internet frågade vi om de har en länksamling och om 
den i så fall är tillgänglig för allmänheten.  De flesta av biblioteken har en länksamling, 
men det är vanligast bland de stora biblioteken. De mellanstora och små kommer dock 
inte långt efter. Att man inte har någon är vanligast bland de små biblioteken. En 
motivering från en bibliotekarie på ett litet bibliotek låter så här: 
 

”Länksamling kräver tid för uppdatering, som idag inte finns.” 
 
Att de stora biblioteken oftare har en länksamling kan kanske bero på att de har ett 
större behov av det eftersom de har fler användare och får fler frågor än mindre 
bibliotek. De flesta av biblioteken som har en länksamling har den också tillgänglig för 
allmänheten. Här visar det sig dock att det är vanligare bland de små biblioteken att den 
är tillgänglig för allmänheten, men det är också vanligast bland dem - jämfört med de 
större biblioteken - att man inte har det. En orsak till att små bibliotek har den tillgänglig 
kan vara att de oftast har ett litet referensbestånd och att de genom sin länksamling 
försöker väga upp detta. Vi tycker det märkligt att inte fler stora bibliotek har sina 
länksamlingar tillgängliga för allmänheten, eftersom det är fler av dem som har en 
länksamling. Vi tycker att det är positivt om biblioteken har en länksamling och ännu 
bättre är det om den är tillgänglig för allmänheten, eftersom länkarna är granskade av 
bibliotekarierna och därför bör vara relativt tillförlitliga. Stadsbiblioteken i Malmö och 
Mölndal har länge arbetat med att bygga upp var sin länksamling där alla länkar är 
värderade av biblioteket (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 75). Dessa är idag 
mycket populära – inte minst bland bibliotekarierna, vilket också vår undersökning 
visar.   
 
Eftersom Internet har blivit en stor del av bibliotekariernas arbete ville vi undersöka om 
det fanns webbsidor som används mer än andra. Många har tyvärr inte angett specifikt 
vilka webbsidor de använder utan angett dem mer allmänt, som till exempel 
myndigheters hemsidor. Vårt resultat visade att vilka webbsidor bibliotekarierna 
använde var mycket individuellt, men att det fanns vissa webbsidor som användes mer 
än andra. Bland dessa var Mölndals biblioteks länksamling en klar etta före NILS 
(Malmö stadsbiblioteks länksamling). Sedan följer webbsidan SverigeDirekt och 
Skolverkets hemsida med bland annat Länkskafferiet. Det är inte förvånande att 
Mölndals länksamling ligger i topp med tanke på dess omfattning och att den är upplagd 
efter SAB-systemet, vilket gör att bibliotekarierna hittar lätt i den. Andra populära 
webbsidor var Statistiska Centralbyrån, Eniro/Gula sidorna, Lagrummet, Kulturnät 
Sverige och Pion-Net medicin. Mellan de olika biblioteksstorlekarna var det inga större 
skillnader förutom att de mellanstora biblioteken inte gav ett lika enhälligt svar som de 
andra. 
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6.3 Användning av referensverk 
 
I vår uppsats ville vi också undersöka vilka titlar bland referensverken – tryckta och 
elektroniska – som används mest av bibliotekarierna. Höglund gjorde en liknande 
undersökning i sin rapport, fast bara för de tryckta referensverken. Enligt hennes resultat 
användes allmänna encyklopedier och ordböcker mest medan referensverk med specifik 
inriktning användes mycket sällan, vilket även vi kom fram till. Hon kom även fram till 
att Nationalencyklopedin användes mest på de sex bibliotek hon undersökte. Detta 
stämmer överens med vår undersökning som ännu tydligare visar att 
Nationalencyklopedin används mest. Hos Höglund nämndes den 37 gånger före 
Ämnesordsregistret som nämndes 34 gånger (1997, s. 92). I vår undersökning nämndes 
Nationalencyklopedin 162 gånger före Bra böckers lexikon som nämndes 56 gånger. Att 
Nationalencyklopedin är så pass överlägsen tror vi beror på att det inte finns något 
motsvarande lexikon eller uppslagsverk som är lika omfattande. Andra titlar som fanns 
med på båda listorna var Litteraturhandboken, Myggans nöjeslexikon och Bra böckers 
stora läkarlexikon (dock med olika placeringar). Ser man till bibliotekets storlek är det 
inga större skillnader i vilka tryckta referensverk bibliotekarierna väljer att använda. 
Vad man annars kan se är att uppslagsverken och lexikonen verkar vara de allra 
populäraste tryckta referensverken. Lite förvånande är ändå Nationalencyklopedins 
överlägsenhet med tanke på att många bibliotek har den tillgänglig online. Orsaker till 
detta kan kanske vara att det är lättare att visa användaren en bok. Slår man på ett 
bestämt uppslagsord, till exempel kyrka, i en databas får man upp endast dokumenten 
med ordet kyrka och missar kanske därmed dokument med uppslagsord som kyrkklocka 
och kyrkogård som kanske också hade varit relevanta. I en tryckt bok finns dessa ord i 
nära anslutning till, eller kanske till och med på samma sida som ordet kyrka. 
 
