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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to understand how 

librarians develop their reference service. The purpose was 
to find patterns in how librarians work with reference 
questions. As a theoretical framework we have used research 
in the reference field. Where do the skills of the search 
process come from: education or experience?  

  
 Answers were sought to the following questions: 
 How different are the search process in practice compared to 

theory? 
 Which similarities and differences are there among the 

informants?  
 How important was the education in comparison to the 

knowledge about the libraries collections? 
 How did the changes in the school system in 1993 influence 

reference education and what could the consequences be to 
the reference knowledge among librarians? 

 
 We sent out a question form and a search question which 

was answered by 12 librarians in university and university 
college libraries. We found out that the librarians used the 
same search process and that it is similar to our theoretical 
framework. Most of the informants thought that education is 
necessary for a basic understanding for the work and they all 
thought that when working in a library you develop the skills 
for good reference services.   
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vårt ämnesval, ämnets bakgrund 
och varför vi anser att det är intressant att skriva om detta ämne. Vi presenterar syftet 
och frågeställningarna och vi ger en kort genomgång av dispositionen.  
 
Under våra studier på Institutionen för Biblioteks- och Informationsvetenskap har stor 
vikt lagts vid teoretiska kunskaper inom referenskunskap och vi anser att det även är 
viktigt och nödvändigt med praktiska kunskaper. Många av dem som tar examen 
kommer att arbeta på bibliotek och i en informationsdisk. Att då inte ha någon slags 
kunskap i att söka i tryckta källor utan att bara lära sig att söka i databaser anser vi inte 
vara tillräckligt för att erbjuda en bra service även om databaser också är viktiga. De 
obligatoriska kurserna i bibliotekarieutbildningen erbjuder inte mycket praktiska 
kunskaper i referensarbete utan det är upp till studenten att välja de valbara 
referenskurserna. Dessa kurser ger kunskap i att söka i tryckta källor och ger studenten 
möjlighet att se hur olika tryckta källor är uppbyggda för att kunna förstå arbetet i 
informationssökning. Det är som Ranganathan säger i sin första lag om biblioteks- och 
informationsvetenskap: ”Books are for use” (Ranganathan, 1993, s.697). 
 
Under våra studier har vi saknat praktiska inslag av biblioteksarbete och vi bestämde 
oss att undersöka hur utbildningen inom referensarbete kan påverka arbetssättet när det 
gäller arbetet i informationsdisken. Vi menar att databaser inte helt  kan ersätta tryckta 
källor då det som finns i de tryckta källorna fortfarande i många frågor är aktuellt. Vi 
önskar med denna uppsats att se om eller hur viktig utbildning inom referensarbete är 
och vi önskar få en förståelse för arbetssättet inom referensarbete i förhållande till 
utbildningen som ges vid skolan.  
 
Vi valde att göra vår magisteruppsats inom detta område då vi i vår framtida yrkesroll 
kommer att ställas inför informationssituationer där vi måste ha kunskap och erfarenhet 
i att söka efter önskad information i såväl tryckta som elektroniska källor. Vi menar att 
när vi kommer ut på arbetsplatserna bör vi ha en grundkunskap i hur arbetet i 
informationsdisken ska utföras. Det som finns på hyllorna i biblioteket måste utnyttjas 
och inte stå oanvända, att kunna söka i tryckta källor gör att alla bibliotekets resurser 
utnyttjas till fullo. Vi menar att även ha en förståelse i hur användaren ska bemötas, hur 
frågor ställs och hur de ska avgränsas för att ge användaren vad den vill ha är viktiga 
moment som nyutexaminerade bibliotekarier bör har en grundförståelse för. 
 
Uppsatsen redovisar vad teoretiker inom området menar när det gäller referensprocessen 
och den empiriska undersökningen skall visa på hur utbildningen och erfarenheten kan 
hjälpa bibliotekarien utveckla sitt arbetssätt i en referenssituation.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Bibliotekslagen säger att ”Biblioteken skall erbjuda hjälp att finna rätt information för 
ett bestämt ändamål”. (Bibliotek, www.ne.se [2005-02-15]) Denna verksamhet brukar 
benämnas dokumentation eller referenstjänst. Hjälpmedel i referensarbetet är dels 
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bibliotekets egna kataloger men också tryckta bibliografier och databaser inom olika 
ämnesområden. Såväl forsknings- som folkbiblioteken fungerar som samhällets 
informationscentraler och förmedlar information inom alla ämnesområden oavsett i 
vilken form den förekommer. Vi menar att detta är en bra grunddefinition på vad 
referensarbete och biblioteksarbete handlar om och definitionen ger också en klar bild 
på vad som är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Vi menar att referensarbete alltid 
kommer att vara en stor del av bibliotekens verksamhet även om biblioteken får fler och 
fler uppgifter. Meningen med bibliotek är att förmedla information och referensarbete är 
ett redskap för att tillgodose detta behov. Utbildningen idag ger oss redskap till att söka 
i databaser och till viss del lär vi oss hur vi hämtar information från tryckta källor i 
arbetet med B-uppsatsen i och med litteratursökningen. 
  
En definition för referens- och informationsarbete är den Svensk Biblioteksförening 
formulerade år 2002, vilken de har hämtat från Denis Grogan.  
 

”Referensarbete är den professionella hjälp besökaren får av bibliotekarien i syfte att få 
adekvat information, där bibliotekariens yrkeskunskaper ger frågeställaren ett större utbyte 
av bibliotekets resurser än vad han/hon skulle ha fått på egen hand.”  

 
Detta stämmer väl överens med det vi menar att bibliotekarien gör i sitt referensarbete 
och vi menar att det är en av de viktigaste delarna i vårt framtida yrkesliv. Att ge en 
användare det den eftersöker är grunden i biblioteksarbete och att ha en grundläggande 
förståelse och utbildning i hur detta går till underlättar arbetet. (Svensk 
Biblioteksförening, www.biblioteksforening.org[2005-01-31]) 
 
Även American Library Association (ALA) har ställt upp några riktlinjer för 
referensarbete vilka riktar sig till alla som har ansvar för någon form av referensarbete, 
där är den primära uppgiften att tillgodose användarens sökfråga med mer eller mindre 
korrekta svar i förhållande till frågans svårhetsgrad. Bibliotekarien ska bland annat vara 
bekant och uppdaterad på de viktigaste referensverken, ha kompetens att söka i dem och 
kunna behandla alla användare som lika mycket värda samt vara neutral i sakfrågor 
(William A. Katz vol.1 1992, s.7f). ALA har en bredare definition än Svensk 
Biblioteksförening, vilken vi anser innefattar en större del av biblioteksarbetet än bara 
referenstjänsten. Definitionen ska inte förbises utan följa genom hela yrkesutövandet, att 
alla användare behandlas lika är en självklarhet. Likaså att vara neutral i sakfrågor är en 
förutsättning för bibliotekarien som ska hjälpa många människor med olika åsikter och 
intressen.  
 
Från Bibliotekshögskolans start 1972 till 1999 ingick obligatoriska kurser i 
referensarbete. Kurserna syftade till att ”ge kunskap om referensarbetets förutsättningar, 
metoder och problem, att ge god kännedom om de grundläggande referenskällorna samt 
att förmedla en till andra ämnesområden överförbar sökningsteknik”. (Utbildningsplan 
1988-12-13) 
 
Efter högskolereformen 1993 införde skolan magisterexamen vilket ledde till stora 
förändringar. Utbildningen förändrades drastiskt från biblioteksskola till en 
ämnesbaserad utbildning, från grund- och magister- till forskarutbildning och därför 
fick utbildningsplanen för Biblioteks- och informationsvetenskap från 1996-03-07 helt 
nya inslag. Borta är bibliotekarieexamen och den är ersatt med Biblioteks och 
informationsvetenskap 1-80 poäng. En kurs inom referensarbete blev en mindre del i 
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introduktionskursen under första terminen. I den ingick referenskällor på fyra poäng och 
det ingick även en delkurs om referenssamtalet på en poäng. Kursen behandlade 
metoder för att underlätta för människor att närma sig bibliotek och informationssys tem 
(Utbildningsplan 1996-03-07 s.30ff).  
 
Vi undrade vad som händer med bibliotekarieprofessionen om denna möjlighet till 
praktiskt lärande försvinner. Vi tror att kunskap inom referensarbete kommer att bli 
begränsad om utbildning inom detta fält inte längre ges på Institutionen för Biblioteks- 
och informationsvetenskap i Borås. Att söka i tryckta källor är och kommer att vara en 
viktig del i biblioteksarbetet även om tekniken möjliggör fler databaserade sökningar. 
Vi tror att gamla referensverk och bibliografier troligtvis inte kommer att läggas in 
elektroniskt utan böcker kommer att fortsätta vara en central del i biblioteksarbetet även 
i framtiden. Även om praktiskt referensarbete kommer att fortsätta vara en stor del av 
arbetet på biblioteken, tror vi att det kommer ta längre tid att utveckla en bra och 
tillförlitlig metod för att finna relevant information för rätt användare.  
 

1.2 Disposition av uppsatsen 
 
Uppsatsen inleds med uppsatsens inriktning, ett avsnitt om bakgrunden till ämnet, 
problemformulering, syfte och frågeställningar. Kapitel två redovisar för det urval och 
avgränsningar som görs och vi redogör även för vissa begrepp. Vidare kommer en 
beskrivning av den empiriska undersökningen och vilka problem vi stött på. I kapitel tre 
kommer en teoretisk presentation där vi beskriver den sökprocess som tar plats, vi går 
igenom hur den ser ut och vilka frågetyper som är karakteristiska i en referenssituation. 
Det fjärde kapitlet presenterar utbildningen vid Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap och den förändring som har skett efter högskolereformen 1977 
och 1993. Kapitel fem redovisar undersökningsresultaten i två delar, sökfrågan och 
följdfrågorna. Analys och diskussion kring undersökningens resultat kommer i kapitel 
sex och slutsatserna redogörs i kapitel sju. Uppsatsen avslutas med kapitel åtta med en 
sammanfattning vilka följer våra frågeställningar. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Här presenterar vi vårt syfte och frågeställningar vilka uppsatsen utgår ifrån.  
 
Problemformulering 
 
Denna uppsats och dess undersökning ska ge oss en inblick i hur biblitekarier utvecklar 
referensarbete med hjälp av sin utbildning och praktisk erfarenhet. Vi anser att om 
kurser i referensarbete genomgåtts så har de haft en betydelse för utvecklingen av den 
egna sökprocessen, vilka de är önskar vi belysa i denna uppsats. Andra faktorer som 
eventuell vidareutbildning och upplärning på biblioteket spelar in på hur utvecklandet 
går till men dessa faktorer studerar vi inte närmare. Även hur lång tid det tog att få 
arbete på ett bibliotek efter examen kan ha påverkat hur stor roll utbildning och 
upplärning hade i utvecklandet av den egna sökprocessen. Vi menar att i och med 
utbildning inom referensarbete har bibliotekarien en förståelse för hur en sökprocess går 
till och kan använda den kunskapen i sitt arbete.  



4 
 

 
Syfte 
Vårt syfte är att belysa hur referensarbete utvecklas hos bibliotekarier vilka har gått 
utbildningar vid Bibliotekshögskolan i Borås med skilda strukturer, därför undersöker vi 
bibliotekarier med olika examensår. Vi genomför en empirisk undersökning för att 
besvara frågeställningarna om referensarbete utvecklas genom utbildningen eller 
erfarenheten? 
 
Frågeställningar 
 

• Hur skiljer sig sökprocessen i praktiken jämfört med de för uppsatsen använda 
teoretiker?  
 

• Vilka olikheter och likheter finns det i sökprocessen bland informanterna?  
 

• Hur viktiga har referenskurserna vid Institutionen för Biblioteks- och 
informationsvetenskap i Borås varit för utformningen av den egna söktekniken 
och hur viktigt har det varit att känna det egna bibliotekets samling?  
 

• Hur såg akademiseringen ut och vad gjorde den för utbildningen inom 
referensarbete på Högskolan i Borås och hur skulle yrkeskunskapen påverkas 
om kurser i referensarbete inte längre skulle erbjudas?  

 

2 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa våra urval och avgränsningar, vi går kort igenom 
några begrepp och vad de betyder i denna uppsats och vi redovisar även för hur den 
empiriska datainsamlingen gick till.  
 

2.1 Urval och avgränsningar 
 
Undersökningen riktas endast mot bibliotekarier vid universitets- och högskolebibliotek 
och vi vill undersöka deras sökprocess och deras tankar kring referensarbete. Vi valde 
att använda oss av universitets- och högskolebibliotek då vi tror att de får fler specifika 
frågor och inte behöver ha en djup förberedande intervju för att fastställa problemet.  
 
Att vi valde universitets- och högskolebibliotek kom ur att de är ett begränsat antal och 
de har ett väl utbyggt bestånd av olika typer av källor vilket ökar chansen att finna den 
mest relevanta informationen. Vi valde bort folkbibliotek då de är ett för stort antal, vi 
skulle inte hinna undersöka och välja ut dem närmare. Eftersom folkbibliotek även är 
olika stora och inte har lika stort utbud av källor fann vi att de inte kan ge lika 
uttömmande svar som ett universitets- eller högskolebibliotek. Vi valde även bort 
forskningsbibliotek vilka är för starkt ämnesinriktade för att vi ska kunna skapa en 
allmän, bred sökfråga att besvara.  
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Vi valde även att avgränsa informanternas examensår till slutet av 1980-talet och 1990-
talet då vi önskade se hur olika utbildningsupplägg hade påverkat deras sökprocesser. 
Utbildningen inom referensarbete och bibliotekarieprogrammets upplägg har förändrats.  
 
Denna uppsats avser att se tendenser i urvalsgruppens sökprocesser och hur utbildning 
samspelat med erfarenheten. Denna uppsats är för liten för att kunna generalisera alla 
bibliotekariers sökprocesser från alla olika typer av bibliotek vilket gör att vi endast ser 
på universitets- och högskolebibliotek. Vi kommer heller inte se på alla problem som 
uppkommer vid referensarbete utan endast de som berör vårt syfte.  
 

2.2 Definitioner av begrepp 
 
Användare menar vi är de personer som ställer frågor till informationsdisken. 
 
Med sökprocess avser vi den del av referensarbetet där sökningen utförs med start i en 
fråga av användaren till ett slutgiltigt svar, referensintervjun är utelämnad som 
undersökningsobjekt i denna uppsats. 
 
Sökstrategi menar vi är den strategi vilken bibliotekarien använder sig av för att finna 
rätt källor. 
 
Informant, uppgiftslämnare, särskild beteckning för en person som ger forskare 
upplysningar om språk, kultur och levnadsförhållanden. (Informant, www.ne.se, [2005-
03-02]) 
 
Med informationssökning menar vi den sökning som sker i alla typer av media för att 
finna relevant information.   
 
Källor avses både böcker, tidskrifter, tidningar, artiklar och databaser. 
 

2.3 Empirisk undersökning 
 
Undersökningen i denna uppsats ska hjälpa oss att besvara syftet om och hur 
sökprocessen skiljer sig åt hos bibliotekarier med examen från olika år från 
Bibliotekshögskolan i Borås. Vilken metod som bäst kunde besvara våra frågesällningar 
diskuterade vi ett flertal gånger. Att skicka ut en enkät för att genomföra vår 
undersökning kunde inte ge oss de svar vi önskade eftersom enkätfrågorna har fasta 
svarsalternativ och vi tyckte att de svaren inte skulle vara tillräckligt uttömmande för att 
besvara våra frågeställningar. För att skaffa oss en realistisk och riktig bild av 
undersökningsgruppen skulle vi behövt skicka ut en enkät till ett stort antal informanter 
som i praktiken var omöjligt inom denna uppsats ramar. Intervju som metod till vår 
undersökning valde vi bort eftersom vi inte ansåg oss hinna med att bearbeta allt 
intervjumaterial som vi skulle ha samlat in, vi har ändå begränsad tid, och resor hade 
inte heller rymts i vår budget.  
 
Vi valde att skicka ut en sökfråga vilken skulle besvaras och fick på så sätt ett 
tillräckligt stort material att analysera. Vi har även intervjuat prefekten på Institutionen 
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för Biblioteks- och informationsvetenskap för att få en bild av hur utbildningen kan 
komma att se ut i framtiden. Brevet vi skickade ut var ett e-postbrev med en önskan om 
deltagande och vi bifogade samtidigt ett formulär för allmänna frågor och den sökfråga 
vi önskade få besvarad. Vi kom fram till att frågan skulle vara av allmän karaktär för att 
alla universitets- och högskolebibliotek skulle kunna svara och vi bestämde oss för 
miljöområdet och slutligen valde vi en kärnkraft sfråga. Från varje bibliotek som valde 
att delta skulle en av informanterna ha en examen från Borås i slutet av 1980-talet och 
den andra från slutet av 1990-talet. Vi valde dessa år då det är så skilda utbildningar och 
att informanterna då har arbetat några år. Vi uppmanade deltagarna att så detaljerat som 
möjligt beskriva tillvägagångssättet vid informationssökningen.  
 
Vi bestämde oss att skicka e-postbrevet utan att i förväg ringa och kontrollera om de 
ville eller kunde medverka i vår undersökning. Vi ansåg att ringa till alla bibliotek och 
få tag i ansvarig person var svårt då vi kanske ringde vid en olämplig tidpunkt. Det 
skulle även ha inneburit en tidsförlust för oss och det fanns samtidigt det risk för att 
frågan blev missuppfattad då ämnet inte studerades vid det aktuella biblioteket. Vi är 
medvetna om att detta kunde påverka resultatet av vilka som kunde delta. Vi är också 
medvetna om att om vi ringt först skulle det ha underlättat för oss genom att i förväg 
veta hur många svar vi skulle få in. Vi tyckte också att våra grundkrav för deltagande 
kunde ha gjort att vi fått ringa till alla universitets- och högskolebibliotek i alla fall. Vi 
hade haft svårt att veta om det fanns personal med examen från Borås och när de tog 
examen. Den ansvarige personen kunde kanske inte svara på om det fanns någon 
personal enligt våra krav och vi hade blivit tvungna att återkomma.  
 
Vi skickade ut våra förfrågningar i två omgångar. Till en början önskade vi att 20 av 
landets universitet- och högskolebibliotek skulle medverka, tio universitetsbibliotek och 
tio högskolebibliotek. Detta skedde genom medvetet urval. Då det endast finns elva 
universitet skickade vi till alla dem. Vi räknade med att minst tio svarade av de totala 21 
men vi upptäckte efter hand att möjligheterna för ett större underlag att arbeta med 
ökade om vi även skickade ut till de resterande högskolebiblioteken. Vi skickade ut e-
postbrevet till bibliotekschefen då de kunde vidarebefordra till all personal. 
Bibliotekschefen kunde avgöra om det fanns tid för att medverka eller om det 
överhuvudtaget fanns personal vilka motsvarade våra krav. Vårt tillvägagångssätt har 
varit lika i båda omgångarna och vi har även skickat ut en påminnelse för att öka 
chansen till svar. Det totala antalet bibliotek vi skickat till var 34 och vid den optimala 
svarsmängden kan då vara 68. För att kunna generalisera bör vi ha en svarsfrekvens på 
80-90 % och det skulle betyda 50-55 svar. Därför har vi med alla medel försökt få in 
svar genom påminnelsebrev och telefonsamtal.   
 
Vi förväntade oss inte att alla bibliotek kunde medverka men vi önskade att de flesta 
kunde det och vi blev besvikna över det antal informanter som valde att deltaga. Vi 
skickade ut flera påminnelser och vi ringde även till de bibliotek vilka inte hade svarat 
alls men trots det fick vi inga fler medverkande bibliotek och många tackade nej då de 
inte hade några bibliotekarier vilka motsvarade våra krav. Att tid inte fanns var också ett 
vanligt svar, ett bibliotek hade omfattande ombyggnad på gång och en bibliotekschef 
var sjuk så vårt brev kom inte till rätt person i tid. Några svarade att de inte hade några 
frivilliga som kunde tänka sig ställa upp. Trots det låga antalet anser vi att det är 
tillräckligt för att finna likheter och olikheter och kunna finna intressanta resultat för 
denna uppsats.  
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Vi upptäckte efter hand att vi i vårt frågeformulär inte frågat om deltagarna med examen 
från slutet av 1990-talet hade gått en kurs i referensarbete eller inte. Att de från slutet av 
1980-talet har gått referenskurser vet vi då de var obligatoriska. Vi har därför skickat ut 
några kompletterande frågor om detta och om deltagarna anser att utbildningen i 
referensarbete har haft betydelse för deras arbetssätt, dessa frågor gick endast ut till de 
som valde att deltaga.  
 
