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Abstract: In Sweden most public libraries give users access 
to databases. These databases are sometimes possible to 
reach outside the library by internet at any time and this pro-
vides a change for the library and the society. Librarians 
function as change agents when they give access to data-
bases and when databases are introduced to users. However, 
reports show that the use of databases, especially those in 
English, is not high in reference work. This study aims at 
analysing attitudes of librarians to access and use of data-
bases on and by public libraries. Are there role conflicts or 
other barrie rs that may block the use and availability of data-
bases? To study and discuss reference librarians and their 
role as change agents the theory of attitudes in diffusion of 
innovations by Everett Rogers is used. The interviews with 
seven librarians in this study show that they are positive to 
the use of databases both in their reference work and for the 
users themselves, though some barriers and role conflicts can 
be identified. For example librarians can have insufficient 
knowledge of how to use databases or how to make them 
useful in their reference work. Factors that might increase 
their willingness to totally adopt databases could be a greater 
amount of relative advantage, compatibility, observability 
and trialability but less of complexity, as these concepts are 
described in Everett Rogers theory about attitudes in diffu-
sion of innovations. 
 
Nyckelord: Attityder, referensbibliotekarier, folkbibliotek, 
databaser, förändring, accepterande, informationssamhället, 
referensarbete 
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1.0 Inledning 
I denna magisteruppsatts ligger fokus på referensbibliotekariers attityder och accepte-
rande av att databaser används och tillgängliggörs i och via folkbibliotek ut till informa-
tionssamhällets medborgare.  
 
Med informationssamhället menas att vi lämnat industrisamhället för ett samhälle som 
har ett stort behov av information och där allt större mängder information hanteras med 
hjälp av datorer. Tillgång till information kan ge makt i informationssamhället och om 
inte alla får lika möjligheter till information uppstår nya klasskillnader mellan de infor-
mationsrika och de informationsfattiga. En ständigt pågående teknisk revolution i in-
formationssamhället innebär förändringar för bl.a. bibliotek, bibliotekarier och bibliote-
kens användare.  
 
En av folkbibliotekens databaserade informationsresurser är databaser online som kan 
innehålla information i form av fulltextdokument av bl.a. e-tidningar och uppsatser. På 
många av de folkbibliotek som ger tillgång till databaser online kan användare idag 
även få tillgång till vissa av dessa hemifrån via Internet (exempelvis Stockholms stads- 
bibliotek, se bilaga 2). Denna stora förändring innebär att idag finns delar av folkbiblio-
tekets bestånd tillgängligt för användare elektroniskt ute i samhället. Folkbiblioteken är 
därmed integrerade med informationssamhället. 
 
Förändringar tas inte alltid emot med öppna armar och kan ta lång tid att acceptera. 
Många människor väljer att arbeta utifrån invanda och inarbetade rutiner. Referensbib-
liotekarier står mellan användare och ledning som båda vill att de ska ta sig an och lära 
ut den nya tekniken av olika skäl. Användare behöver kanske den nya tekniken för att 
de inte har den tillgången på annat vis och vill komplettera annan information i biblio-
teket. Ledningen vill det kanske för att databaser tar mindre plats och ger tillgång till 
mängder av information som den anser kan gallras ut bland andra mediefor-
mer/informationsresurser tack vare databasen, eller för att visa att ledningen hänger med 
i den tekniska utvecklingen. Referensbibliotekariernas synpunkter och åsikter om vad 
de tror den nya tekniken gör för användaren och dem själva kommer inte alltid fram 
trots att de själva både använder, visar vägen och lär ut nya och gamla databaser. 
 
När databaser introduceras för användare får referensbibliotekarien en ny yrkesroll som 
liknar en pedagog och som man kan kalla förändringsagent. För att lyckas med denna 
nya arbetsroll måste bibliotekarien bl.a. hålla sig uppdaterad och veta i vilka källor an-
vändaren kan finna den information som efterfrågas. Han/hon måste också ha en positiv 
attityd till förändringar som tillkommer med den tekniska utvecklingen och databaser 
för att acceptera, använda dem och sprida dem vidare i sitt arbete.  
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1.1 Min förförståelse till uppsatsens fokus 
Mitt intresse för bibliotekariers tankar kring databaser, oavsett om det gäller sätt att ge 
tillgång till dem eller användning av dem har flera skäl. Mycket beror på att jag ser bib-
liotekarier som användare, instruktörer och observatörer av andra användare i samband 
med databaser. Min uppfattning är den att bibliotekarier inte bara vet hur det är att an-
vända ett biblioteks informations resurser, de vet också hur dessa nyttjas och vad som är 
tanken bakom dem. Detta märks särskilt i referensarbetet, när bibliotekarier använder 
olika informationskällor för att besvara användarens frågor genom att förmedla vägar 
till information (mer om referensarbetet kommer att tas upp i avsnitt 8.0 Litteratur-
genomgång/tidigare forskning). Mitt intresse för referensarbete och hur referensbiblio-
tekarier tänker kring informationskällor har funnits länge då det är något jag önskar ar-
beta med i framtiden. Därför har det även varit av vikt för mig att ta reda på eventuella 
barriärer och rollkonflikter som kan uppkomma i samband med att referensarbetet för-
ändras i informationssamhället.  

1.2 Min egen informationssökning 
Medan jag försökte hitta fokus för denna uppsats hade jag en mycket diffus tanke om att 
hitta information kring bibliotekets förändring, bibliotekariers åsikter och databaser. För 
att få klarare idéer till syfte och frågeställning började jag söka efter dokument som 
handlade om förändring, visioner och mål i samband med just databaser, bibliotekarier 
och användare. Det var i dessa sökningar som jag hittade den australiensiska artikeln 
Electronic databases in public libraries: Issues of organisational adoption av Kirsty 
Williamson & et. al. (2001). Artikeln blev en stor inspiration och en första länk till den 
teori av Everett Rogers som snart kommer att presenteras och som, i sin tur, sedan blev 
grunden för fokus och min empiri.  
 
En del källor kände jag till från tidigare. Ett exempel på en sådan källa som haft stor 
betydelse för uppsatsens fokus och som återkommer vid flera tillfällen i uppsatsen är 
Kulda. Kulda är en samordningscentral för konsortieupphandlingen av licensdatabaser 
för skol- och folkbibliotek. Kuldautredningens rapport (2004) och dess enkät (2004) har 
undersökt folkbibliotek i Sverige med syftet att ge ett bättre kunskapsunderlag för hur 
folkbibliotekens verkliga behov av datatjänster ser ut.  
 
Min uppsats fokuserar på referensbibliotekariers attityder och diskuterar deras accepte-
rande av att databaser används och tillgängliggörs i och via folkbibliotek ut till informa-
tionssamhällets medborgare (folkbibliotekets användare). Det första spåret jag följde i 
mina sökningar var att leta efter dokument som innehåller ord och termer som bibliote-
kets utveckling, framtid, visioner, mål, innovation och förändring. Jag fortsatte bl.a. 
med att söka efter dokument rörande bibliotekariers attityder till ny teknik och letade 
efter dokument som berör tillgångsfrågor på folkbibliotek i samband med elektronisk 
information och databaser. Ett tredje spår har varit att söka efter dokument rörande bib-
liotekariers referensarbete och informationsuppgift och dokument rörande den nya in-
formationsåldern. När jag valt bort dokument som jag från början trott vara av intresse, 
har det oftast berott på att de haft en annan vinkel än den jag varit ute efter eller att äm-
net visat sig vara ett annat än vad titeln tydde på. En del uppsatser och artiklar som be-
handlat bibliotekariers attityder i samband med Internet har valts bort. Internet är ju en 
förutsättning för att användare ska kunna nå databaserna på folkbibliotek från hemmet. 
Men att använda sig av material från Internet och material från databaser är två skilda 
saker, då den information som finns i databaser oftast (inte alltid) är mer kontrollerbar 
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än den som finns på Internet, även om söksätt numera kan vara likartade. Jag vill också 
påpeka att litteratur om bibliotekarier, folkbibliotek, informationssamhället, teknologi, 
databaser och referensarbete finns det mycket mer av. Jag har valt att presentera det som 
jag funnit vara relevant för denna uppsats och som oftast har en anknytning till biblio-
teks- och informationsvetenskap. Jag har också sållat ut sådana källor som endast upp-
repat information som jag redan redovisat. 

2.0 Disposition 
Min magisteruppsats uppställning har till stor del fö ljt den disposition som Handbok för 
kandidat och magisteruppsattsförfattare vid Bibliotek och informationsveten-
skap/Bibliotekshögskolan (Edström 2001, s.14) rekommenderat. Det ovanliga med dis-
positionen är dock att jag redan efter detta avsnitt presenterat min teori. Tanken är att 
teorin ska finnas som förförståelse för läsare som inte känner till den sedan tidigare. I 
teorin finns en förklaring och en grund till mycket i problemformulering, syfte och frå-
geställningar. Hur jag sedan använt teorin i min analys och vad den gjort för mitt empi-
riska material är diskuterat i metodavsnittet 9.0. 

3.0 Teori 
Everett Rogers var professor på avdelningen för kommunikation och journalistik vid ett 
universitet i New Mexico och anses vara en pionjär inom området förnyelsers spridning. 
Han är känd för teorier inom detta område som gäller flera vetenskaper, bl.a. kommuni-
kation, teknologi och samhällsvetenskap. (Glor 2001) 
 
I sin bok Diffusion of innovations, som kom ut första gången 1962 och nu har kommit i 
sin femte upplaga (2003), har Rogers lanserat sin teori kring förnyelsers (innovationers) 
spridning (diffusion) och ger förslag på olika vetenskapsområden där denna teori kan 
användas.  
 
En förnyelse i form av en idé eller ett objekt innebär, enligt Rogers, någon form av osä-
kerhet för mottagaren, som kan acceptera och, helt eller delvis, förkasta det nya i sin 
arbetssituation. Själva förnyelsen kan innebära att ny kunskap introduceras men man 
kan också ha kunskap om en förnyelse långt innan den kommer till ens arbetsplats och 
eventuellt ställer krav på nya arbetssätt. Spridningen uppstår när nya idéer kommunice-
ras. Den information som förmedlas vid spridningen är grund för hur stor vikt mottaga-
ren lägger vid förnyelsen, om personen tar den till sig. När nyheten sprids innebär det 
också social anpassning, vilket krävs för att förnyelsen ska accepteras. (Rogers 2003, 
s.6-12) Rogers menar också att det kan vara svårt att acceptera en innovation även om 
det nya har stora självklara fördelar. Det kan ta flera år innan alla helt accepterar det nya 
fullt ut. (Ibid, s.1) 
 
Som jag tolkat Rogers innebär ovanstående exempelvis att när en ny databas kommer 
till ett folkbibliotek måste ledningen informera på ett sätt som underlättar spridningen 
av det nya. Informationen om databasen i detta meddelande är avgörande för om refe-
rensbibliotekarien kommer att acceptera databasen eller ignorera den. Införandet av den 
nya databasen behöver inte innebära att bibliotekarien ges nya kunskaper, utan enbart 
att denna får möjlighet att använda en ny informationskälla i sitt referensarbete. Men 
utan kunskap blir det svårt för bibliotekarien att ta till sig databasen, använda den i sitt 
arbete och sprida kunskap om användningen vidare till andra.  
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3.1 Karaktäristiska attityder 
Informationen som mottagaren av en förnyelse får är alltså av vikt för hur den accepte-
ras och för den attityd som sedan skapas. Rogers menar som jag förstår det, att det finns 
fem karaktäristiska attityder hos människor som har betydelse för accepterandet när de 
får en nyhet på exempelvis en arbetsplats.  
 
Den teori som ligger till grund för denna uppsats är just dessa karaktäristiska attityder 
som Rogers funnit vanliga vid spridning av förnyelse. Min uppfattning är att Rogers 
menar att man som mottagare av en förnyelse måste bli övertygad med information så 
att osäkerheten försvinner och det nya accepteras fullt ut. 
 
Rogers karaktäristiska attityder (inom citationstecken nedan) och mottagarens behov för 
att acceptera en förnyelse är: 
 

1. ”Relative advantage” (Relativ fördel). Här är det mottagarens upplevda fördelar 
med förnyelsen som bidrar till att man accepterar den och han/hon ser dess för-
delar som eventuellt bättre än de egentligen är. Dessa fördelar behöver inte vara 
korrekta utan det är mottagarens känslor som är viktiga. En mottagare av en för-
nyelse behöver uppleva mycket ”relative advantage” för att helt acceptera det 
nya och använda det istället för det gamla. 

 
2. ”Compatibility” (Förenliga fördelar). Mottagaren av förnyelsen ser att föränd-

ringen hör ihop med existerande mål och tidigare erfarenheter av vad som be-
hövs för att förbättra verksamheten. Ju tydligare mottagaren ser att det nya är bra 
för verksamhetens mål, desto lättare har han/hon att ta emot förnyelsen. En mot-
tagare av en förnyelse behöver uppleva mycket ”compatibility” för att helt ac-
ceptera det nya och använda det istället för det gamla. 

 
3. ”Complexity” (Komplikationsgrad). Det finns en misstänksamhet mot det nya 

eftersom mottagaren inte förstår sig på förändringen. Förnyelser som upplevs 
som svåra och komplicerade är svårare att acceptera för mottagaren än om det 
nya upplevs som enkelt och lättförståeligt. En mottagare av en förnyelse behöver 
uppleva låg grad av ”complexity” för att helt acceptera det nya och använda det 
istället för det gamla. 

   
4. ”Trialability” (På prov). Om en förnyelse är möjlig att pröva i begränsad omfatt-

ning är den lättare att acceptera än om den måste införas i sin helhet. Här vill 
man få tid att prova på förnyelsen. Får man inte den tiden används inte det nya. 
En mottagare av en förnyelse behöver uppleva mycket möjlighet till ”trialabili-
ty” för att helt acceptera det nya och använda det istället för det gamla. 

 
5. ”Observability”. (Observerbarhet). Det är lättare att acceptera en nyhet om resul-

taten är synliga för andra personer. Om det nya diskuteras bland kollegor och 
andra får det lättare genomslag. Här vill mottagaren ha möjlighet att kunna ob-
servera det nya för att veta vad som sker. Dessa observationer påve rkar sedan 
hur mottagaren känner inför det nya och denne förklarar nyheten med hjälp av 
vad han/hon sett och hört. En mottagare av en förnyelse behöver uppleva mycket 
”Observability” för att helt acceptera det nya. 

 (Rogers 2003) 
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3.2 Förändringsagent 
En grundläggande tanke i min uppsats är också att bibliotekarier arbetar som föränd-
ringsagenter. Begreppet förändringsagent har jag hämtat ifrån Rogers. Konceptet för-
ändringsagent betyder enligt författaren en person som ständigt introducerar nyheter för 
sina kunder. Förändringsagenter står mittemellan sin ledning som introducerar nyheten 
och de klienter de dagligen möter vilket gör att de utsätts för en slags rollkonflikt som 
baserar sig på önskemål och krav från dessa två grupper. Denna rollkonflikt kan vara ett 
hinder för förändringsagenterna att fullt ut acceptera det nya och kan i sin tur påverka 
själva introduktionen och användandet av det nya för både dem och deras klienter. (Ro-
gers 2003, s. 374f ) Att bibliotekarier är förändringsagenter när de ger tillgång till ny 
teknik som databaser anser också Williamson et al (2001, s.111f) 

3.3 Min sammanfattande tolkning av Rogers teori 
Min tolkning av teorin är att referensbibliotekarier arbetar som förändringsagenter när 
de introducerar databaser för sina användare på folkbibliotek. Nya databaser, förnyande 
av databaser och nya sätt att ge tillgång till databaser innebär en förändring också för 
referensbibliotekariers arbete som förändringsagenter då dessa förändringar kan innebä-
ra nya arbetssätt och nya kunskaper. Förändringarna tas emot på olika sätt och kan pågå 
under lång tid. För att referensbibliotekarier ska kunna acceptera databaser behövs 
mycket av de karaktäristiska attityderna ”Relative advantage”, ”Compatibility”, ”Tria-
lability”, ”Observability” och lite av den karaktäristiska attityden ”Complexity”. En 
förklaring till hur Rogers teori kommer att användas i min empiri finns i metodavsnittet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 10 

4.0 Definitioner 
Databaser - ses som en informationsresurs som ger tillgång till information i form av 
fulltextdokument, kvantitativa fakta, referenser och annat. De som är mest intressanta 
för denna uppsats är de databaser som kan nås Online.(Large et. al. 2001, s.45) 
 
Förändringsagent- En person som introducerar nya saker åt kunder i sitt dagliga arbe-
te. (Rogers 2004) 
 
Information: Michel Buckland talar om tre sätt att se på information: 
 ”Information as a process”, d.v.s. att få information om nånting är en process 
”Information as knowledge”, innehåll som kommuniceras i informationsprocessen ger 
kunskap 
” Information as a thing”, där man ser på informationen som ett föremål. (Buckland 
1991, s 3f) I denna uppsats är det fråga om alla ovanstående former av information. 
 