Bland de elektroniska källorna – oavsett om de är gratis eller betaltjänster - placerade 
sig LIBRIS först, tätt följd av Google. Andra titlar som var populära var bibliotek.se, 
ArtikelSök och Nationalencyklopedin. I jämförelse med sin placering bland de tryckta 
referensverken är Nationalencyklopedin inte riktigt lika populär bland de elektroniska 
källorna där den fått färre antal röster. Inte särskilt förvånande är att de bibliografiska 
databaserna LIBRIS, bibliotek.se och BURK-sök ligger högt upp. Eftersom mycket av 
bibliotekariernas arbete går ut på att belägga bibliografiska uppgifter är dessa databaser 
ett ovärderligt hjälpmedel och de används följaktligen väldigt mycket. Många av våra 
respondenter och informanter säger också att just detta arbete numera är mycket lättare 
och mindre tidskrävande. Vår informant vid det stora biblioteket använder LIBRIS 
väldigt mycket och säger att det är en enorm skillnad mot förr då man fick leta i ”tjocka 
luntor” för att kunna belägga till exempel en titel. Hon säger att de nu kan göra ett 
betydligt bättre jobb och ge mycket bättre service. De bibliografiska databaserna har 
gjort bibliotekariernas arbete effektivare och medfört att de kan hjälpa användarna 
betydligt mer. Tidigare var som sagt arbetet mycket mer omständligt och det var inte 
ens säkert att bibliotekarierna lyckades hitta det som eftersöktes. Det är inte säkert att de 
gör det nu heller, men chansen är betydligt större. Lite förvånade blev vi över att en 
söktjänst – Google - placerade sig så högt upp på listan som på en andraplats. Vi hade 
inte förväntat oss att bibliotekarierna använder söktjänster i så stor utsträckning som 
resultatet visade. En av våra informanter menar dock att en sökning via en söktjänst är 
ett bra sätt att få information om ett ämne som man inte känner till och att man därifrån 
sedan kan gå vidare till andra källor.  
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Bland de betaldatabaser som de flesta bibliotek hade tillgång till var ArtikelSök och 
Alex författarlexikon de populäraste följt av bland annat Nationalencyklopedin, 
Mediearkivet och EBSCO Master File Elite. Här är resultatet mycket lika mellan de 
små, mellanstora, stora biblioteken. Det enda som skiljer är den inbördes ordningen. Det 
verkar heller inte vara någon större skillnad vad gäller antalet databaser som biblioteken 
har, vilket kanske är lite förvånande. Det fanns stora bibliotek som hade få databaser 
och små bibliotek som kunde erbjuda ett mycket varierat utbud av dem. Detta kan dock 
bero på att alla bibliotekarier inte har angett alla sina betaldatabaser. Anmärkningsvärt 
är att flera av betaldatabaserna som biblioteken har inte verkar användas i särskilt stor 
utsträckning av bibliotekarierna. Bland dessa märks Encyclopedia  Britannica, 
Contemporary Authors och Biography Resource Center, Landguiden, Global 
Grant/Stora fondboken, och Arkion. En anledning till detta kan vara att användarna 
använder dem utan hjälp av bibliotekarier, men det är ändå ett förvånande resultat 
eftersom många av dem är mycket dyra. En annan anledning kan vara att 
bibliotekarierna inte har haft tid att bekanta sig med dem och därför inte vet hur de 
fungerar. Ytterligare ett skäl kan vara att databaserna och andra elektroniska källor inte 
är standardiserade, det vill säga att deras uppbyggnad och sökalternativ varierar. Detta 
medför att bibliotekarierna måste behärska många olika sökspråk och det är inte alltid 
de har tid och möjlighet att lära sig det. Därmed riskerar de att gå miste om mycket 
användbar information. Något vi hade förväntat oss var att fler betaldatabaser inom 
släktforskning skulle ha varit populära. Detta visade inte vårt resultat, vilket dels kan 
bero på att respondenterna inte angett dem, dels på att släktforskarna inte längre är lika 
beroende av bibliotekets tjänster eftersom det numera finns andra vägar för dem att få 
sin information, till exempel via Internet. En av våra informanter berättade att det hos 
dem numera var stadsarkivet som tillsammans med släktforskarföreningen ansvarar för 
släktforskningen även om föreningen fortfarande huserar i samma lokaler.  
 
 
6.4 Förvärv av referensverk  
 
Vi ville som sagt undersöka om Internet och andra elektroniska källor påverkar 
förvärvet av tryckta referensverk. Resultatet visar att det påverkar i större eller mindre 
utsträckning. Några respondenter menar att det ”inte alls” påverkar och några säger att 
det påverkar ”väldigt mycket”. De flesta av bibliotekarierna säger dock att det påverkar 
förvärvet ”lite” eller ”ganska mycket”. Förvärvet av tryckta referensverk har påverkats 
på alla bibliotek – oavsett biblioteksstorlek. Alla tre av våra informanter säger att deras 
bibliotek köper in färre tryckta referensverk sedan Internet och webben kom. 
Informanten vid det lilla biblioteket säger att de bland annat inte köper in 
samhällsinformation och lagar lika ofta längre. Informanten vid det stora biblioteket 
menar att det i regel är billigare för stora bibliotek att ha online-versionen eftersom den 
kan vara tillgänglig på flera ställen samtidigt i biblioteket. Informanten vid det 
mellanstora biblioteket påpekar också att en anledning till att man köper in färre tryckta 
är att de inte längre ges ut i tryckt form. Minst har förvärvet dock påverkats på de små 
biblioteken och mest på de stora biblioteken. Detta är troligen också en fråga om 
resurser och vilka krav biblioteket har på sig om vad de ska kunna erbjuda användarna. 
Det känns för oss ganska naturligt att det är de stora bibliotekens förvärv av tryckta 
referensverk som har påverkats mest eftersom de borde ha störst resurser. Det är också 
de stora biblioteken som förmodligen har mest krav på sig från till exempel 
allmänheten, andra bibliotek och de politiskt styrande. Dessa krav medför att de måste 
ha ett visst utbud, vilket idag i stort sett är synonymt med många elektroniska källor. 
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Små och mellanstora bibliotek kanske inte har samma krav på sig eftersom de kan vända 
sig till de större biblioteken i regionen.  
 