Resultatet av denna undersökta sökprocess kan ge oss en sammanfattad bild av hur 
bibliotekarier med olika utbildning inom samma yrke arbetar. Vi hoppas kunna hitta 
likheter men även skillnader från respektive utbildningsår.  
 

2.4 Intervju 
 
Annika Lantz menar i sin bok Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun, 
att valet av intervjuform bestäms utifrån svarens utformning. Svarsalternativen 
bestämmer även hur databearbetningen och analysen går till (Lantz 1993, s.20). 
Intervjuer kan utformas mycket olika, allt från att vara helt öppen där respondenten talar 
fritt och utvecklar sina tankar på egen hand. Den kan också vara helt strukturerad där 
intervjuaren har förformulerade frågor i en viss ordning och respondenten svarar på 
uppgjorda svarsalternativ. I den helt öppna intervjun och den riktade öppna intervjun 
beskriver den tillfrågade fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen, resonerar och beskriver 
det respondenten själv tycker är betydelsefullt. I de strukturerade intervjuerna utgår 
intervjuaren från förutbestämda definitioner på fenomenet. Frågorna har formulerats för 
att fånga respondentens uppfattning eller upplevelse av ett i förväg bestämt fenomen 
eller begrepp och svarsalternativen är ofta fasta (Lantz 1993, s.18f).  
 
Intervjuaren bör ge en beskrivning på hur lång tid intervjun kommer att ta och hur 
intervjun kommer att dokumenteras. Det är även viktigt att förklara hur resultaten 
kommer att användas, om svaren kommer att redovisas anonymt och om respondenten 
kommer att få ta del av resultaten. Respondenten måste ha förstått uppgiften och 
intervjuaren måste förklara syftet innan den riktiga intervjun tar plats (Lantz 1993, 
s.62f). 
 
Vi bestämde oss för att intervjua prefekten, Katriina Byström, på Institutionen för 
Biblioteks- och informationsvetenskap för att få veta hur utbildningen kommer att se ut 
när aktuell lärare för referenskursen går i pension. Vårt syfte med intervjun var att vi 
önskade veta var institutionen stod i frågan om utbildning i referensarbete och hur 
framtiden kommer att te sig. Vi genomförde intervjun med förutbestämda stolpar inom 
ämnet och det fördes fria diskussioner utifrån dem.  
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3 Teori                                         
 
I detta kapitel presenterar vi de teoretiska utgångspunkterna vilka vi grundar denna 
uppsats på. Forskare har sett på referensprocess, sökprocess och sökstrategi på något 
olika sätt och vi kommer att förtydliga hur vi kommer att använda oss av deras resultat. 
Vi presenterar även hur utbildningen på Institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap i Borås har sett ut och har till vår hjälp använt oss av kursplaner 
och en intervju med prefekten på Institutionen för Biblioteks- och 
Informationsvetenskap.  
 

3.1 Teoretiker 
 
I följande avsnitt används olika teoretiker vilka vi presenterar här. Titlarna avser vad de 
arbetade med under den tid då materialet författades.  
 
Audunson, Rangar är professor i Library and Information Science; Nordile, Ragnar är 
docent i Library and Information Science och Spangen Inger Cahtrine är docent i 
Library and Information Science och avdelningschef för Biblioteksstudierna vid 
Högskolan i Oslo, där alla tre arbetar.  
 
Bopp, Richard E. är pensionerad docent i Library Administration vid University of 
Illinois, Urbana-Champaign, USA. 
 
Bunge Charles är pensionerad professor vid School of Library and Information Studies, 
University of Wisconsin- Madison, USA. 
 
Dalrymple, Prudence Ward är dekanus på Graduate School of Library and Information 
Science vid Dominican University, California, USA. 
 
Enmark, Romulo var vid författandet av artiklarna som används i denna uppsats prefekt 
på Bibliotekshögskolan i Borås.  
 
Grogan, Denis arbetade 1992 vid University Collage i Wales där han var Senior Lector 
vid instutitionen för Information and Library Studies. 
 
Höglund, Lars är professor och forskningschef för Bibliotekshögskolan; Lööf Staffan, 
enhetschef för Bibliotekshögskolan. 
 
Jackaman, Peter har arbetat med referensfrågor men hans titel har vi inte funnit. 
 
Katz, William A. arbetade 2002 som professor vid the School of Information Science 
and Policy, State University of New York at Albany, USA. 2002 var han även editor för 
tidskriften the Reference Librarian. 
 
Klugel, Kathleen M. är referensbibliotekarie och docent i Library Administration vid 
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 
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Scott, Sean Cunnison är biblioteksassistent vid Wilsonville Public Library i Oregon, 
USA.  
 
Woodard, Beth S. arbetar som docent i Library Administration och arbetar som Central 
Informationservices Librarian vid University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. 
 

3.2 Referensprocessen 
 
Idag är ett av de största problemen med information att det finns för mycket av den. Ett 
stort misstag idag är att anta att ju mer information det finns tillgängligt desto bättre är 
det för allmänheten. Problemet är att det finns för mycket information och därmed 
förbises den relevanta informationen, den som är viktig för just användaren. En 
användare kan förslavas vid total tillgång till information men den totala tillgången är 
att eftersträva. (Katz vol.2 1992, s.31) 
 
Trots alla problem med ”information overload” kan bibliotekarien se detta på flera 
positiva sätt: det ökar chansen att hitta det bästa, mest aktuella, det mest precisa svaret. 
Det ökar förtroendet hos användaren att tro på yrkeskunskapen bibliotekarien faktiskt 
har, att kunna sålla bland all information. Förr i tiden hade bibliotekarien det omvända 
problemet, osäkerheten kring att svaret fanns eller inte fanns i dokumenten gjorde att 
allt som gick att finna presenterades för användaren och denne fick själv sålla ut det 
som var mest relevant och riktigt vilket idag kan få en användare att känna sig 
överhopad med information. (Katz vol.2 1992, s.34) 
 
Att den traditionella referensservicen har förändras beror, enligt Charles Bunge, på 
några faktorer vilka gör arbetet i informationsdisken mångfacetterat: utveckling av 
informationsteknologi, ekonomi, politik och sociala villkor har påverkat 
bibliotekssamlingen, organisationen och informationsförmedlingen förändras och det 
finns en ökad mängd av information. Med utvecklingen av informationsmängden och 
information overload krävs en skicklighet för att kunna lokalisera information, kunna 
bedöma relevant information och samtidigt analysera och använda informationen 
effektivt. (Bunge enligt From past-present to future-present 1999, s.46f) 
 
För att förstå sökningens framgång behöver bibliotekarierna kunskap om 
referensprocessen och den har William A. Katz definierat som den process som 
besvarar frågor. Något som spelar in på hur resultatet blir är: 
 

1) Informationen: den kan komma i många format; böcker, tidningar, mikrofilm. Det 
är ofta för mycket information eller inte tillräckligt och ibland är det svårt att 
finna relevant information eller att analysera det som är funnet.  

2) Användaren, vilken är den person som ställer frågan och ofta är denna fråga vagt 
formulerad. Att tolka frågan är ett av de större problem som uppstår och är frågan 
inte tydligt formulerad är det svårare att finna relevant information. 

3) Bibliotekarien är nyckelpersonen och den som tolkar frågan, finner lämpliga 
källor och förhoppningsvis finner svaret eller lämpliga dokument. Dennes 
kunskap och erfarenhet är viktiga faktorer som påverkar sökprocessens utfall. 
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Några andra utmaningar är exempelvis att personalmängden är konstant medan antalet 
frågor ökar eller att nya tekniska hjälpmedel introduceras och kunskapen om dem måste 
skaffas på nytt varje dag. Alltså att lära sig finna de nyaste källorna och veta hur ofta de 
uppdateras. Referensverk som tidigare endast fanns i tryckt form introduceras i 
elektronisk form och detta nya verktyg måste bibliotekarien kunna hantera och använda. 
(Katz vol.1 1992, s.3f) 
 
Bunge menar att referensservicen har tre olika syften eller servicetekniker. Den första är 
informationsservice, viken består i att hitta den efterfrågade informationen för 
användaren eller hjälpa användaren att hitta informationen själv. Att undervisa i 
biblioteket är det andra syftet vilket innebär att lära användare hitta information och 
använda bibliotekets samlingar. Det sista syftet för referensservicen är att guida 
användaren till att välja bland biblioteksmaterial. (From past-present to future-present 
1999, s.185) 
 
Denis Grogan har definierat referensprocessen som ett flöde vilket börjar med att 
användaren har ett problem och som avslutas i en utvärdering för att försäkra sig om att 
användaren är nöjd. Processen börjar, ett informationsbehov har uppstått och 
informationsbehovet är ofta svagt formulerat, ostrukturerat och är ibland outtalat. Om 
en användare ställer en otydligt formulerad fråga kan det behövas en expert, vilken är en 
bibliotekarie, som hjälper till att förtydliga och formulera behovet till en sökfråga. 
Hittills har processen enbart handlat om ett problem för den enskilde användaren, allt 
som har skett är en förberedelse till att ställa själva frågan. Bibliotekarien ska i samtal 
med användaren precisera frågan och förtydliga den, därefter kan sökningen börja. Den 
första frågan som användaren hade formulerat själv behöver alltid bli förtydligad för att 
bibliotekarien ska lägga upp en sökstrategi och kunna börja sökningen. (Grogan 1992, 
s.51ff) 
 
Målet med en sökstrategi är att hitta ”all and only” (Kluegel, Kathleen M. 2001, s.109). 
En sökstrategi kan i vid betydelse definieras som en medveten vald väg skapad för att 
lösa ett problem eller att hitta fokus. Utgångspunkten i en sökstrategi är att det finns 
olika parametrar som påverkar hur referenssökningen går till: 
 

• Vad önskas/efterfrågas? 
• Vad är känt om det efterfrågade? 
• Vilka källor är tillgängliga? 
• Hur är de källorna uppbyggda? 
• Vad är känt om strukturen på källorna? (Dalrymple, Prudence Ward, 2001, s.81) 

 
Sökstrategin är, enligt Grogan, en tvådelad process där det första är att avgöra om 
sökandet ska vara lokalt eller på annan ort (Grogan 1992, s.53f). Ibland händer det att 
källan som eftersökts inte finns på biblioteket och svaret måste då sökas utanför 
bibliotekets egen samling (Jackaman, Peter, 1989, s.79ff). Vilka källor man ska söka 
efter och vilken ordning de ska sökas i är också viktigt att tänka på. Vidare ska frågans 
ämne analyseras och därefter identifieras begrepp och relationer för sökningen. 
Användaren kan ofta hjälpa bibliotekarien med förtydliganden under hela sökningen för 
att underlätta arbetet. Den andra delen är att välja lämpliga vägar där sökandet kan ske. 
Att välja sökväg innebär ofta tre val; vilka kategorier av källor ska användas, vilka 
källor i den valda kategorin är lämpligast och slutligen hur man får tillgång till 
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innehållet i källan. Ett framgångsrikt resultat beror på vilka förkunskaper bibliotekarien 
har om olika källor samt sökerfarenhet och vad man kan kalla för en inre känsla av 
referenssökning. (Grogan 1992, s.53f) 
 
När frågan är definierad och sökstrategin är upplagd startar själva sökprocessen där 
bibliotekariens uppgift är att söka informationen som önskas av användaren och den 
mest effektiva sökningen är den där strategin möjliggör ändringar om problem uppstår. 
En van referensbibliotekarie har flera alternativa vägar klara för sig och en kontakt ska 
finnas med användaren för rådfrågning för att få veta om informationen som är funnen 
är relevant. (Grogan 1992, s.53f) Även Jackaman menar att det finns olika steg i 
sökningen vilka bör förklaras och definieras. Han har dock en förenklad syn jämfört 
med Grogan där det första steget är sökstrategin, denna plan styr hela sökningen. Detta 
är extra viktigt vid en sökning i databaser. Det andra steget är frågeformuleringen vilken 
bestämmer hur sökningens frågor ska formuleras och användas. Till sist kommer 
söktaktiken vilka är de tillvägagångssätt som för sökningen framåt. (Jackaman 1989, 
s.74) 
 
En kunnig och noggrann bibliotekarie kan hitta ett svar men det betyder inte att 
referensprocessen är avslutad. Här har bibliotekarien endast eventuella svar, som beror 
på hur lyckad sökningen har varit. Det är nödvändigt för bibliotekarien att säkerställa 
resultatet genom en uppföljning med användaren. Bibliotekarien har ett ansvar att 
utvärdera resultatet tillsammans med användaren för att fastställa om det är 
tillfredställande nog, efter det är referensprocessen avslutad. (Grogan 1992, s.54) 
 
Svaret är något Jackaman menar att bibliotekarien ska anpassa efter användarens 
förförståelse och hon bör då tänka på tre saker. För det första att svaret är lättförståeligt, 
det andra är att det är så aktuella källor som möjligt och för det tredje att källorna är 
lätta att använda. Det som kan vara svårt att veta innan samtal med användaren är om 
informationen var relevant och om det var vad som förväntades. Detta kan undersökas 
med hjälp av ett samtal innan användaren lämnar biblioteket. (Jackaman 1989, s.78) En 
oskriven regel är att en användare aldrig ska lämna biblioteket med ett svar som inte är 
tillfredsställande. Misslyckanden ligger oftast i något steg av sökprocessen, att intervjun 
inte är tillräckligt noga utförd och frågan blir otydlig, att användaren inte vill ha vissa 
former av dokument. Detta undviks genom fortsatt kontakt under hela sökprocessen. 
(Jackaman 1989, s.84) Det ska dock inte glömmas att det finns ytterligare ett steg, det 
när användaren får möjlighet att använda informationen för att lösa sitt problem. Detta 
ligger utanför bibliotekariens kontroll och sker efter att användaren lämnat biblioteket 
men det är det viktigaste steget för användaren. (Grogan 1992, s.54) 
 
Det är viktigt att tänka på att ingen fråga ska behandlas som mindre värd och att 
nekande svar endast ska ges om svaret inte kommer att bli tillfredsställande. 
Möjligheten att besvara frågan ska ske utan att det blir på bekostnad av andra 
användares frågor. Ett nekande svar ska alltid följas upp med en förklaring och ett 
förslag för sökning på egen hand. En bibliotekarie ska heller aldrig tolka exempelvis 
lagtexter eller uttala sig inom medicin. Man ska också vara neutral när det kommer till 
religion, politik eller moraliska frågor. (Jackaman 1989, s.85) Referensbibliotekarien 
ska heller inte försöka skaffa information som hon inte är tillräcklig kunnig att skaffa 
fram och tillgängliggöra för användaren. Referensbibliotekarien ska också vara så 
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kompetent som möjligt när informationssökningen utförs för att ge användaren den mest 
relevanta informationen. (Bunge enligt From past-present to future-present 1999, s.29) 
 

3.2.1 Sökprocessen 
 
Eftersom resurser och bibliotekariens begränsningar spelar in i hur sökningen ska gå till 
är det svårt att göra någon egentlig mall av det. (Katz vol.2 1992, s.71) Det finns inte 
någon handbok i tillvägagångssätt men det är möjligt att visa på olika steg vilka kan 
hjälpa till i sökprocessen. Sökstrategier måste vara flexibla och frågan måste kunna 
ändras under vägen. Det måste finnas möjlighet för en intervju med användaren att pågå 
under hela sökningen för eventuella förtydliganden. (Jackaman 1989, s.75) 
 
Sean Cunningson Scott skiljer, i sin artikel Process, Practice, and Psychic Stress at the 
Reference Desk, process och praktik åt. Process är det du förväntas göra, att bryta ner 
uppgiften till mindre delar. Detta lär du dig under utbildningen med övning i 
referenssamtal till att identifiera rätt källa till problemet. Verktygen ger oss möjligheten 
att finna svar inom ämnen vi vet mycket lite om. Praktik däremot är vad vi verkligen 
gör före, efter och under arbetstiden och detta är minst lika viktigt för gemenskapen som 
för informationsflödet och utbytandet av åsikter. Scott menar även att samtalet kollegor 
emellan är minst lika viktigt som att finna svaret på frågan. Genom att dela med sig av 
sina svårigheter, även anekdoter, kan kollegans nästa problem lösas snabbt då det i det 
undermedvetna dyker upp ett gemensamt samtal som knyter an till föreliggande 
problem. (Scott 2004, s.19ff) Minnet är ett av de viktigaste verktyg som bibliotekarien 
har. Det händer ofta att hon kan lita på minnet för att finna svaret eller vägen dit. 
Bibliotekarier är kapabla till en stor del ”automatisk återvinning” av information och i 
vissa fall hittas svaret utan större problem. Denna automatiska återvinning slås på när 
bibliotekarien vet svaret eller när en väl använd process att finna svaret används. Att 
automatiskt matcha frågan med en källa blir inte svårare än att växla en bil när man väl 
lärt sig. (Katz vol 2 1992, s.73f) Stor del av sökstrategin sker omedvetet i hjärnan. När 
intervjun äger rum söker bibliotekarien genom sitt minne och matchar källor med 
frågan. Bibliotekarien har en enastående förmåga att sammanföra användarens 
önskemål med bibliotekets bestånd. Nästa steg är att koppla frågan till den källa som 
med störst sannolikhet innehåller svaret. Detta är lika komplext som frågan, det beror på 
användarens behov och förväntningar, det gäller att anpassa informationen till den 
situation som det ska användas i. (Katz vol.2 1992, s.69) Vi kan sammanfatta det genom 
”read everything, just in case” (Scott 2004, s.19ff). 
 
Redan 1936 formulerade Carter Alexander en modell för sökning i tryckta källor vilken 
än idag är användbar. Modellen beskriver sex steg där det första är få en klarhet i 
frågan, Clarity of the question, vilket ämne efterfrågas och vad behöver användaren 
informationen till? Hur detaljerat bör det vara? Nästa steg blir då att välja material, 
Select the materials, bestäm hur gamla termer är för att se om den förekommer i 
standardreferensverk eller om nyare index behövs och därefter definieras ämnesord. Här 
är kunskap om samlingen och dess innehåll vitalt. Att prioritera källorna är det tredje 
steget, Prioritize the sources, identifiera källornas relevans för frågan eller hur 
detaljerade de behöver vara beroende på det önskade svaret. Efter att ha valt källorna 
gäller det att lokalisera var de finns, Locate the sources, finns de i biblioteket eller bör 
vi ta hjälp av ett annat bibliotek? Därefter börjar insamlingen, Search the materials, gå 
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igenom källorna till svaret hittas eller tills du är säker på att svaret inte finns där. 
Källans lämplighet beror på hur väl bibliotekarien har tolkat användarens fråga. Sista 
steget blir att utvärdera sökprocessen och eventuellt repetera tidigare steg, Evaluate and 
repeat if necessary, sökprocessen är en cykel, se till att ha kontakt med användaren för 
vägledning. (Dalrymple 2001, s.82). 
 
Även Katz har utvecklat en mall för sökning och är något mer utvecklade än de Carter 
Alexander konstruerade. De åtta stegen är: 
 

1. Frågan analyseras och definieras i en referensintervju. Här bestäms vilken typ av 
fråga det är, vilka källor ska användas, hur lång tid som ska läggas ner. 

2. I många situationer kommer frågor vilka inte behöver förberedas med en 
intervju och där en viss källa snabbt kommer i åtanke och frågan kan lösas 
enkelt utan större problem.  

3. Vid frågor av mer forskningskaraktär behövs det att flera källor och möjligheter 
beaktas. 

4. Vid detta steg är källan en av två typer: Den ena är bibliografier, index eller en 
katalog. De innehåller inte svaret själva men kan leda till en möjlig källa. Den 
andra möjligheten är standardreferensböcker, tidskrifter, dagstidningar med 
flera. I de flesta situationer är det den första typen som är det första valet.  

5. När exempelvis kataloger eller bibliografier ska genomsökas måste 
bibliotekarien bestämma möjliga ämnesord och till sin hjälp kan det vara bra att 
lista nyckelord lämpliga för frågan. 

6. Ett antal val måste göras: Att utöka sökningen med bredare ämnesord, att göra 
en snävare sökning, med snävare ämnesord eller att använda fler specifika 
söktermer.  

7. Genom steg fyra till sex ska om möjligt en dialog föras med användaren för att 
säkerställa att det som återfinns kan tillgodose användarens önskemål.  