Informationssamhälle – ett samhälle som har ett stort behov av information vilket 
förmedlas mycket via datorer. Information är här en maktfaktor. Här sker också en stor 
teknisk utveckling. (Sjölin 2005) 
 
Referensarbete - förmedling av information. Att visa vägen till information. Ibland 
sker detta i ett referenssamtal där bibliotekarien försöker förstå vad användaren söker 
för sorts information. (Katz 2002) 
 
Referensbibliotekarie- är bibliotekarien i biblioteket som förmedlar och visar vägen 
till informationen (Katz 2002) och som arbetar som förändringsagent på bibliotek ge-
nom att visa användare vägen till nya informationskällor. (Williamson et. al. 2001, 
s.11f) 
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5.0 Bakgrund 
Informationssamhället förändrar folkbiblioteken världen över. Som en bakgrund vill jag 
här visa hur man ser på bibliotekets roll i informationssamhället och hur viktigt det är 
att folkbiblioteken arbetar för att introducera ny teknik och ge tillgång till information 
till de grupper som inte har det. Folkbibliotekens plats i informationssamhället är disku-
terad både i och utanför biblioteksvärlden. Följande artiklar kommer att visa både ett 
globalt och ett svenskt intresse att diskutera deras plats i informationssamhället. Biblio-
tekarier världen över följer den debatt som pågår i press och litteratur och det är sanno-
likt att de artiklar som kommer att redovisas här också har påverkat referensbiblioteka-
riers attityder världen över.  

5.1 Ett globalt intresse 
Intresset som verkar för den fortsatta IT-utvecklingen och kunskapsbildande för värl-
dens folk och information av, med och om tekniska hjälpmedel som datorer och deras 
system är världsomfattande. Detta tas upp av biblioteksforskarna Jens Thorhauge et. al. 
i rapporten Public libraries and the information society (1997). Rapporten är gjord för 
EU och redovisar folkbibliotekens utveckling i informationsåldern. Innehållet består av 
fallstudier från EU och USA. Jag har använt rapportens inledning, vilken utgör en ana-
lys av rapportens innehåll.  
 
Författarna menar att kunskap är den viktigaste faktorn i informationssamhället. De tror 
att sättet man hanterar kunskap kommer att bli viktigare ju mer den nya teknologin på-
verkar våra jobb och våra dagliga liv. Att vara del av ett informationssamhälle innebär 
nya möjligheter för medborgare som kommer att få en aktivare roll i samhället ju mer 
de tar för sig av kunskap och den nya tekniken. Därför måste alla förändringar som den 
nya teknologin innebär anpassas efter ekonomi, demokrati och sociala frågor. Att leva i 
ett informationssamhälle betyder stora avstånd me llan den som har tillgång till mycket 
information och den som har tillgång till lite information. (Thorhauge et. al.1997, s.6) 
För att minska detta gap behövs strategier i samband med: 
 

- Att ge tillgång till all publicerad information. 
- Att erbjuda livslångt lärande 
- Att ge alla medborgare tillgång till datorer och annan utrustning som de be-

höver 
- Att arbeta för att rädda kulturella identiteter i en värld som ständigt förändras 

(Ibid. s.6, egen översättning)  
 
De ultimata målen för informationssamhället är, enligt författarna, att erbjuda tillgång 
till all typ av information till alla när som helst och var som helst. De menar att dagens 
teknologi har den möjligheten, men att vi (i biblioteksvärlden) måste komma över den 
tilltro vi har på traditionell media. De tycker också att det är av vikt att öppna för nät-
verk mellan bibliotek. (Ibid, s.6) 
 
Folkbibliotek särpräglas av att å ena sidan stå för kulturen och gamla traditioner samt å 
andra sidan stå för att ta vara på den digitala förändringen. De ska fungera som ett verk-
tyg i samhället och inrikta sina krafter på att säkra att det kommande digitala informa-
tionssamhället blir ett civiliserat samhälle, skriver professorerna Ragnar Audunson och 
Nils Lund i inledningen Innledning - Folkebibliotekene ved et veiskille i antologin Det 
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siviliserte informasjonssamfunn: Folkebibliotekenes rolle ved ingangen til en digital tid. 
(2001, s.5f) Denna antologi tar sedan hjälp av olika biblioteksforskare för att framhålla 
folkbibliotekets möjligheter i samband med den digitala upprustningen och beskriver 
samtidigt hur detta är möjligt och vad som har skett i folkbiblioteks utveckling. I kapit-
let Publikums, politikernes og bibliotekarernes bilder ifrågasätter Audunson hur all-
mänheten, politikerna och bibliotekarierna ser på bibliotekets roll i informationssamhäl-
let då och i framtiden. Han undrar om detta samhälle behöver folkbibliotek, eftersom 
människor nu har en högre kunskapsnivå och inte samma sorts behov av information 
som tidigare. (2001, s.206f) Audunson kommer bl.a. fram till att folkbiblioteken ses 
som en portal till livslångt lärande och att de har en betydande roll för att förhindra 
klasskillnader genom att ge tillgång till IT. (Ibid, s.224) 
 
Ett av nyckelorden i det nya informationssamhället är, som jag förstått ovanstående, 
kunskap. Folkbibliotek har världen över fått i uppgift att lära ut och ge tillgång till och 
kunskap om IT och därmed databaser åt de som inte har för att minska nya klasskillna-
der. För att kunna göra detta är det av vikt för bibliotekarier och bibliotek, i små som 
stora länder, att satsa på nya informationsresurser. 

5.2 Ett svenskt intresse 
I Sverige säger regeringen att även här finns en stor och tydlig önskan att ha en framträ-
dande roll i informationssamhället. Den har också satsat mycket på IT. 
 
Riksdagen har bestämt att regeringen ska göra en årlig redovisning av IT-utvecklingen i 
Sverige för att se hur den nationella IT- strategin fungerar. Regeringens skrivelse 
1998/99:2 innehåller en sådan redovisning och där är en av punkterna en redovisning av 
IT-utvecklingen på bibliotek. Det är den punkten jag redovisar här. Enligt skrivelsen 
menar regeringen att om Sverige tar till vara de möjligheter som den nya tekniken ger, 
skapas en styrka och stora potentiella fördelar för tillväxt för landet. Den tekniska ut-
vecklingen gör att det nya informationssamhället växer och detta leder till nya arbeten 
och att gamla tjänster kan utföras med bättre service. Regeringen är av åsikten att ut-
vecklingen är och bör vara marknadsledd och att det är statens sak att underlätta utveck-
lingen och främja användning av den nya tekniken i hela samhället. (Regeringens skri-
velse 1998/99:2, s.4) Då utbildningsväsendets förändrats har folkbiblioteken fått stora 
krav på sig att tillfredsställa de behov som dess användare har av den nya tekniken. Bib-
lioteken kommer att verka som en allt viktigare länk mellan utbildning och medborgare 
för att alla utbildningsmöjligheter ska kunna nyttjas av alla. Därför har satsningar på att 
folkbiblioteken skall få en bra uppkoppling genom det Svenska universitetsdatanätet 
SUNET gjorts. (Ibid, s.28f) 
  
Ett visst ansvar för den svenska biblioteksutvecklingen finns hos Kulturrådet. Kulturrå-
det gör varje år en omvärldsanalys på uppdrag av regeringen med uppgiften att skildra 
och utreda eventuell utveckling och förändring i samhället som kan påverka kulturlivet. 
Mycket av det kulturrådet skrev i omvärldsanalysen från 2004 behandlar användare av 
den nya tekniken och bibliotek. Analysen, som heter ”Om kulturen och den nya tekni-
ken”, gör inga anspråk på att vara heltäckande utan kulturrådet försöker följa utveck-
lingen i två riktningar. (2004, s.5) Den första riktningen går ut på att se vad den nya 
utvecklingen har betytt för medborgarna. Andra riktningen är att se vad utvecklingen 
betytt för kulturen. När kulturrådet talar om medborgare, kan både ickeanvändare och 
användare av folkbibliotek räknas dit. Kulturrådet använder ordet IT i breda samman-
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hang och menar att det betyder informationsteknologi, alltså ett samlingsbegrepp för 
alla nya tekniska möjligheter som kommit till inom data och telekommunikation. Man 
säger att en av grundpelarna i svensk demokrati är att medborgarna ska ha fri tillgång 
till information på olika sätt. (Ibid) Medborgarnas behov av information har ökat. Med 
teknikens hjälp kan medborgare få mer tillgång till den information de eftertraktar. Bib-
lioteken har en viktig roll i att minska klyftorna mellan dem som har och inte har till-
gång till den nya informationsteknologin. Kulturrådet menar att det är av vikt för jäm-
ställdhetsfrågor och för demokratin att alla har lika tillgång till information och kunskap 
eventuella hinder för jämlik tillgång behöver upptäckas och tas bort. Ett av bibliotekens 
uppdrag är just att ge tillgång till information via den nya tekniken. Elektronisk utveck-
ling ställer stora krav på biblioteken, vars personal behöver nya kunskaper för att kunna 
hantera de förändringar som sker. Det finns också stora skillnader i efterfråga och behov 
hos användare av folkbibliotek som har en högskola i trakten och av de som inte har det. 
Folkbiblioteken har oftast inte råd att införskaffa det material som studenter kräver. 
Analyser visar att om folkbiblioteken skall kunna ge lika god service åt alla krävs ett 
bättre samarbete mellan folkbibliotek och högskolor, så att alla användare kan bli tillgo-
dosedda, vart de än vänder sig. Teknikens utveckling har nu kommit långt i Sverige och 
i analysen menas, att detta gett människor ökad tillgänglighet till kulturarvet. Avståndet 
kan, enligt kulturrådet, öka mellan de människor som inte har kunskap och tillgång till 
den tekniska utvecklingen och dem som har det. För att förhindra detta måste publika 
datorer på t.ex. bibliotek få fortsatt stöd, liksom personal måste få utbildning så att de 
kan lära ut hur man använder datorer. Kulturrådet ser alltså, som jag förstår det, att bib-
liotek har ett pedagogiskt ansvar för att medborgare ska lära sig använda ny teknik som 
databaser men att det saknas pengar för att tillgodose alla. (Ibid, s.8ff)  
 
Debatten om bibliotekens framtid i bibliotekspressen har undersökts av Johanna Lilje- 
krantz Yaiche i hennes magisteruppsats (2004), där författaren vill granska dessa visio-
ner med ett kritiskt öga. Författaren kom fram till att man i bibliotekspressen önskar att 
bibliotek har en flexibel inställning till förändring i framtiden då biblioteksorganisatio-
nen behöver vara mer och mer omvärldsanpassad. Vidare diskuteras enligt författaren 
IT:s plats i biblioteket och att bibliotek förändras till följd av det nya informationssam-
hället och dess utveckling. Analysen visar att IT har en stor betydelse i den debatt som 
finns. De diskussioner som sker i samband med IT kan enligt författaren delas in i två 
perspektiv, det första i samband med ett bredare samhällsperspektiv och det andra sam-
man med biblioteksrelaterade arbetsuppgifter. (Liljekrantz Yaiche 2004, s.58) 
 
Svenska Kommunförbundet har framställt skriften Bilden av biblioteket med syfte att 
skapa debatt i biblioteksvärlden. Den menar att folkbibliotek under 1990-talet genom-
gått en stor förändring, dels tack vare bibliotekarieutbildningens förändring, dels tack 
vare IT: s snabba utveckling och dels tack vare stora utbildningssatsningar som skedde 
under samma tid på både komvux och högskolenivå. Svenska kommunförbundet kon-
staterar att de farhågor som gällt folkbiblioteks eventuella undergång p.g.a. elektroniska 
dokument inte slagit in. Bibliotek idag tvärtemot vad man trott blomstrar som aldrig förr 
och man menar att folkbibliotek har en allt viktigare roll i kunskapssamhället, nämligen 
den att agera som pedagogisk resurs för allmänheten.(Svenska Kommunförbundet 2003, 
s.3ff) 
 
Sverige vill alltså ha en ledande roll i det nya informationssamhället. Det är av vikt för 
Sverige att alla människor får del av den nya tekniken då detta minskar klasskillnader 
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som kan uppstå. Folkbibliotek ses som är en god väg för att nå detta mål, och det svens-
ka perspektivet är, som jag förstår det, att folkbibliotek med sin tradition av informa-
tionsförmedling är en naturlig plats för allmänheten att få tillgång till IT och databaser. 
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6.0 Problemformulering 
Referensbibliotekarier ses i denna uppsats som en slags förändringsagenter som ständigt 
tar emot, använder sig av och lär ut ny teknik i informationssamhället. Utbildningsde-
partementet visar att en del databaser nu funnits i vissa folkbibliotek sedan 1979. (Ds 
U1983: 12, s.3) Det gör att referensbibliotekarier bör ha en viss vana av att introducera 
och sprida kunskap om nya och gamla databaser till folkbibliotekets användare. Men 
även om det finns kunskap och erfarenhet kring en nyhet kan det ta lång tid att fullt ut 
acceptera förnyelser. Kuldautredningens enkät visar att särskilt engelskspråkiga databa-
ser inte används särkilt ofta i referensarbetet på folkbiblioteken. (2004) Det är en faktor 
som gjort mig nyfiken på att undersöka referensbibliotekariens attityder gentemot att 
databaser används och tillgängliggörs i och via folkbibliotek ut till samhällets medbor-
gare.  
 
Bibliotekarierna själva är inte bara förändringsagenter och referensbibliotekarier som 
förmedlar information, de är också användare av databaser och bibliotek. Deras attityder 
speglar deras accepterande av användningen, tillgången och åtkomst av databaser på 
folkbibliotek vid referensarbete. Att ta reda på hur bibliotekarier accepterar databaser är 
viktigt för biblioteksvärlden eftersom det är en av de faktorer som sannolikt kan komma 
att påverka tillgång, användning, användarundervisning och utveckling av databaser på 
folkbibliotek i informationssamhällets framtid.  
 
Att Everett Rogers karaktäristiska attityder finns hos referensbibliotekarierna är en för-
utsättning från min sida då hans studier redan visat att de framkommer vid tekniska för-
nyelser på arbetsplatser. Mitt problem kan delas in i tre delar som ifrågasätter: 
 

1. Hur Rogers karaktäristiska attityder hos referensbibliotekarierna ter sig idag i 
förhållande till att databaser tillgängliggörs och nyttjas av användare och dem 
själva på och via folkbibliotek. 

 
2. Vad i de karaktäristiska attityderna som behöver ändras för att referensbibliote-

karier helt ska acceptera att databaser tillgängliggörs och nyttjas av användare 
och dem själva på och via folkbibliotek.  

 
3. Finns det faktorer i referensbibliotekariernas attityder som visar en rollkonflikt 

och därmed barriärer för att fullt ut acceptera att databaser tillgängliggörs och 
nyttjas av användare och dem själva på och via folkbibliotek. 
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7.0 Syfte och frågeställningar 
Fokus i denna uppsats är att undersöka de attityder som referensbibliotekarier på folk-
bibliotek kan ha gentemot hur databaser tillgängliggörs och brukas på folkbibliotek av 
dem själva och av folkbibliotekets användare.  
 