 
Referensbestånd och policy 
 
Höglund skriver att de tryckta referensbestånden på de svenska folkbiblioteken ofta är 
överdimensionerade och dåligt anpassade efter användarnas behov, vilket hon säger 
beror på att bibliotekarierna saknar tillräcklig kunskap om sitt eget bestånd (1997, s. 
119). Att referensbestånden ofta är onödigt stora har vi förstått av de svar vi fått av våra 
respondenter och informanter. På flera av biblioteken har man genomfört eller ska 
genomföra omfattande gallringar av de tryckta referensverken. Det verkar också vara 
vanligt att biblioteken tar bort sina referensavdelningar och istället sätter ut 
referensverken på respektive signum. Detta tycker vi låter bra eftersom det underlättar 
för användaren att hitta all information om ett ämne på en och samma plats. Detta kan 
kanske leda till att referensverken används i större utsträckning. 
Ett skäl till att referensbestånden ofta hanteras bristfälligt kan bero på att biblioteken i 
stor utsträckning saknar en policy för vilka referensverk de förvärvar. Höglunds rapport 
visade att inget av de sex bibliotek hon undersökte hade någon väl genomtänkt policy 
för referenssamlingarna (ibid.). Detta bekräftade också vår undersökning där det visade 
sig att endast tio bibliotek hade en policy och det var i huvudsak stora bibliotek. Här 
finns dock en reservation eftersom vi inte är säkra på om de angett sin allmänna policy 
för alla inköp till biblioteket och alltså inte om det finns en specifik policy för 
referensverken. Det kan kanske vara så att referensverken ingår i den allmänna policyn. 
Förvånansvärt är att sex bibliotekarier inte vet om de har en policy eller inte! Vi tycker 
att det är något man självklart bör känna till eftersom man ska ha kännedom om den 
verksamhet man arbetar i.  Höglund skriver att det på en del större bibliotek finns 
ämnesbevakare, men att de inte har några skrivna riktlinjer att följa (ibid.). Även vår 
undersökning visade att det är vanligare att biblioteken har ämnesbevakare som ansvarar 
för olika avdelningar och då även ansvarar för vilka referensverk som finns på 
respektive signum, än att de har en policy. Det ena utesluter dock inte det andra. 
Höglund skriver att de policydokument som finns endast innehåller övergripande 
målformuleringar om att man till exempel ska köpa in enbart kvalitetslitteratur. Hon 
menar att det egentligen behövs en praktisk handbok som talar om vilken litteratur det 
egna biblioteket ska förvärva och satsa på. Den bör också innehålla riktlinjer för hur 
man till exempel bör hantera olika ämnesområden, vad som ska magasineras, gallras 
och vilken typ av referensverk som behövs inom de olika ämnesområdena. Följden av 
att det inte finns formulerade riktlinjer blir att beståndet påverkas för mycket av de 
enskilda bibliotekarierna och vad som för tillfället ges ut på området. (ibid., s. 121)  
 
Våra informanter vid det mellanstora och det stora biblioteket sa att de har allmänna 
riktlinjer som gäller för alla inköp till biblioteket. Informanten vid det stora biblioteket 
sa också att stora bibliotek bör ha en policy för referensverken och att de därför höll på 
att arbeta på det. Mest sällsynt med en policy var det på de små biblioteken, men det var 
heller inte vanligt på de andra biblioteken. Det är svårt att svara på varför biblioteken 
inte har någon policy, men tänkbara orsaker kan vara de faktorer Katz nämner, till 
exempel tidsbrist och att det inte anses nödvänd igt eftersom den ändå inte kommer att 
användas i någon större utsträckning samt att det kan vara en kostnadsfråga (2002b, s. 
186). Vi håller med Katz i viss mån, men vi tror att en policy skulle användas om den 
fanns. Vi är också skeptiska till vad han menar med tidsbrist, eftersom vi menar att om 
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man vill ha en policy måste man prioritera den och ta sig tid till att skapa en. Genom 
tydliga riktlinjer kan man i längden vinna tid. Att det är främst de stora biblioteken och i 
viss mån de mellanstora som har en policy kan kanske bero på att de har ett större behov 
av det eftersom de köper in mer än mindre bibliotek. Små bibliotek har kanske inte det 
behovet på samma sätt, eftersom de i regel har mindre bestånd och färre personal, men 
som i gengäld känner sitt bestånd bättre och vet vad som behövs. Att bibliotek inte har 
någon policy kan också bero på att de upplever att de inte tycker att de är i behov av en. 
Vi tycker dock att alla bibliotek borde ha en policy eftersom det bland annat hjälper till 
att skapa ordning i beståndet. 
 
 
Kriterier vid förvärv av referensverk 
 
Vi undrade vilka kriterier som bibliotekarierna ansåg vara viktiga när de förvärvar nya 
tryckta och elektroniska referensverk. Respondenterna har dock svarat väldigt 
ofullständigt och vi vill därför reservera oss lite för resultatet. Ett misstag av oss var att 
inte tydligt ange att behovet är underförstått när biblioteken förvärvar referensverk. 
Därför har många respondenter angett just behovet utöver de fyra angivna kriterierna. 
Kriterierna borde ha definierats bättre av oss. Vi är medvetna om att de kan överlappa 
varandra. Det sista kriteriet - format – kunde vi ha förklarat bättre. Otydligheten kan ha 
bidragit till att det var minst prioriterat av respondenterna. Tidigare i uppsatsen har vi 
med format menat tryckt eller elektroniskt. Här får det dock en annan betydelse. Format 
är i det här fallet inte bara det fysiska utseendet – vilket det kan ha uppfattats som när 
det gäller främst de tryckta. Det innefattar också hur texten är organiserad, kvalitén på 
illustrationerna, huruvida det finns index och bibliografi etc. För de elektroniska är det 
mer självklart att det finns fler format till exempel cd-rom och online, men här spelar 
även gränssnitt och sökmöjligheter roll (Stewart 2000, s. 86). Vi är inte säkra på att 
respondenterna har tolkat format på samma sätt, men resultatet visar ändå att formatet är 
viktigare för de elektroniska källorna än för de tryckta referensverken, vilket vi tycker är 
rimligt eftersom det finns fler alternativ att välja mellan. 
 