8. Om det finns mycket material måste bibliotekarien välja vilken ordning som 
dessa ska sökas i. Vid givet material ska en bedömning göras om det är relevant 
för den givna frågan. Om inget relevant material kan hittas ska sökningen 
modifieras, avslutas eller så ska användaren hänvisas till andra institutioner. I 
vilket fall som helst så måste bibliotekarien bestämma hur mycket tid som ska 
läggas ner på sökningen. (Katz vol.2 1992, s.70f) 

 
Jackaman menar i sin bok att innan frågor ställs måste två tekniska frågor diskuteras: 
hur ska samlingen användas? och vilka delar av samlingen måste användas och i vilken 
ordning? Den första identifieras genom en referensintervju där frågan specificeras och 
den andra besvaras genom hur väl bibliotekarien är bevandrad bland 
informationskällorna, vilken erfarenhet och intuition som finns. Det är viktigt att tänka 
på att bibliotekarien har två parter att arbeta med: användaren och samlingen. 
(Jackaman 1989, s.75) Generellt är användaren med när bibliotekarien letar efter svaret, 
antingen genom att följa det som sker på dataskärmen eller att följa med till hyllan. 
Sökprocessen ska involvera båda parter där bibliotekarien under hela processen 
stämmer av med användaren om det är relevant information som har hittats. (Bopp, 
Richard E. 2001, s.57) 
 
Det finns flera olika strategier vilka måste följas för att få ett bra svar och ge en effektiv 
sökning, som att börja med att identifiera olika möjliga källor och sedan välja de som är 
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lämpligast. Detta sker oftast omedvetet hos bibliotekarien innan sökningen påbörjats. 
Här kan det vara på sin plats att påminna om några viktiga saker. Först att bibliotekarier 
är mer benägna att använda sig av källor som de redan är bekanta med istället för dem 
som är okända. Därefter, vid ett givet ämne kan svaret finnas i ett helt dokument, vara 
ett kapitel i ett dokument eller vara en liten del i ett dokument. Mycket tid kan gå till att 
leta efter speciella dokument där ämnet är helt dominerande istället för att leta bland 
mer generella dokument där ämnet ingår som en del. (Jackaman 1989, s 74) 
 
När sökningen startar kan det vara lämpligt att föra protokoll över vilka källor som är 
undersökta. Detta för att inte göra dubbla sökningar och för att det är lättare för en 
kollega att ta över eller hjälpa till. Efter att ha hittat en lämplig källa börjar sökningen i 
den. En användbar regel är att börja i de generella källorna och gå mot det specifika. En 
encyklopedi kan vara användbar för att finna bakgrundsinformation eller relationer med 
andra ämnen. (Jackaman 1989, s.75) Att browsa (kryssa) för att finna rätt kan vara ett 
legitimt sätt att arbeta på. Det behövs ingen större planering och sökningen kan 
modifieras under sökprocessen. Förmågan att lösa problemet genom en sökprocess, 
beror inte bara på bibliotekariens kunskap om samlingen utan även om processen att 
följa en hypotes och testa den mot källan. Man ska inte satsa allt på en fråga som inte 
blivit omvandlad till lämpliga termer för systemet som genomsöks utan även tänka på 
att det kan behövas ändringar under vägen. (Katz vol.2 1992, s.75) 
 
Sista steget i sökprocessen är att presentera ett svar till användaren. När det är en 
telefonfråga ska svaret finnas nära till hands i tryckt form då minnet inte är pålitligt nog 
och svaret ska alltid vara korrekt. Vid mer komplexa frågor kan svaret vara en 
litteraturlista med referenser istället för ett enda svar. Det gä ller att matcha svaret med 
den förväntan användaren har och samtidigt inte ge för många källor eller för stora 
mängder. Bibliotekarien bör också fråga användaren om svaret är tillräckligt bra eller 
om de var nöjda med det som framkommit, ingen av parterna ska lämna frågan utan att 
vara tillfreds med svaret. (Jackaman 1989, s.76) 
 

3.2.1.1 Olika frågetyper 
 
Den första skyldigheten en bibliotekarie har är enkelt nog att svara på frågor (Grogan 
1992, s.13). Katz har till att börja med delat in referensfrågor i två generella typer: att 
användaren frågar om något som den redan känner till exempelvis en speciell bok eller 
författare eller att användaren inte har några förkunskaper om frågan och vill ha vidare 
information.  
De två olika typerna av frågor kan delas in i ytterligare fyra mindre grupper: 
1) Direction. Ofta ställs frågan om var katalogen finns, var toaletten är eller om det 

finns en telefon till utlåning. Dessa kan vara mellan 30-50 % av alla frågor som 
ställs under en dag vilka inte kräver några specialkunskaper. 

2) Ready-Reference questions. Det är ofta frågor som endast kräver ett kort, koncist 
svar. Detta hittas ofta i standardböcker som Nationalencyklopedin eller Statistisk 
årsbok. Ofta är det frågor av typen När? Var? Varför? eller Vem sa?  

3) Specific-search questions handlar oftast om att ge användaren ett dokument vilket 
innehåller vidare information om ställd fråga. Ofta är det skolungdomar som 
behöver hjälp med en uppsats. Detta är den typ av frågor som ställs mest på 
skolbibliotek och akademiska bibliotek.  
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4) Research questions kommer ofta från en specialist vilken söker detaljerad 
information om ett visst ämne. Det händer vanligen att speciella sökfrågor 
förvandlas till forskningsfrågor när en förberedande intervju tagit plats. 
Forskningsfrågor är mer avancerade då de ofta innehåller browsing för att finna de 
detaljerade dokumenten.  

 
De två första typerna av frågor kan ses som att finna fram ett svar eller data på en fråga 
medan de två sista typerna av frågor är mer avancerade och kräver ett eller flera 
dokument för att lösas och vidarebefordras till användaren. (Katz vol.1 1992, s.11ff) 
Frågan och sökningen kan delas in i två typer. Är frågan en Ready-reference fråga kan 
det läggas upp efter en mall då svaret ofta är enkelt. En sökning av Research question 
behöver en mer undersökande metod där en rutin ersätter en standardmetod. (Katz vol.2 
1992, s.69) 
 
Bunge och Bopp menar att en av de enklaste uppgifterna är att svara på Ready-reference 
frågor. Dessa besvaras lätt genom att konsultera ett eller flera standardreferensverk, ofta 
är det adresser, datum och telefonnummer som önskas. Dessa frågor utgör majoriteten 
av frågorna i ett folkbibliotek eller ett akademiskt bibliotek. De källor som används är 
lätta att lära sig och en van bibliotekarie märker snabbt om användarens fråga håller på 
att utvecklas till en mer detaljerad fråga. En liknande fråga är Bibliographic verification 
vilken hänvisar mer till en publikation snarare än till fakta. Ofta verifierar en användare 
informationen om ett dokument är korrekt och komplett till exempel en bok eller artikel. 
Både Ready-referencefrågor och Bibliographic verificationfrågor kan utvecklas till en 
forskningsfråga vilken behöver mer tid och fler försök av bibliotekarien. Flera källor 
måste konsulteras innan svar kan ges och när denna fråga ställs är det viktigt att se till 
att användaren är tillfredsställd med svaret. (Bunge, Charles A. och Bopp, Richard E. 
2001, s.7ff) 
 
Lika bra som att hitta i biblioteket måste en bibliotekarie kunna hänvisa till institutioner 
utanför biblioteket vilket Bunge och Bopp kallar Information and Referal services. Det 
finns två typer av detta och den första tillhandahåller information om en institution och 
den andra ger direkta hänvisningar dit. (Bunge och Bopp 2001, s.9f) 
 
Det finns enligt Grogan två breda grupper av frågor och de skiljs åt beroende på hur 
mycket tid som läggs ner på dem. Den första gruppen är Self-limiting frågor som är alla 
frågor som har ett specifikt svar och när svaret är funnet så är frågan löst. Svaret är ofta 
lätt att finna och gör att tiden som läggs ner inte är stor. Det går att dela in Self- limiting 
frågorna i tre kategorier där den första är administrativa och hänvisningsfrågor där 
Grogan menar att det inte behövs någon speciell expertis bara kunskap om var i 
biblioteket källorna finns. Nästa kategori är den som innefattar författare eller 
titelfrågor. Dessa kan man lätt lösa själv men det blir ofta följdfrågor där svar önskas 
om boken är inne eller om det går att reservera den. Dessa verifikationsfrågor handlar 
om verken på biblioteket och arbetet ligger i att finna boken vilket ofta är enkelt och 
kunskap behövs om bibliografiska poster snarare än sökstrategier. Den sista kategorin är 
faktafrågor vilka är mer kända som Quick-referencefrågor eller Ready-referencefrågor. 
Det som eftersöks är specifik information som kräver ett enkelt faktasvar. Det är enkelt 
men det kan ändå vara svårt att få fram det som användaren önskar och bibliotekarien 
behöver inte fördjupa sig i ämnet för att få fram relevant information. (Grogan 1992, 
s.36ff)  
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Få frågor faller, enligt Grogan, utanför Self- limiting fältet. De som ändå gör det är den 
andra gruppen av frågor, de som är öppna och kräver mer ansträngning av 
referensbibliotekarien. Dessa frågor kallas ibland för ämnes- eller sökfrågor men 
Grogan menar att återvinning av material är en mer lämplig term. Användaren behöver 
en mängd information inom ett visst ämne. Det finns inget specifikt svar utan det är mer 
att hitta det rätta svaret för användaren, det finns alltid mer att hitta men är det relevant 
för användaren? Frågan måste ofta preciseras för att bli mer korrekt och enkel att söka 
efter. (Grogan 1992, s.40) 
 
Mutable questions är frågor som ändrar karaktär och ofta börjar med Har ni…? men 
ändras till ”Men vem har det då?” efter en referensintervju. Att kunna prata med 
användaren är det som är viktigast för denna kategori. (Grogan 1992, s.41) Ibland 
förändras frågor till forskningsfrågor/undersökningsfrågor och här lämpar sig inte 
vanliga metoder och strategier utan här prövas hypoteser, experiment utförs, statistisk 
analys eller observation genomförs för att kunna finna ett svar. Detta är enligt Grogan 
referensbibliotekarier inte lämpade för utan det gäller att kunna begränsa frågan till en 
fråga om materialåtervinning som bibliotekarien har kunskap om. (Grogan 1992, s.42) 
 
Residual enquiries är de återstående frågor som det inte finns exakta svar på. Det kan 
exempelvis vara en fråga som ”Hur hade Jesus sitt hår?” Svaret går inte att finna men 
eftersökningar kan visa på hur judiska män under samma tid vanligen hade håret. Det 
gäller att vara tydlig och förklara att det exakta svaret inte finns utan endast ett troligt 
svar som är upplysande. Det finns även frågor utan svar där det inte finns ett logiskt 
svar. Det finns frågor vilka inte är undersökta än, till exempel statistiska frågor eller så 
kan det efter sökningar visa sig att svar inte finns och därmed kan inte svar ges. (Grogan 
1992, s.43f) 
 

3.3 Utbildning eller inte 
 
I uppslagsverket International Encyclopedia of Information and Library Science står det 
under reference work att referenspersonalen bör vara välutbildad, vara erfarna och vara 
tillräckligt många för att kunna ge god service och stöd till användaren. 
Referenspersonalen bör vara kunniga i referensintervjuer och vara bekant med källorna 
på biblioteket. Referensprocessen bör vara effektiv och professionellt utförd och 
personalen bör använda väletablerade metoder så att svaren till frågeställaren kommer 
snabbt och främst att de är korrekta. Personalsituationen är sällan tillfredsställande, det 
är inte lätt att hålla ihop ett team av välutbildade, erfarna bibliotekarier och ge en bra 
service till allmänheten. Alltför ofta är otränad personal tvungna att bemanna 
informationsdisken och det leder ofta till att svaren inte blir tillfredsställande nog. 
(Reference work. Ingår i: International encyclopedia of Information and Library 
science 2003, s.550f). 
 
Majoriteten av referens frågorna i ett bibliotek är hänvisningar till hylla eller ready-
reference frågor där svaren ofta är lättillgängliga och nära referensdisken, de är enkla att 
lösa. Detta, menar Katz, kan en välutbildad person inom vilket ämne som helst göra. 
Spelar det då någon roll om referensfrågan besvaras av informationsspecialister? Katz 
menar att om svaren inte är fel och otillräckliga behövs inte utbildad personal. Men om 
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både en outbildad och en informationsspecialist klarar av att ge ett korrekt svar är det 
högre odds att bibliotekarien har gjort det bättre med tanke på den utbildning och 
erfarenhet som denne har. Detta kan tyda på att utbildning alltid är bättre. (Katz vol.1 
1992, s.16) Grogan menar att undervisning i referensarbete inte kan ersätta erfarenhet 
men att förbereda ett tänkande så experimenterandet bland källor kan leda till snabbare 
utveckling och en förståelse för arbetet (Grogan 1992, s.1). 
 
Beth S. Woodard påstår att många bibliotekarier som dagligen arbetar i referensdisken 
håller med om att det inte är tillräckligt att dagligen arbeta med referensfrågor för att få 
kunskap om många olika källor, att förstå användarens frågor eller att tolka och 
översätta användarens önskemål. Alla referensbibliotekarier behöver öva, träna och 
vidareutbilda sig för att öka och komplettera de kunskaper som redan finns. 
Nyutexaminerade referensbibliotekarier har endast grundkurser i referensarbete med sig 
från sin utbildning vilka ofta innehåller sökningar i specifika referenskällor, hur 
referensfrågan ska behandlas, val och utvärdering av källor och manuella sökstrategier. 
För att kunna använda sig av de teoretiska kunskaperna måste en nyutexaminerad 
referensbibliotekarie lära sig att omvandla dem i praktiken. Undersökningar i USA visar 
att praktiskt referensarbete endast är en liten del av hela utbildningen vilket fallet även 
är i Borås. Därför, menar Woodard, är det oacceptabelt att förvänta sig att 
nyutexaminerade ska kunna ge lyckade svar på referensfrågor utan att biblioteket 
investerar i tid och träning. Nyutexaminerade bibliotekarier behöver tid att öva, utveckla 
och förfina sin utbildning för att maximera potentialen att utföra en bra service. 
(Woodard 2001, s.210). 
 
Bunge och Bopp visar på att många bibliotekarier bara anser att professionellt tränad 
personal kan känna igen de olika frågetyper en användare kan ställa, kan utföra en bra 
referensintervju och svara på de komplexa frågor som ofta dyker upp. Om biblioteket 
har budgetproblem kan man välja att använda välutbildade bibliotekarier för att svara på 
de svårare frågorna och en stödpersonal som tar de enklare frågorna men Bunge och 
Bopp menar att oavsett hur arbetsfördelningen ser ut ska frågorna besvaras snabbt och 
korrekt. (Bunge och Bopp 2001, s.19f) 
 
Charles Bunge menar att bibliotekarier idag har tre specifika roller där den första är 
bibliotekarien som lärare, att utbilda användaren i att söka information själv. Den andra 
rollen är bibliotekarien som en tillhandahållare av information. Bibliotekarien ska 
tillgängliggöra information på ett effektivt sätt oberoende av format. Bunge hänvisar till 
Jackson Brown vilken skriver att huvudrollen för framtida bibliotekarier i ett 
demokratiskt samhälle ska vara att ge information till alla medborgare och möjliggöra 
fri tillgång och utbyte av information. Den tredje och sista rollen är bibliotekarien som 
konsult, organisatör och främjare av användning av bibliotekssamlingen. Bunge 
hänvisar till Kelly och Robbins vilka skriver att referensbibliotekarien måste använda 
sin kunskap för att både organisera information och ge råd till användaren hur denna 
utveckla r bättre sökmetoder. Kelly och Robbins menar att bibliotekarien i framtiden 
kommer att arbeta med användarundervisning och bli mer lyhörd för användarens 
behov. (Bunge enligt From past-present to future-present 1999, s.55) 
 
Meningen med referensarbete är alltså att tillåta information att flöda effektivt från 
källor till de användare som önskar och behöver information. Utan bibliotekariens hjälp 
skulle detta flöde vara obefintligt eller ineffektivt. Många biblioteksanvändare har 
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numera blivit uppmuntrade att de kan hitta i biblioteket utan hjälp. Bibliotekarier lär 
användare söka själva men det, menar Grogan, är inte alltid bra. Bibliotekarier har alltid 
varit tvungna att förklara och tolka katalogen för användaren och många användare blir 
arga och besvikna när de inte själva kan använda den. Han menar också att alla utom 
erfarna referensbibliotekarier misslyckas med sökningen. (Grogan 1992, s.8ff) 
Alexander Popes citat att ”a little learning is a dangerous thing” stämmer väl in på 
självhjälp. Självhjälpsidén har funnits sedan 1800-talets slut och redan då menade man 
att alla bibliotekarier skulle vara ansvariga för att hjälpa folket att lära sig söka. Det lär 
sig studenter än idag och i och med detta har mycket åstadkommits då det är varje 
bibliotekaries uppgift att göra sig överflödig. (Grogan 1992, s.15) 
 
Det finns ett ökande krav på referensbibliotekarier idag att lära användare hur de själva 
kan använda informationskällor och informationsteknologi (Bunge enligt From past-
present to future-present 1999, s.47). Bibliotekariers kunskap tas ibland för givet att 
vara kunskap om innehållet i böcker och tidskrifter som biblioteket tillhandahåller 
snarare än att ha specialiserad kunskap om bibliografiska poster och biblioteksprocesser 
(Grogan 1992, s.13). Bibliotekarierna måste ha kunskap att lära användare hur de kan 
använda online-katalogen och fulltextkällor. En av de större och viktigare utmaningarna 
för framtidens bibliotekarier är att hjälpa användarna, vilka ofta kommer från skilda 
kulturer och sociala och ekonomiska bakgrunder, att hitta den relevanta informationen i 
den stora mängden av information. Huvudrollen för framtida bibliotekarier är att ge 
information till alla medborgare och möjliggöra fri tillgång och utbyte av information. 
(Bunge enligt From past-present to future-present 1999, s.47, 55) 
 
Trots dessa åtgärder fö r självhjälp visar studier på att många användare inte blir bättre 
än de var när de började. Få bibliotekarier har tid att följa upp utbildningen och det gör 
den ineffektiv. (Grogan 1992, s.17) 1984 menade Ray Lester, bibliotekarie på London 
Buissnes School, att den akademiske användaren ska svara på sina egna frågor snarare 
än bibliotekarien för att: 1) denne förstår vad som önskas, 2) att svara är en del av 
arbetet, 3) endast denne kan avgöra om det är relevant material som hittas. (Grogan 
1992, s.15) Här är bibliotekarien ett stöd snarare än en som finner svaret. 



19 
 

4 Högskolereformen 1977 och 1993 
 
Riksdagen fattade 1975 beslut om att reformera högskoleutbildningen och 1977 års 
högskolereform var ett sätt att öka utbildningens tillgänglighet, att bredda och 
differentiera det utbildningsutbud som fanns, detta med hänsyn till förändringar på 
arbetsmarknaden, samt att demokratisera utbildningens organisation. 
Högskoleutbildningen skulle bedrivas på vetenskaplig grund, ge kritisk skolning och 
syfta till att ge yrkeskunskaper. Effekterna, som primärt berör grundutbildningen, 
beskrivs i Högskoleboken 95/96 i följande punkter: 
 

• En utvidgning av högskolebegreppet till att omfatta i princip all postgymnasial 
utbildning. 

• Etablering av nya högskoleenheter utan forskningsorganisation på en rad orter. 
(Ett antal tillkom senare under perioden.) 

• Utbildningsutbudet gavs i form linjer (allmänna, lokala, individuella och 
påbyggnads-) samt i form av enstaka/fristående kurser. 