Syftet är att se på hur tillgängliggörandet och användandet av databaser i och via folk-
bibliotek accepteras av en del referensbibliotekarier. Ytterligare ett syfte är att se om det 
finns rollkonflikter i attityderna som kan ses som barriärer för referensbibliotekarien i 
dennes arbete som förändringsagent i folkbibliotek och informationssamhället.  
 
Ett förändringsperspektiv finns med då nya databaser, nya gränssnitt, nya söksätt och 
nya sätt att ge tillgång från min sida sett ses som en förnyelse för referensbibliotekarien 
i dennes arbete som förändringsagent.  
 
Min huvudfråga lyder:  

• Hur ter sig referensbibliotekariers attityder gentemot användandet och tillgäng-
liggörandet av databaser på och via folkbibliotek? 

 
Huvudfrågan har delats in i följande tre underfrågor: 

- Vilka känslor och tankar har referensbibliotekarier kring användandet och till-
gängliggörandet av databaser på och via folkbibliotek enligt Rogers karaktäris-
tiska attityder? 

 
- Vad i referensbibliotekariers tankar och känslor kan tolkas som rollkonflikter 

och barriärer för användandet och tillgängliggörandet av databaser på och via 
folkbibliotek? 

 
- Vad behöver ändras för att referensbibliotekarier ska acceptera användandet och 

tillgängliggörandet av databaser på och via folkbibliotek fullt ut? 
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8.0 Litteraturgenomgång/tidigare forskning 
Här presenteras tre huvudspår i litteraturen och den tidigare forskningen kring ny teknik 
och databaser, referensarbete och bibliotekariers attityder kring förnyelser för att visa 
vad detta inneburit för framförallt folkbiblioteken och referensbibliotekarien i informa-
tionssamhället. Då informationssamhället innefattar bibliotek, bibliotekarier och ny tek-
nik skrivs inte ordet alltid ut utan existerar i mina ögon som en självklar bakgrund.  
  

8.1 Teknik och databaser 
Everett Rogers (2003) menar att den forskning som skett i samband med förnyelsers 
spridning oftast har rört teknologi i samband med olika vetenskaper som exempelvis 
samhällsvetenskap. Han anser att teknologi oftast innefattar två komponenter. 1. En 
hårdvara som är verktygets material eller fysiska objekt, t.ex. en dator. 2. Mjukvaror 
som rör sådant som låter oss använda hårdvaran. Rogers tycker att det är viktigt att 
komma ihåg att man med teknologi oftast menar en blandning av både hårdvaror och 
mjukvaror. (2003, s.13)  
 
Det finns olika sätt att ge tillgång till databaser för folkbibliotek. De databaser som är 
viktigast i denna uppsats är de som biblioteken kan erhålla via Internet online och ge-
nom ett system som kallas OPAC (on- line-public-access-catalogue) som kom till redan i 
slutet av 1970-talet. Professor Andrew Large et. al  skriver om just OPAC. De säger att 
från början hade OPACdatorerna syftet att ge bibliotek världen över möjlighet att ge 
användare tillgång till kataloger med liknande sökteknikspråk i form av Booleska verk-
tyg. Sedan 1990-talet har detta system också hjälpt bibliotek att ge tillgång till andra 
elektroniska resurser som databaser. (2001, s.59) 
 
Large et. al (2001) beskriver också vad databaser är och ser på databaser som en infor-
mationsresurs. De tar upp två klasser av databaser som är tillgängliga för sökning: 
 

1. ”Reference” (referensdatabaser) – Dessa databaser visar vägen till olika doku-
ment, organisationer eller individer och har ibland tillgång till dokument i full-
text. Oftast innehar den dock information som visar var en källa kan hämtas  

2. ”Source” (fulltextdatabaser) - I dessa databaser finns originalkällan. Man kan 
hitta information i siffror (orginal till undersöknings fakta eller statistiska mani-
pulerade representationer av uppgifter) eller i fulltext (som tidningsartiklar, ett 
domstolsbeslut). (Ibid, s.45) 

 
En del folkbibliotek har som sagt haft tillgång till databaser Online i 25 år. (Ds U1983: 
12 s.3) De ökar ständigt i antal samtidigt som gränssnitt, innehåll och sätt att ge tillgång 
till databaser förändras med den tekniska utvecklingen. Därför kan databaser Online 
enligt mig sägas tillhöra det som kallas ny teknik på folkbibliotek.  
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8.1.1 Utveckling av databaser i folkbibliotek 
Informationstekniken och då främst de nya tekniker som gör att tele- och datakommu-
nikation sammansmälts och kan förenas över geografiska gränser fick en rask spridning 
i Sverige. I utredningen Inför ett svenskt kulturnät : IT och framtiden inom kulturområ-
det, som gjordespå uppdrag av Svenska kulturnätet, ges bl.a. förslag kring hur samarbe-
te i ett digitalt nätverk för kulturen i Sverige ska kunna skapas. I denna utredning står att 
informationsteknikens utveckling får infrastruktur, arbetsvillkor och levnadsmönster i 
samhället att ändra skepnad och att detta i sin tur ändrar kulturlivet. Här kan också läsas 
att IT kan ge nya vägar till konstnärligt skapande och större tillgänglighet till kulturarvet 
samt nya platser där man kan få nya tankar och uppleve lser. (Ibid, kap.2)  
 
SOU 1996:110 bygger på enkäter utskickade till kommuners huvudbibliotek i Sverige. 
Ca hälften av folkbiblioteken som svarade uppgav att de hade tillgång till olika databa-
ser, t.ex. LIBRIS, Infotorg och Artikelsök, online eller via CD-ROM. I vissa fall var 
dessa databaser direkt tillgängliga för användare, men de avgiftsbelagda databaserna 
användes då främst av bibliotekspersonalen i informationsärenden. Några folkbibliotek 
hade delat upp databaser och lät bibliotekspersonalen söka information i databaser på 
nätet och användare fick tillgång till CD-ROM. Enligt min uppfattning kan man här 
skönja en vilja från biblioteken till att göra mer och mer information tillgänglig för an-
vändare. 1996 kunde folkbiblioteken delas in i tre kategorier. 1. De folkbibliotek som 
har tillgång till Internet, E-post och hemsida. 2. De folkbibliotek som inte har tillgång 
till ovanstående 3. De folkbibliotek som har som mål att köpa in den nya tekniken. 
Denna variation kan, enligt utredningen, ha berott på att folkbiblioteken nyligen har 
börjat använda sig av ny teknik och vissa folkbibliotek hade därför kommit längre än 
andra i den processen. (Ibid, kap.5) 
 
En annan förklaring av databaser, vilka erhålls online, kommer från Yngve Johnsson 
som säger att databaser online kan liknas vid förteckningar som kan läsas med hjälp av 
datorer. I kapitlet Databaser behandlar Johnson det nya mediet (informationsresursen) 
databaser. Författaren menar att det är tillgången till informationen i en databas som har 
betydelse för användaren, inte var databasen finns i fysisk form samt att i biblioteks-
språk har ordet databas en simplifierad innebörd, begreppet förknippas ofta till biblio-
grafier lagrade i en central databas. (1997, s.44f.) Databaser som först kom till folkbib-
liotek är enligt Johnsson Artikelsök och BURK-sök som båda producerats av Biblio-
tekstjänst. De tidiga databaserna på folkbibliotek förtecknade oftast sådant material som 
redan fanns i tryckt information. När boken skrevs (1997) lagrades också all ny infor-
mation digitalt. Digitala dokument lagrades antingen i det fildokument som det formats 
i eller i transportabla format som exempelvis Adobes pdf-format. Digitala dokument har 
enligt Johnson fördelen att de kan kopieras och ges ut hur många gånger som helst utan 
att förstöras i kvalitet. Vid denna tidpunkt var det enligt författaren vanligt med många 
olika sökspråk i de olika databaser som fanns. Detta krävde mycket fördjupning och 
kunskap för att kunna manövrera de olika databaserna och blev en barriär för att använ-
da databaser. Detta skapade i sin tur, enligt Johnson, en marknad för nya databaser med 
gemensamt sökspråk och gränssnitt. (Ibid, s.46f) 
 
KB-utredningen har förfogat över ärendet att se över Kungliga bibliotekets funktion och 
arbetsformer. Deras resultat redovisas i SOU 2003:129. Bibliotek ses här som en bety-
delsefull plats i informationssamhället oavsett om det är fråga om ett folkbibliotek eller 
något annat slags bibliotek. Till följd av de höga kostnader som finns i samband med 
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den tekniska utvecklingen har ett starkare samarbete mellan högskola och folkbibliotek i 
Sverige efterfrågats i nästan alla propositioner som haft att göra med biblioteksfrågor. 
De senaste åren har ett samarbete krävts också p.g.a. högskolans stora expansion. Olika 
typer av bibliotek har ibland avvikande mål och målgrupper men de kan också samman-
falla. De tjänar, som jag förstår det, därför på att samarbeta. (SOU 2003:129, s.282ff) 
Här visas åsikten att bibliotek inte bara ska bevara böcker. De har också som uppgift att 
ta vara på allt som är tryckt elektroniskt. (Ibid, s.239) 
 
I ovanstående artiklar ser jag att det funnits en positiv vilja att använda databaser på 
folkbibliotek. Redan från början kan man se att svenska databaser som Artikelsök an-
vänds av bibliotekarier. Tillgång och mängden databaser har dock skilt sig från kom-
mun till kommun. 

8.1.2 Tillgång  
Folkbibliotek förknippas kanske mer med böcker än med datorer och databaser. Dock 
stämmer inte denna uppfattning, man kan t ex referera till bibliotekslagen som säger:  
 
” 2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för alla medborgare.” (Bibliotekslag, SFS 1996:1596)  
 
Som jag tolkar detta innebär det att alla folkbibliotek har som uppgift att ge tillgång till 
datoriserad information till alla medborgare som vill ha det, via exempelvis databaser. 
Men en del bibliotek upplever en rädsla inför att ge fri tillgång till datoriserad informa-
tion och denna rädsla har uppmärksammats av Janet L Balas (2005) Författaren menar 
dock att denna rädsla är onödig, eftersom biblioteken, om de håller sig uppdaterade 
kring faror som finns, kan försvara sig mot virus, hackers och andra problem. Då inga 
egentliga faror finns bör bibliotek, enligt Balas, ge tillgång till databaserad information 
dygnet runt. (2005, s.28f)  
 
Kulturrådet (2003) säger i artikeln Nätbaserad information - en rättighet för alla med-
borgare att de stöttar projekt som medverkar till att göra folkbibliotekens information 
och service åtkomliga för samtliga. Detta gjordes då de ville att barriärer som ålder, 
språk eller funktionshinder inte ska utgöra något hinder för att komma åt information 
via folkbibliotek. Därför ville kulturrådet 2003 ge bidrag för att främja och utveckla 
medieutbudet i form av böcker och information på folkbibliotek. Samma år 2003 satsa-
des därför extra på strategiskt utvecklingsarbete och samverkan med syftet att utveckla 
och förändra svenska folkbibliotek. Artikeln avslutar med citatet: 
 
””- Det är varje medborgares rättighet att ha tillgång till kunskap och information, 
oberoende av vem man är, var man bor i Sverige eller vilket språk man talar. Bibliote-
ken har en lång tradition bakom sig när det gäller att bjuda in till samvaro och samtal, 
antingen det sker fysiskt eller virtuellt säger Kulturrådets handläggare Helena Kettner 
Rudberg.””(Kulturrådet 2003) 
 
Detta citat visar en inställning som säger att alla har rätt till datoriserad information och 
att bibliotekens tradition gör att de är kompetenta att erbjuda allmänheten denna. 
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Kuldautredningens enkät, som jag tagit upp tidigare, rör frågor i samband med 
referensarbete och baserar sig på 83 enkäter från bibliotek runt om i landet. Det jag 
redovisar av Kuldas kvantitativa resultat är inte alla siffror, utan de som jag tycker är 
relevanta. Relevant i denna del av uppsatsen är att Kuldas enkät visar att år 2004 hade 

- 75% av de tillfrågade biblioteken tillgång till betaldatabaser på både svenska 
och engelska 

- 24% av de tillfrågade biblioteken endast tillgång till svenskspråkiga betalda-
tabaser och ingen engelskspråkig 

- 1% av de tillfrågade biblioteken ingen tillgång till någon betaldatabas. 
(Kuldautredningens enkät 2004 Egen tolkning av stapeldiagram) 
 
Kulturrådet har i sin omvärldsanalys ”Om kulturen och den nya tekniken” uppmärk-
sammat att det finns drygt 5000 publika datorer för allmänheten på Sveriges1500 folk-
bibliotek. (2004, s.5) Det talar dock inte om hur många av dessa som ger tillgång till 
databaser. 
 
Allt ovanstående visar som jag ser det att alla bibliotek ska och bör arbeta för att ge till-
gång till databaserad information åt alla, oavsett vem eller var man befinner sig. Det 
visar också att tillgången till databaser utvecklats olika snabbt på olika folkbibliotek och 
att det fortfarande finns bibliotek som inte har tillgång till framförallt engelska databa-
ser.  

8.2 Referensarbete i folkbibliotek 
Ett av de få krav jag haft för mina informanter är att de ska arbeta med referensarbete. 
Referensarbete sker vid referensdisken i alla sorters bibliotek och innebär kort sagt att 
förmedla information. Det är i referensarbetets möte med användare som jag anser att 
bibliotekarier har en naturlig plats att agera som förändringsagenter för användare. 
 
En magisteruppsats som undersökt hur svenska folkbibliotekarier ser på referensarbete 
är gjord av Linnea Berg och Lena Knutsson. Författarnas undersökningar visar att be-
greppet referensarbete idag används för att beskriva förmedlingsarbete i informations-
disken och att det betyder mer än att ge användare svar på frågor. En del i referensarbe-
tet är t.ex. att visa vägen till informationskällor på ett sätt som gör att användare inte 
behöver fråga bibliotekarien. (Berg & Knutsson 2003, s.53) 
 
Vad referensarbete är och hur det förändrats för referensbibliotekarien tack vare den 
tekniska utvecklingen beskrivs av Rieh Young See, som vid denna tid är ph d i biblio-
teks- och informationsvetenskap. Författaren anser att termen referensarbete numer in-
nefattar en rad tjänster och aktiviteter som associeras med personlig service till använ-
dare. Detta innebär enligt författaren att välja åt användaren, samarbetsaktiviteter mellan 
bibliotek och andra, bibliografiska instruktioner och att föra in elektroniska produkter. 
(See 1999) 
 
Professor William Katz (2002) har en lista på standardresurser som förekommer i sam-
band med en referenssituation, dvs. vilka informationsresurser bibliotekarier använder 
när de får en fråga i informationsdisken.  
 
Denna lista ser ut så här: 
1. Databaser, särkilt de som ständigt uppdateras. 
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2. Rapporter (skriftliga och andra inkluderande e-mail, kasettband, tv-nyheter.) 
3. Periodika  
4. Indexering 
5. Årliga rapporter från staten 
6. Bibliografier 
7. Encyklopedier 
8. Böcker. 
9. Alla andra tänkbara resurser som t.ex. Bibliotekskatalogen.  
(Katz 2002, s.23, Egen översättning) 
 
Som jag ser det är referensarbete en blandning av allt ovanstående, men i min uppsats är 
jag intresserad av referensbibliotekariers attityder i arbete med förmedling av databasers 
information. Detta då jag, som sagt, anser att det är i referensdisken bibliotekarier arbe-
tar som förändringsagenter. Förändringsagentens referensarbete består av att visa vägen 
till databaser, att svara på användares referensfrågor genom att leta efter information åt 
användare i databaser, vara källkritisk gentemot informationen man fö rmedlar samt att 
vara pedagog i samband med att lära ut databasernas sökteknik. I de svenska folkbiblio-
tek som jag har besökt kallas referensdisken idag oftast för informationsdisken och refe-
rensbibliotekarien för informationsförmedlaren, men det är i princip samma sak. När jag 
skriver om referensarbete, informationsförmedling, biblioteksarbete har det för mig en 
liknande innebörd. Det har också orden förändringsagent, referensbibliotekarie och bib-
liotekarie. Ordvalet i min text beror på ursprungskällans ordval eller grunden för mina 
diskussioner.     