Oavsett biblioteksstorlek och format (tryckt eller elektroniskt) visade sig innehållet vara 
det klart viktigast kriteriet och det följdes av kostnad, upphov och format. Vad man kan 
se vad gäller de tryckta referensverken är att bibliotekarierna på de mellanstora 
biblioteken verkar prioritera kostnaden något mer än bibliotekarierna på de övriga 
biblioteken och att bibliotekarierna vid de små biblioteken är de som lägger störst vikt 
vid formatet. Dock är det mycket små skillnader mellan bibliotekstorlekarna och man 
kan nog säga att det råder en enighet bland alla respondenter om vad som ska 
prioriteras. Respondenterna nämnde andra kriterier som de ansåg viktiga bland dem 
märks behov, aktualitet och språk. En bibliotekarie på ett litet bibliotek säger så här om 
vilka kriterier som är viktiga när de förvärvar tryckta referensverk: 
 

1: Upphov. Att man kan lita på dem som gjort verket, absolut. 2: Definitivt 
kostnad, på små bibliotek med starkt begränsad budget. 3: Innehåll, att det 
är granskat och går att lita på men det hänger till stor del ihop med upphov. 
Litar man på upphovsmannen litar man på innehållet i stort. 4: Format. 
Andra kriterier är givetvis hur samlingen ser ut innan. Har man något 
liknande? Är det för likt eller kompletterar de varandra? Behöver de man 
redan har uppdateras eller bytas ut? Vilka elektroniska källor har man? 
Sedan tänker man också att man ska ha ett bra utbud av tryckta källor som 
alternativ till de elektroniska så att inte ett dåligt utbud av tryckta källor 
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tvingar in låntagarna på de elektroniska. Det kan också finnas utrymmesskäl 
för att inte köpa in. En viktig urvalsprincip är hur det passar de 
låntagarprofiler man har på orten.  

 
Även för de elektroniska källorna är det mycket jämnt och endast marginella skillnader 
mellan bib lioteken. Jämfört med de tryckta kan man se att innehållet inte prioriteras fullt 
lika mycket och att formatet anses något viktigare – framförallt av bibliotekarierna på 
små och mellanstora biblioteken. Undantaget är bibliotekarierna på de stora biblioteken 
som väljer att prioritera innehållet mer för de elektroniska källorna än vad de gör för de 
tryckta. Överlag verkar dock bibliotekarierna annars även här vara överens om sina 
prioriteringar. Andra kriterier som ansågs viktiga av respondenterna var bland annat 
användbarhet, användarvänlighet och gränssnitt. 
 
Även om formatet prioriteras något mer för de elektroniska så hade vi förväntat oss att 
det skulle vara ännu viktigare, eftersom det finns fler format att välja på. Vi hade även 
förväntat oss att upphov skulle prioriteras mer när man förvärvar elektroniska källor, 
eftersom det kan vara svårare att se vem som ligger bakom informationen. Enligt 
Stewart är upphovet ett av de viktigaste kriterierna (2000, s 85), men detta visar inte vår 
undersökning. Upphovet är inte minst är viktigt på Internet där vem som helst kan 
publicera vilken information som helst. Detta hänger samman med att det är många fler 
som ligger bakom en elektronisk källa till exempel, databasproducenten, 
programmeraren, databas/webbdesignern etc. Ett skäl till att upphovet inte är mer 
prioriterat kan dock vara att de flesta databaser är tillförlitliga och man vet vem som 
ligger bakom, till exempel Landguiden från Utrikespolitiska Institutet. Precis som 
Stewart menar vi att innehåll även handlar om tillförlitlighet, omfattning, målgrupp etc. 
(ibid., s. 84) Därför är det inte särskilt förvånande att innehåll har prioriterats först. En 
skillnad mellan de tryckta referensverken och de elektroniska källorna är att det är 
lättare att få en överblick över innehållet i ett tryckt referensverk. I till exempel en 
databas är det betydligt svårare eftersom det inte går att få en uppfattning om innehållet 
på samma sätt. Egentligen är det inte heller konstigt att kostnaden prioriteras, eftersom 
både tryckta och elektroniska källor är dyra och bibliotekens resurser oftast inte är 
särskilt stora. Vår informant vid det mellanstora biblioteket säger till exempel så här om 
de elektroniska databaserna: 
 

”…NE kostar ju skjortan till exempel, det är ju skamligt vad de tar betalt och 
det är bara en av utav de här betaldatabaserna.” 

 
Stewart nämner också andra kriterier så som bibliotekets kunskap om tekniken, tillgång, 
information om nya produkter, arkivering, konsekvenser för bibliotekets service och om 
man kan få tillgång till databasens artiklar på biblioteket (2000 s. 87). Dessa kriterier 
och mycket av det som de innefattar har nämnts av våra respondenter utöver de fyra 
andra (innehåll, upphov, kostnad och format), vilket bekräftar Stewarts åsikt. Dock 
nämner ingen av dem vare sig arkivering eller information om nya produkter. 
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7. Slutsatser 
 
Vi har i vår uppsats undersökt huruvida Internet och andra elektroniska källor har 
påverkat bibliotekariernas användning av de tryckta referensverken. Vi ville se om 
faktorer som bibliotekets storlek, bibliotekariernas kön, ålder och tjänstgöringstid 
spelade någon roll för vilket format de väljer att använda. Vi ville också undersöka vilka 
faktorer som är viktigast när biblioteken förvärvar referensverk samt vilka av 
referensverken som bibliotekarierna använder mest. 
 