• Högskoleutbildningen organiserades i fem yrkesutbildningssektorer: sektorn för 
tekniska yrken (T), administrativa, ekonomiska och sociala yrken (AES), 
vårdyrken (V), undervisningsyrken (U), kultur och informationsyrken (KI). 
(Högskoleboken 95/96 1995, s.11) 

 
1993 kom en ny högskolelag och en ny högskoleförordning, vilka trädde i kraft den 
första juli, och de var de största förändringarna sedan högskolereformen 1977. Den 
innebar att besluten decentraliserades och handlingsutrymmet blev större för de enskilda 
skolorna, då i första hand för rektorer och styrelser. Ramarna för verksamheten inom 
grundutbildningen fastställs genom att riksdagen ger varje skola ett utbildningsuppdrag 
vilket måste följas för att få ekonomiskt stöd. För de program som leder till 
yrkesexamina gäller allmänna mål vilka är nationella och varje skola måste följa.  
De största förändringarna kom inom grundutbildningen där de allmänna, centralt 
fastställda utbildningslinjerna försvann och ersattes av lokala beslut om 
utbildningsutbudet där även behörighetsregler och urvalsregler blev en lokal fråga. Den 
ökade friheten kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• Utbildningsorganisation och utbildningsutbud 
• Antagning av studenter 
• Inrättande och tillsättning av professurer 
• Karriärvägar för lärare 
• Institutionell organisation 
• Disposition av resurser till grundutbildningen.  
(Högskoleboken 95/96 1995, s.12f) 

 

4.1 Bibliotekarieutbildningen i Borås  
 
Inför reformen av utbildningen i Borås gjordes en utredning av Universitets- och 
högskoleämbetet för att samla iakttagelser och utveckla idéer till 
bibliotekarieutbildningens fortsatta förbättring. Under arbetets gång fann gruppen att 
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utbildningen ska träna de studerande i att identifiera och lösa problem inom området för 
biblioteks- och informationsvetenskap, B&I. Arbetsgruppen gjorde bedömningen att 
biblioteksutbildningen måste få en mer högskolemässig prägel än den som då rådde. 
(UHÄ- rapport 1991:17, s.2ff) 
 
Redan 1991 menade kritiker att folkbibliotekens behov inte tillgodosågs tillräckligt i 
utbildningen. Skillnaden mellan folk- och forskningsbibliotek var för stor för att 
utbildningen skulle vara densamma. Arbetsgruppen menade att det bör vara samma 
utbildning då området kan bli för begränsat annars. En utbildning som öppnar för andra 
arbetsområden inom kultur, administration och andra informationsuppdrag, företag och 
förvaltningar ökar utbildningens attraktivitet och status. Detta ansåg arbetsgruppen vara 
viktigt för att öka intresset för bibliotekarieutbildningen i framtiden. (UHÄ- rapport 
1991:17, s.5) Idag vet vi att utbildningen lämpar sig för ett brett fält av arbeten och att 
utbildningen är bibliotekstypsneutral.  
 
Arbetsgruppen menade att utbildningen borde bli mer forskningsanknuten vilket skulle 
kräva att: undervisningen sker av lärare med forskningsutbildning, att de studerande 
tränas i vetenskaplig teori och metod, att de studerande har en genomgående 
problematiserande hållning till stoffet och att det finns möjlighet att gå från 
grundutbildning till magisterutbildning och vidare till forskarutbildning. Detta fick 
kraftigt stöd hos remissinstanserna vilka menade att yrkesutövaren blir bättre rustad på 
att skilja på väsentligt och oväsentligt och att placera problem i ett vidare sammanhang. 
(UHÄ- rapport 1991:17, s.10) 
 
Högskoleverkets arbetsgrupp, som utredde ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskapens status vid universitet och högskolor 2004, betonande att B&I 
i Borås i och med anknytningen till Göteborgs universitet utvecklades från en 
yrkesutbildning till en akademisk professionsutbildning, och de bedömde det som 
mycket viktigt att utbildningen behöll denna akademiska nivå och inte återgår till att bli 
en yrkesutbildning. (Högskoleverket 2004:24, s.47) ”Det är svårt att tänka sig en bra 
utbildning på universitets- och högskolenivå där inlärningen av yrkesmässiga 
färdigheter dominerar” (Högskoleverket 2004:24, s.21). 
 
Högskoleverket skriver i sin rapport från 2004 att B&I får i viss mån 
existensberättigande som akademiskt ämne genom att generera vetenskaplig kunskap 
och bygga ut en forskningsanknuten utbildning som kan bidra till att utveckla och 
förbättra praxis på de aktuella professionella fälten. Forskning och forskningsgrundad 
utbildning förutsätter teorianknytning men studenter väljer ofta att studera biblioteks- 
och informationsvetenskap för att de vill arbeta inom denna institutionstyp. De vill ha 
en praktisk utbildning på toppen av sina tidigare universitets- och högskolestudier. Det 
kan därför vara svårt att skapa en förståelse för vikten av teoretiskt underbyggda 
utbildningar. Biblioteken vill också anställa utbildad personal som behärskar det 
praktiska hantverket och är kritiska till vad de uppfattar som verklighetsfrämmande 
teoretiseringar och till utbildningar som, såsom de uppfattar det, inte lär sina studenter 
att behärska viktiga hantverksmässiga färdigheter. Men förhoppningsvis har studenterna 
under utbildningens gång utvecklat en djupare förståelse som både gör det möjligt för 
dem att snabbt få grepp om etablerad praxis, använda den i olika kontexter och ha en 
kritisk förståelse som hjälper dem att överskrida och utveckla denna praxis. 
(Högskoleverket 2004:24, s.19) 
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Barbro Loyd och Elisabeth Svensson skriver i sin magisteruppsats att 
Bibliotekshögskolan, BHS, startade 1972 som en fristående högskola i Borås och var 
den första i Sverige och att utbildningen var på två år (Loyd och Svensson 1997, s.22). 
Högskolan i Borås kom till 1977, det var då Institutionen lades till det gamla namnet. 
Från början var BHS uppdrag entydigt en yrkesutbildning inom det akademiska 
systemets ram. Tidigare utfärdades en bibliotekarieexamen på Högskolan i Borås, som 
numera tillsammans med många andra yrkesexamina ersatts av akademiska 
beteckningar. (Information om utbildningen, www.hb.se, 2004, s.4) För att blir antagen 
1972 krävdes allmän eller särskild behörighet. Den särskilda behörigheten var ant ingen 
två års högskolestudier eller två års yrkeserfarenhet inom biblioteksområdet eller 
liknande (Loyd och Svensson 1997, s.22). Efter högskolereformen 1993 valde 
Högskolan i Borås att införa magisterexamen vilket ledde till stora förändringar då en 
tredjedel av utbildningen var avsatt till uppsatsskrivande. I och med att utbildningen 
blev ämnesinriktad kunde studenterna antas direkt från gymnasiet. Den nya 
utbildningen inriktade sig på de olika uppgifter som utmärker biblioteks-, informations- 
och kulturarbete. Studenterna har möjlighet att välja sin egen profil genom uppsatsen 
och valbara kurser, och grundutbildningen kan följas av licentiat- eller 
doktorsutbildning vid Göteborgs Universitet. Under hösten 1993 började de första 
studenterna läsa biblioteks- och informationsvetenskap. (Loyd och Svensson 1997, s. 
25f) 
 
Det finns många förkortningar för att benämna området bibliotek, information och 
dokumentation. Den engelska förkortningen LIS (Library and Information 
Science/Studies) antyder att det inte bara är ett kunskaps- och praktikområde i 
allmänhet, utan också ett akademiskt studie- och forskningsområde med vetenskapliga 
ambitioner. Det varit på detta sätt länge i de anglosaxiska länderna men Sverige har 
släpat efter. Det har tagit lång tid för att etablera ämnet i Sverige men när det nu skett 
finns flera universitet och högskolor på området. (Höglund, Lars och Lööf, Staffan 
2000, s.31) 
 
Högskolan i Borås har på senare år profilerat sig som ett lärosäte med fokus på 
professioner och utbildningen kan beskrivas som en professionsförberedande 
ämnesutbildning. Detta påverkar studiernas innehåll och uppläggning till att istället för 
att lära in färdigheter för en viss bibliotekstyp studeras biblioteks- och 
informationsfrågor utifrån olika infallsvinklar. (Information om utbildningen, 
www.hb.se, 2004, s.4). Enbart i Borås har magisterutbildningen en sådan omfattning att 
den är en av de större bland landets högskolor sett över samtliga ämnesområden 
(Höglund och Lööf 2000, s.32). Årligen avlägger cirka 100 studenter magisterexamen 
vid BHS och endast ett fåtal lämnar skolan med en kandidatexamen. Uppsatserna 
omfattar minst en termins arbete och behandlar ett brett perspektiv av frågeställningar. 
Därför har handledning av uppsatser blivit en central arbetsuppgift. (Höglund och Lööf 
2000, s.29) BHS har sedan länge väl utvecklade relationer med biblioteksvärlden där en 
viktig uppgift är att nå ut till andra sektorer då en ökad andel av studenterna söker sig 
till informationsförmedlande tjänster utanför de traditionella biblioteken. (Höglund och 
Lööf 2000, s.28) 
 
Utbildningen i Borås har förvandlats från en utpräglad yrkesutbildning med inriktning 
mot olika bibliotekstyper till en akademisk institution med grundutbildning, 
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forskningsutbildning och forskning. 1992 togs beslut på nationell nivå som avskaffade 
bibliotekarieexamen. Bibliotekarieutbildningen ersattes av ett magisterprogram i 
biblioteks- och informationsvetenskap vilken numera är en normalexamen. Skillnaden 
1992 mellan Borås och de övriga lärosätena var att Borås saknade rättigheter att utfärda 
examen, denna rätt förvärvdes efter prövning och utvärdering. Redan från början var 
samarbetet intensivt mellan institutionen Bibliotekshögskolan i Borås och institutionen 
för B&I i Göteborg. Sedan januari 1999 är de förenade i en gemensam enhet och 
verksamheten bedrivs vid Högskolan i Borås. (Höglund och Lööf 2000, s.27f; Enmark, 
Romulo 1994, s.522f) 
 
Inom Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap i Borås finns fyra så 
kallade kollegier vilka är valbara där olika ämnesperspektiv utvecklats. I kollegium 1 
studeras bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv. Centrala 
frågeställningar är varför bibliotek har uppstått och utvecklats. Hur har kulturpolitiken 
utformats i olika tidsperioder i samspel mellan informationsteknikens utveckling, 
samhällsutveckling och biblioteks- och informationsutveckling? Kollegium 2 inriktar 
sig på kunskapsorganisationens grundläggande frågeställningar och fokuserar på hur 
dokument kan beskrivas, organiseras och göras tillgängliga. Här ingår även mycket 
databaskunnande och utbildning i on-linesökning, Internet med mera. I kollegium 3 där 
individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem studeras, 
behandlas frågeställningar om hur behov av bland annat information och inspiration 
uppstår, vilka hinder som finns för att tillgodose dessa behov och vilka metoder som 
kan utvecklas för att tillgodose behoven? Kollegium 4 studerar organisation, ledning, 
strategisk planering och utveckling inom bibliotek och annan informationsförmedling. 
Studierna behandlar själva organisationen, dess personal och tjänster. (Höglund och 
Lööf 2000, s.29) 
 
Målet med högskolereformen 1993 var att skapa en ämnesutbildning vilken fyller alla 
akademiska krav för att vara forskningsförberedande. Inom biblioteksvärlden har det 
funnits en stark strävan att akademiskt etablera bibliotekarieämnet. Flera skäl brukar 
framföras för detta, ett av dem är att bibliotekarievärlden inte har varit förankrad i den 
akademiska världen och därmed har man inte lyckats etablera en egen kritisk 
offentlighet som synar den egna verksamhetens förutsättningar. Utbildningens kärna är 
direkt beroende av den intellektuella verkligheten vilken hjälper oss att problematisera 
och förstå den verklighet vi befinner oss i. Under många decennier har detta inte 
existerat utan i Sverige förutsatte denna etablering inrättandet av en professur och efter 
att denna tjänst inrättats har ämnet biblioteks- och informationsvetenskap etablerats 
inom det akademiska systemet. (Enmark 1994, s.523) Det ansågs då, 1993, finnas en 
risk för att det uppstod utbildningar som hamnade i en obestämd position mellan en 
yrkesutbildning och en ämnesutbildning. Eftersom utbildningen 2005 är en 
ämnesutbildning och inte en yrkesutbildning var det viktigt att akademiseringen 
genomfördes fullt ut. (Enmark 1993, s.22) 
 
Bibliotekshögskolan har sin utgångspunkt i den så kallade empiriska verkligheten 
vilken handlar om att studera och problematisera de faktiska och/eller upplevda problem 
som fältet ger ut tryck för. Av detta följer att problemets relevans i första hand avgörs 
utifrån dess förankring i den allmänna biblioteks-, informations-, och kulturdebatten. En 
viktig orsak till detta val var ambitionen att erbjuda en utbildning och forskning som 
uppfattas som relevant av fältets representanter. (Enmark, 1993, s.28f). 
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Norges motsvarighet till Bibliotekshögskolan arbetar med att förändra utbildningen och 
för liknande resonemang som i Sverige. De benämner modellen för den B&I- utbildade 
studenten som ”the complete librarian” och det är en person som är kompetent att förstå 
och behandla biblioteksmaterial, alltså att kunna förstå ämnets innehåll, organisationen 
av material och återvinning. En förståelse för den roll vilken bibliotekarieprofessionen 
spelar i en institution och i samhället är också viktig, att kunna se hur B&I agerar med 
andra institutioner och professioner, att ha en förståelse för de uppgifter biblioteken har 
och hur man styr en biblioteksorganisation. Förflyttningen av fokus till en akademisk 
och forskningsbaserad utbildning har mött kritik, bland annat att de som examineras inte 
har den kunskap som behövs för arbetsmarknaden. Ett bemötande på detta är, enligt 
Audunson, att utbildningens bredd öppnar för fler arbeten inom informations- och 
kultursektorn. En bra liknelse här är att den specifika kunskap en jurist får under 
utbildningen gör inte att denne bara passar för yrken inom domstolsväsendet utan 
kunskaperna lämpar sig även i andra yrkesområden som exempelvis försäkringsvärlden, 
sjukvården eller affärsvärlden. Detsamma gäller för biblioteks- och 
informationsstudenter, de har numera roller utanför biblioteket och att blunda för det är 
att begränsa sig. (Audunson, Ragnar; Nordile, Ragnar; Spangen, Inger Cathrine 2003, 
s.195-200) 
 
Även i Norge har utbildningen förändrat fokus till en mer teoretisk syn på ämnet som 
grundar för en forskningsutbildning. Utbildningen har varit uppe i debatt bland 
representanter för yrkesområdet och där har diskussioner visat att det är mycket viktigt 
att studenterna lär sig ett analytiskt tänkande, vara bra på att kommunicera och tänka 
strategiskt. Det rådde full enighet att framtidens bibliotekarier måste kunna använda 
bland annat Internet och att bibliotekarien mer blir en guide med fokus på att informera 
och utbilda sina användare. Kunskap om organisering och återvinning av bibliotekets 
samlingar kommer ändå vara i fokus. (Audunson et al.2003, s.197f) 
 
Efter en intervju om framtida referensutbildningar med Katriina Byström, prefekt på 
Bibliotekshögskolan fick vi veta att grundidén med informations- och kulturförmedling 
är att kunskaper om förmedling står i fokus. Det viktiga är att lära sig principerna 
bakom referensarbete och referensintervjun, det gäller att man kan bemöta alla oavsett 
om det är yrkesrelaterad information eller frågor om skönlitteratur. Hon menar att det är 
klart att en referenskurs i fortsättningen kommer att erbjudas efter att nuvarande lärare 
gått i pension. Kollegium 2 kommer att se över hur utbildningen inom referenskunskap 
kan komma att se ut och ett utvecklande av ämnesområdet kommer att ske. Institutionen 
kommer också att se över vilka personer som idag har kunskap om referensarbete och 
kan komma att ta över referenskurserna. Grunden för utbildningen är förmedling och 
det går inte att förbise därför kan inte viktiga delar försvinna bara för att någon går i 
pension. 
 
Institutionen kommer inte att göra referenskurser obligatoriska idag, men man planerar 
för en ny struktur, Bologna-deklarationen, vilket utvecklar grundnivån till tre år, dagens 
kandidatnivå, och till en mastersnivå, ytterligare två år, vilken studenten söker till efter 
avslutad grundkurs. Det blir en programstruktur på utbildningen, och här finns utrymme 
för obligatoriska referenskurser. 
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Vi undrade också om kursutvärderingarna studeras för att se om föreliggande kurs bör 
fortsätta att ges och Byström menar att det inte finns något negativt i 
kursutvärderingarna från referenskurserna utan kurserna och innehållet i dem var 
mycket uppskattade.  
 
Obligatorisk praktik var något som fanns i utbildningen innan 1993 och vi ställde en 
fråga om det kommer att ges möjlighet för det i framtiden. Byström menade att det var 
under de åren många studenter som var missnöjda med sin praktikplats. Det kostade 
även mycket för institutionen och det gav inte några bra resultat. Därför kommer inte 
praktik att erbjudas som förut då institutionen inte tror det har någon avgörande roll för 
framtida utbildning eftersom den arbetsplats man kommer till har störst betydelse för 
hur arbetet utförs. Praktiken kan dock vara ett tillfälle att reflektera över det 
utbildningen gett och göra kopplingar tillbaka, men praktik kommer inte att erbjudas 
inom utbildningens ramar.  
 

4.1.1 Utbildning inom referensarbete på BHS 
 
För att få en bild av hur utbildningen på Bibliotekshögskolan har sett ut följer en 
genomgång av kursplaner för att tydligt visa vad som har ingått i kurserna och vilken 
inriktning som har dominerat. Vi har valt att avgränsa oss till kursplaner fram till 1998 
då resterande kursplaner inte är intressanta för denna uppsats. Referenskursen gavs 
fortfarande under 2004. 
 
Utbildningsplanen från 1972-10-09 innehåller kurser i bibliotekskunskap, 
litteraturorientering och bibliografi, mediakunskap, samhällsorientering, psykologi, 
ADB (automatisk databehandling) och andra tekniska hjälpmedel, praktik och 
specialarbete. Utbildningen var fyra terminer och den sista erbjöd fördjupning antingen 
mot folk- och skolbibliotek eller mot forsknings- och företagsbibliotek. Under termin ett 
fanns praktik på sex veckor och under termin tre var praktiken på fyra veckor. Trots att 
kursplanen från detta år inte har några beskrivningar på innehållet i kurserna visar det 
sig i senare kursplaner vad de innehöll och därför är de ändå relevanta att nämna här. 
(Utbildningsplan 1972-10-09) 
 
Från utbildningsplanen fastställd 1974-09-25 är innehållet i delkurserna redovisat för 
och i mediakunskap ingick bibliografiska referenser och i ADB och tekniska hjälpmedel 
studerades bland annat LIBRIS. Inom kursen Litteraturorientering och bibliografier 
läste studenterna om allmän referenslitteratur och referenser samt övrig facklitteratur 
inom olika ämnesområden. I inriktningen mot folk- och skolbibliotek ingick praktiskt 
referensarbete inom litteraturorientering och för forsknings- och företagsbibliotek var 
det en fördjupning inom ADB, information retrieval och datorbaserade 
informationssystem. (Utbildningsplan 1974-09-25) 
 
Under 1977-04-06 visar det sig att syftet med utbildningen är att förbereda den 
studerande för yrkesverksamhet inom alla typer av bibliotek och inom angränsande 
områden av kultur- och informationssektorn. Grundkursen var på 60 poäng och 
fördjupning på 20 poäng, alltså lika som åren innan. Inriktningarna för termin fyra är 
densamma. Det finns inga stora förändringar utan visar på samma kurser innehållande 
referensarbete och med samma syften som åren innan. (Utbildningsplan 1977-04-06) 
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Från 1980-05-12 har inriktningarna förändrats och heter numera Kultur och 
Information, KI och Information och Dokumentation, ID. Under termin ett och två 
lästes mediahantering och medieförmedling på 12 poäng och litteraturkunskap på 16 
poäng. (Utbildningsplan 1980-05-12) 
 
I kursplanen fastställd 1988-12-13 ingick Referensarbete och grundläggande 
referenskällor, fem poäng, som obligatorisk kurs i bibliotekarielinjens första termin. 
Kursen syftade till att ”ge kunskap om referensarbetets förutsättningar, metoder och 
problem, att ge god kännedom om de grundläggande referenskällorna samt att förmedla 
en till andra ämnesområden överförbar sökningsteknik”. I kursen ingick att söka i 
allmänna bibliografier i tryckt och datorbaserad form, allmänna uppslagsverk och 
årsböcker, bibliografiska uppslagsverk samt statligt offentligt tryck. Även den 
grundläggande bibliografiska teorin studerades samt problemen kring urva l, 
uppbyggnad och vidmakthållande av samlingen. (Kursplan 1988-12-13) 
 
I inriktningen mot folk- och skolbibliotek, termin två, ingick även kursen Fackområdets 
referenslitteratur, fem poäng, vilket syftade till att ge kännedom och förmåga att 
använda grundläggande referensverk inom olika ämnesområden. Vidare skulle 
studenten kunna utarbeta kommenterade litteraturlistor. Betoningen låg på 
svenskspråkiga arbeten men även norska, danska och engelska verk ingick. (Kursplan 
1988-12-13) 
 
Informationsteknologi fanns som en delkurs under termin två för inriktningen mot 
forsknings- och företagsbibliotek. Databaskonstruktion, tesaurushanteringssystem och 
utvecklingstendenser ingick i kursens innehåll där ”fördjupade insikter i uppbyggnad 
och funktionssätt hos informationssystem” eftersträvades. I denna inriktning fanns även 
kursen Fackområdenas referenslitteratur, fem poäng, vilket här skulle ge förmåga att 
analysera ett ämnes kunskapsstruktur och ge förmåga att urskilja redigeringsprinciper 
och sökbegrepp i olika typer av referensverk, tryckta som datorbaserade. Den 
studerande skulle efter avslutad kurs kunna söka information i kända som okända 
referenskällor. (Kursplan 1988-12-13) 
 
Under termin tre och fyra ingick Praktik på tio poäng i båda inriktningarna där syftet var 
att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiskt biblioteksarbete, att få möjlighet att 
träna sin förmåga till inlevelse i biblioteksanvändarens behov och önskemål i direkt 
kontakt med dessa samt att de erhållna kunskaperna och färdigheterna var av värde för 
de fortsatta studierna. Utöver allmänna moment fanns utrymme för specialisering inom 
ett eller två verksamhetsområden och bibliotekarielinjen disponerade praktikplatser och 
svarade för en av högskolan godkänd handledare. På folk- och 
skolbiblioteksinriktningen ingick referensarbete som ett ämnesområde vilket kunde 
fördjupas. På forsknings- och företagsbiblioteksinriktningen var bland andra användarna 
och informationsåtervinningssystem fördjupningsmoment. (Kursplan 1988-12-13) 
 
1989-04-25 kom ett förslag på reviderad utbildningsplan vilken fastställdes 1989-05-09 
(Kursplan 1989-04-25) Utbildningen var upplagd enligt kursplanen 1988-12-13. 
 