8.2.1 Användning av databaser i referensarbete 
Som Katz ovanstående lista visar finns det flera möjliga resurser att använda för refe-
rensbibliotekarier. En av dessa resurser är databaser. Anna- Karin Svensson och Jessica 
Åkerklint undersökte i sin magisteruppsats hur Internet och andra elektroniska resurser 
som databaser då påverkat användandet av tryckta referensverk. Syftet med deras un-
dersökning var att ge en helhetsbild hur referensarbete på folkbibliotek hade förändrats. 
När deras undersökningar genomförts visade deras resultat bl.a. att Libris och Katalog-
sök samt Google ofta användes av bibliotekarier i samband med elektroniska referens-
tjänster. Bibliografiska databaser som Libris, Bibliotek.se och Burk-sök användes också 
de relativt frekvent. Bland betaldatabaser fann författarna att på deras bibliotek var Ar-
tikelsök, Mediearkiven, EBSCO Masterfile Elite och Nationalencyklopedin mycket om-
tyckta verktyg i referensarbetet. (Svensson & Åkerklint 2004, s.66)  
 
Kuldautredningens enkät har visat att det är vanligare att besvara referensfrågor med 
hjälp av bibliotekets samlade material än med databaser. Förfrågningar efter material i 
betaldatabaser från användare har enligt enkäten skett relativt sällan men fyrtionio pro-
cent av de tillfrågade fick referensfrågor som besvarats med databaser mer än en gång 
per dag. Det var då svenskspråkiga databaser som används mest, medan de engelsksprå-
kiga databaserna använts mer sällan. Enkäten pekar också på att det funnits en stor vari-
ation i hur mycket biblioteken har försökt göra utåtriktad reklam för sina databaser och 
att det är väldigt olika hur mycket användarundervisning bibliotekarier fått i samband 
med sökning i databaser. Samtidigt visar enkäten att flera bibliotek 2004 var beredda att 
satsa mer på databaser och att de flesta ansåg att fler databaser skulle påverka det egna 
bibliotekets referensarbete marginellt eller märkbart. (Kuldautredningens enkät 2004. 
Egen tolkning av stapeldiagram) 
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Via ett huvudbibliotek i Stockholms län fick jag tillgång till färskt kvantitativt material 
som redovisar hur ofta kommunens bibliotekarier faktiskt använt sig av databaser och 
kataloger i sitt referensarbete under en tioveckors period 2005. Detta huvudbibliotek har 
satsat mycket på användarundervisning för bibliotekarier vilket gör att bibliotekarierna i 
kommunens sex bibliotek som fyllt i enkäten bör ha kunskaper i hur de ska använda 
databaserna. Den grundläggande tanken med statistiken var att när biblioteket en dag 
(har inte skett än) utvärderar materialet ska bibliotekarierna få fråga sig varför man inte 
använder databaser mer än man gör. Beror det på databasernas innehåll, att frågor vars 
svar finns i databaser inte ställs, att bibliotekarierna själva inte tycker om att använda 
databaser eller att de behöver ännu mer utbildning för att söka vidare i databaser? Detta 
är alltså en del av grunden för en vidare utvärdering av databaser. Biblioteket menar att 
om man märker att en databas inte används ska bibliotekarierna avgöra om det är dags 
att ta bort databasen eller att göra mer reklam för databasen, eller om det beror på bibli-
otekariernas egen ovilja att använda databaser. I utvärderingen kommer användningen 
av en databas ställas mot en annan databas. Det jag ser på denna statistik är att de eng-
elskspråkiga databaserna i t.ex. EBSCO Host nästan inte används alls, men att databaser 
som Alex, Landguiden, Nationalencyklopedin och Artikelsök används mer. Jag uppfa t-
tar det som att den totala användningen av elektroniska resurser på folkbiblioteken är 
väldigt låg med tanke på att det rör sig om en tioveckorsperiod på relativt många biblio-
tek. (bilaga 3) 
 
Samtliga resultat visar på en, i mina ögon, låg användning av framförallt engelska data-
baser i referensarbete oavsett om databaserna är gratis eller inte. Det visar också att 
svenskspråkiga databaser används mer än engelskspråkiga. Ändå vill de flesta folkbibli-
otek fortsätta satsa på databaser enligt Kuldas enkät.  

8.2.2 Referensarbete i förändring 
Den tekniska utvecklingen gör också att referensarbetet förändras. Fler databaser ger 
nya vägar till information och när databaserna förändras i sökspråk och innehåll krävs 
nya kunskaper i hur man kan hantera dem och i vilket syfte man ska använda dem. 
 
De diskussioner som pågår kring referensdiskens tekniska förändringar berör enligt 
Rieh Young See (1999) oftast huruvida referensdisken verkligen behövs på bibliotek. 
Författaren menar att dessa diskussioner är fel. Istället bör man koncentrera sig på frå-
gor som ser på vad chefer bör göra för att stödja referensdisken i en ständigt förändrad 
miljö, hur bibliotekarier tar emot alla förändringar som ständigt kommer och förändrar 
deras arbete och om nya referensmodeller kan förbättra användares sökningsprocesser. 
(See 1999, s.179f)  
 
Ytterligare personer inom bibliotek och informationsvetenskap som tar upp referensar-
betets förändring tack vare den nya teknologin är Professor Ethel Auster och Donna C 
Chan från Canada (2004). De menar i sin artikel att den nya teknologin inte används 
fullt ut i bibliotek och att bibliotekarier fortfarande hellre använder sig av traditionella 
dokument före elektroniska. Författarna är också av den åsikten att dagens bibliotekari-
ers ursprungliga utbildning inte är tillräcklig för att de ska kunna ta till sig den nya tek-
nologin. Auster och Chan menar att bibliotekarier därför ständigt behöver uppdatera sig 
i takt med teknologiska utvecklingar. Om vidareutbildning inte sker anar författarna att 
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bibliotekarier i framtiden inte kommer att klara av sitt arbete i referensdisken. (Auster & 
Chan 2004) 
 
Professorn och referensbibliotekarien Jeanie Welch diskuterar samman med biblioteka-
rien Melissa Holmberg (2004) kring hur elektroniska tidningar och databaser förändrat 
biblioteksservicen och bibliotekariens roller. Denna diskussion inspelades av Pamela 
Cipowski som sedan skrev ned det som sades. Welch tog i diskussionen upp det faktum 
att många bibliotekarier känner sig bortglömda i samband med den tekniska utveckling-
en som sker på bibliotek och att det uttryckts oro över bibliotekarieprofessionens exi-
stens. Bibliotekariens traditionella arbete i form av sorterande av informationskällor 
består dock, menar författaren, och anser att det endast är platsen för informationen som 
ändrats i och med elektroniken. Dessutom, menar Welch, kan bibliotekarien konsten att 
utvärdera all den information som nås via webben varför ingen inom bibliotek behöver 
vara orolig. Likaså tycker författaren att även om hon förstår den oro som finns över att 
den ämnesinriktade bibliotekarien inte tycks behövas längre så är den oron överdriven. 
Ämnesspecialister tycks behövas ännu mer idag för att hålla reda på allt material som 
finns i ett ämne via elektroniska källor då utbudet är enormt.(Cipkowski et. al 2004, 
s.317ff) 
 
Statistik i Sverige visar att antalet referensfrågor minskar. Från Jämtlands län visar stati-
stik att Östersunds huvudbibliotek 2002 hade 39.031 frågor i referensdisken men att de 
2003 hade sjunkit till 34.703. (Biblioteket i siffror) Detta kan enligt min uppfattning 
kanske påverka bibliotekariers attityder gentemot databaser. Exempelvis kanske biblio-
tekarier tror att databaser inte används för att de inte får frågor som kan besvaras av 
databaser, fast det i själva verket kanske är när användare inte hittar svaret i en databas 
eller på nätet som de går till en bibliotekarie. Samtidigt ser jag att det betyder att många 
bibliotekarier lyckas med den delen av referensarbetet som innebär att visa användare 
vägen till källorna utan hjälp av en bibliotekarie. 
 
Att referensarbete förändras tack vare den teknologiska utvecklingen är klart och tyd-
ligt. Referensbibliotekarierna får inte bara nya källor i form av t.ex. databaser att använ-
da i sitt informationsarbete, de får ny kunskap genom att de vet att de existerar och de 
behöver ännu mer kunskap för att kunna hantera dem. Referensarbetet förändras också i 
och med att det blir färre frågor och mer att visa användare vägen till informationen för 
referensbibliotekarien utan någon användarkontakt. Ovanstående artiklar visar dock att 
det inte är helt självklart att bibliotekarier verkligen får all den nya kunskap som behövs 
för att hantera och visa vägen till alla nyheter. 

8.2.3 Att förändra genom vägledning  
En stor förändring som skett för referensbibliotekarie rna tack vare den tekniska utveck-
lingen är alltså att de, som en förändringsagent, nu har en pedagogisk och vägledande 
roll i samband med användares möte med bibliotek och deras informationsresurser. En 
person som skriver om hur viktigt det är för biblioteken och deras bibliotekarier att visa 
vägen till databaser är dåvarande bibliotekschef Jean Evans (2004). Evans menar att om 
folkbiblioteken vill få användare medvetna om databaser måste de först få bibliotekari-
erna medvetna om dem så att dessa sedan kan visa användarna vägen till databaser. Re-
klam behövs för att synliggöra nya databasers nytta för bibliotekarier. Enligt författaren 
är det i dagens bibliotek också svårt för bibliotekarier att komma ihåg vilka vägar de ska 
välja för att finna information. Databaser som finns tillgängliga på folkbibliotek behö-
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ver därför bli mer överskådliga och sorteras i en överskådlig ordning som talar om dess 
innehåll. Görs denna sortering och reklam kommer både bibliotekarier och användare 
att bli mer medvetna och ha kunskap om vilka databaser som ska användas när. Det 
kommer i sin tur att göra att databaser används mer naturligt. (Evans 2004) 
 
Liknande tankar framför Paula Wilson (2004) som också påvisar databasers fördelar. 
Författaren menar att databaser är lätta att använda, att deras funktioner och deras inne-
håll expanderar och att det nu inte finns något egentligt skäl att inte uppskatta databaser. 
Vidare fälls kommentarer om att sökmotorer som Google lockar allt fler och att databa-
ser därför inte används i referensarbete. Genom teknisk utveckling av olika produkter 
har referensservice enligt författaren mer och mer att välja på i sitt arbete att förmedla 
information. Särskilt möjligheten till åtkomst av dokument i fulltext har ökat för den 
som vill ha information i referensdisken. Det gör att bibliotekarier måste ha kontroll 
över de databaser som finns. Wilson menar att om en referensservice ska fungera på ett 
bibliotek måste biblioteket ständigt uppdatera och köpa in material till sin virtuella sam-
ling som t.ex. databaser. Biblioteken måste göra reklam för sina databaser och även göra 
dem lättåtkomliga. Reklamen behövs för att göra användare medvetna om databasers 
existens och innehåll. Den ökade medvetenheten kommer i sin tur att göra att databaser 
används mer än de i dag gör på folkbibliotek. Vidare tror författaren att om databaser, 
på samma sätt som böcker, integreras i bibliotekskataloger som Libris kommer använ-
dare både att upptäcka och att använda dem mer än idag. Detta konstateras då Wilson 
tror att användare alltid kommer att gå först till en bibliotekskatalog och därefter till en 
databas; hennes erfarenhet säger henne att användare tror att katalogen är främsta gen-
vägen till all information som kan nås via bibliotek. (Wilson 2004) 
 
Att göra bibliotekarier och användare mer medvetna talar även bibliotekarien Michael 
Stephens om (2004). Stephens menar att ny teknologi kan ses som material för både 
bibliotekarier och användare då den är tänkt som hjälpmedel för att bibliotekarierna 
skall kunna uppnå bibliotekens mål. Efter som det är svårt att följa med i den tekniska 
utvecklingen anser Stephens att det är viktigt för folkbibliotek att ha en plan för den 
tekniska utrus tningen. En sådan plan kan göra bibliotekarierna medvetna om hur de ska 
använda den nya teknologin till att uppnå bibliotekets mål. I planen ingår att göra en 
användarundersökning för att ta reda på vilka behov bibliotekets användare har för att 
öka medvetenheten om vem folkbiblioteken handlar in den nya teknologin för.  
(Stephens 2004) 
 
Inte bara jag tycks ha haft svårt att se databasernas existens i folkbibliotek. Ovanstående 
artiklar visar att det finns flera som tror att bättre marknadsföring och ett synliggörande 
av databaser kommer att öka det nu låga användandet av dem eftersom användare idag 
inte vet att databaser finns. För att ha möjlighet att följa med i den tekniska utveckling-
en behövs ett ökat medvetande för alla om de tekniska resurser som finns tillgängliga. 
Utan en större medvetenhet om vad ny teknik som databaser är bra för och var de finns 
är det risk för att databaser att glöms bort och inte används på folkbibliotek i framtiden. 
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8.3 Forskning/litteratur i samband med attityder och förnyelser 
Det finns tidigare forskning och litteratur från Norden som tar upp bibliotekariers attity-
der och/eller accepterande gentemot nya informationsresurser som databaser. Utbild-
ningsdepartementet visar observationer som säger att under databasernas begynnelse på 
folkbibliotek ändrade sig bibliotekspersonalens attityder från avvaktande och misstänk-
sam till öppen och positiv. (Ds U 1983:12, s.3) 
 
En undersökning som kommer från Sverige (2004) har jag redan nämnt. Den är gjord av 
KULDA. Kuldas frågor i denna rapport var inte särskilt djupgående, eftersom man an-
vände sig av en enkät. Det gör att förklaringar och en helhetsbild av informanten saknas. 
Resultaten av Kuldas rapport visar att attityden bland folkbibliotekarier gentemot webb-
baserade tjänster (som elektroniska fulltextdatabaser) är mest positiv. Samtidigt finns 
det en stor osäkerhet gentemot den egna kapaciteten att hantera dem. Det finns också ett 
behov av hjälp utifrån i samband med inköp av databaser. Bibliotekarierna anser att det 
behövs någon som rekommenderar databaser som är lämpliga för folkbibliotek, som 
kan erbjuda kvalitetssäkra databaser och som kan erbjuda samarbete med andra utbild-
ningar, så att alla typer av bibliotek har ett gemensamt utbud av databaser. Deras under-
sökningar visar att förekomsten av en högskola eller ett universitet på orten påverkar 
efterfrågan på både kurslitteratur och databaser, medan vuxenutbildning i allmänhet 
eller lärcentra inte påverkar efterfrågan. Om ett lärcentrum eller snarlikt är samlokalise-
rat med biblioteket finns en större frekvens av referensfrågor och databassökningar. 
Kuldautredningen visar också att hela 75% har fått undervisning i nättjänster men att det 
fortfarande finns behov av mer kunskap hos bibliotekarier i hanteringen av nättjänster. 
(Kuldautredningens rapport 2004, s.2ff). Kuldautredningen utarbetar för närvarande en 
ny rapport som går ut på att upptäcka och ta bort hinder för användandet av nättjänster 
på folkbibliotek. Den beräknas vara färdig år 2005. 
 