Vårt resultat visar att alla bibliotekarier använder Internet och andra elektroniska källor i 
större eller mindre utsträckning. De har blivit en väldigt stor del av deras arbete och 
gjort att de flesta bibliotekarier numera använder de tryckta referensverken i mycket 
mindre utsträckning. Detta beror främst på att de elektroniska källorna anses var mer 
aktuella, smidigare och snabbare att använda. De finns också närmre till hands, eftersom 
bibliotekarierna inte behöver gå till bokhyllan. Dock är de tryckta referensverken 
fortfarande mycket viktiga eftersom bibliotekarierna mycket ofta kompletterar de 
elektroniska sökningarna med tryckt information. 
 
I det stora hela verkar inte bibliotekets storlek påverka bibliotekariernas användning av 
tryckta och elektroniska referensverk i särskilt stor utsträckning. Vårt resultat ger inget 
entydigt svar åt något håll. Resultatet antyder dock att användningen av referensverken 
har förändrats mest på de stora biblioteken och minst på de små biblioteken. Resultatet 
visar att majoriteten av bibliotekarierna – oavsett biblioteksstorlek - numera använder de 
tryckta referensverken i mycket mindre utsträckning, men att de anser att de är ett 
viktigt komplement till de elektroniska källorna. 
 
Vi har också undersökt om bibliotekariernas kön, ålder och tjänstgöringstid har någon 
betydelse för vilket format de väljer att använda. I kombination med bibliotekariernas 
kön kom vi fram till att både kvinnor och män fördrar de elektroniska källorna, men 
eftersom många fler kvinnor har besvarat enkäten vill vi inte dra några slutsatser av 
resultatet. Dock verkar inte könet spela någon större roll. I samband med ålder visar 
resultatet att alla åldersgrupper föredrar det elektroniska formatet. Åldern ve rkar därför 
inte ha någon betydelse för vilket format bibliotekarierna väljer att använda. Vi 
reserverar oss dock något mot resultatet, eftersom det i några åldersgrupper är mycket få 
respondenter. Inte heller tjänstgöringstiden verkar spela någon roll för vilket format 
bibliotekarierna väljer att använda. De elektroniska källorna är även här populärast. 
Många bibliotekarier menar att de inte föredrar det ena formatet framför det andra utan 
att valet beror på flera faktorer så som frågan, den som frågar, bibliotekets bestånd etc. 
De menar att de ofta använder sig av båda formaten. 
 
Med den näst sista frågeställningen ville vi undersöka vilka faktorer som avgör vilka 
referensverk som biblioteken väljer att förvärva. Här angav vi Lou Ann Stewarts fyra 
kriterier: innehåll, upphov, kostnad och format. Utöver dem bad vi respondenterna att 
nämna andra kriterier de ansåg viktiga när de förvärvar referensverk – tryckta respektive 
elektroniska. Alla respondenter har – av olika anledningar – inte angett alla fyra 
kriterier, vilket kan ha påverkat resultatet. Att de inte har gjort det kan bero på att de inte 
anser att alla är viktiga. Resultatet visar att den generella ordningen – både vad gäller 
tryckta och elektroniska referensverken – är: innehåll, kostnad, upphov och format. 
Överlag är det mycket jämnt mellan biblioteksstorlekarna, bibliotekarierna verkar vara 
överens om sina prioriteringar. Vad man kan se är att formatet prioriteras mer vid inköp 
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av elektroniska källor samt att innehållet verkar vara viktigare när man köper tryckta 
källor. Det sistnämnda gäller dock inte bibliotekarierna vid de stora biblioteken som 
prioriterar innehållet mer när de köper tryckta källor. Vad som är överraskande är att 
upphovet inte prioriterades i särskilt stor utsträckning.  
 
Med den sista frågeställningen ville vi undersöka vilka tryckta respektive elektroniska 
källor som bibliotekarierna använder mest. Vad gäller de tryckta referensverken så var 
Nationalencyklopedin överlag en klar etta följd av bland annat Bra böckers 
läkarlexikon, Myggans nöjeslexikon och Sveriges rikeslag. För de elektroniska källorna 
var LIBRIS och Google de klart populäraste oavsett biblioteksstorlek. Dessa följdes av 
bland annat ArtikelSök, Nationalencyklopedin och Bibliotek.se. 
 
Vi vill inte med vår undersökning dra några bestämda slutsatser om vad som gäller för 
alla bibliotek och alla bibliotekarier. Vi menar ändå att man ändå utifrån den kan få en 
bild av hur referensverken används av bibliotekarierna och hur användningen har 
förändrats på de svenska folkbib lioteken. Vi har i vår uppsats inte tagit ställning till 
kvalitén på referensarbetet eftersom det faller utanför våra ramar. God kvalité har inte 
att göra med vilket format på referensverk som bibliotekarierna väljer att använda. 
Därför är det inte alls säkert att kvalitén på referensarbetet har blivit bättre i och med att 
bibliotekarierna har fått tillgång till Internet och andra elektroniska källor.
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8 Sammanfattning 
 
Vi har i vår uppsats försökt att svara på huruvida Internet och andra elektroniska källor 
har påverkat folkbibliotekariers användning av de tryckta referensverken utifrån 
följande faktorer: bibliotekariernas kön, ålder och tjänstgöringstid samt bibliotekens 
storlek. Vi har även försökt att ta reda på vilka faktorer som påverkar vilka referensverk 
biblioteken köper in samt vilka referensverk som bibliotekarierna använder mest. För att 
få svar på dessa frågor e-postade vi en enkät till de 290 huvudbiblioteken i Sverige och 
bad om att en bibliotekarie med ansvar för referensarbete skulle besvara den. Vi fick in 
186 svar vilket motsvarar 64,1 %. För att få större förståelse och lite mer djup i 
undersökningen valde vi utöver det att genomföra tre intervjuer med bibliotekarier som 
hade besvarat enkäten. Två av dessa genomfördes på plats och en via e-post. 
 