I kursplanen från 1990-03-13 hade utbildningen i stort inte ändrats men kursernas poäng 
för första terminen har förändrats. Referensarbete och grundläggande referenskällor 
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utökas till sex poäng men innehåll och syfte hade inte förändrats. (Kursplan 1990-03-
13) 
 
Utbildningsplanen för 1991-03-12 menar att ”utbildningen skall främja att de 
studerande förbereder sig för skilda yrken eller vidareutvecklar sig inom yrken som de 
redan utövar”. I utbildningen om 80 poäng ingår praktik på tio veckor under termin tre. 
Utbildningen ska ge den studerande allmänna och grundläggande kunskaper och 
färdigheter för att kunna arbeta inom alla former av bibliotek och kultur- och 
informationssektorn. Under termin ett läses kurser om Biblioteken och 
Informationsteknologin, fyra poäng, och Referensarbete och grundläggande 
referenskällor sex poäng. Under termin två, tre och fyra läser inriktningen mot folk- och 
skolbibliotek fackområdets referenslitteratur fem poäng och praktik tio poäng. 
Forsknings och företagsbiblioteksinriktningen läser informationsteknologi fem poäng 
och fackområdenas referenslitteratur fem poäng, även här ingår praktik på tio poäng. 
(Utbildningsplan 1991-03-12) 
 
I kursbeskrivningarna från höstterminerna 1992, 1993, 1994 läses sex poäng inom 
Referensarbete och grundläggande referenskällor gemensamt under termin ett. 
Inriktningen mot folk- och skolbibliotek läste under termin två Fackområdenas 
referenslitteratur, fem poäng, vilken syftar till att lära sig användning av referenskällor, 
tryckta som datorbaserade, inom olika ämnesområden. Praktik ligger under termin tre 
och är tio poäng. I inriktningen mot forskningsbibliotek ingår informationsteknologi där 
bland annat tesaurussystem, trender och utvecklingstendenser studeras. Även här lästes 
kursen fackområdenas referenslitteratur på fem poäng men fokus ligger på 
ämnesstrukturer, redigeringsprinciper och sökbegrepp i olika tryckta och datorbaserade 
referensverk. Under termin tre är det tio poäng praktik för båda inriktningarna. Under 
termin fyra ska tre valfria kurser väljas och där finns två fempoängskurser inom 
referensarbete där en kurs har särskild tonvikt på samhällsinformation och en annan mot 
teknisk/naturvetenskaplig biblioteks- och informationsverksamhet. Den senare 
innehåller bland annat bedömning och värdering av referenskällor i arbetet medan 
kursen mot samhällsinformation inriktar sig på referensarbete inom detta ämnesområde. 
(Kursbeskrivning 1992, 1993, 1994) 
 
Utbildningsplanen för 1996-03-07 har helt nya inslag. Borta är bibliotekarieexamen och 
ersatt med Biblioteks och informationsvetenskap 1-80 poäng. Grundutbildningen är på 
40 poäng och är indelad i fyra block, Biblioteken och samhället, sex poäng, 
Kunskapsorganisation, 14 poäng, Människans förhållande till bibliotek, 14 poäng och 
Verksamhetens organisation, sex poäng. Delkursen Kunskapsorganisation syftar till att 
ge övergripande kunskaper om organisation av kunskap i biblioteks- och 
informationssammanhang. I det blocket ingick referenskällor på fyra poäng. I blocket 
om Människans förhållande till bibliotek ingick biblioteket och referenssamtalet på en 
poäng. Kursen handlar om metoder för att underlätta för människor att närma sig 
bibliotek och informationssystem. (Utbildningsplan 1996-03-07) 
 
Det fanns 1996 även en valbar kurs, Aktuella verktyg i referensarbetet, fem poäng, 
vilken syftar till att ”utveckla god förtrogenhet med olika typer av referenshjälpmedel i 
tryckt och elektronisk form och förbereda de studerande för rollen som 
informationsförmedlare vid offentliga bibliotek”. Innehållet skulle behandla viktiga 
referensverk inom olika ämnesområden, värderingsprinciper för referensverk, bruket av 
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tryckta referenskällor i relation till andra informationsvägar samt kontinuitet och 
förändring i förmedlarrollen. Det finns även en kurs i Information Retrieval, fem poäng 
vilken syftar till att ge fördjupade kunskaper i informationsåtervinningsprocessen där en 
fördjupning sker i databasen Dialog, där också kunskap i att bedöma och värdera 
datorbaserade källor i referensarbetet ingår. (Utbildningsplan 1996-03-07) 
 
Utbildningsplanen från 1998-12-15 visar många skillnader från 1996 och ämnesplanen 
från 2000-05-30 visar inga större förändringar från 1998. Den första terminen var 
indelad i två block där det första syftade till att få en grundläggande information om 
ämnet och block två syftade till att få orientering i ämnets olika problem där 
informationssökning ingick som en del. Utbildningen är indelad i fyra olika kollegier 
och kollegium 1 hade inga kurser inom referensarbete någon termin utan det som 
erhölls inom informationssökning kom först i uppsatsskrivandet under den sista 
terminen. Kollegium 2 hade under 1998, termin två, en valbar kurs, Aktuella verktyg i 
referensarbetet på fem poäng, vilken syftade till att utveckla studentens förmåga att 
använda olika referensverk både i tryckt som elektronisk form. Den skulle också 
förbereda för en roll som informationsförmedlare. Det fanns ytterligare en kurs i 
referensarbete där tonvikt lades vid samhällsinformation vilken var på fem poäng. 
Kursen skulle definiera bibliotekets roll vid förmedling av samhällsinformation och 
förbereda studenten för arbete med samhällsinformerande material. Under termin tre 
kom kursen Information Retrieval där IR-modeller och tekniker undersöktes och 
evalueringar av IR-system. Kollegium 3 hade under termin två en kurs om tio poäng 
Interaktion användare- informationssystem där studenten skulle utveckla kunskaper i 
informationssökning genom användning av informationssökningsredskap och 
reflektioner kring den egna sökprocessen. Det gavs även en valbar kurs Referenssamtal 
och användarundervisning på fem poäng vilken syftade till att teoretiskt och praktiskt 
studera användarens perspektiv och metoder för referenssamtal. Under termin tre fanns 
kursen Individers och gruppers informationsbehov, fem poäng, där studenten skulle få 
fördjupade kunskaper i vilka informationsbehov individer och grupper har och metoder 
i informationsförmedling och användarundervisning. Kollegium fyra hade inga kurser 
inom referensarbete. (Utbildningsplan 1998-12-15; 2000-05-30) 
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5 Sammanställning av empirin 
 
Med vår undersökning önskar vi besvara vårt syfte att se likheter och skillnader i 
sökprocesser hos bibliotekarier med examen från olika år. Detta avsnitt kommer att 
innehålla en kort beskrivning av själva undersökningen och en redovisning av de svar vi 
fått in.  
 

5.1 Sökfrågan 
 

Vi skickade med e-postbrev ut en sökfråga till alla universitets- och högskolebibliotek 
där vi önskade två informanter med examen från slutet av 1980-talet och med examen 
från 1990-talet. I brevet fanns ett allmänt frågeformulär vilket innehöll frågor om 
personliga uppgifter vilka inte redovisas närmare här då det inte är intressanta för 
uppsatsens syfte. Vi bifogade en sökfråga vilken skulle besvaras och sökprocessen 
skulle detaljerat beskrivas och svaren ger oss en beskrivning på ett tillvägagångssätt och 
tankarna kring sökprocessen.  
 
Sökfrågan skulle ha en allmän karaktär och vi ansåg att en fråga om miljö var ett sådant 
och vi begränsade det till kärnkraft. De bibliotek som inte hade lämpliga källor för 
ämnet bad vi välja ett lämpligare just för deras bibliotek. Det är ju inte ämnet i sig vi är 
intresserade av utan hur tankegången och sökprocessen går till. Därför var de fria att 
välja vilken fråga som helst, resultaten var viktigast för oss.  
 
Sökfrågan blev: Kärnkraftsavfall och dess lagring. Var har undersökningar gjorts för 
kärnkraftsavfallslagring och hur ska denna lagring se ut? Vi är intresserade av svenska 
som språk, ett tidsintervall från 1987 till 2001 och alla olika typer av källor; exempelvis 
konferenser, tidskrifter, dagspress, databaser, riksdagstryck med flera.  
 
Svaren skulle inte innehålla en referenslista på vilka källor som återfanns då detta inte 
var relevant för vår frågeställning. Vi bad informanterna beskriva så detaljerat de kunde, 
hur de tänkte och hur de går tillväga när de söker i olika typer av källor, när de tog hjälp 
av en kollega, talar löst om problemet på fikarasten eller ringer ett annat bibliotek. Vi 
önskade även en beskrivning på vilka problem de stötte på.  
 
I vår iver att påbörja undersökningen föll några viktiga frågor bort i det första brev vi 
skickade ut. Vi förutsatte att de som tagit examen i slutet av 1990-talet hade gått kurser i 
referensarbete men då de var valbara blev vi tvungna att skicka ut sju kompletterande 
frågor. Att de som tog examen i slutet av 1980-talet hade gått kurser i referensarbete 
visse vi då de ingick i kursplanen fram till 1996.  
 
Följdfrågorna skickades ut till alla som besvarat sökfrågan och de behandlade 
referenskurser och vad de tyckte att kurserna hade gjort för deras arbetssätt. Vi ville 
veta hur de såg på kursens innehåll och om utbildningen spelade någon roll i hur de lärt 
sig rutiner för referensarbete. Vi ställde även en fråga om vidareutbildning eftersom 
mycket har förändrats sedan slutet av 1980-talet. De som tog examen på 1980-talet 
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benämns hädanefter som informant 1-8 och de som tog examen på 1990-talet benämns 
som informant 9-12. 
 

5.1.1 Redovisning av sökprocessen 
 
Vi skickade ut sökfrågan till 34 universitets- och högskolebibliotek och önskade två 
informanter från varje bibliotek. Totalt fick vi in 12 svar från skilda bibliotek vilket var 
lite jämfört med 68 potentiella svar vi kunde ha fått. Vi förväntade oss inte att alla 
bibliotek kunde medverka, men vi hoppades att de flesta av dem kund det och således 
blev vi besvikna över att det bara var ett fåtal som ville ställa upp. Vi skickade ut flera 
påminnelser och vi ringde även till de bibliotek vilka inte hade svarat alls men trots det 
fick vi inga fler informanter och många tackade nej då de inte hade några bibliotekarier 
vilka motsvarade våra krav. Att tid inte fanns var också ett vanligt svar, ett bibliotek 
hade omfattande ombyggnad på gång och en bibliotekschef var sjuk så vårt brev kom 
inte till rätt person i tid. Några svarade att de inte hade några frivilliga som kunde tänka 
sig ställa upp. Trots det låga antalet anser vi att det är tillräckligt för att finna likheter 
och olikheter bland informanterna och kunna finna intressanta resultat för denna 
uppsats.  
 
Av de tolv som svarade har åtta stycken examen från slutet av 1980-talet och resterande 
fyra examen från slutet av 1990-talet, av de fyra gick alla valbara kurser i 
referensarbete. De som tog examen i slutet av 1980-talet hade referenskurser i sin 
utbildning eftersom de var obligatoriska. Alla informanter är anonyma och eftersom 
flera undrade om deras namn skulle komma att stå med i uppsatsen har vi valt att inte 
redovisa dem utan istället använda Informant 1-12.  
 
Många påpekar att vad användaren ska använda materialet till spelar in i vad som 
behövs tas fram. Informant 9 påpekar att det hela tiden gäller att ha fokus på till vem 
sökningen är. Är det en student på B-nivå som ska skriva en liten rapport eller är det en 
doktorand som ska göra en litteraturgenomgång inför ett arbete. Informant 6 menar att 
hon måste ställa frågor till låntagaren för att få reda på vad de läser, vilken nivå det är, 
hur uppgiften ser ut; paper eller större uppsats och/eller hur lång tid som finns till 
förfogande. Det är det som är avgörande för hur arbetet går vidare.  
 
Sökprocessen börjar hos de flesta med att fritt tänka kring ämnet och om vilka sökvägar 
som är intressanta. Informant 9 påpekar att det fria tänkandet börjar med att browsa på 
hyllan, lämpliga databaser och självklart LIBRIS. Fyra stycken nämner uppslagsverk av 
olika slag och Nationalencyklopedin nämns av informant 12 som sökväg. Informant 7 
och 1 nämner bara att ett uppslagsverk är bra att starta i när ämnet är oklart eller som 
informant 6 säger för att få en översikt över ämnet. Hon menar att det används sällan i 
verkligheten om användaren inte säger att det endast är lite material som önskas. 
Informant 7 brukar rekommendera en användare med lite ämneskunskap att slå i ett 
uppslagsverk, först ett svenskt och därefter ett internationellt.  
 
Sökningen går vidare med en sökning i den egna katalogen där önskan är hitta något i 
den egna samlingen. Informant 12 brukar undvika att göra för smala sökningar i den 
egna katalogen på grund av bristande indexering och gör en bred sökning och går vidare 
med samma ord till stadsbibliotekets katalog. När hon söker i LIBRIS finner hon fler 
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träffar men även några som finns på det egna biblioteket. Informant 8 väljer att börja i 
en databas och där finner hon intressanta tidskrifter som hon belägger med den egna 
katalogen och väljer att göra en bredare sökning i LIBRIS. Informant 10 använder också 
LIBRIS och i den sista avgränsningen väljer hon sitt egna bibliotek och får på det sättet 
fram vilka källor som finns där.  
 
I LIBRIS är söksätten desamma för sju informanter där sökningen börjar i fritextfältet 
med trunkering och genom att titta på ämnesorden som är tilldelade posterna går de in i 
ämneskatalogen och finner de ämnesord som är relevanta och gör en till sökning på det. 
Informant 6 säger att hon söker med ämnesordet bland valfria sökord istället för i 
ämnesordsfältet därför att ämnesordet kan vara relativt nytt och orden kan finnas med i 
posten utan att den har ämnesordet tilldelat sig. Flera uppmärksammar 
klassifikationskoden P.0868 för kärnkraftshantering i LIBRIS katalogposter och går 
vidare och begränsar sin sökning med hjälp av den. Här väljer informant 10 att jämföra 
den tryckta och elektroniska versionen av Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
och Svenska ämnesord för att se om nya ämnesord har tillkommit sedan 1997 när 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek gavs ut. Hon finner dock att det är samma 
klassifikationskod.  
 
Sex av informanterna gör en sökning i den ämnesövergripande svenska databasen 
Artikelsök där tidnings och tidskriftsartiklar är sökbara. Informant 8 gör sökningar både 
i fritext och i ämnesordsfält men ser ingen större skillnad. Informant 6 finner betydligt 
fler ämnesord här än i LIBRIS. Informant 5 gör flera olika sökningar i Artikelsök och 
konstaterar att eftersom så mycket går att finna så är det viktigt att veta vilket fokus 
användaren har och utifrån det begränsa sökningen ytterligare, användarens fokus är 
viktigast.  
 
Informant 11 och 4 har valt att söka i Mediearkivet och informant 5 och 8 nämner att en 
sådan sökning kan göras. Informant 11 gör en fritextsökning och upptäcker att max 
antal träffar som visas är hundra och menar att sökningen kan delas in i olika 
tidsperioder för att få ett mer täckande svar. Informant 8 menar att för att slippa gå in i 
två databaser gör hon sökning endast i Artikelsök då den även täcker in 
dagstidningarna, men säger också att hon gör kompletterande sökningar i Mediearkivet 
för att belägga sökningen i Artikelsök.  
 
Andra källor som nämns är Rixlex, offentligt tryck över riksdagens arbete. Sökningar i 
Google gjordes också och där påpekas det av informant 5 att det gäller att avgränsa 
sökningen mycket att veta exakt vad användaren önskar. Databasen Byggtorget 
användes av informant 8 där sökningen skedde i avdelningen Fastighet, Bygg och 
Miljö. Träffarna är inte bara tidskrifter utan även rapporter och böcker. Även informant 
10 och 7 nämnde möjligheten att söka i denna databas.  
 
Att arbeta med referensfrågor på det sätt vi ville att informanterna skulle göra, alltså att 
hjälpa användaren hitta relevanta källor, är enligt fem av informanterna inte det 
arbetssätt som finns på biblioteket. De menar att uppgiften de har i informationsdisken 
är att vägleda användaren till att kunna börja söka själv. Informant 1 menar att när hon 
arbetar som kontaktbibliotekarie så är hon präglad av devisen hjälp till självhjälp, något 
alternativ finns inte. Vidare menar hon att hon hjälper till att sätta igång studenten men 
ser nästan aldrig resultatet av den sökning studenten utför. Det tycker hon kan vara 
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otillfredsställande och har ibland gått på uppsatsseminarier för att få reda på hur 
resultatet blev.  
 
Även informant 12 menar att arbeta med referensfrågor på det sätt vi önskade inte är det 
som görs på hennes bibliotek. De arbetar pedagogiskt med att visa studenterna hur de 
själva kan hitta litteratur genom att söka i katalogen och databaser. Hon säger att de inte 
serverar färdiga svar utan visar på lämpliga källor där informationen bör finnas. Skulle 
problem uppstå hänvisar hon vidare till kontaktbibliotekarien för deras institution eller 
ber att få återkomma.  
 
Att arbetet vid informationsdisken består av vägledning säger även informant 6 att 
hennes bibliotek gör. De ska visa studenten hur de löser frågan och följer inte med tills 
problemet är helt löst utan är med som stöd för skulle de följa varje student skulle tiden 
inte räcka till. Detta håller informant 5 med om och menar att reaktionen på en fråga 
inte är att lösa den utan policyn på hans bibliotek är att visa på lämpliga sökmöjligheter 
och visa hur man söker, det är ju användaren som vet vad som är relevant.  
 

5.1.2 Följdfrågor besvarade av informanterna 
 
Detta avsnitt behandlar de följdfrågor som vi skickade till våra informanter vilka 
handlar om referensarbete och utbildning. Vad utbildning inom referensarbete har för 
betydelse för arbetet i informationsdisken på biblioteken. Vi kommer att redovisa 
frågorna i den ordning vi ställde dem. Vi redovisar först åsikterna bibliotekarierna med 
examen från slutet av 1980-talet har uttryckt och därefter de med examen från slutet av 
1990-talet.  
 
Vi är medvetna om att de frågor vi ställer kan vara känsliga att besva ra. Som vi har 
uppfattat har det inte varit några problem med raka och tydliga svar, oavsett om det är 
beröm eller kritik som framförts.  
 
Den första frågan handlade om informanterna hade gått någon utbildning inom 
referensarbete och det har alla våra 12 informanter gjort. De som tog examen innan 
1993 hade det som ett obligatoriskt inslag i utbildningen men som informant 3 menar så 
mindes hon inte någon speciell kurs men det diskuterades mycket om referensarbete. 
Det håller informant 5 med om. Hon menar att det lades ner mycket tid på genomgång 
av referensverk inom alla områden och hon tror sig minnas stimulerande 
informationsdisksituationer. Informant 1 mindes att all undervisning var av teknisk 
natur där de gick igenom referensverk ämne för ämne, vilket hon tyckte var ”tråkigt och 
väldigt abstrakt”. Informant 9 däremot tyckte att besvara referensfrågor och söka efter 
dem i tryckta källor var mycket nyttigt och hon har haft stor nytta av det i sitt arbete.  
 