Maria Björklund & Lisa Roos (2004) tar upp bibliotekariers attityder om nya medier i 
sin magisteruppsats. Då databaser mycket väl kan ses som nya media kan deras resultat 
ha relevans för denna uppsats. Deras undersökning grundar sig på  diskurser i svensk 
bibliotekspress och sträcker sig över en tidsperiod på 30 år. I sin analys ser Björklund & 
Roos en osäkerhet hos bibliotekarier avseende mottagandet av nya medier. Denna osä-
kerhet grundar sig på frågor som ”hur, var och varför”. (2004, s.61) Andra uttalanden 
visar enligt uppsatsskribenterna att bibliotekarier ser att nya medier har ett politiskt per-
spektiv och är en del av dagens samhälle. De menar att detta visas dels genom beskriv-
ningar av en överväldigande massmarknad som skapar och sprider nya medier, men 
också genom att bibliotekarierna ser att folkbiblioteket har politiskt ansvar. Att kommu-
nerna har det övergripande ansvaret och borde skjuta till mer pengar, för att biblioteken 
ska kunna tillgodogöra sig utvecklingen av nya medier, nämns också enligt författarna i 
flertalet artiklar. När biblioteken diskuteras som offentlig verksamhet ser Björklund & 
Roos en ambition hos bibliotekarier att vilja följa med i utvecklingen för att locka nya 
användare. Samtidigt har bibliotekarierna attityden att de bör betrakta de nya medierna 
med kritiska ögon. Författarna anser att det i allmänhet finns en acceptans hos bibliote-
karierna gentemot nya medier. Den utveckling som finns i samhället samt en press från 
användare verkar uppmuntra bibliotekarierna till att diskutera nya medier på folkbiblio-
tek. När olika användargrupper som exempelvis barn och pensionärer diskuteras i sam-
band med nya medier förekommer moraliska ståndpunkter, framförallt när det gäller att 
skydda barn. Många tycks ta för givet att de nya medierna påverkar användargrupper på 
olika sätt och diskuterar därför hur denna påverkan går till. Jämförelser av nya och gam-
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la medier pågår ofta, enligt författarna. Likaså förekommer kvalitetsdiskussioner. Vida-
re visar Björklund och Roos att det förekommer diskussioner om hur bibliotekarier bör 
förhålla sig till de nya medierna. Dessa diskussioner innehåller både positiva och nega-
tiva attityder. (Björklund & Roos 2004, s.61ff) 
 
Professor Ragnar Audunson har skrivit artikeln Between Professional Field Norms and 
Environmental Change Impetuses:  A Comparative Study of Change Processes in Pub-
lic Libraries. Med hjälp av intervjuer med 36 bibliotekarier, som är chefer på en mel-
lannivå i olika folkbibliotek från Norge, Sverige och Ungern, tar Audunson sig an frå-
gan om de traditionella normerna för folkbibliotekarier följer med sättet de tar emot 
utmaningar, eller om bibliotekarierna håller på att förlora sin professionella identitet. 
Den huvudsakliga tesen var att externa fält bestämmer riktningen på förändringar inom 
fältet, men att normerna och värderingarna inom fältet gör att det blir ett motstånd mot 
förnyelse. Detta skulle betyda att bibliotekarierna blir ett slags försvarare av sin profes-
sions värderingar och ideal. (Audunson 1999, s.523) 
 
Den empiriska undersökningen Audunson gjort undersöker snarare vad eller vem som 
påverkar mottagandet av en förnyelse än hur en viss förnyelse mottas. Det förvånans-
värda med resultaten är enligt Audunson att hans tes inte tycktes stämma. Bibliotekarier 
tycks ha en öppen attityd mot förändringar och tar mer än gärna emot nya idéer från 
utomstående institutioner. Audunson tycker att detta visar att bibliotekarier inte är fö r-
svarare av gamla ideal och värderingar utan att de ser sig som aktivister som ”gatekee-
pers” och tidiga användare av nya saker. Detta är något som motsäger hans tidigare un-
dersökningar och denna artikel är den första som relaterar dessa nya rön. (Ibid, s.548f) 
Samtidigt ser Audunson att förändringar skapar konflikter hos bibliotekarierna. Särskilt 
i samband med förändringar rörande service och gentemot användare och som ger stora 
förändringar i bibliotekets miljö. Konflikterna är starkast i de bibliotek som har satsat 
mycket på att förändra själva organisationen i biblioteket. (Ibid, s.535f) Audunson me-
nar också att institutionella normer och värderingar har betydelse, även om bibliotekari-
er välkomnar utifrån kommande förändringar, då detta tycks styra accepterandet och 
utvecklingen av det nya. Genom kommunikation kan dessa normer och värderingar an-
vändas för också utomståendes förändringar genom att man ser förnyelsens fördelar. 
(Ibid, s.544f) Artikel är intressant då den visar att det riktiga i att tänka på bibliotekarier 
som förändringsagenter som vill introducera nya saker. Den är också intressant då den 
visar att förändringar för med sig konflikter för bibliotekarierna, även om de är positivt 
inställda till att förnya och att gamla standarder och normer har viss betydelse för mot-
tagandet av en förnyelse.  

8.3.1 Utanför Norden 
Forskning och litteratur som behandlar bibliotekariers attityder och accepterande gent-
emot ny teknik finns också från många olika delar av världen. Från Australien kommer 
den forskning av Professor Kirsty Williamson et al. (2001) i artikeln Electronic data-
bases in public libraries: Issues of organisational adoption som redan nämnts. 
 
Författarna använder Everett Rogers tankar som teori och ser på bibliotekarier som ett 
slags förändringsagenter. De menar att bibliotekarierna genomgår en process, som inne-
bär att de ska hjälpa användare att anpassa sig till ny teknik, som de samtidigt själva 
håller på att lära sig. Williamson et al har också Rogers karaktäristiska attityder som 
grund för sin analys men de har använt Rogers två sista punkter av teorin på ett annor-
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lunda sätt än jag. På näst sista punkten ”Trialability” verkar Williamson et. al. se tids-
perspektivet som det väsentliga och menar, som jag förstår det, att denna attityd kräver 
mycket tid för personen att prova på det nya. Men jag anser att denna tid också gäller 
för att ha förnyelsen på prov och att det påverkar om man vet ifall nånting testas en tid 
eller om nyheten ska vara kvar för alltid. I ”Observability” verkar författarna fästa mest 
vikt vid vad som har observerats och se vad dessa observationer skapat för tankar och 
åsikter. Själv har jag istället fokuserat på att berätta övriga kommentarer från de inblan-
dade men framförallt har jag undrat över om mina informanter har ett behov av att veta 
vad som sker, om de vill veta om databaser används för att kunna försvara att de till-
gängliggörs och används på folkbibliotek. Jag har också undrat hur de vill göra denna 
observation. 
 
För att komma fram till sitt resultat har författarna använt sig av fokusgrupper bestående 
av bibliotekarier. Dessa grupper diskuterade fyra nya databaser som införts på prov i det 
Australienska folkbiblioteket i Victoria. Författarna är av den åsikten att många biblio-
teksanvändare har tillgång till databaser endast via bibliotek. De menar därför att biblio-
tekariers attityder gentemot databaser är av stor vikt, eftersom de är länken till använ-
darnas nyttjande av databaser. Det är av stor vikt hur bibliotekarien själva förstår data-
baser som är online, så att de kan introducera sina användare på korrekt sätt. (William-
son 2001, s.111f) 
 

1. ”Resultat relative advantage” Flera bibliotekarier såg att databaserna gav använ-
dare stora fördelar genom att användarna fick tillgångar till stora mängder in-
formation. Det stod också klart att bibliotekarierna litade på databasernas till-
gång till information och ansåg dess innehåll som tillförlitligt, detta då doku-
menten var väl citerade och bibliotekarierna litade på databasernas auktoriteter. 
Många av bibliotekarierna tyckte att databaserna var en väg bort från Internet, 
som de ansåg vara otillförlitligt. Bl.a. gav databaserna användarna svar på hälso-
frågor, som ofta förekom på biblioteket. Samtidigt fanns en oro över det svåra 
språk, som artiklarna ofta var skrivna på. De befarade att många av deras använ-
dare inte förstod den information de fick tillgång till. De svårigheter som förelåg 
dels i att hitta relevant material och dels i databasernas innehåll medförde att 
somliga bibliotekarier föredrog Internet. De menade att där fanns alltid någon-
ting att finna i samband med frågeställningar. Samtidigt tyckte dessa biblioteka-
rier att databaser som exempelvis Gulliver ändå var bra, eftersom om bara en 
träff kunde finnas visste de att den träffen var tillförlitlig. Det noterades att pro-
blemets ämne var av vikt för sökningar i databaser. Historiska frågor var t.ex. 
svåra att finna svar på i en databas som Gulliver. Ett vanligt klagomål var att da-
tabaserna inte hade mycket material från det egna landet. Samtidigt fanns det de 
som noterade att det fanns möjlighet att skapa sökningar som endast gällde det 
egna landet. Databasen Gulliver ansågs vara den bästa databasen då den gav ar-
tiklar i fulltext.  

 
2. ”Resultat Compatibility” - Det stod klart att fokusgrupperna såg databaser som 

förenligt med bibliotekets miljö, då de blev ett verktyg att finna information åt 
både bibliotekarier och användare. De såg också att de hör ihop med existerande 
mål och tidigare erfarenheter. Det faktum att Internet användes på biblioteket in-
nebar att många användare redan nyttjat databaser. Användningen av databaser 
blev därför en naturlig utveckling i bibliotekariernas ögon. Några var av motsatt 
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åsikt, de tyckte att användare behövde lära sig nyttja databaser för de hade inte 
kunskapen om dem. Att erfarenhet av användning av annat elektroniskt material 
inte betyder att användare förstår att hantera databaser stod klart, då ingen an-
vändare under tiden projektet pågick använde sig av databaser. Det verkade som 
databaser inte tagits väl emot av användarna, eftersom de inte visste hur de skul-
le nyttja dem. 

 
3. ”Resultat Complexity” Komplexitet sågs som den attityd hos bibliotekarierna 

som var den främsta orsaken till att accepterandet av förändringen tog lång tid. 
Bibliotekarierna var osäkra på hur de skulle hantera databaserna i sökprocesser. 
Inte ens de mest erfarna bibliotekarierna använde sig av databaser särkilt ofta. 
Som en bibliotekarie påpekade, behöver personalen träning i databassökning för 
att känna sig säker när de gör sökningar åt användare. Användarundervisning för 
både bibliotekarier och användare ansåg som nödvändig för ett fortsatt nyttjan-
det av databaser. 

 
4. ”Resultat Trialability” Bibliotekarierna menade att tid alltid var en viktig faktor i 

bibliotek för både användare och bibliotekarier. Exempelvis var tillgången till 
databaserna en punkt som ofta diskuterades, då biblioteken inte hade datorer åt 
alla användare.   

 
5. ”Resultat Observability” Eftersom databaserna aldrig användes av användare var 

det svårt att observera databasernas betydelse. Även bibliotekarierna hade svårt 
att nyttja databaserna. En av dem sade att eftersom de alltid är upptagna, glöm-
mer de bort att databaserna finns där.  (Williamson et. al. 2001, s.112ff ) 

 
Professor Kirsty Williamson har tillsammans med Steven Wright, Frada Burstein och 
Don. Schauder också beskrivit detta projekt i artikeln Adoption of online databases in 
public libraries från 2003. Denna artikel överensstämmer i stort med den tidigare. Det 
som skiljer är att här poängterar författarna mer de stora problemen med att få tillgång 
till databaserna. Framförallt tidsperspektivet upplevdes som ett problem. Det tog tid för 
bibliotekarierna att få fram materialet i databaserna och de hade gärna experimenterat 
mer. Ytterligare ett problem var att det behövdes ett lösenord för att få tillträde till data-
baserna, medan Internet låg mer öppet och tillgängligt. Komplexitet var också ett stort 
hinder för användandet av databaser, många bibliotekarier tyckte att de behövde mer 
utbildning och träning i att söka i databaser.(Ibid. 2003) 
 
Jag har redan nämnt Rieh Young Sees (1999) artikel som redovisar dokument som bl.a. 
rör bibliotekariers attityder kring tekniska förändringar i samband med referensdisken. 
Den tar också upp hur dessa förändringar uppfattas av användare samt de diskussioner 
som pågick rörande tekniska förändringar i referensdisken kring 1999. See visar att det 
finns två olika reaktioner från bibliotekarier i samband med tekniska förändringar. Den 
ena är att man ser på tekniska förändringar som något positivt och menar att särkilt elek-
troniska databaser har förbättrat rollen för referensbibliotekarien och gjort referensarbe-
tet både roligare och mer spännande. Samtidigt visas ett citat som säger att bibliotekari-
er idag är stressade, utbrända och har en känsla av att var utom kontroll, ett annat säger 
att teknostress, ”information overload”, ger en rollkonflikt och att bibliotekarier därför 
känner sig otillräckliga och okunniga i vissa frågor gällande den tekniska utvecklingen. 
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Vidare pekar författaren på en artikel som påtalar att referensdisken har fått mer att 
göra. Detta då:  

• användare vill ha mer hjälp med databaser än med tryckta dokument,  
• att bibliotekarier använder mer tid till att utbilda sig själva i att hantera elektro-

niska mjukvaror 
• att manuella problem som att skriva ut utskrifter tar mer tid. (See 1999, s.181) 

 
Ethel Auster och Donna C. Chan är ytterligare författare som jag redan nämnt. De har 
också skrivit en artikel (2003) där de tar upp faktorer som kan påverka hur bibliotekarier 
accepterar förändringar i referensdisken. Artikeln grundar sig på empiriskt material som 
författarna samlat in på folkbibliotek i Ontario i Canada. Resultatet visar att om biblio-
tekarierna vid en referensdisk får ett bra positivt stöd ifrån sin chef gör det dem positivt 
inställda till förändringar, medan hinder i form av personliga arbetssituationer kan göra 
bibliotekarien negativ till förändringar. Som exempel nämner författarna att deltidsarbe-
te kan göra en bibliotekarie negativ till förändringar, då resultaten visar att denne känner 
att personen inte har tid att ta till sig det nya. Likaså visar studien att kunskap om det 
nya är viktigt för att det ska accepteras av bibliotekarien, då okunskap gör han/henne 
negativ till nyheter. (Auster & Chan 2003, s.265)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

9.0 Metod– och teoridiskussion 
I min uppsats ligger fokus på referensbibliotekariers attityder i användandet och till-
gängliggörandet av databaser på och via folkbibliotek. Syftet med detta är att se vilka 
barriärer och rollkonflikter som kan finnas i deras accepterande. För att få fram eget 
empiriskt material har jag valt att använda mig av intervjuer. Peiling Wang (1999, s.62) 
skriver att i kvalitativa användarstudier är det vanligt att använda sig av intervjuer som 
tar reda på individers uppfattning av ett fenomen. De frågeställningar som finns i inter-
vjumallen (bilaga 1) får kanske läsare att tro att dessa följdes strikt i insamlandet av 
empiriska data. Så var inte fallet. Jag hade dem med som stöd och ändrade ofta, då jag 
ville vara flexibel och följa de spår som mina informanter kom in på. Att ha en flexibel 
intervjuteknik är rekommenderat av Pål Repstad, då man inte alltid vet vilka spår en 
kvalitativ intervju kan tänkas ta (1999, s.64ff) I avsnitt 9.2  och dess underrubriker finns 
mer diskussion kring intervjuerna.   
 
Då jag varit intresserad av just tankar och känslor som visar accepterandet av databaser 
har intervjuer känts som den mest naturliga metoden. Andra kvalitativa metoder, som 
exempelvis observationer, skulle ha missat informanternas tankar och åsikter. Samtidigt 
vill jag påpeka att det är min tolkning av informanternas svar som redovisas. Kanske att 
någon annan hade tolkat mitt empiriska material på annat sätt och kanske hade det varit 
en fördel att återge allt som sades ordagrant. Jag tyckte dock inte det var nödvändigt 
eftersom det då hade blivit mycket upprepningar. Dessutom använde jag mig av papper 
och penna vid intervjun och hann inte alltid med varenda litet ord vilket hade gjort en 
sådan exakt redovisning svår. Jag kunde visserligen ha frågat om igen i efterhand, men 
jag ville inte störa mina informanter mer än nödvändigt och återkom endast om det var 
något jag ville utveckla, eller om jagmärkte att något behövde kompletteras. Detta 
kommer att diskuteras mer i 9.2. I kapitlet som följer kommer jag även att diskutera mitt 
urval av informanter. 

9.1 Mitt urval av informanter  
Till min empiri har jag använt mig av sju informanter som bl.a. har som uppgift att be-
svara referensfrågor på folkbibliotek i Stockholms län. Att jag valde detta område beror 
på att det är ett stort område med många bibliotek med olika resurser och olika typer av 
användare, som jag antog har givit bibliotekarierna olika erfarenheter och attityder. Till 
valet av område bidrog också att jag är bosatt i trakten. Att bibliotekarierna hade olika 
arbetsförhållanden ser jag som mycket positivt, eftersom det har gett en bredd bland 
informanterna. De informanterna som jag slutligen intervjuade arbetar på både stora och 
små bibliotek i Stockholms län och har, förutom att besvara referensfrågor, varierade 
arbetsuppgifter och ett varierande utbud av datorer och databaser. 
 