Referensarbetet började växa fram i Amerika i slutet av 1800-talet då fler och fler fick 
möjlighet att utbilda sig, vilket gjorde att ett behov av referensbibliotekarier uppstod. 
Det var bibliotekarien Samuel Green som var först att uppmärksamma detta behov. Han 
var också först med att anställa en referensbibliotekarie, vilket han gjorde redan 1876. I 
Sverige introducerades begreppet referensarbete först 1909 av Valfrid Palmgren som 
hade varit på studiebesök på flera amerikanska bibliotek. Utvecklingen av 
referensarbetet stod ganska still under större delen av 1900-talet, men när datorer och 
datorsystem började utvecklas påverkade det även biblioteken eftersom de visade sig 
vara ett utmärkt hjälpmedel i referensarbetet. De första online-databaserna kom på 
1970-talet och ersatte de tryckta indexen och sedan dess har fler och bättre datoriserade 
hjälpmedel för bibliotekarierna utvecklats, till exempel cd-rom och nu senast Internet. 
Dessa elektroniska källor har medfört att bibliotekarierna inte bara har tillgång till det 
egna beståndet utan kan nå i stort sett information över hela världen. Givetvis har detta 
medfört att bibliotekariens roll har förändrats. Numera räcker det inte att bara känna till 
det egna beståndet utan de måste även ha god kännedom om olika elektroniska källor 
och hur man söker i dem. Utöver det måste de också ha viss teknisk kunskap och inte 
minst kunna undervisa användarna i hur man till exempel söker.  
 
I Sverige finns inte särskilt mycket skrivet om referensarbete. Det är främst en bok av 
Lillemor Widgren som kom 1977, samt två rapporter, en av Anna-Lena Höglund och en 
av Britta-Lena Jansson som kom 1997 respektive 1996. Vad vi vet finns det inte heller 
särskilt mycket skrivet om referensverken och hur de används eller om hur de 
elektroniska källorna har påverkat referensarbetet och användningen av de tryckta 
referensverken. Endast en liknade undersökning har vi hittat och den genomfördes av 
Frances Hultgren och Gudrún Thórsteinsdóttir i slutet av 1990-talet. De kom fram till att 
biblioteksvärlden inte var så förtjust i Internet som en informationskälla på grund av 
dess föränderlighet. De skrev också att bibliotekarierna var oeniga om huruvida Internet 
var ett bra referensverktyg eller ej, men att det hade potential. 
 
Om man bara går tillbaka 20 år i tiden så var referensverk i stort sett synonymt med 
tryckta böcker, men idag har flera av dem slutat att tryckas och finns bara i elektronisk 
form. Det finns olika typer av referensverk bland annat almanackor, encyklopedier och 
ordböcker. Numera består referensbestånden inte bara av tryckta böcker utan 
referensverken finns i många format. Detta har gett bibliotekarierna ett dilemma, 
eftersom de nu måste väga formaten emot varandra innan de kan bestämma vilket de ska 
förvärva. Ett bra stöd är att ha en policy för vilka referensverk man ska förverka, tyvärr 
saknar de flesta bibliotek en sådan. När man förvärvar referensverk är det framför allt 
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fyra kriterier bibliotekarierna har att ta hänsyn till: innehåll; kostnad, upphov och 
format. 
 
Även om det fortfarande finns flest tryckta referensverk på biblioteken har antalet 
minskat de senaste åren till förmån för de elektroniska källorna. Alla sorters 
referensverk finns idag i större eller mindre utsträckning i elektronisk form till exempel 
som cd-rom, online eller online via webben. Internet innebar en stor förändring och nya 
möjligheter för referensarbetet då bibliotekarierna fick tillgång till flera nya och bättre 
uppdaterade källor.  
 
Givetvis finns det många skillnader mellan de tryckta referensverken och de 
elektroniska källorna. Den mest uppenbara är att en tryckt bok endast kan användas av 
en person åt gången, en elektronisk källa kan användas av ett obegränsat antal personer 
samtidigt. Å andra sidan är de elektroniska källorna helt beroende av att tekniken 
fungerar, medan man för att läsa en bok endast behöver ljus. Tillförlitligheten är en 
annan stor skillnad. För de tryckta referensverken vet man i regel vem som står bakom, 
för de elektroniska – framför allt Internet - kan detta vara betydligt svårare att avgöra 
eftersom vem som helst kan skapa en webbsida. Därför gäller det att vara mycket 
källkritisk. En annan svårighet är att de elektroniska saknar den standardisering som 
finns i de tryckta referensverken vad gäller till exempel sökning och index. Även om de 
elektroniska källorna oftast är smidigare och snabbare att söka i så finns det undantag. 
Faktauppgifter går många gånger snabbare att hitta i de tryckta referensverken. Behöver 
man information av historisk karaktär är det säkrast att vända sig till en tryckt bok 
eftersom de elektroniska källorna oftast inte är retrospektiva. Behöver man däremot fler 
artiklar i ett ämne är det bättre med en elektronisk sökning. 
 
Vårt resultat visar att de tryckta referensverken numera får stå tillbaka för Internet och 
de andra elektroniska källorna. Därmed inte sagt att de inte används, men de används i 
mycket mindre utsträckning än tidigare. Resultatet visar att tendensen är lika på alla 
bibliotek – oavsett storlek. Inte heller bibliotekariernas kön, ålder eller tjänstgöringstid 
verkar enligt vår undesökning vara av avgörande betydelse för vilket format de väljer att 
använda. Många bibliotekarier säger att de inte föredrar det ena formatet framför det 
andra, eftersom valet beror på faktorer så som frågan, den som frågar, bibliotekets 
bestånd etc. De menar att det är sällan de använder enbart tryckt eller elektroniskt utan 
att de vanligtvis vänder sig till båda.  
 