De som tog examen efter 1993 har alla valt någon av de valbara kurserna. Informant 12 
gick en valbar fempoängskurs och gick sedan flera kurser i att söka i olika databaser och 
hon menar att det är det hon har mest nytta av i sitt referensarbete idag. Även informant 
11 minns en kurs i referensarbete. 
 
Den andra frågan var om de ansåg kursernas innehåll relevanta för arbetet de gör idag. 
Informant 2 är en av dem vilken tog examen i slutet av 1980-talet, och hon anser att den 
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del som behandlade teknik och naturvetenskap är mest relevant för arbetet hon utför 
idag. Intervjuteknik är också kunskaper som hon använder sig av idag. Informant 8 
menar att hon har lärt sig att belägga material som exempelvis lärare eller personal inte 
hittar. Hon nämner även att alltid vara öppen för det som står i källan så nya idéer inte 
går till spillo. Informant 3 tycker att vissa delar är relevanta för hennes arbete idag. Hon 
tycker att intervjusituationen inte förändrats alls. Hon menar att det är skillnad att arbeta 
med referensfrågor på ett högskolebibliotek där studenterna själva ska söka sin 
information, därför minns hon speciellt att pedagogiskt synsätt inte diskuterades under 
utbildningen. Både informant 5 och 6 minns inte speciellt mycket efter så många år. 
Men informant 6 minns att det var mycket publikationsfixerat, alltså att det var viktigt 
att få kunskap om många olika källor. Eftersom det bibliotek man kommer till inte har 
alla verk eller att nya tillkommer, gamla bortgallras så är det inte så aktuellt med den 
specifika kunskapen. Mycket mer är idag datorbaserat och därför anser hon att hon inte 
har stor nytta av det hon lärde sig.  
 
Informant 11, som gick en valbar kurs, tycker att det hon har mest nytta av idag är att 
lyssna på användarens behov, att ställa följdfrågor och föra anteckningar under 
referensintervjun. Hon säger att de konkreta verk som behandlades under kursen inte 
har varit till någon nytta då hon använder sig av mycket ämnesspecifika verktyg idag. 
Även informant 12 som gick en valbar kurs tycker inte att mycket nyttigt kom ur den 
kursen.  
 
Under fråga tre undrade vi om det var något de tyckte inte togs upp under utbildningen. 
Där tycker informant 6 att det var för lite användarperspektiv, att det är av största vikt 
att kunna läsa av användarens behov innan det är dags att börja söka och hänvisa till 
källor. Eftersom användarna är mycket otydliga med vad de önskar och den 
ursprungliga frågan ofta kan ligga långt ifrån originalfrågan så tycker hon att det bör 
vara mycket inriktning mot användaren. Även informant 1 tycker att det var för lite av 
användarperspektiv i kurserna.  
 
Informant 12 minns att Internet inte alls berördes i kurserna och det var mycket som 
missades på grund av det och att Internet inte var speciellt stort när hon tog examen. 
Informant 10 tycker att det var för stor inriktning mot källor inom litteraturvetenskap 
och eftersom hon inte har nytta av det idag så finner hon allt utöver det som det 
undervisades i är en brist i utbildningen. Informant 11 saknade elektroniska källor för de 
berördes överhuvudtaget inte alls.  
 
I fråga fyra undrade vi hur informanterna lärde sig bra rutiner för referensarbete. Både 
informant 1,3 och 7 menar att de gjorde det genom sina kollegor och genom att öva och 
jobba med det på egen hand. Informant 5 hade arbetat på bibliotek innan hon började 
utbildningen och tycker att det har spelat stor roll, att handfast få jobba med det i 
informationsdisken. Hon nämner även att erfarenheterna som låntagare också har hjälpt 
henne att få en bra sökrutin. Informant 4 lärde sig mycket genom inkomna skrivna 
beställningar och genom arbete i lån och informationstjänst. Att söka själv och att ta 
hjälp av sina kollegor var också en viktig del i utformningen av sökrutinerna. Informant 
2 berättar att hon lärde sig mycket under sin praktik på ett högskolebibliotek. Hon 
började i lånedisken och när erfarenheten blivit större började hon att arbeta med 
referensfrågor. Hon har även hållit i användarutbildningar och genom detta har hon 
utvecklat sig i att vara noggrann i referensintervjun. Informant 6 säger att hon lärde sig 
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referensarbete ”genom att fråga kollegor stup i kvarten” liksom de flesta av de andra 
informanterna också gjort. Hon menar också att varje bibliotek har sina egna specifika 
källor som det gäller att lära sig och att tipsa varandra om nya källor tillkommer vilket 
de gör på hennes bibliotek.  
 
Bland dem som tog examen i slutet av 1990-talet säger informant 10 att hon tyckte att 
referensarbete kändes naturligt redan från början eftersom hon tidigare arbetat mycket 
med kundkontakt både inom affär, resebyrå, vård och som lärare. Referensarbete 
innebär mycket logiskt tänkande, flexibilitet, prestigelöshet men även kunskaper i att 
söka information i databaser. Hon lärde sig också mycket genom kollegor, egna 
erfarenheter och viss kompetensutbildning. Informant 12 lärde sig referensarbetet 
genom att själv browsa genom de resurser som finns på biblioteket för att lära sig hur de 
var uppbyggda och kan användas. Biblioteket har även en regelbunden internutbildning 
där kontaktbibliotekarierna undervisar övriga kollegor om källorna som är aktuella för 
deras ämne och som de därför känner till bättre än andra. Hon menar också att beroende 
på vilket bibliotek som man blir anställd vid och vilken målgrupp de har samt vilka 
källor det finns så tar man olika vägar för att lära sig referensarbetet. Informant 11 
menar helt kort att arbetet på biblioteket var det sätt hon lärde sig referensarbete på.  
 
Fråga fem behandlade utbildning i referensarbete om det är viktigt eller om de anser att 
man likväl kan lära sig referensarbete på biblioteket man kommer till. Informant 6 
uttrycker att hon tycker att utbildningen ska fokusera på metoder inom referensarbete 
snarare än publikationer. Metoder i hur man intervjuar en användare och olika metoder 
för att söka i olika typer av källor är viktigast när du väl är i en referenssituation. Hon 
önskar också att någon kurs innehåller library anxiety, alltså att vissa användare är 
oroliga och osäkra när de kommer till ett bibliotek. Även informant 2 tycker att 
utbildning inom främst hur en referensintervju går till är viktigast. Att lära sig detaljer är 
något som utvecklas när man kommer till ett bibliotek eftersom alla bibliotek har sina 
egna specifika källor och att rutinerna skiljer sig åt hos olika typer av bibliotek. Detta 
håller informant 5 med om, hon menar att det praktiska, handfasta arbetet på biblioteket 
är den absolut viktigaste delen. Att man tränas i en intervjusituation på utbildningen är 
det enda hon tror är relevant i utbildningen så att man har en uppfattning om hur det går 
till. Informant 7 anser att utbildning i referensarbete behövs då det är nära kopplat till 
bibliotekets pedagogiska uppgift.  
 
Informant 4 menar att det inte går att ställa frågan som vi gjorde lite ”antingen eller”- 
fråga. Hon menar att under utbildningen bör man lära sig olika allmänna principer för 
referensarbete och på arbetsplatsen lär man sig använda de källor som biblioteket har. 
Men, menar hon, har man inga redskap att utveckla och ifrågasätta arbetet och rutinerna 
på biblioteket med sig från utbildningen blir arbetet svårare att lära sig. Att behandla 
bemötandet i utbildningen är något som informant 3 anser vara mycket viktigt. Hon 
menar att man bör möta varje person som en som inte kan något alls om bibliotek för att 
ge denne den bästa hjälpen. Hon menar också att arbetssätt varierar mellan olika 
bibliotek och att den arbetsplats man kommer till har ett stort ansvar för hur 
referensarbetet sköts. Informant 1 säger att det är svårt att utbilda sig i förväg men att 
alla bör ha en grund att stå på. En viktig del som hon tycker bör vara med i utbildningen 
är etiska frågor och hur man bemöter en användare, hur man fungerar som handledare 
och att det bör vara mer pedagogik i referenskurserna. Hon menar att det är så viktigt 
idag att det inte går att förbise.  
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Bland dem som tog examen i slutet av 1990-talet menar informant 11 att både lära sig i 
utbildningen och lära sig på biblioteket är i viktigt. Utbildningen ger en intellektuell 
grundförståelse och man bör försöka nå en allmän orientering i olika referensverktyg 
och hur referensarbetet fungerar i teorin. Det praktiska som rutinerna och de 
ämnesspecifika verktygen tycker hon man lär sig först när man kommer ut i arbetslivet, 
det är inget som kan läras ut under utbildningen. Informant 10 menar att man lär sig 
mycket på arbetsplatsen och eventuell erfarenhet från tidigare arbeten stödjer också 
känslan och professionaliteten i referensarbetet ute på biblioteket. Att man tycker om att 
arbeta med människor är också mycket viktigt och om du inte gör det så är det svårt att 
bli bra på referensarbete. Informant 12 däremot menar att mycket man lär sig under 
utbildningen glöms bort och att det viktigaste är att prata med kollegor och att själv 
browsa i de källor som biblioteket har. Informant 9 poängterar att i utbildningen ska 
man lära sig grunderna och teorierna bakom och på arbetsplatsen få kunskap om det 
praktiska och konkreta.  
 
När det kom till frågan om vidareutbildning ville vi veta hur många som utvecklat sina 
kunskaper med tanke på den utveckling som har skett inom främst databaserade källor. 
Informant 1 bibliotek har haft internutbildningar ibland annat bemötande och 
pedagogik. Informant 3 och 6 har inte vidareutbildat sig utan på biblioteket förs 
diskussioner om referensarbete vilket även informant 4 säger görs på hennes bibliotek. 
Informant 11 har gått flera kurser men de har inte bara varit inriktade på referensarbete. 
De som är mest specifika är de som behandlat nya hjälpmedel inom hennes ämne.  
 
Av dem som tog examen i slutet av 1990-talet är det endast informant 12 som har 
vidareutbildat sig där den främsta orsaken till detta var att få ett bevis på de kunskaper 
hon redan hade om Internet.  
 
Flera av informanterna har andra synpunkter på referensarbete än det vi specifikt har 
frågat om. Informant 6 menar att det viktigaste i referensarbetet är den inledande 
intervjun där avgränsningar görs och hade frågan inte behandlat hennes specifika ämne 
hade hon hänvisat till kontaktbibliotekarien för det ämnet. Informant 2 menar att själv 
ringa till andra bibliotek för att lösa en referensfråga sällan händer. Däremot att hänvisa 
låntagaren till andra bibliotek är mer vanligt och då erbjuder hon möjligheten att låna 
bibliotekets telefon därför att det är lättare för låntagaren att beskriva problemet. Dessa 
frågor har minskat och hon menar att det beror på att många bibliotek numera har 
webbplatser och katalogen online. Samtal mellan kollegor för att lösa problem 
förekommer, ofta är det när till exempel informant 2 inte har någon idé om var hon ska 
börja eller om det är ett problem som inte går att lösa.  
 
Även informant 1 diskuterar med sina kollegor när det gäller referensfrågor men när det 
är mer ämnesspecifika frågor hänvisar hon till kontaktbibliotekarien för ämnet. 
Informant 8 tar ofta hjälp av kollegor som är inriktade på katalogisering när hon får 
problem i att söka i LIBRIS, hon menar att där händer det mycket och tid finns inte att 
lära sig databasen ordentligt. Hon brukar även fråga kollegor när hon har problem att 
lösa en referensfråga eller så skickar hon ett e-brev till alla bibliotekarier om hon helt 
går bet. Hon menar också att referensfrågor på högskolebiblioteket minskar och att det 
numera är frågor om lån av böcker. Informant 7 menar att referensintervjun är viktigast 
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och att det är viktigt att alltid börja med att fråga vad informationen ska användas till 
samt att ta reda på vilka förkunskaper användaren har.  
 
Informant 6 säger att det som spelar mest roll för hennes arbete idag är den erfarenhet 
hon har fått under den tid hon har arbetat. Det som är gemensamt för allt referensarbete 
oavsett bibliotekstyp är att det är användarens behov som är det viktiga. Hon menar att 
det inte spelar någon roll hur många speciella källor hon kan eller hur duktig hon är på 
att använda dem om hon inte kan ta reda på specifikt vad användaren önskar. Hon 
hoppas att utbildningen idag innehåller mycket om den mänskliga kommunikationen då 
bibliotekarieyrket är kommunikativt. Målet med referensarbete i dagens pedagogiska 
bibliotek är, menar hon, att på ett enkelt sätt kommunicera till användaren vilka resurser 
som finns och hur de används mest effektivt.  
 
Även informant 10 tar alltid hjälp av en kollega som är mer ämnesspecialiserad än hon 
om referensfrågan inte går att lösa på egen hand. Om hon blir tvungen att hänvisa en 
låntagare till ett annat bibliotek gör hon det till de bibliotek som ligger geografiskt nära 
men har först hört med biblioteket om de har den aktuella källan.  
 
Informant 5 har också mycket att säga om referensarbete och utbildning. Hon menar att 
det bibliotek man hamnar på spelar in mer än vilken utbildning man har fått. Ett 
universitetsbibliotek har många källor och bibliotekarien blir van att utnyttja en stor 
samling av källor och man har också tillgång till mycket av den litteratur som återfinns i 
sökningen. Det går alltså att direkt se om referensen finns på biblioteket. På ett mindre 
bibliotek har man sannolikt ett mindre urval av verktyg och kan bli mer begränsad i sitt 
arbete. Det viktigaste att minnas är att de verkliga kunskaperna om referensarbete får 
man inte i utbildningen utan det kommer vid arbete på ett bibliotek. Det spelar ingen 
roll hur många referensverk utbildningen tar upp det är vad biblioteket har som är det 
viktiga. I en informationsdisk måste man agera utifrån de resurser biblioteket har och 
det är ur kunskapen om de resurserna bibliotekarien måste arbeta. Hon menar vidare att 
den enskilde bibliotekariens personliga intressen och specialkunskaper spelar en roll. 
Informant 5 tror att det är svårt att i praktiken undvika att en låntagare får mer 
högklassig hjälp om bibliotekarien har specialkunskaper i det ämne låntagaren 
efterfrågar, hon menar att djupa kunskaper i ett ämne alltid slår skicklighet i att söka.  
 
Informant 5 sammanfattar referensprocessen i fem punkter: 
ü Försök bena upp exakt vad frågeställaren är ute efter. 
ü Försök definiera vilka termer som är relevanta. 
ü Diskutera vilka databaser, bibliografier, tryckta verk, register, 

bibliotekskataloger som är relevanta. Plocka kanske fram några titlar som verkar 
lämpliga och mer konkret titta igenom dem tillsammans med frågeställaren. 

ü Visa frågeställaren hur han söker i kataloger, databaser, register med mera. 
ü Finns alltid till hands för eventuell kompletterande hjälp. 
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6 Analys och diskussion  
 
Efter att ha gjort en teoretisk genomgång av hur olika teoretiker ser på sökprocessen och 
skapat en grund för undersökningen kommer vi i detta kapitel analysera hur väl våra 
undersökningsresultat överensstämmer med teorierna inom detta område.  
 

6.1 Sökprocessen i förhållande till teorin 
 
Flera av teoretikerna menar att användarens behov och önskemål är det viktigaste i 
referensprocessen och Katz menar att användaren, den person som ställer frågan, ofta 
har en vagt formulerad fråga. Att tolka frågan är ett av de större problem som uppstår 
och är den inte tydligt formulerad kan inte relevant information återvinnas. (Katz vol.1 
1992, s.3) Flera av våra informanter menar att definiera frågan är det viktigaste. 
Informant 6 säger att användarna ofta är mycket otydliga med vad de önskar och den 
ursprungliga frågan kan ofta ligga långt ifrån originalfrågan. Vi anser att lära sig tolka 
användaren är det viktigaste som utbildningen bör fokusera på. Att lära sig möta en 
användare och tolka dess behov underlättar arbetet med att hitta det efterfrågade. Idag är 
samhället mångkulturellt och användare har olika bakgrund och olika behov vilket 
ställer högre krav på bibliotekariens förmåga att precisera frågan och ge ett 
tillfredsställande svar.  
 
Grogan menar att användaren ofta kan hjälpa bibliotekarien med förtydliganden under 
hela sökningen för att underlätta arbetet. (Grogan 1992, 53f) Även Jackaman säger att 
det måste finnas möjlighet för en intervju med användaren under hela sökningen. 
(Jackaman 1989, s.75) Informant 5 håller med om detta och säger att det går att finna så 
mycket material till en fråga att det är viktigt att veta vilket fokus användaren har. 
Informant 9 säger att vad användaren ska ha informationen till är relevant för 
sökningen. Informant 6 menar att hon måste ställa frågor till användaren för att begränsa 
sökfrågan. Eftersom användaren ligger i fokus för referensarbetet menar vi att den 
inledande preciseringen av frågan spelar stor roll. Om inte användaren kan ge 
bibliotekarien tillräcklig insyn i problemet blir det fortsatta arbetet svårare. Att öva på 
detta under utbildningen är en viktig del men som flera av våra informanter säger så 
minskar dessa typer av frågor och fokus ligger på att lära användaren hitta själv. 
Självhjälpsidén har funnits sedan 1800-talets slut och redan då menade man att alla 
bibliotekarier skulle vara ansvariga för att hjälpa folket att lära sig söka. (Grogan 1992, 
s.15) Genom vår undersökning kan vi se att på universitets- och högskolebibliotek är 
detta numera den viktigaste delen i referensservicen. Vi är medvetna om att rollen som 
bibliotekarie är i förändring och vi menar att dagens bibliotekarier måste arbeta utanför 
den egna yrkesrollen och lärandet måste bli en del av denna. Att utbildningen inte ger 
kunskap i att lära användare kan ses som en stor brist när biblioteken vill anställa 
kompetent personal eftersom biblioteken förändras måste utbildningen följa efter.  
 
När användaren söker själv har denne inte alltid en förförståelse för hur en sökning bör 
utföras. Eftersom både Grogan och våra informanter menar att preciseringen av frågan 
är det viktigaste måste användaren få en kunskap i att söka i olika medier och på olika 
sätt. Att lära användaren detta tror vi kommer att ta lång tid och om användaren inte kan 
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söka själv minskar förtroendet för bibliotekarien som inte finns med som stöd under 
sökningen utan användaren får söka själv. Biblioteken kan förlora sina användare 
eftersom deras frustration över att inte få tillräcklig hjälp blir för stor.  
 
Att göra en uppföljning med användaren är nödvändigt för bibliotekarien för att 
säkerställa resultatet. (Grogan 1992, s.54) Flera av informanterna menar att det inte 
finns utrymme för uppföljning när deras roll är att lära användaren söka själv. Informant 
9 menar att när hon arbetar som kontaktbibliotekarie så är hon präglad av devisen ”hjälp 
till självhjälp”. Hon hjälper till att sätta igång studenten men ser nästan aldrig resultatet 
aven sökning studenten utför. Vi tror att om inte bibliotekarien finns tillgänglig när 
användaren slutfört sin sökning kan detta riskera att användaren tappar intresset av att 
söka själv. När möjlighet finns menar vi att bibliotekarien måste följa upp om 
användaren är nö jd med sin informationssökning. Vi anser att detta är en viktig del även 
om självhjälp praktiseras vid biblioteket. Det blir då ett bevis på att utlärningen av 
självhjälp är lyckad och att metoden för det kan tillämpas igen. Vi menar att behovet av 
referensbibliotekarier försvinner i dagens självhjälpande bibliotek. Efter vad våra 
informanter har svarat menar vi att framtidens fokus kommer att ligga på 
användarutbildningar och där har inte referensbibliotekarien några uppgifter att utföra.  
 
Bibliotekariens roll som informationssökare tror vi minskar eftersom rollen som 
vägledare tar allt större utrymme. Behovet av att utveckla en väl fungerande sökprocess 
försvinner då konkreta frågor som kräver ett konkret svar minskar då självhjälp lärs ut 
och användaren får inte mer än stöd av bibliotekarien. Om användaren inte får tillräcklig 
hjälp i att söka själv eller att få hjälp med att hitta ett svar blir användaren frustrerad och 
använder kanske inte biblioteket vid andra tillfällen.  
 