Jag försökte få tag på informanter genom att skicka mail och genom att ringa folkbiblio-
tekens informationsdisk. Totalt tog jag kontakt med ca tjugofem bibliotekarier. Sju av 
dessa gav positiva gensvar, bortfallet blev alltså stort. De som valde att ställa upp på 
intervjun fick jag kontakt med genom att ringa dem, förutom en som jag kontaktat via 
mail. Att det blev ett så stort bortfall kan ha berott på flera olika saker. I brevet lovade 
jag dem anonymitet och skrev att intervjun skulle ta ca 45 minuter. Jag skrev också att 
jag önskade att de arbetade med referensfrågor. Till dem jag kontaktade efter min för-
söksintervju skrev jag att det endast skulle ta ca 35 minuter.  
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De flesta som jag skickade brev till svarade inte på min förfrågan. Tänkbara faktorer 
som kan ha påverkat svarsfrekvensen kan vara att de  tillfrågade inte arbetade med refe-
rensfrågor, eller kanske inte ansåg att de hade tid (de bibliotekarier som tackade nej med 
ett svar använde just tidsbrist som ett skäl). Andra förklaringar till bortfallet kan ha varit 
att formuleringarna i brevet, eller brevets utformning medverkade till att de kontaktade 
bibliotekarierna inte kände sig intresserade av att delta. Det faktum att det gick lättast att 
få kontakt via telefonsamtal kan tyda på flera saker. De kontaktade kan ha tyckt att det 
var svårare att säga nej vid personlig kontakt, de kan ha fått en bättre fö rståelse för vad 
det handlade om vid den direkta kontakten och/eller kan det ha varit något i brevets ut-
formning som gjorde att de inte ville delta. Tänkbart är också att de tillfrågade får 
många mail och att de inte riktigt hinner ta ställning till alla.  
 
Att det blev ett stort bortfall kan givetvis ses som ett problem för undersökningens tro-
värdighet. När jag hade gjort de första intervjuerna kände jag ändå att jag hade fått till-
räckligt mycket material för att kunna genomföra min analys, och jag valde därför att 
endast kontakta ytterligare två informanter, den här gången via telefon, eftersom den 
metoden visat sig framgångsrik. Dessa personer kom också att delta i undersökningen. 
De få problem som fanns, bortsett från bortfallet, bestod mest av att jag behövde åter-
komma för att jag missat att utveckla något svar eller glömt en fråga, men det var lätt 
åtgärdat med hjälp av mail. Två intervjuer flöt inte på lika väl som de övriga. Jag kom-
mer att diskutera mer kring detta i punkterna under 9.2. 
 
Det som är gemensamt för alla intervjuer är att jag utlovade att informanterna fick vara 
så anonyma som möjligt och att jag skrev ner allt med hjälp av papper med penna. 
Bandspelare användes inte. Eftersom anonymitet eftersträvades finns varken plats, kön 
eller namn utsatt utan endast en beskrivning av personen, dennes arbetsplats och arbets-
uppgifter. Beskrivningen passar in på många bibliotek och bibliotekarier i Stockholms 
län men skapar en allmän bild av informanternas arbetssituation och personlighet. 
 
Alla de folkbibliotek som jag besökte ger tillgång till en del databaser även utanför bib-
lioteket. Huvudbiblioteket eller stadsbiblioteket i folkbibliotekens kommun har alltid 
huvudansvaret för vilka databaser som ska tillhandahållas, vilket betyder att utbudet är 
gemensamt för hela kommunen.  

9.1.1 En fiktiv informants kontext, tankar och erfarenheter 
Min empiri börjar med att presentera informanternas kontext samtidigt som den ger en 
första inblick i det som besvarar huvudfrågan: 
 
Hur ter sig referensbibliotekariers attityder gentemot användandet och tillgängliggö-
randet av databaser på och via folkbibliotek? 
 
Min tanke med denna första presentation av informanterna är att ge er läsare en sam-
manhängande helhetsbild av informanterna, deras tankar och deras erfarenheter utan att 
blanda in någon teori. Då jag också vill visa att mina informanter har gemensamma drag 
trots deras olikheter och hur jag går till väga har jag här en presentation av en fiktiv in-
formant. Svaren bygger på en sammanfattning av mina informanter. Min fiktiva infor-
mant är på ett sätt påhittad men eftersom den bygger på mina informanter kan man ändå 
säga att det är en person som existerar. Denna fiktiva informant kallas för informant X 
och har inget kön för att visa hur jag säkrar anonymitet. 
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Informant X är ca 40 år och har en magisterexamen från bibliotekshögskolan i Borås.  
Bibliotek X ligger i ett centrum i en mellanstor central del av Stockholms län och är inte 
litet men inte heller stort. De användare som kommer hit är studenter i alla åldrar, me-
delålders, familjer och många barn. Biblioteket ger med hjälp av huvudbiblioteket an-
vändare möjlighet att nå databaser via OPACdatorer, Internetdatorer och användare kan 
även nå databaser via hemmet om de är uppkopplade på nätet och tar sig till huvudbib-
liotekets hemsida. Arbetsuppgifter för personen ifråga innefattar, förutom allt förekom-
mande i biblioteket, uppsökande verksamhet där samarbetare med närliggande äldreom-
sorg ingår. Dessutom ingår arbete i referensdisken.  
 
Informantens erfarenheter visar att databaser på bibliotek inte används särkilt mycket 
och att om de används så är det svenskspråkiga databaser som efterfrågas. Något större 
behov av fler databaser upplevs därför inte behövas, möjligtvis kanske det skulle vara 
bra med en databas som gav tillgång till svensk medicinsk information. Ekonomi är 
något som oroar och en yttring om att databaser kostar för mycket i förhållande till det 
lilla användandet nämns i flertalet sammanhang. Databasers aktuella utbud och dess 
vetenskaplighet är något som gör informanten övervägande positiv och anser sig kunna 
hantera de flesta databaser även om vidareutbildning som finns inte tagits i bruk.    

9.2 Intervjuerna  
Mina frågor är grundade på Rogers teorier kring en förnyelses karaktäristiska  
attityder. Detta, att skapa frågor för att få svar som ansluter till en teori, kan naturligtvis 
ha styrt de svar jag fick. Kanske försökte också informanterna svara som de trodde att 
jag ville att de skulle svara eller som de trodde att deras chefer ville att de skulle svara, 
trots att jag utlovade anonymitet. 

 9.2.1 Provintervju 
För att se om frågorna skulle fungera gjorde jag en provintervju. Den skedde på en litet 
folkbibliotek i en av Stockholms läns förorter. Här fick jag reda på en del som jag inte  
visste förut., t ex att användarundervisning vid detta bibliotek endast sker på stadsbib-
lioteket och att dessa små bibliotek ofta hade väldigt lite att säga till om vid inköp av 
databaser. Det faktum att provintervjun gav ny information, som inte förutsetts i frågor-
na, gjorde att jag till slut valde att ha frågor av flexibel art, för att kunna tillvarata in-
formation som jag inte i förväg visste att jag skulle kunna få.  Att ha en flexibel inställ-
ning i en intervju är enligt Repstad ett måste för att man ska kunna gå vidare med frågor 
som baserar sig på informanternas svar (1999 s.64ff). Märkte jag att svaren kom in på 
en intressant poäng eller ställningstagande kunde jag med min flexibla inställning ändra 
eller lägga till nästa fråga. Jag märkte också att många av mina frågor flöt in i varandra 
och att de besvarades innan jag frågade, lösningen blev då att hoppa över en fråga som 
redan fått svar eller att låta informanten förtydliga för att undgå upprepningar. Som jag 
uppfattade det verkade även informanten se positivt på att jag formulerade om frågorna 
då det hjälpte informanten att förstå själva frågan och efter denna förståelse tänka ut ett 
svar. I stort sett tog jag beslutet att behålla mina ursprungliga frågor och att lägga till 
några extrafrågor som förtydligade helheten och att vara flexibel. Jag tänkte att om nå-
got behövde utvecklas eller besvaras i efterhand kunde jag ju alltid skicka följdfrågor 
via mail, vilket jag också gjorde i två fall. 
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9.2.2 Intervjuer som metod 
Repstad anser att intervjuer ofta kritiseras för att rikta in sig för mycket på enskilda in-
divider och vara idealistiska. (Repstad 1999, s.62) Då jag varit intresserad av att få fram 
skildringar av just enskilda bibliotekariers attityder kring vad användandet av databaser 
kan göra för biblioteket, bibliotekarien och användaren är det inte negativt med idea-
lism. Det är ju den enskildas tankar jag måste komma åt för att kunna analysera om det 
finns olika attityder när jag sedan jämför mina informanter sinsemellan. Pål Repstad 
menar inte att denna vanliga kritik är något egentligt hinder för att använda sig av inter-
vjuer. Han menar att bara forskaren kommer ihåg att analysera sitt material är intervjuer 
ett bra verktyg för att komma åt människors erfarenheter och insikter kring materiella 
mönster och ramvillkor. (Ibid) Själv har jag dock känt en viss misstänksamhet mot en 
del svar då några informanter var tvetydiga på så sätt att de inte visste varför de tyckte 
som de tyckte redan från början och för att de svarade motsägelsefullt genom att ändra 
sig i intervjun. Särkilt motsägelsefull var informant D som hela tiden började med ”jag 
vet inte” innan denne eftertänksamt gav svaret. Några informanter hade några svårt att 
svara varför de var så positiva till databaser och de allra flesta kunde inte komma på 
någonting negativt med att databaser används och tillgängliggörs på och via folkbiblio-
tek. I alla intervjuer kom det efter en stund fram både positiva och negativa aspekter på 
detta. Jag tror att det var så att informanterna hela tiden ville förbättra sina svar och 
hade dem i bakhuvudet då de fick nya frågor. Man kan diskutera om detta har haft nå-
gon egentlig betydelse för de resultat som kom fram. Man kan se det som att eftertänk-
samhet är bra och att informanterna under intervjun kom att klargöra sina uppfattningar 
också för sig själva. Samtidigt vet jag inte med säkerhet om det var jag, frågorna eller 
andra moment som gjorde svaren dubiösa. Detta kommer att diskuteras mer i nästa del 
och i varje informants kontext står om det hände något speciellt kring eller i intervjun.   

9.2.3 Intervjuernas utformning 
Mina frågor (bilaga1) kan tolkas som väldigt strikta och oflexibla. Men även om jag 
började med att följa dem, ändrades de ofta och följdes inte helt i intervjun utan funge-
rade som ett stöd som jag kunde ta till när någon del inte togs upp av sig själv. Att ha 
frågorna endast som stöd och att vara flexibel överensstämmer med Repstads uppfatt-
ning att kvalitativa intervjuer oftast blir bäst när man inte har allt för styrda frågor. Han 
tycker att man istället skall diskutera kring teman som intervjuaren bestämmer för att 
komma åt helheten och att intervjuaren skall agera som en handledare. (1999 s. 64ff) 
Samma uppfattning har också Karin Widerberg (2002 s.16), som anser att intervjuer 
innebär att forskaren pratar med informanten för att få fram verbala skildringar och att 
den kvalitativa intervjun beskriver hela samanhanget d.v.s. vad som sägs, hur det sägs 
och själva mötet mellan intervjuaren och informanten och att det som kännetecknar den 
kvalitativa intervjun är att man följer upp det som kan förtydliga informantens förståelse 
för frågan och svaret. Beslutet att vara flexibel visade sig vara klokt. Alla mina intervju-
er kändes relativt olika och mer naturliga på det sättet samtidigt som jag kunde komplet-
tera informanternas svar med följdfrågor via mail när det var något jag undrade  
över eller inte fick svar på. Vid två tillfällen återkom jag på det sättet och fick snabba 
svar. 
 
Intervjuerna genomfördes på informanternas initiativ någonstans i biblioteket, ofta på 
deras kontor. Kanske påverkade omgivningen intervjun så att informanterna svarade 
som de trodde att deras chefer skulle vilja att det besvarades, eftersom den ägde rum på 
arbetsplatsen. Jag erbjöd dem att bli intervjuade på annan neutral plats men de föredrog 
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det egna biblioteket. Jag tyckte att det var av vikt att informanterna själva fick bestäm-
ma var de ville vara, för att de skulle känna sig väl till mods. 
 
Vid de två första tillfällen verkade inte intervjuerna flyta på lika bra som i de följande. I 
samband med den första intervjun var informanten i stort behov av att få tänka efter och 
få hjälp med att förstå frågorna. Då var det bra att vara flexibel och lyhörd, förnär in-
formanten väl tänkt och förstått frågorna fick jag svar. Andra intervjun blev nervös för 
mig. Jag kände mig underlägsen informanten som var väldigt skärpt, jag fick skriva med 
blocket i knäet och inte hade möjlighet att se informanten i ögonen medan personen 
pratade för då hade jag kunnat missa något. I just detta andra fall hade jag önskat en 
annan plats för min egen skull men kände ändå att det var bra att informanten kände sig 
hemma. Det kunde också ha varit bättre med en bandspelare då informanten pratade 
väldigt snabbt och det var svårt att hänga med vilket gav oönskade avbrott. Samtliga av 
de följande fem intervjuerna hade ett bra flyt, kanske för att jag nu vant mig vid min roll 
som intervjuare.    

9.3 Att ha en teori som grund 
Att ha en teori som grund skriver Widerberg om och menar att teorier är bra som bak-
grund och att kvalitativa studier inriktar sig på att undersöka nya områden eller att göra 
det på nya sätt. (Ibid, s.35) Bibliotekariers attityder har förvisso undersökts förr på olika 
sätt och i olika sammanhang. I Sverige har jag inte funnit någon som har gjort en kvali-
tativ forskning på bibliotekariers attityder i samband med accepterandet av användandet 
och tillgängliggörandet av databaser. Jag har inte heller sett någon som använt Everett 
Rogers teorier samman med databaser och bibliotekarier. Det gör att även om jag förut-
sätter att teorin stämmer med mina informanter så har jag genomfört en ny studie på ett 
nytt sätt. 
 
Rogers teori kring karaktäristiska attityder och tankar kring förändringsagenter har legat 
som en grund för empirin och som en hjälp i analysen och resultaten. Naturligtvis fanns 
det som sagt hela tiden en risk att jag inte skulle få svar som skulle passa in på Rogers 
attityder, men då min provintervju visat att det gick kände jag att det ändå var rätt att 
förutsätta att de fanns.  Det faktum att jag hittat en teori som tidigare varit okänd för 
mig har gjort att jag försökt tolka Rogers med hjälp av andra forskare och uppsatsskri-
benter. Framförallt Williamsons et. al. (2001), som var min första länk till Rogers, har 
influerat mig mycket. Samtidigt känner jag att jag tolkat de två sistnämnda punkterna 
något annorlunda i förhållande till Williamson. Dels p.g.a. att vi studerar attityder och 
accepterandet av databaser i olika skeden i den tekniska utvecklingen men också för att 
jag tror att vi tolkar det som står i Rogers bok olika.  
 
På näst sista punk ten ”Trialability” verkar Williamson et. al. (2001) se tidsperspektivet 
som det väsentliga och menar som jag förstår det att möjlighet till tid att använda det 
nya är det som denna attityd kräver mycket av. Den aspekten har visserligen jag också, 
men jag tolkar det också som att Rogers menar att man måste ha något nytt en tid och 
på prov för att sedan kunna utvärdera det nya. När utvärderingen sker ser mottagaren 
om det är bra innan denne accepterar förnyelsen. För mig känns det som om Rogers 
skulle ha döpt denna attityd till något som har mer med tid att göra om det bara gällde 
tid att använda förnyelsen.      
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I  ”Observability” verkar Williamson et. al. (2001) lägga mer fokus på vad som har ob-
serverats och se vad dessa observationer skapat för tankar och åsikter. Själv har jag 
istället fokuserat på att berätta lite övriga kommentarer från de inblandade men framför-
allt har jag undrat över om mina informanter har ett behov av att veta vad som sker, om 
de vill veta om databaser används för att kunna försvara att de tillgängliggörs och an-
vänds på folkbibliotek. Jag har också undrat hur de vill göra denna observation då de 
själva inte har möjlighet att övervaka användare som använder databaser i hemmet.  
 