Vårt resultat visar också att alla bibliotekarier använder Internet och andra elektroniska 
källor i ganska stor utsträckning. Internet har blivit en väldigt stor del av deras dagliga 
arbete och gjort att de flesta bibliotekarier numera inte använder de tryckta 
referensverken i särskilt stor omfattning. Detta beror främst på att de elektroniska 
källorna anses var mer aktuella, smidigare, lättare samt snabbare att använda.  
 
Vi undersökte också vilka faktorer som var viktigast när biblioteken förvärvar 
referensverk. Respondenterna fick rangordna följande kriterier: innehåll, upphov, 
kostnad och format. Det visade sig att ordningen var densamma för de tryckta och 
elektroniska referensverken: innehåll, kostnad, upphov och format. Resultatet visade att 
de var mycket jämnt mellan de olika biblioteken, det var endast marginella skillnader. 
Det man kan se är att formatet blir lite viktigare när bibliotekarierna ska förvärva 
elektroniska källor samt att innehållet är viktigare när de ska köpa tryckta källor. 
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Det sista vi undersökte var vilka tryckta respektive elektroniska referensverk som 
bibliotekarierna använde mest. Vad gäller de tryckta referensverken så var 
Nationalencyklopedin överlag en klar etta. För de elektroniska källorna var LIBRIS och 
Google de klart populäraste. 
 
Vi vill inte utifrån vår undersökning dra några bestämda slutsatser över hur 
referensverken används av bibliotekarierna på de svenska folkbiblioteken. Dock menar 
vi att undersökningen ger en bild av hur referensverken används och hur användningen 
av dem har förändrats. Vi hoppas att vår uppsats kan inspirera andra till vidare 
forskning inom området, eftersom det inte finns särskilt mycket skrivet. Förslag på 
fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur bibliotekarierna använder Internet 
i sin verksamhet, eftersom det numera är så etablerat. Det vore även intressant att 
undersöka orsakerna till att biblioteken saknar tydligt formulerade policydokument. Vad 
gäller referensbestånden vore det intressant att få en bild av hur mycket eller hur lite de 
egentligen används. En annan idé är att undersöka vilken typ av frågor som 
bibliotekarierna väljer att besvara med en elektronisk källa och vilka de väljer att 
besvara med en tryckt. En annan viktig forskningsuppgift är att finna en allmänt 
accepterad metod för att mäta kvalitén i referensarbetet. 
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Bilaga 1 
 
Hej 
 
Vi är två studenter som studerar vid Institutionen för Biblioteks- och 
Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Just nu arbetar vi med vår 
magisteruppsats där vi undersöker bibliotekariernas användning av referensverk på 
folkbibliotek. Vårt syfte är att ta reda på om man kan se någon förändring i användandet 
av de tryckta referensverken i och med den ökade tillgången till Internet och andra 
elektroniska källor samt vilka faktorer som påverkar detta.  
 
Vi har skickat ut en enkät till alla huvudbibliotek i Sverige och vi hoppas att Ni vill 
delta i undersökningen genom att svara på den. Enkäten är inte särskilt lång och bör inte 
ta särskilt lång tid att besvara. Vår förhoppning är att Era svar ska ge oss en bild av hur 
användningen av de tryckta och elektroniska referensverken ser ut på folkbiblioteken i 
Sverige. 
 
Vi skulle vilja att den bibliotekarie som är huvudansvarig för referensarbetet svarar 
på enkäten. Det är frivilligt att delta i undersökningen och alla svarande är anonyma. 
För att kunna sammanställa undersökningen behöver vi Ert svar senast onsdagen den 
7:e april. 
 
Enkäten finns tillgänglig på en webbsida och nås via länken nedan:  
 
http://eval.luvit.se/eval/pub/49453/default.asp 
 
 
Är det någonting Ni undrar över är det bara att höra av Er. 
 
Vi hoppas än en gång att ni ställer upp! 
Tack på förhand,  
 
Anna-Karin Svensson och Jessica Åkerklint 
 
E-post: akerklint@hotmail.com 
 melian@telia.com 
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Bilaga 2 
 

Undersökning av referensverkens använd-
ning 
 
Tack för att Du vill vara med i vår undersökning. Du fyller i 
svarsalternativet genom att klicka i rutan jämte svaret eller skriva i 
utrymmet nedanför frågan. Den första frågan har vi med dels för vår egen 
skull, dels för att underlätta sammanställningen. Svaret på denna fråga 
kommer givetvis inte att avslöjas.  

 
 
Vilket bibliotek arbetar Du på?  

     
 
Hur många invånare har Din kommun?  

    
1 - 19 999 

20 000 - 59 999 

60 000 + 
 
Vilket kön är Du?  

    Man Kvinna  
 
Hur gammal är Du?  

    

20 - 25 

26 - 30 

31 - 35 

36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 

56 - 60 

61 + 
 
Hur många år har Du arbetat på bibliotek?  

    
1 - 5 

6 - 10 

11 - 15 
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16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 

36 - 40 

41 + 
 
Vilka fem tryckta referensverk anser Du att Du använder mest? 
Rangordna från 1 till 5, där 1 är det Du använder mest. (Ange titlarna 
på verken t.ex. Bra Böckers Lexikon).  

    

 
 
Vilka fem elektroniska källor anser Du att Du använder mest? 
Rangordna från 1 till 5, där 1 är den Du använder mest. OPAC räknas 
inte. (T.ex. Artikelsök, Google, Nationalencyklopedin, LIBRIS etc.).  