Scott menar även att samtalet kollegor emellan är minst lika viktigt som att finna svaret 
på frågan själv. Genom att dela med sig av sina svårheter vid sökningar, även anekdoter, 
kan problem lösas snabbt då det i det undermedvetna dyker upp ett samtal som rör sig 
inom samma problem. (Scott 2004, s.19ff) 
Samtal mellan kollegor för att lösa problem förekommer bland våra informanter. 
Informant 10 menar att det ofta är när hon inte har någon idé om var hon ska börja eller 
om det är ett problem som inte går att lösa. Även informant 9 diskuterar med sina 
kollegor när det gäller referensfrågor och informant 8 tar ofta hjälp av kollegor när hon 
har problem med att lösa en referensfråga eller så skickar hon ett e-brev till alla 
bibliotekarier. Att diskutera sina problem i referenssituationen menar vi kan ge många 
nya sätt att utveckla sina kunskaper kring referensarbete på. Att kunna söka i en viss 
databas är inte tillräckligt när problem uppstår utan att ta hjälp av sina kollegors 
kunskap är lika viktigt. Både våra informanter och Scott menar att samtalet och 
samarbetet kollegor emellan hjälper bibliotekarien att utveckla sig. Att arbeta isolerat i 
referensarbete gynnar inte någon utan att hjälpas åt är betydelsefullt. Under kurserna i 
referensarbete har det praktiskt arbetats med att lösa referensfrågor och när problem har 
uppstått har studenterna blivit tvungna att tillsammans diskutera problemen och 
tillsammans finna en lösning. Kurserna i referensarbete har gett studenterna god 
möjlighet att utveckla och förstå hur viktigt det är att diskutera problem. Det ger en 
förståelse för hur viktigt det är att prata med kollegor och få hjälp att upptäcka nya 
källor och sökvägar för att undvika extra jobb.  
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6.1.1 Frågor 
 
Minnet är ett av de viktigaste verktyg som bibliotekarien har. Det händer ofta att 
bibliotekarien kan lita på minnet för att finna svaret eller vägen dit och en stor del av 
sökstrategin sker omedvetet i hjärnan. (Katz vol. 2 1992, s.73f) Flera av informanterna 
går direkt till LIBRIS för att finna något relevant, att börja där sker automatiskt då det är 
en användbar källa och ger förslag till nya vägar att gå. Flera har även använt sig av 
Artikelsök eller Mediearkivet där de försöker hitta nya sökord och källor av intresse. Vi 
ser detta som en omedveten handling eftersom LIBRIS är den mest heltäckande 
katalogen och den ger en översikt på vad som är skrivet inom ämnet. Bibliotekarier är 
mer benägna att använda sig av källor som de redan är bekanta med istället för de som 
är okända (Katz vol.1 1992, s.11-15) och det kan vi tydligt se när det gäller Artikelsök 
eller Mediearkivet. Det är få av informanterna som har använt sig av specialdatabaser 
utan de går till de källor som är bekanta och täcker en stor del av det som skrivs i 
dagspress. Att inte använda sig av mindre välkända källor begränsar både bibliotekarien 
och svaret som ska hittas, bibliotekarien går i samma hjulspår och utvecklas inte och 
viktiga delar av exempelvis ny forskning missas vilket kan vara förargligt för 
användaren.  
 
Vi tror att lära sig enskilda referensverk i utbildningen inte är betydelsefullt. Det gäller 
snarare att lära sig principer för att kunna söka i databaser och tryckta källor då 
söksätten ofta är samma oavsett källa. Som vi har sett har forskarna delat in 
sökprocessen i väldigt lika steg men att de benämner dem olika och därför anser vi att 
det viktiga är att lära sig principer då de är grundläggande för referenssökningar.  
 
Katz har till att börja med delat in referensfrågor i två generella typer: att användaren 
frågar om något som den redan känner till, exempelvis en speciell bok eller författare 
eller att användaren inte har några förkunskaper om frågan och vill ha vidare 
information. (Katz vol.1 1992, s.11ff) 
 
Grogan har en liknande grov indelning av frågetyperna, han menar att det finns två 
breda grupper av frågor och de skiljs åt beroende på hur mycket tid som läggs ner på 
dem. Den första gruppen är Self-limiting frågor som är alla frågor som har ett specifikt 
svar och när svaret är funnet så är frågan löst. (Grogan 1992, s.36) Den andra gruppen 
av frågor är de som är öppna och kräver mer ansträngning av referensbibliotekarien. 
Dessa frågor kallas ibland för ämnes- eller sökfrågor men Grogan menar att återvinning 
av material är en mer lämplig term. Användaren behöver en mängd information inom ett 
visst ämne, det finns inget specifikt svar utan det är mer att hitta det rätta svaret för 
användaren. (Grogan 1992, s.40) 
 
Vi menar att Katz grova indelning visar på vilka olika svar som kan ges. Den första ger 
information om det användaren känner till och den andra gruppen är lite djupare och ger 
användaren mycket information om något denne inte vet något om. Vi menar också att 
Grogans indelning liknar den Katz gjort. Den första typen av Grogans frågor handlar 
om något användaren känner till och den andra är djupare. De uttrycker samma sak 
enligt vår mening men har helt olika sätt att beskriva det på.  
 
De två forskarna delar vidare in grupperna i olika typer av frågor. Katz har fyra olika 
grupper där de första två är hänvisningsfrågor eller frågor som kräver ett kort koncist 
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svar. De övriga två är mer djupa och kräver mer avancerade svar på en konkret fråga. 
Grogan har också delat in frågorna och den första typen av frågor, alltså Self-limiting 
frågorna har tre olika undergrupper: hänvisningsfrågor, frågor om författare eller titel 
och ready-referencefrågor. Därefter har han två ytterligare typer av frågor och den första 
kan ändra karaktär under sökningens gång och den andra har inte ett konkret svar. Även 
Bunge och Bopp har kategoriserat frågorna som ställs och visar på Ready-
referencefrågor och Bibliographic verification frågor vilka kan utvecklas till djupare 
frågor och de har en kategori frågor som står lite utanför bibliotekets resurser och det är 
Information and referal services vilka innebär hänvisningar till andra institutioner.  
 
Vi kan tydligt se att det finns flera olika benämningar på samma typer av frågor. Först 
kommer de enklaste frågorna som handlar om hänvisning på biblioteket eller frågor om 
böcker och lån. De andra är mer komplicerade och kräver en väl utvecklad sökprocess 
och kunskap om att söka i olika typer av källor.  
 
Att arbeta med referensfrågor på det sätt vi ville att informanterna skulle göra, alltså att 
hjälpa användaren hitta svar och lägga fram relevanta källor, är enligt fem av 
informanterna inte det arbetssätt som finns på biblioteket. De menar att uppgiften de har 
i informationsdisken är att vägleda användaren till att kunna börja söka själv. Den fråga 
som vi ställde, alltså en specifik fråga vilket krävde ett specifikt svar är inte den typ av 
frågor som ställs längre, och ställs en sådan fråga visar bibliotekarien hur användaren 
kan lösa den själv. Informanterna i vår undersökning visar på god kunskap i att söka 
efter specifikt material men i informationsdisken ska de använda sin kunskap till att visa 
hur sökningen kan utföras själv av frågeställaren och här menar vi att kunskapen från 
utbildningen går förlorad. Bibliotekariens kunskap om referensarbete är något av en 
förutsättning för att kunna arbeta på bibliotek, men i dagens universitets- och 
högskolebibliotek behövs inte denna kunskap i samma utsträckning. I så fall bör kurser i 
referensarbete fokusera mer på användarutbildning men vi anser att kunskapen om 
praktiskt referensarbete måste finnas kvar då bibliotekarien inte bara har en lärande roll 
utan också en som tillhandahållare av information.  
 

6.1.2 Sökvägar 
 
Sökprocessen enligt Katz är indelat i åtta steg vilka är representativa för alla teoretiker. 
De åtta stegen börjar med en referensintervju för att få en tydligt formulerad fråga. 
Därefter börjar själva sökningen där källan en av två typer: Den ena är bibliografier, 
index eller en katalog. Den andra möjligheten är standard- referensböcker, tidskrifter, 
dagstidningar med flera. I de flesta situationer är det den första typen som är det första 
valet. (Katz vol.2 1992, s.70f) En användbar regel är att börja i de generella källorna 
och gå mot det specifika. (Jackaman 1989, s.75) 
När källor är valda måste ämnesord bestämmas och sökningar utförs med breda eller 
snävare ord för att täcka in stora delar av ämnet. Användaren bör finnas med under 
sökningen för förtydliganden och när sökningen är avslutad måste de lämpligaste 
källorna innehållande svaren ges till användaren och slutligen bör en utvärdering göras. 
(Katz vol.2 1992, s.70f)  
 
Informant 5 gjorde en sammanställning av de steg hon ansåg vara viktiga vid en 
referensfråga och de är mycket lika de bland annat Katz har gjort även om de är mycket 
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inriktade på självhjälp. Informant 5 menar att man börjar med att försöka bena upp 
exakt vad frågeställaren är ute efter och därefter definiera vilka termer som är relevanta. 
Diskutera med användaren vilka databaser, bibliografier, tryckta verk, register, 
bibliotekskataloger som är relevanta. Plocka kanske fram några titlar som verkar 
lämpliga och mer konkret titta igenom dem tillsammans med frågeställaren. Därefter 
anser hon att man ska visa frågeställaren hur hon söker i kataloger, databaser, register 
med mera och att alltid finnas till hands för eventuell kompletterande hjälp. Vi kan 
tydligt se att sökprocessen är väldigt lika i teorin som i praktiken, våra informanter kan 
alla dessa principer och vi menar att det är en kombination av referenskurserna och 
erfarenheten av att arbeta med referensservice och att vidareutveckla det som 
utbildningen gav.  
 

6.2 Likheter/olikheter i sökprocess 
 
Efter att studerat sökfrågan vi skickade ut till informanterna fann vi att likheterna är 
mycket stora oavsett om det är en bibliotekarie med examen från 1980-talet eller 1990-
talet. Sökningen börjar på samma sätt genom att fundera över sökfrågan och vad 
användaren ska ha informationen till. Därefter görs en sökning i den egna katalogen 
eller i LIBRIS och får där fram vilka som är relevanta för ämnet och användaren. 
Böcker är oftast det som efterfrågas. Att söka i databaser gör alla informanterna och 
tillvägagångssättet är detsamma börjar med att använda fritextfältet och därefter ser de 
efter i katalogposten vilka ämnesord som används. Ämnesordslistan ger vidare 
information om ämnesord som är relevanta och därefter görs ytterligare sökningar. Flera 
av informanterna påpekar att det användaren ska ha informationen till är avgörande för 
vad som ska eftersökas.  
 
Många menar också att idag är det fokus på att lära användaren söka själv och att 
bibliotekariens roll är att vara stöd och guide för användaren. Den typ av fråga vi ställde 
till dem var inte den typ av frågor som bibliotekarierna arbetar med utan de flesta av 
frågorna behandlar lån av böcker och artiklar.  
 
Vi menar att likheterna är så stora då erfarenheten av att söka och hjälpen man får av 
kollegorna spelar in för utvecklandet av en sökprocess. Som några av våra informanter 
reflekterade över så var det kollegorna som spelade störst roll när man kommer till ett 
nytt bibliotek, och deras rutiner har i sin tur säkerligen kommit från en introduktion vid 
en nyanställning och rutinerna för referensarbete ”ärvs” från en generation till en annan 
generation.  
 

6.3 Utbildning och referensarbete 
 
Woodard menar att alla referensbibliotekarier behöver öva, träna och vidareutbilda sig 
för att öka och komplettera de kunskaper som redan finns. Nyutexaminerade 
bibliotekarier behöver tid att öva, utveckla och förfina sin utbildning för att maximera 
potentialen att utföra en bra service. (Woodard 2001, s.210). Fyra av våra informanter 
menade att de utformade sina sökprocesser genom arbetet på biblioteken och att 
vidareutbilda sig genom att söka själv och att ta hjälp av sina kollegor. Biblioteket där 
informant 4 arbetar har regelbunden internutbildning där kontaktbibliotekarierna 
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undervisar övriga kollegor om källorna som är aktuella för deras ämne och som de 
därför känner till bättre än andra. Hon menar också att beroende på vilket bibliotek som 
man blir anställd vid och vilken målgrupp biblioteket har samt vilka källor det finns så 
går man olika vägar för att lära sig referensarbetet. 
 
Högskoleverkets arbetsgrupp, vilken utredde ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskaps status vid universitet och högskolor 2004, betonar att B&I i 
Borås i och med anknytningen till Göteborgs universitet utvecklades från en 
yrkesutbildning till en akademisk professionsutbildning, och de bedömer det som 
mycket viktigt att utbildningen behåller denna akademiska nivå och inte återgår till att 
bli en yrkesutbildning. Det är svårt att tänka sig en bra utbildning på universitets- och 
högskolenivå där inlärningen av yrkesmässiga färdigheter dominerar. (Högskoleverket 
2004:24, s.21, 47) 
 
Att förflytta fokus till en akademisk och forskningsbaserad utbildning har mött kritik, 
bland annat att de som examineras inte har den kunskap som behövs för 
arbetsmarknaden. Ett bemötande på detta är, enligt Audunson att utbildningens bredd 
öppnar för fler arbeten inom informations- och kultursektorn. (Audunson et al 2003, 
s.195ff) Vi menar att det inte bara är inom bibliotekssektorn informationssökning sker, 
företag har informationsbehov och sökningar kan utföras på samma sätt som vid en 
referensfråga på ett bibliotek. Detta är viktigt inom alla organisationer, att precisera 
behoven och inhämta information. Detta gör att det är relevant för bibliotekarie-
utbildningen att fortsätta ge kurser inom referensarbete.  
 
Kursplanen fastställd 1988-12-13 ingick Referensarbete och grundläggande 
referenskällor 5 poäng som obligatorisk kurs i Bibliotekarielinjens första termin. Kursen 
syftade till att ”ge kunskap om referensarbetets förutsättningar, metoder och problem, 
att ge god kännedom om de grundläggande referenskällorna samt att förmedla en till 
andra ämnesområden överförbar sökningsteknik” (Kursplan 1988-12-13). I kursen 
ingick att söka i allmänna bibliografier i tryckt och datorbaserad form, allmänna 
uppslagsverk och årsböcker, bibliografiska uppslagsverk samt statligt offentligt tryck. 
Även den grundläggande bibliografiska teorin studerades samt problemen kring urval, 
uppbyggnad och vidmakthållande av samlingen. Utbildningen har sett likadan ut 
mycket länge och informant 6 minns att det var mycket publikationsfixerat, alltså att det 
var viktigt att få kunskap om många olika källor. Eftersom det bibliotek man kommer 
till inte har alla verk eller att nya kommer och gamla försvinner så är det inte så aktuellt 
med just den specifika kunskapen. Mycket mer är idag datorbaserat och därför anser 
hon sig inte ha stor nytta av det utbildningen gav. Hon uttrycker vidare att utbildningen 
ska fokusera på metoder inom referensarbete snarare än publikationer. Metoder i hur 
man intervjuar en användare och olika metoder för att söka i olika typer av källor är 
viktiga kunskaper när du väl är i en referenssituation. Detta håller vi helt med om, att 
fokusera på publikationer är för begränsat för att utföra en bra referenstjänst. Att kurser 
i referensarbete innehåller metoder för användarintervjuer ger mer essens till själva 
yrket. När högskolan ska utforma en ny kurs anser vi att de bör tänka på att ha 
användaren i fokus, lära ut självhjälp och att principer kring en sökprocess är mer 
viktigt än att lära sig slå i enskilda verk. Det är som informant 5 menar att man bör 
tränas i en intervjusituation under utbildningen så att man har en uppfattning om hur det 
går till.  
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Utbildningsplanen för 1996-03-07 har nya inslag. Borta är bibliotekarieexamen och 
ersatt med Biblioteks och informationsvetenskap 1-80 poäng.  
 
Informant 3, som gick en valbar kurs, tycker att det hon har mest nytta av idag är att 
lyssna på användarens behov, att ställa följdfrågor och föra anteckningar under 
referensintervjun. Hon säger att de konkreta verk som behandlades under kursen inte 
har varit till någon nytta då hon använder sig av mycket ämnesspecifika verktyg idag. 
 
Utbildningsplanen från 1998-12-15 visar kollegium 2 har under termin två en valbar 
kurs, Aktuella verktyg i referensarbetet på 5 poäng, vilken syftar till att utveckla 
studentens förmåga att använda olika referensverk både i tryckt som elektronisk form. 
Den ska också förbereda för en roll som informationsförmedlare. Kollegium 3 har under 
termin två en kurs om 10 poäng Interaktion användare- informationssystem där 
studenten ska utveckla kunskaper i informationssökning genom användning av 
informationssökningsredskap och reflektioner kring den egna sökprocessen. Det ges 
även en valbar kurs Referenssamtal och användarundervisning på 5 poäng vilken syftar 
till att teoretiskt och praktiskt studera användarens perspektiv och metoder för 
referenssamtal. Under termin tre finns kursen Individers och gruppers 
informationsbehov 5 poäng där studenten ska få fördjupade kunskaper i vilka 
informationsbehov individer och grupper har och metoder i informationsförmedling och 
användarundervisning. 
 
Informant 6 menar också att det var för lite användarperspektiv, att det är av största vikt 
att kunna läsa av användarens behov innan det är dags att börja söka och hänvisa till 
källor. Informant 12 menar att under utbildningen bör man lära sig olika allmänna 
principer för referensarbete och på arbetsplatsen lär man sig använda de källor som 
biblioteket har. Men, menar hon, har man inga redskap att utveckla och ifrågasätta 
arbetet och rutinerna på biblioteket med sig från utbildningen blir arbetet svårare att lära 
sig. Att behandla bemötandet i utbildningen är något som informant 11 anser vara 
mycket viktigt, hon menar att man bör möta varje person som en som inte kan något alls 
om bibliotek för att ge denne den bästa hjälpen. Hon menar också att arbetssätt varierar 
mellan olika personer. 
 
Vi anser att innehållet i referenskurserna enligt kursplanen från 1998-12-15 från 
kollegium 2 och kollegium 3 bör slås samman till en gemensam kurs eftersom våra 
informanter har visat att det inte är den ena typen av kurs som ger en heltäckande bild 
av referensarbete. Att studenten får kunskap i att utveckla en förmåga att använda olika 
referensverk både i tryckt som elektronisk form och att lära sig interaktionen mellan 
användare och bibliotekarie samt att praktiskt studera användarens perspektiv och 
metoder för referenssamtal ger en kunskap vilken kompletterar varandra snarare än att 
vara enskilda. På biblioteket är användaren i fokus och det är för den vi utför tjänsten 
och det är där den mesta kännedomen bör vara. Vi håller med prefekt Byström om att 
det är viktigast att få lära sig principer kring referensarbete och vi hoppas att innehållet i 
referenskurserna förändras och ger studenten kunskap om både användarbehov och 
metoder att slå i källor.  
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7 Slutsatser 
 
• Den första av våra frågeställningar behandlade hur sökprocessen skiljer sig i 

förhållande till teorin och genom vår undersökning har vi funnit ett mönster där 
sökprocessen börjar med att bibliotekarien definierar sökfrågan och begränsar den 
utifrån användarens behov. Det viktiga var att veta exakt vad användaren är ute efter 
för att informationsmängden inte ska bli för stor. Första steget efter att frågan 
preciseras var att tänka kring lämpliga källor och är ämnet okänt var ett allmänt 
uppslagsverk en bra start. Därefter genomsöktes katalogen, det egna bibliotekets 
eller LIBRIS där sökning skedde i fritext fältet, via ämnesord och därefter en ny 
sökning när ämnesorden var definierade. Artikeldatabaser och ämnesrelaterade 
databaser var nästa steg där den mest specifika informationen hittades.  
 
De teoretiker vi har använt oss av beskriver samma flöde i sökprocessen där 
Jackaman visar på att sökprocessen börjar med att skapa en plan för sökningen, 
därefter formulera sökfrågan och välja en sökteknik alltså tillvägagångssättet. Sist 
påpekar han att det gäller att vara flexibel då sökningen inte alltid har en rak väg till 
svaret. Katz har en snarlik mall på vilka steg som bör finnas med i en sökning. Han 
menar att frågan börjar med att definieras och därefter ska källor väljas ut och 
ämnesord definieras. Sökprocessen fortsätter med att hitta källorna och att 
bestämma vilken ordning de ska sökas i. Även Grogan har en mall på en sökprocess 
som liknar föregående teoretiker. Hans mall börjar med att precisera frågan och 
välja vilka källor som ska genomsökas och i vilken ordning de bör vara, definition 
av begrepp för ämnet och lämpliga sökvägar. Den sista teoretikern formulerade sina 
steg i början av 1900-talet och de är fortfarande relevanta. Alexander börjar med att 
utforma en sökstrategi, den plan som ligger till grund för sökningen. Därefter ska 
frågan formuleras och källorna hittas och relevansbedömas. Sedan börjar sökningen 
och sist kommer en utvärdering för att se om användaren är tillfredsställd med 
svaret.  
 