Katarina Björnerbäck (1998) Internet på folkbibliotek - En jämförelse mellan bibliote-
kens och användarnas syn på Internet är exempel på en svensk magisteruppsats inom 
B&I som har influerat mig. Skillnaden med hennes magisteruppsats och min, förutom 
att hon behandlar Internet, är att hon gjort en kvantitativ undersökning med hjälp av en 
enkät. När vi har tolkat Rogers olika tror jag att det beror på att hon riktar sig mot en 
informationskälla som Internet medan databaser betyder flera sorters informationskäl-
lor. Exempelvis har hon kopplat attityden ”complexity” mer till hur användarvänligt 
internet är än till vilken sorts kunskap bibliotekarierna har eller behöver för att klara av 
att hantera Internet. Om jag hade gjort det så skulle jag vara tvungen att vara mer speci-
fik och välja en databas eller kanske jämföra två utvalda databaser.  
 
Det jag vill med denna del är att visa att det finns olika sätt att se på Rogers teorier. För 
läsaren av denna uppsats är det viktigt att veta detta och att hålla sig kritisk till mina 
resultat även om jag själv anser mig gjort på rätt sätt i tolkningen av Rogers teorier.  

9.4 Mitt sätt att använda teorin i analysen 
Efter att ha gjort en sammanfattning av min provinformants kontext, tankar och erfaren-
heter provade jag att sätta informantens svar under Rogers karaktäristiska attityder. Det-
ta gjordes för att besvara underfrågan  
 

- Vad i referensbibliotekariers tankar och känslor kan tolkas som rollkonflikter 
och barriärer för användandet och tillgängliggörandet av databaser på och via 
folkbibliotek? 

 
Jag upptäckte att det som informanten svarade mycket väl passade in under dessa attity-
der. Det gjorde att jag valde att redovisa alla mina informanters svar på detta vis. Då 
detta gav en klar och tydlig bild av vad mina informanter sagt valde jag också att inte 
redovisa informanternas svar ordagrant. Om jag gjort det hade det blivit allt för mycket 
upprepningar för läsare av denna uppsats. Jag redovisade istället intervjun kortfattat 
under informantens kontext på det vis jag beskrivit ovan. För att förtydliga vad jag me-
nade att de olika karaktäristiska attityderna valde jag att inom parantes sätta ytterligare 
frågor under attityderna. Så här blev de:  
 
”Relative advantage” 
Vad är bra/dåligt med tillgängliggörandet och användandet av databaser på och via 
folkbibliotek? 
 
”Compatibility” 
 På vilket sätt menar bibliotekarier att tillgängliggörandet och användandet av databa-
ser hör ihop med bibliotekets mål och hur tänker de kring detta? 
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”Complexity” 
Kan och vill referensbibliotekarier och användare använda sig av databaser? 
 
”Trialability”  
Skulle mer tid till referensbibliotekarier för att pröva databaser öka användandet av 
databaser? 
Ska nya databaser finnas på prov? 
 
”Observability” 
På vilket sätt menar bibliotekarier att tillgängliggörandet och användandet av databa-
ser hör ihop med bibliotekets mål och hur tänker de kring detta? 
Om användningen av databaser ska observeras, hur tycker bibliotekarier att det ska 
ske? 
Vad har bibliotekarier observerat i samband med tillgängliggörandet och användandet 
av databaser i övrigt? 
 
Attityderna fungerar som underrubrik och i o med att jag satt in svaren där under är re-
dovisningen av mina intervjuer också en sorts analys. Denna första analys och redovis-
ning lyfter fram varje enskild informants svar och man kan här jämföra svaren.  
 
Då jag även varit ute efter eventuella åtgärder som behövs, analyserar och diskuterar jag 
mig fram till detta då jag sammanfattar det som kommit fram. Detta görs genom att se 
på vad som är lika mellan informanterna och den litteratur jag har läst. Också här har 
jag Rogers attityder som underrubrik. Denna del besvarar underfrågan: 

 
- Vilka känslor och tankar har referensbibliotekarier kring användandet och till-

gängliggörandet av databaser på och via folkbibliotek enligt Rogers karaktäris-
tiska attityder? 

 
Sedan har jag fortsatt att diskutera kring hela empirin och eventuella åtgärder som kan 
behövas och besvarar då underfrågan:  
 

- Vad behöver ändras för att referensbibliotekarier ska acceptera användandet och 
tillgängliggörandet av databaser på och via folkbibliotek fullt ut? 

 
Då folkbiblioteken ständigt förändras med informationssamhällets utveckling finns se-
dan en diskussion kring resultat och fortsatt forskning.  

9.4.1 En fiktiv redovisning och analys av intervju X 
För att ni läsare ska förstå hur jag redovisar och använder Rogers visar jag här hur 
detta kan gå till. Då denna del är fiktiv kommer jag endast att göra rubrikerna i fetstil. 
Även här kan man säga att den är sann då jag baserar den på en sammanfattning av 
mina informanters svar. 
 
”Relative advantage” 

(Vad är bra/dåligt med tillgängliggörandet och användandet av databaser på och 
via folkbibliotek?) 
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Informant X är positiv till databaser och tycker om deras dagsaktuella och ofta 
vetenskapliga material. Vid förfrågan kan X inte komma på något negativ men visar en 
oro över att de kostar så mycket i förhållande till hur mycket de används. En stor kärlek 
till böcker benämns också. 
 
”Compatibility”  

(På vilket sätt menar bibliotekarier att tillgängliggörandet och användandet av 
databaser hör ihop med bibliotekets mål och hur tänker de kring detta?) 

 
Informant X vet inte riktigt hur det enskilda bibliotekets mål är men tycker att använ-
dande och tillgängliggörande av databaser hör ihop med bibliotekens övergripande mål. 
D.v.s. att ge tillgång till datoriserad information. Därför är det också bra att databaser 
tillgängliggörs via hemmet. 
 
”Complexity”  

(Kan och vill referensbibliotekarier och användare använda sig av databaser?) 
 
Personen anser sig kunna använda de flesta databaser. Användarutbildning har erbjudits 
till bibliotekarierna på biblioteket men X har inte tagit del av dessa. Ibland kan använda-
re mer och då känns det olustigt men det går oftast att lösa. Oftast är det väldigt olika i 
hur mycket användare kan. 
 
”Trialability”  

(Skulle mer tid till referensbibliotekarier för att pröva databaser öka användandet 
av databaser?) 
(Ska nya databaser finnas på prov?) 

 
En upplevelse om att det vore bra om en del betaldatabaser skulle finnas på prov då dess 
kostnad gör att det är onödigt att ge tillgång till något som inte används redovisas. Tid 
upplevs ibland som ett problem när det finns mycket att göra i referensdisken. Tid skul-
le också behövas för att göra egna sökningar så att informant X kunde prova sig fram. 
 
"Observability" 

(Om användningen av databaser ska observeras, hur tycker bibliotekarier att det 
ska ske?) 
(Vad har bibliotekarier observerat i samband med tillgängliggörandet och an-
vändandet av databaser i övrigt?) 
 

Informant X anser att utvärderingar i form av enkäter och elektroniska observeringar 
skulle vara bra. Det behövs utvärderingar för att veta att databaser faktiskt används. Det 
är ingen vits med att ge tillgång till dyra databaser via hemmet eller folkbiblioteket om 
ingen använder dem.  X har observerat att det är mest studenter som vill ha information 
från databaser i samband med skolfrågor. Det gäller då information på svenska, inte 
engelska.  
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10.0 Informanternas kontext, tankar och erfarenheter 
Mina informanter består av 7 bibliotekarier som har det gemensamt att de arbetar i 
Stockholms län på folkbibliotek och att en del av deras arbete består av att stå i informa-
tionsdisken (referensdisken). Informanterna och biblioteken kallas i tur och ordning 
efter alfabetet, från informant /bibliotek A till informant/bibliotek G.  
 
Detta stycke presenterar informanternas kontext. Här får man också en första inblick i 
det som besvarar huvudfrågan: 
 
Hur ter sig referensbibliotekariers attityder gentemot användandet och tillgängliggö-
randet av databaser på och via folkbibliotek? 

10.1 Informant A.  
Första kontakten med denna informant skedde via telefon. Jag ringde helt enkelt till 
biblioteket och frågade bibliotekarien som svarade om han/hon ville bli min informant.  
Att jag talat med informanten före intervjun medförde att jag inte kände någon nervosi-
tet inför intervjuandet, då jag kände att jag fått en första kontakt. Intervjun tog plats i ett 
grupprum på informantens bibliotek och varade ca 25 min. Vid flera tillfällen fick jag 
formulera om mina frågor för att få ett svar, då informanten tycktes bli villrådig. Då var 
det bra att jag gick dit med inställningen att vara flexibel och lyhörd vid intervjun, för 
även om frågorna inte besvarades i sin ursprungliga form fick jag svar på det jag ville 
veta. 
 
Informant A har utbildning och akademisk examen från Borås bibliotekshögskola på 
70-talet och tillhör den äldre generationen bibliotekarier som snart ska gå i pension. 
Informantens uppgifter i biblioteket, förutom att arbeta i referensdisken, har i huvudsak 
att göra med uppsök på vård och äldreomsorg. Folkbiblioteket ligger i närheten av ett 
villasamhälle och höghusområden i Stockholms län. Utanför finns också en knutpunkt 
för kommunikationer, vilket gör att det är fler än de närboende som använder sig av 
biblioteket. De flesta användare som går till detta bibliotek är enligt informanten högut-
bildade. Dessutom får folkbiblioteket många besök av barn och skolklasser.     
 
Användare får tillgång till databaser med ett lånekort genom dels en dator som är upp-
kopplad till OPAC, och dels genom tre datorer som är uppkopplade till Internet. En öns-
kan om fler databaser på folkbibliotek nämns med en svårighet att specificera vilket 
innehåll dessa skulle ha. Informanten upplever dock att medicinska databaser som Med-
line skulle behövas för att ge tillgång till information åt framförallt de äldreboenden och 
sjukhem som informanten besöker. Särskilt bra vore det om en sådan databas fanns på 
svenska, då den äldre generationen inte alltid behärskar det engelska språket. Databaser 
som ger tillgång till dagsnyheter är också bra, men det finns redan. Informanten upple-
ver att inte särkilt många referensfrågor besvaras med hjälp av databaser med fulltext, 
om man bortser från Libris och databaser, som ger tillgång till fonder och stipendier. 
Det händer att informanten använder Artikelsök. Enligt informanten vet användare of-
tast vad de söker, när de kommer till biblioteket, eftersom de själva har sökt i hemmet. 
Den stora fördelen med databaser är att man kan nå dem överallt, och det är därför som 
fler databaser behövs, menar informanten.   
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10.2 Informant B. 
Första kontakttagandet skedde här via telefon på samma sätt som med informant A och 
fortsatte sedan via mail på informantens begäran. Informant B tillhör den yngre genera-
tionen bibliotekarier (i 25- årsåldern) och har tagit magisterexamen rätt nyligen från 
bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet i Lund. Intervjun varade ca 30 min 
och tog plats på informantens kontor. Jag själv blev nervös under denna intervju och 
glömde bort två frågor, som jag fick skicka i efterhand via mail. Skälet till min nervosi-
tet var att det blev svårt att skriva och samtidigt lyssna och föra en bra konversation, då 
informanten var både snabbtänkt och kunnig. Jag försökte dock att vara flexibel och 
lyhörd.  
 
Informant B:s folkbibliotek är ett huvudbibliotek i en av Stockholms förorter och ligger 
i anslutning till förortens centrum. Förorten är fortfarande ung och håller på att byggas 
upp och har delar som är invandrartäta. Personens arbetsuppgifter är att arbeta som ung-
domsbibliotekarie, med vad informanten kallar ”unga vuxna”. Ett visst IT- ansvar för 
bl.a. barn-OPAC. Finns också samman med ”Fråga bibliotekarien” på nätet samt i in-
formationsdisken. Biblioteket har enligt informanten en väldigt heterogen grupp använ-
dare i alla åldrar med många olika nationaliteter. B bedömer att medelåldern på biblio-
teket var ca 20-40 år, men både yngre och äldre användare finns. Alla bibliotek i kom-
munen har samma tillgång till databaser genom kommunens hemsida, där folkbibliote-
ken också presenteras. Ca 5 av 15 databaser kan nås från hemmet, resten via folkbiblio-
teket. Det är biblioteket som köper in databaser och det har många datorer som är kopp-
lade till Internet samt OPAC. En uppskattning om att använda databaser med fulltext på 
sin höjd en gång i veckan i sitt bibliotek yttras. Samtidigt poängteras att detta är annor-
lunda när informanten arbetar på nätet i ”Fråga bibliotekarien” då det bästa sättet att 
besvara referens frågor oftast är att skicka information i fulltext från databaser. En åsikt 
att bibliotek i allmänhet borde lära sig att skylta bättre om de databaser som finns 
nämns, då B menar att lika gärna som man skyltar för en ny bok, ska man skylta för en 
ny databas. Erfarenheten säger att detta tyvärr är något som glöms bort i dagens läge. En 
önskan om att använda databaser mer i sitt arbete yttras och en stor medvetenhet kring 
databasers nytta och kunnighet i att använda dem utstrålas. 

10.3 Informant C 
Informant C tog jag först kontakt med via mail och sen via telefon, intervjun tog plats 
på informantens bibliotek i personalens kök. Intervjun flöt på bra och alla frågor behöv-
de inte ställas då svar kom av sig själva, den tog ca 30 min. C är ca 40 år och har en 
examen från Bibliotekshögskolan 1987 och valde att inrikta sin utbildning gentemot 
folkbibliotek framför att inrikta den mot information, då informanten redan från början 
ville arbeta på just folkbibliotek. På folkbibliotek C finns inga assistenter, vilket gör att 
samtliga fyra bibliotekarier utför allt förekommande arbete, men att alla har vissa in-
riktningar. Informantens inriktning är främst att ta hand om elever på högstadiet och 
uppåt.  
 
Folkbiblioteket är beläget i en liten kommundel i en av Stockholms förorter. Vägg i 
vägg med biblioteket finns ett högstadium och ett centrum. Det finns också många stu-
dentbostäder, en högskola och ett sjukhus i närheten. Bibliotekets användare är ofta stu-
denter på SFI, komvux eller högskola. Även klasser från främst högstadiet kommer till 
biblioteket.  Många barn kommer också hit utan något vuxet sällskap, då det är vanligt 
att små syskon tar hand om varandra i området. Ofta har användarna många olika språk 
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då området är invandrartätt. Därutöver kommer också vad informanten kallar ”vanliga 
användare av folkbibliotek i Sverige” d.v.s (enligt informanten) ”medelålders svens-
son”. En egentligen beskrivning av användarna är egentligen svår att ge, eftersom det 
kommer väldigt många olika användare menar informant C. 
 
Personalen i folkbibliotek C har alla egen tillgång till databaser bakom disken. För an-
vändare finns för tillfället en dator med tillgång till Internet och en dator med OPAC.  
Användarna får disponera Internetdatorn en halvtimma åt gången. Biblioteket kommer 
att få tillgång till ytterligare en Internetdator inom en snar framtid. Huvudansvaret ligger 
hos huvudbiblioteket som har en IT-ansvarig, men även mindre bibliotek som detta är 
med och betalar för databaserna.   
 
Informant C upplever att de databaser som används mest är sådana som ger tillgång till 
artiklar i dagspressen och nämner Mediearkivet och Presstext som några av de mest 
användbara databaserna på folkbibliotek. Dessa databaser använder informanten både i 
arbetet och för privat bruk och de nyttjas också av användare. Personen ifråga menar 
dock att databaser används väldigt sällan i referensarbetet och anser inte att det finns ett 
behov av fler databaser på biblioteket eller för bibliotekets användare. Samtidigt säger 
sig informanten sakna kunskaper om vilka slags databaser som finns och i att använda 
dem och menar att det är mycket möjligt att en del nya databaser kan vara användbara. 
En observation om att studenter är de som vill ha informationen från databaser har 
gjorts och en önskan om att skolbiblioteken själva tar hand om dessa användare ut-
trycks. 