    

 
 
Upplever Du att användningen av de tryckta referensverken i 
allmänhet har förändrats under de senaste 15 åren?  

    Ja Nej Vet ej  
    Motivera gärna ditt svar 
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Anser Du att Din egen användning av de tryckta referensverken har 
förändrats under de senaste 15 åren?  

    Ja Nej Vet ej  
    Motivera gärna ditt svar 

 
 
Vilket format på referensverk föredrar Du oftast att använda?  

    Tryckt Elektroniskt  
    Motivera gärna ditt svar 

 
 
Vilka betaldatabaser har ni tillgång till på Ert bibliotek?  
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Har användningen av cd-rom förändrats på Ditt bibliotek sedan 
Internet och webben kom? I så fall hur?  

    

Minskat 

Ökat 

Oförändrat 

Vet ej 
 
Använder Du Internet i referensarbetet?  

    

Inte alls 

Lite 

Ganska mycket 

Mycket 

Väldigt mycket 
 
Använder Du de söktjänster och ämneskataloger som finns på 
Internet i referensarbetet?  

    

Inte alls 

Lite 

Ganska mycket 

Mycket 

Väldigt mycket 
 
Om Du använder Internet i referensarbetet, vilka källor utöver 
databaser, söktjänster och ämneskataloger använder Du i så fall? 
(T.ex. andra biblioteks länksamlingar, organisationers hemsidor 
etc.).  

    

 
 
Har ni någon policy eller andra skrivna riktlinjer för vilka 
referensverk ni förvärvar till Ert bibliotek?  

    Ja Nej Vet ej  
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Vilka kriterier är viktigast när ni förvärvar nya tryckta referensverk? 
Rangordna följande kriterier från 1 till 4 där 1 är viktigast: innehåll, 
upphov, kostnad och format. Vilka andra kriterier anser du eventuellt 
är viktiga?  

    

 
 
Vilka kriterier är viktigast när ni förvärvar nya elektroniska källor? 
Rangordna följande kriterier från 1 till 4 där 1 är viktigast: innehåll, 
upphov, kostnad och format. Vilka andra kriterier anser du eventuellt 
är viktiga?  

    

 
 
Har Internet och andra elektroniska källor medfört att ni förvärvar 
färre tryckta referensverk?  

    

Inte alls 

Lite 

Ganska mycket 

Mycket 

Väldigt mycket 

Vet ej 
 
Har ni en egen länksamling på Ert bibliotek?  

    Ja Nej  
 
Om ja, är den tillgänglig för allmänheten?  

    Ja Nej  
    Annat 
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Har Du något mer Du vill tillföra denna undersökning och dess 
frågor, så skriv det gärna här.  

    

 
 

Tack för att Du tog dig tid att svara på vår enkät. 
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Bilaga 3 
 
Hej! 
 
För ett tag sedan besvarade ni vår enkät som handlade om referensverkens användning. 
Vi fann ert svar intressant och undrar därför om den som besvarade enkäten har 
möjlighet och vill ställa upp på en intervju. Den är inte särskilt omfattande och är mer 
till för vår egen förståelse. Vi hade tänkt oss att genomföra intervjun om ca två veckor. 
 
Det vore bra om personen kunde höra av sig - oavsett om han/hon vill delta eller inte - 
så snart som möjligt på någon av följande e-postadresser: 
 
Xxx 
Xxx 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
Anna-Karin Svensson och Jessica Åkerklint 
 
Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
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Bilaga 4 
 
Intervjufrågor 
 
Allmänna frågor 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
3. Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift? 
 

Referensarbete 
1. Hur har ni organiserat referensarbetet? (Har ni någon huvudansvarig?) Har alla 

pass i informationsdisken? Hur långa är arbetspassen? Ansvarar någon för 
bevakningen av nya referensverk? Etc.) 

2. Ställs det många referensfrågor? Vad är vanligast att biblioteksbesökarna frågar 
om? 

3. Har du sett någon förändring i antalet referensfrågor sedan Internet och webben 
kom? I så fall på vilket sätt? 

 
Referensverk 

1. Vilket format på referensverk föredrar du att använda – tryckt eller elektroniskt? 
Motivera gärna ditt svar. 

2. Har din egen användning av tryckta referensverk förändrats de senaste åren? I så 
fall på vilket sätt? 

3. Vilket eller vilka referensverk använder du mest? Motivera gärna ditt svar. 
4. Finns det något referensverk du aldrig använder? Motivera gärna ditt svar. 
5. Har du tid till att sätta dig in i hur de olika referensverken fungerar? 
6. Har ni mest tryckta eller elektroniska referensverk? Motivera gärna ditt svar. 
7. Vad utgår ni ifrån när ni köper in nya referensverk? (faktorer som påverkar) 
8. Har ni öronmärkta pengar för förvärv av referensverk? Är den fördelad mellan 

tryckta och elektroniska källor? Hur i så fall?  
9. Vad förvärvar ni mest – tryckta eller elektroniska referensverk? 
10. Har ni någon policy eller skrivna riktlinjer för hur ni förvärvar nya referensverk? 

Vad innehåller den? Ingår den i en allmän policy för förvärv till biblioteket? 
11. Vilka databaser har ni? Dels online, dels på cd-rom 
12. Har det skett någon förändring i användandet av cd-rom sedan Internet och 

webben kom? I så fall på vilket sätt? Motivera gärna ditt svar. 
 

Internet 
1. Använder du Internet i referensarbetet? Varför/varför inte? Motivera gärna ditt 

svar. 
2. Vad anser du om Internet som referensverktyg? 
3. Köper ni in färre tryckta referensverk sedan Internet och webben kom? 

 
Definition 

1. Slutligen, hur definierar du referensarbete?  
 
 
Tack så mycket för att du ställde upp på en intervju! 