Vi har inte funnit några skillnader mellan uppsatsens teori och praktik utan alla har 
likartade sätt att beskriva och utföra sökningen. Både informanterna i 
undersökningen och teoretikerna visar på samma tillvägagångssätt i sökprocessen. 
Sökningen börjar med att definiera och begränsa frågan och klargöra vad 
användaren efterfrågar. Därefter väljs källor och lämpliga söktermer ut för att 
sökningen ska ta vid och sökningen avslutas med en utvärdering med användaren. 
Vi kan se att uppsatsens teori och praktik överensstämmer väl och att tankesätten 
inte skiljer sig åt mellan de olika informanterna. Att utveckla en bra sökprocess 
handlar om att arbeta med det praktiskt och vi fann att referensservice inte bara 
handlar om att lära sig slå i verk utan att även ha en förståelse för principerna för 
referensarbete, först då kan en sökprocess utvecklas och bli effektiv.  
 

• Nästa frågeställning handlade om att se vilka olikheter och likheter det fanns i 
sökprocessen bland informanterna. Våra informanters arbetssätt var mycket lika 
varandra och därför har vi inte funnit några stora olikheter i sökprocessen. 
Tillvägagångssätten är mycket lika och det beror inte på vilket år de tog examen 
utan mer på om biblioteken har väl fungerande sökprocesser som förs vidare till den 
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nyanställde. I universitets- och högskolebibliotek har bibliotekarierna en lärande roll 
och allt oftare görs sökningar via datorer. Att använda sig av tryckta källor är inte 
vanligt även om sökprocessen likaväl fungerar i dem. Bland våra informanter söktes 
det i den elektroniska formen av Rixlex även om den finns i tryckt form vilket vi 
tror att de gör då det kan ses som tidsbesparande. 

 
• Den tredje av våra frågeställningar var hur viktiga referenskurserna har varit för 

utformningen av den egna söktekniken eller om det har handlat om att känna det 
egna bibliotekets samling. Vi fann att även om utbildningen går från att innehålla 
fokus på att lära studenten metoder för sökningar och går till att istället inriktar sig 
på att praktiskt lära sig slå i olika verk så använder informanterna sig av de punkter 
som är uppsatta av teoretiker för referensarbete. Vi menar att det beror på att 
referensarbete är väl utvecklat på biblioteken och det är först när arbete sker som 
sökprocessen kan utvecklas och förfinas. Vi menar att utbildningen bör ge en 
grundförståelse kring principerna för referensarbete och erfarenheten på biblioteken 
ger en fördjupad kunskap om referensarbetet och en väl utvecklad sökprocess.  
 
Enligt Katz så kan en outbildad utföra referensarbete lika bra som en utbildad men 
eftersom den utbildade har högre odds att klara av att lösa referensfrågan därför bör 
det vara utbildade som arbetar i informationsdisken. Liksom Katz säger även Bunge 
och Bopp att en utbildad är bättre på att tolka och definiera frågor och de menar att 
outbildad personal kan ta de enklare frågorna som hänvisningsfrågor och 
bibliografic verification medan en utbildad referensbibliotekarie utför de mer 
avancerade referensfrågorna. Bunge menar även att bib liotekarier har en lärande roll 
och att bibliotekarien ska lära användaren hitta det den söker själv. Woodard menar 
att nyutexaminerade bibliotekarier bör få tillfälle på biblioteket att öva och träna sig 
i referensarbete för att tillgodogöra sig den kunskap utbildningen gett.  
 
Kurser i referensarbete vid Högskolan i Borås har varit mycket inriktad på det 
praktiska arbetet i att slå i tryckta verk och det har gett en kunskap som är för strikt 
när teoretisk kunskap ska överföras till praktiskt arbete. Bibliotekarieutbildningens 
förändring till magisterprogram har gjort hela utbildningen till en grund för 
informationssökning, man lär sig dock inte hur frågor ska preciseras och hur 
användaren ska bemötas utan fokus ligger i hur sökningen ska utföras i främst 
elektronisk form. Då kurserna i referensarbete har blivit valbara så har inte alla 
studenter fått kunskap om referensarbete även om mycket sökning sker i andra 
kurser under utbildningen. Vi menar att utbildning i referensarbete ska fokusera mer 
på bemötande av användaren och hur man lär användare söka själv. Våra 
informanter har flera gånger menat på att användaren är det som utbildningen bör 
inrikta sig på och att det är viktigt att ha en teoretisk grund att utgå ifrån när man 
praktiskt börjar arbeta på ett bibliotek.  

 
 
• Den sista frågeställningen behandlade hur akademiseringen såg ut och vad den 

gjorde för utbildningen i referensarbete på Högskolan i Borås. Påverkas 
yrkeskunskapen inom referensarbete om kurser i referensarbete inte längre kommer 
att erbjudas.  
 
Högskolan i Borås gick 1993 från en linjebaserad bibliotekarieutbildning till en 
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akademiserad utbildning i form av magisterprogram med examen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Utbildningen gick från en yrkesutbildning till en akademisk 
professionsutbildning där högskolan skulle erbjuda en grund-, magister- och 
forskningsutbildning. En utredning från Högskoleverket 2004 visar på att studenter 
önskar sig en utbildning med fokus på att arbeta på bibliotek och biblioteken 
förväntar sig att anställa personal med yrkeskunskaper. Trots detta menar 
Högskoleverket att det inte är lämpligt att återgå till en yrkesutbildning då den 
studerande kan använda sina kunskaper på andra sätt även inom biblioteken. I 
utbildningen fokuseras det på biblioteks- och informationsfrågor från olika 
infallsvinklar och från olika perspektiv, utbildningen är indelad i fyra olika 
kollegier.  
 
Kurser i referenshantering har från 1974 inriktat sig på bland annat allmän 
referenslitteratur, databaser och IR och i kursplanen från 1988 står det att kursen 
syftar till att ge den studerande kunskap i referensarbetets förutsättningar, metoder 
och problem och söktekniker, fokus låg i att söka i tryckta källor. I början av 1990-
talet behandlades tryckta såväl som datorbaserade källor och 1996 fanns kurser i 
referensarbete både som obligatoriskt den första terminen och som valbar. 1999 blev 
referenskurserna helt valbara, kollegium 2 erbjöd en kurs i aktuella referensverktyg 
och kollegium 3 erbjöd referensarbete där bemötandet av användaren låg i fokus.  
 
Våra informanter menar att utbildningen i referensarbete vid Högskolan i Borås inte 
har innehålligt relevant kunskap. Flera menar att det var för publikationsinriktat och 
att det inte var tillräckligt med undervisning i databaser och Internet. Några tyckte 
även att det pedagogiska biblioteket med självhjälp borde ha tagits upp eftersom det 
är mycket det arbetet på universitets- och högskolebibliotek som berörs idag. 
Däremot har delen om användaren och att precisera frågan varit mycket användbar 
för referensarbetet även om det publikationsinriktade arbetet inte helt har varit 
relevant. De flesta av våra informanter hoppas att utbildningen idag fokuserar på 
användaren, pedagogik och hur man bemöter användare från olika bakgrunder. Att 
man får grunder i att söka i olika typer av källor var också något som efterfrågas och 
att det ges en allmän orientering i olika referensverktyg och hur referensarbetet 
fungerar i teorin.  
 
Vi ser att utbildningen och det som efterfrågas av informanterna inte är detsamma. 
Utbildningen har gett kunskaper i att söka i vissa tryckta verk och användarens 
behov har inte fått den plats den behöver. I och med att bibliotekets roll som 
informationsförmedlare har förändrats bör utbildningen följa samma linje. Vi menar 
att utbildning inom referensarbete inte bör försvinna utan fortsätta ges och fokus bör 
ligga i att kunna hjälpa användare från olika bakgrunder och utveckla kunskaper i att 
hjälpa användaren att uttrycka vad som eftersöks. Stor fokus bör ligga i utvecklandet 
av en bra referensintervju och att utbildningen lämnar sökning i specifika tryckta 
och elektroniska verk utanför då man lär sig dem bäst på biblioteket. Det gäller att få 
en grundförståelse för hur sökprocessen ser ut och hur man söker i olika källor 
snarare än att få öva sig i att slå i tryckta källor.  

 
• Syftet med denna uppsats var att föra ett resonemang kring hur referensarbete har 

utvecklats hos bibliotekarier med examen från olika år. Vi önskade få en bild av om 
det gjordes genom utbildningen eller erfarenheten.  



46 
 

 
Vi kan konstatera att bibliotekarier med examen från olika år har utvecklat sina 
sökprocesser på ett likartat sätt. Alla har gått kurser i referensarbete och där lärde de 
sig att söka i tryckta verk och har även fått kunskap i hur användaren ska bemötas. 
De menar att under utbildningen ska kunskap ges om principer för referensarbete 
och den mer precisa kunskapen om hur man söker på bästa sätt utvecklas när man 
börjar arbeta på ett bibliotek. Efter att våra informanter fått anställning lärde de sig 
bibliotekets källor genom att öva och slå i dem och genom att prata med sina 
kollegor fick de en bild av hur referensarbete ska utföras. Vi trodde att våra 
informanter med examen från olika år hade olika sätt att söka information på då 
utbildningarna såg mycket olika ut. Vi fann att deras examensår inte är avgörande 
för hur de söker utan att det är innehållet i referenskurserna och erfarenheten som 
skapar en bra sökprocess. Det är upp till användaren att bedöma om svaret på 
referensfrågan är tillfredsställande och bra, vilket kan vara ett bevis på en väl 
fungerande sökprocess.  
 
Vi har inte hittat hur teoretikerna har kommit fram till sina resultat men vi kan anta 
att det handlar om observationer och det är samma sätt som man lär sig ute på 
biblioteken. Man lär sig av sina kollegor och på många bibliotek finns ett utarbetat 
system för att hitta det som efterfrågas. Så oavsett om man lärt sig detta i 
utbildningen så kan man skapa en bra sökprocess som är mycket lik den som är 
framforskad.  
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8 Sammanfattning 
 
Bibliotekslagen säger att ”Biblioteken skall erbjuda hjälp att finna rätt information för 
ett bestämt ändamål.” Detta är det referensbibliotekarier måste få relevant utbildning i 
och utveckla en förståelse för, att kunna möta och erbjuda användare en professionell 
hjälp när ett informationsbehov har uppstått. Eftersom bibliotekariens referenskunskap 
idag måste vara av praktisk natur borde det vara en självklarhet att det skulle ingå i 
utbildningen. Högskolan i Borås har kurser i referensarbete vilka är valbara och under 
de obligatoriska kurserna idag finns endast inslag av referensarbete. De färdigheter som 
behövs i referensarbetet tränas inte under utbildningen.  
 
Syftet med denna uppsats var att föra ett resonemang kring hur bibliotekarier utvecklar 
sin sökprocess med examen från olika år, är det utbildning som är viktigast eller 
erfarenhet. Våra frågeställningar var: 

• Hur skiljer sig sökprocessen i praktiken jämfört med den för uppsatsen använda 
teoretiker?  

• Vilka olikheter och likheter finns det i sökprocessen bland informanterna?  
• Hur viktiga har referenskurserna vid Högskolan i Borås varit för den 

utformningen av den egna söktekniken eller har det handlat om att känna det 
egna bibliotekets samling?  

• Hur såg akademiseringen ut och vad gjorde den för utbildningen inom 
referensarbete på Högskolan i Borås och hur skulle yrkeskunskapen påverkas 
om kurser i referensarbete inte längre skulle erbjudas?  

 
För att genomföra denna uppsats valde vi att göra en empirisk undersökning bland 
universitets- och högskolebibliotekarier för att få en bild av hur de ser på utbildning 
inom referensarbete och vilka faktorer som spelar in för att utveckla en bra sökprocess. 
Vi valde våra informanter utifrån deras examensår då utbildningarna såg väldigt olika 
ut. Den empiriska undersökningen genomfördes så att en sökfråga med följdfrågor 
skickades ut via e-post. 
 
Genom litteraturundersökningen fann vi att sökprocessen beskrivs på olika sätt av olika 
forskare. William Katz menar att referensprocessen är den som besvarar frågor och han 
har formulerat olika steg vilka är beroende av hur väl sökningen lyckas. Det börjar med 
att frågan analyseras och är den en enkel fråga kan den lösas snabbt. Är det en mer 
avancerad fråga behöver bibliotekarien välja källor, ämnesord och om möjligt ha 
användaren närvarande för förtydliganden under sökningen. Denis Grogan har definierat 
referensprocessen som ett flöde vilket börjar med att användaren har ett problem och att 
det löses och avslutas med en utvärdering. Frågan ska begränsas, källor bestämmas och 
viktiga begrepp lyfts fram. Även Grogan menar att användaren ska vara med under 
sökningen för att underlätta för bibliotekarien. När en fråga uppstår kan den vara av 
olika typer som benämns på olika sätt bland teoretikerna. Den mest grundläggande 
frågan handlar om hänvisningar på biblioteket och nästa typ behandlar frågor om böcker 
och lån. Den tredje typen av frågor är mer specifika där ofta ett dokument krävs för 
vidare information om frågan och därefter kommer den avancerade typen av frågor, en 
forskningsfråga, där flera källor måste konsulteras och detaljerad information eftersöks. 
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Det finns också frågor vilka inte passar i dessa kategorier och de går oftast inte att ge ett 
konkret svar på men det går att finna hur det möjligen har varit.  
 
Ofta förändas användares frågor när bibliotekarien definierar vad som eftersöks och 
flera av teoretikerna menar att det är detta bibliotekarien har specifik kunskap om. 
Utbildning är därför något som diskuteras inom fältet och det visas på att utbildad 
personal bör ut föra denna tjänst då dessa har kunskap i att tillhandahålla god service. 
Flera teoretiker menar att utbildning ger grundläggande kunskap för att förstå det arbete 
som utförs och det krävs att det anställande biblioteket investerar i tid och övning för 
den nyutexaminerade så att referenstjänsten kan hålla god kvalitet. Numera arbetar 
många bibliotek med att utbilda sina användare till att kunna söka själva och det har 
medfört att referensarbetet har förändrats och där framtidens krav består i att kunna 
möta olika användare med skilda bakgrunder. Trots arbetet med självhjälp menas det att 
många användare inte blir bättre än de var innan och det gör att bibliotekarier måste 
finnas kvar som stöd.  
 
Vid Högskolan i Borås har kurser i referensarbete gått från att vara ett obligatoriskt 
inslag i utbildningen där studenterna lärt sig söka i tryckta källor och de har fått en 
grundläggande kunskap i metoder kring referensarbete till att vara valbar. I slutet av 
1990-talet var det obligatoriska inslaget borta och referenskurser var valbara där mycket 
fokus låg på att lära sig att arbeta med och söka i tryckta källor. Nuvarande lärare har 
våren 2005 gått i pension och institutionen arbetar med att kursen i fortsättningen 
kommer att erbjudas men det är ännu inte beslutat om innehållet. Kurser i referensarbete 
kommer att fortsätta, enligt prefekten, då det är viktiga inom biblioteksyrket.  
 
I den empiriska undersökningen fann vi att den sökprocess som utfördes av våra 
informanter är väldigt lika de modeller som finns i teorin. Sökprocessen inleds med att 
bibliotekarien tänker kring frågan och ämnet och därefter väljs lämpliga källor och 
termer ut. Vi fann att många använder bibliotekskatalogen i första hand och därefter går 
till databaser för mer detaljerad information. Informanterna påpekar att användaren är 
den som styr hur sökningen går till då denne vet vad som önskas. Även idén om 
självhjälp nämns bland många som det arbetssätt som används på deras bibliotek. Idag 
är det sällan som bibliotekarier utför en ren referenstjänst utan de lär användaren hitta 
och söka själv. Vi fann att året för examen inte är relevant i frågan om hur sökprocessen 
har utvecklats. Alla informanter har gått kurser i referensarbete, även efter att de blev 
valbara, och de menar att utbildningen som den var upplagd fokuserade för mycket på 
att slå i källor medan mötet med användaren inte berördes lika mycket. De hade 
utvecklat sina sökprocesser genom att få en grundläggande bild av referensarbete i 
utbildningen och på arbetsplatsen fördjupades kunskapen genom att arbeta med källorna 
på biblioteket. Mötet med användaren utvecklades genom samtal med kollegor och 
genom att öva.  
 
Uppsatsen har gett en bild av hur referensarbete utvecklas genom utbildning och 
erfarenhet, där vi har sett att även om inte utbildningen gett en klar bild av hur 
referensarbete i teorin ska utföras så finns ändå stegen i de teoretiska modellerna för 
sökprocessen med hos alla informanter. Vi menar att utbildningen inom referensarbete 
fortsättningsvis bör fokusera mer på principer kring referensarbete och användares 
behov då de kunskaperna vidareutvecklas under arbetet med referensfrågor.  
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Bilaga 1 

Kontaktbrev till bibliotekschefer 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser på Bibliotekshögskolan i Borås och skriver denna termin 
vår magisteruppsats, i vilken vi vill undersöka hur en sökning i referensarbete går till. 
Vi är mest intresserade av hur ni utformar de sökstrategier som ni använder när frågan 
väl är definierad och sökningen skall börja och hur/om er utbildningen har påverkat 
utformningen av dessa strategier.  
 
Vi undrar om Ni har möjlighet att låta två av era bibliotekarier vara med och besvara en 
sökfråga och att detaljerat skriva ner sina sökstrategier och hur de tänkte när de 
utformade dessa sökningar. Vi är i vår studie intresserade av bibliotekarier med examen 
från Borås; speciellt vill vi jämföra två bibliotekarier en som tog sin examen i slutet av 
1980-talet och en som har tagit sin examen i slutet av 90-talet. Vi är intresserade av hur 
utbildningen förändrats efter högskolereformen 1993.   
 
Vi är medvetna att detta kan ta viss tid att genomföra för bibliotekarien att delta i vår 
studie men era snara svar är ytterst viktiga för oss, eftersom magisteruppsatsen skall 
vara klar denna termin. Därför är vi mycket tacksamma för ert stöd i denna 
undersökning. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och alla deltagare 
kommer att förbli anonyma.  
 
Vi bifogar ett sökblad med några inledande frågor och önskar svaren senast 24/3-05 via 
e-post. 
  
Med vänliga hälsningar Katarina Norstedt och Shiva Sartippour 
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Bilaga 2 

Undersökningens fråga 
 
Vänligen fyll i detta formulär: 
 

• Namn 
• Kön  
• Yrkestitel 
• Examen från Borås innan 1993/ Magisterexamen Borås efter 1993, Markera 

• Yrkesaktiva år 
• Arbetsplats 
• Arbetspassens längd per dag och per tillfälle i informationsdisken 

 
Beskriv så detaljerat du kan, hur du tänker och går till väga när du söker i tryckta källor, 
elektroniska källor, när du tar hjälp av en kollega, talar löst om problemet på fikarasten 
eller ringer ett annat bibliotek. Vilka problem stöter du på? Hur tänker du under 
sökningen?  
 
Sökfråga: kärnkraftsavfall och dess lagring, Var har undersökningar gjorts på 
kärnkraftsavfallslagring och hur skall denna lagring se ut? Endast en lista på referenser 
önskas.  
 
Vi är intresserade av svenska som språk, ett tidsintervall från 1987 till 2001 och alla 
olika typer av källor; exempelvis konferenser, tidskrifter, dagspress, databaser, 
riksdagstryck mf 
 
Följdfrågor 

1. Gick du någon kurs i referensarbete under din utbildning i Borås? Om ja fråga 2-
7, om nej fråga 4-7 

2. Var kursens innehåll relevant för ditt arbete idag? 
3. Var det något som inte togs upp i utbildningen? 
4. Hur lärde du dig rutiner för referensarbete på biblioteket? 
5. Är utbildningen i referensarbete nödvändig eller kan man lära sig referensarbete 

när man jobbar på bibliotek? På vilket sätt? 
6. Har du vidareutbildat dig i referensarbete under ditt yrkesliv? I vad? 
7. Övriga synpunkter? 

  
 