10.4 Informant D 
Min första kontakt med informant D skedde via mail. Intervjun tog plats på informan-
tens kontor och gick mycket bra, varken jag eller informanten verkade nervösa, inter-
vjun tog ca 35 min. Det kan dock påpekas att vid flera tillfällen gav informanten ett svar 
på mina frågor trots att denne började med ett ”jag vet inte”. Det tolkar jag som att sva-
ren tänktes ut under tiden. Informanten är ca 50 år och innehar två utbildningar, en bib-
liotekarieutbildning från bibliotekshögskolan i Borås och en förskollärarutbildning. 
Folkbibliotek D genomgår just nu en omorganisation och personen ingår nu i ett team 
som tar hand om faktafrågor i samband med olika ämnesområden och har också ett an-
svar för vuxnas lärande med bl.a. SFI och har många visningar av biblioteket. Vid be-
hov hjälps det till på barnavdelningen, eftersom informanten tidigare arbetat där och har 
kunskap om vad som händer på barnavdelningen. Dessutom ingår jour på ”Fråga Bib-
liotekarien” (en nättjänst) och arbete vid referensdisken med referensfrågor.  
 
Detta folkbibliotek är stort och centralt med många kommunikationer och arbetsplatser i 
närheten och är placerat i en av Stockholms läns städer och är ett stadsbibliotek som 
ligger i en relativt stor galleria. Till biblioteket kommer alla slags användare. En stor 
grupp är studenter från alla slags utbildningar, vilket uppfattas ligga i tiden. Samtidigt 
kommer många olika yrkesgrupper till biblioteket tack vare bibliotekets centrala läge. 
Det är biblioteket som köper in databaser och ger tillgång till dessa genom flertalet dato-
rer via Internet och OPAC. Användare kan också få tillgång till fyra databaser hemifrån.  
En uppfattning förs fram om att skälet till att det inte finns fler databaser via hemmet till 
stor del beror på säkerhet och att säkerhetstillbehör som exempelvis brandväggar mot 
virus behövs. Andra skäl är ekonomi och användares behov. 
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Informant D anser att den största svårigheten med databaser är att få användare att nyttja 
dem. Eftersom databaser inte efterfrågas särskilt ofta av användare, arbetar informanten 
aktivt tillsammans med kollegor för att visa vägen till databaserna i samband med mötet 
med användare och med skyltning av databaser. De största hindren för användare är dels 
okunskap om vad en databas faktiskt är och innehåller och dels det engelska språket 
som ofta krävs för att manövrera databaserna. ”Det spelar ingen roll hur duktiga vi blir 
på det engelska språket i Sverige”, menar informanten, ”folk drar sig ändå för att an-
vända det”. Eftersom användare redan idag har svårt att hitta till databaser, anser infor-
mant D att det inte finns något större behov av fler databaser på bibliotek. Samtidigt vet 
informanten att det ibland kommer förfrågningar efter databaser, men för att biblioteket 
ska köpa in fler databaser måste den nya databasen innehålla information som kan vara 
användbar för en bredare publik. Som exempel berättas om en användare som ville ha 
tillgång till en databas som ger jägarexamen. Det behovet var omöjligt för biblioteket att 
tillfredställa, då allt för få användare skulle använda sig av denna databas. Skulle det 
finnas fler databaser med svenska som sökspråk skulle det vara en fördel. Sådana finns 
det behov av enligt D, som sällan använder databaser i sitt referensarbete, men arbetar 
mycket med att visa att de finns. De databaser som informanten vanligtvis visas vägen 
till är främst Presstext och Mediearkivet. I samband med arbetet för ”Fråga Biblioteka-
rien” på nätet är det annorlunda. Där användes huvudsakligen databaser och då besvaras 
frågor som rör ”allt mellan himmel och jord” exempelvis rörande ett visst land eller vad 
kvicksilver är, med hjälp av databaser.  

10.5 Informant E 
Den första kontakten med Informant E var via telefonen.  Personen är ca 30 år , har tagit 
magisterexamen på bibliotekshögskolan i Borås och är IT-ansvarig samt barnbiblioteka-
rie i grunden. Förutom det ingår också allt förekommande arbete i bibliotek, exempelvis 
att stå i referensdisken. Själva intervjun ägde på informantens initiativ plats på infor-
mantens bibliotek vid en avskild plats bland bokhyllorna innan biblioteket öppnade. 
Intervjun hade ett bra jämnt tempo rakt igenom.  
 
Bibliotek E är ett litet bibliotek i en kommundel och beskrivs av informanten som ett 
familjebibliotek med många barn och många äldre personer. Det finns också några stu-
denter som kommer hit, främst medicinstuderande. Det finns både datorer kopplade till 
OPAC och datorer uppkopplade till nätet på biblioteket. Fem databaser går att nå via 
hemmet, resten går att nå via biblioteket och bibliotekets hemsida. Personalen har till-
gång till fler datorer som har tillgång till databaser. Bibliotekets huvudbibliotek köper in 
databaserna och bestämmer över utvecklingen. 
 
Det verkar enligt personen inte finnas något större behov av databaser hos användare på 
biblioteket, eftersom de sällan efterfrågas. Den enda databas informanten kan komma på 
är Signal som ska ge tillgång till artiklar med medicinsk information på svenska och då 
inte bara om medic inerna, utan också annat rörande sjukdomar. För att få användare att 
använda databaserna mer arbetar personen ifråga och kollegor med att visa vägen till 
databaserna genom att bl.a. skylta om dem och andra nättjänster i de hyllor som finns. 
De sätter också upp affischer som ges ut av Kulda tre gånger om året för att skylta om 
”månadens databas”. (det uppfattas som rätt löjligt, då man inte kan kalla nånting för 
”månadens databas” om affischen ska sitta upp i tre- fyra månader). Bibliotekets peda-
gogiska roll poängteras och en mening att det är bibliotekets uppgift att visa hur databa-
ser fungerar för dem som inte känner till hur man hanterar dem yttras. En observation 
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om att de databaser som användes mest är Presstext och Mediearkivet nämns, men det 
markeras att detta sker väldigt sällan, kanske någon gång i månaden. En yttring kring att 
om fler använde sig av folkbibliotekens databaser skulle det inte vara en ekonomisk 
fråga för folkbiblioteken, om man tänker på all information man kan få i utbyte nämns. 
Informant E påpekar också att ofta kan man få tillgång till samma artiklar via Google 
som via Presstext och Mediearkivet och att de då är gratis för biblioteket.  

10.6 Informant F 
Den första kontakten med Informant F togs via telefon och fortsatte sedan via mail. In-
tervjun tog ca 25 minuter och tog plats på informantens kontor. Informant F är ca 40 år 
och har som distansstudent tagit magisterexamen vid Bibliotekshögskolan i Borås i år 
samt har vikarierat som bibliotekarie med olika uppgifter på samma bibliotek i ca fyra 
år. F är vikarierande socialbibliotekarie vilket innebär att i arbetsuppgifterna ingår upp-
sök av olika verksamheter som äldrevård och handikappade med ”Boken kommer”. 
Förutom detta ingår vikariat för andra bibliotekarier och i detta ingår att hjälpa till med 
inköp och fackliga frågor. Dessutom ingår en tjänst i referensdisken där informanten tar 
emot referensfrågor. Intervjun hade ett bra flyt och var mycket naturlig på så sätt att 
frågorna ofta byggde på en blandning av mina egna frågor och informantens egna svar. 
 
Informant F:s bibliotek är ett av Stockholms läns stadsbibliotek och det innebär enligt 
informanten att de har alla sorters användare. En stor mängd studenter kommer hit trots 
att området har bra skolbibliotek. Studenterna är oftast högskolestuderande och kom-
vuxelever, men även gymnasieelever och elever från friskolor. Enligt informantens erfa-
renhet är det också mest studerande från högskolor, komvux och i viss mån gymnasiet 
som använder databaser.  
 
Generellt sett uppfattas att databaser används ca två gånger per 10 frågor i samband med 
referensarbete vilket F anser är ganska sällan. Databaser används i referensarbete främst 
i samband med dagsaktuella ämnen och då främst svenskspråkiga databaser. Engelsk-
språkiga databaser används mycket sällan, men det händer att högskolestudenter efter-
frågar material från t.ex. EBSCO. Något behov av fler databaser hos bibliotekets använ-
dare har inte uppmärksammats, då de som finns sällan används. Emellertid menar in-
formanten att, eftersom det kommer fler och fler studenter allt eftersom utbildningsmöj-
ligheterna blir större, är det bra att erbjuda guidning i databaser för att underlätta arbetet 
i referensdisken. Databasen Alex ses som ett exempel på en mycket bra och nyttig data-
bas när man ska leta efter så väl utländska som svenska författare. En åsikt som säger att 
databaser idag ses som en självklarhet på folkbibliotek och att de är av lika stor vikt 
som någon annan del av folkbibliotekets bestånd nämns. Det positiva med databaser är 
att dess information är behändig och lätt att komma åt, särskilt när det gäller dagsaktu-
ellt material. Samtidigt poängteras vikten av att vara källkritisk till databasernas materi-
al. En åsikt om att referensbibliotekarier måste påtala för användare att materialet i da-
tabaser ofta är vinklat, men att det kan vara en bra ingång i ett ämne och ett komplement 
till andra alternativ. Men detta gäller samtidigt också allt material som bibliotekarier 
förmedlar. Enligt informant F är det biblioteket som bestämmer över inköp till databaser 
och vilka av dessa som går att komma åt både via hemmet och via biblioteket med hjälp 
av lösen, dels på datorer som är uppkopplade till OPAC, dels via Internet. En åsikt om 
att det är en kostnadsfråga om biblioteket skall ge tillgång till alla databaser via hemmet 
yttras samman med att även om det naturligtvis vore bra med fler databaser via hemmet 
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så duger det system som nu finns, d.v.s. att vissa databaser nås via hemmet och andra 
via biblioteket.  

10.7 Informant G  
Informant G tog sin magisterexamen i bibliotek och informationsvetenskap på biblio-
tekshögskolan i Borås 1996 och har också utbildning i litteraturvetenskap. Informantens 
arbetsuppgifter förutom de sedvanliga biblioteksuppgifterna, som att betjäna informa-
tionsdisken, är att vara inköpsansvarig för bibliotekets bestånd. Intervjun tog ca 30 mi-
nuter och hade en annorlunda ton än de övriga då det märktes att informanten tänkt 
mycket på vad som kan göras för att databaser ska användas mer än de gör tack vare 
diskussioner som pågått på huvudbiblioteket. 
 
Informant G:s folkbibliotek är en relativt stor filial och ett innerstadsbibliotek med ett 
stort bestånd. Det ligger mycket centralt med kommunikationer och köpcentrum samt 
ett bekvämt avstånd till både stora och små filialer i staden. Det gör att när personen 
ifråga gör nya bokinköp är det lätt och tacksamt att gallra, eftersom bibliotekarierna då 
alltid kan hänvisa till andra bibliotek när material inte finns. Användarna som kommer 
till bibliotek G är enligt informanten ”väldigt vakna”. De kommer med många egna krav 
och är ofta välutbildade.  
 
Databaserna kan användare få tillgång till via OPAC-datorer och datorer som är upp-
kopplade till Internet. Via stadsbibliotekets hemsida kan också användare få tillgång till 
vissa databaser i hemmet. Tidigare köpte bibliotek G in en del databaser åt biblioteket, 
men numer görs allt centralt, eftersom det är en kostnadsfråga för biblioteken och det är 
billigare att dela på kostnaderna. Just nu pågår tack vare Kuldautredningen stora diskus-
sioner på folkbiblioteken om det faktum att databaser används för lite. Diskussionerna 
har enligt informanten lett fram till att biblioteket nu kommer att satsa mycket på att 
visa vägen till databaser för att användare ska kunna använda dem själva. Exempelvis 
har informanten funderingar på att införskaffa användarundervisningar på nätet i form 
av exempelvis lathundar om hur man söker information.  Personen ifråga menar att så-
dana behövs för exempelvis studenter som kommer till biblioteket för att hitta informa-
tion till skolprojekt och vet att sådana används på andra bibliotek. Erfarenheten säger att 
särskilt många skolungdomar har svårt att veta hur de ska börja leta efter information. 
Informanten menar också att bibliotek G i dagens läge har för få OPAC-datorer, då det 
tar tid att lära sig söka och användare känner sig stressade av att andra kan vänta på sin 
tur att få tillträde till datorerna. Fler Opacdatorer är också nödvändigt om bibliotek G 
ska hålla i användarutbildningar för större grupper. 
 
De som använder databaser mest idag är enligt informant G skolungdomar, som använ-
der sig av Alex för att leta efter information i samband med någon författare, och Län-
der i fickformat för geografiska frågor. Annars används mest Artikelsök av personer 
som vill ha tag på dagsaktuellt material. Engelska databaser används väldigt sällan men 
om det händer är det enligt informant G oftast någon skolungdom som fått i uppgift att 
leta efter information på engelska. I informationsdisken ställs inte frågor så ofta som 
vore önskvärt. Detta beror förmodligen på två saker, dels att en del användare går in på 
databaser via hemmet, dels att många är omedvetna om databasers existens.  
 
Informant G tycker att biblioteket behöver fler historiska databaser, som inte bara be-
handlar krig. Dessa bör vara enkla att söka i och på svenska. Det upplevs inte som svårt 



 44 

att leta i databaser, men att det är svårt att komma ihåg dem och att bibliotekarier idag 
behöver tid för att själva söka i databaser. Det som är bra med databaser enligt är att de 
alltid är tillgängliga och inte är utlånade. Dessutom ger de plats åt annat bestånd på bib-
liotek. Som exempel berättas om rättsliga databaser som Rättsbanken och att förr var 
man tvungen att ha stora lagböcker för att kunna ge information i rättsfrågor. Dessa nya 
databaser har nu givit rum för annat material som inte finns i databaser som t.ex. skön-
litteratur. Ytterligare saker som uppfattas som bra är att man snabbt kan finna det som 
söks och ofta kan informationen ges i fulltext till användare. Det negativa med databaser 
är enligt informant G att det kostar mycket att ha datorer som ger tillgång till dem, att 
databaserna också kostar samt att de är svåra att komma ihåg. Ibland, som i Länder i 
fickformat verkar det dock som om databaser innehåller mindre information än boken, 
menar informanten, som anser att informationen i databaser skall användas som ett 
komplement till böcker.  
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11.0 Redovisning och analys av Intervjuer 
Denna del är tänkt att besvara underfrågan som lyder: 
 

- Vilka känslor och tankar har referensbibliotekarier kring användandet och till-
gängliggörandet av databaser på och via folkbibliotek enligt Rogers karaktäris-
tiska attityder? 

11.1 ”Relative advantage”   
(Vad är bra/dåligt med tillgängliggörandet och användandet av databaser på och 
via folkbibliotek?) 
 

Informant A är överväldigande positiv gentemot databaser utan att egentligen kunna 
förklara varför. Ju mer desto bättre, säger informanten. Helst skulle denne vilja ha bibli-
oteket öppet dygnet runt så att alla användare kan utnyttja databaser när som helst, men 
menar att det inte går p.g.a. ekonomin. Att ge användare tillgång till databaser i hemmet 
är dock en god väg till detta. Informant A säger sig, alla fö rdelar till trots, för egen del 
föredra mer traditionella medier som böcker 
 
Informant B har en positiv bild av databaser på folkbibliotek, är väl medveten om det 
material som finns i databaser och vad det kan användas till samt talar varmt om dess 
tillförlitlighet, vetenskaplighet och aktualitet.  Personen tycker också att det är viktigt att 
göra så många betaldatabaser som möjligt tillgängliga för användarna och det ska helst 
ske i hemmet via bibliotekets hemsida. Databaser ska också vara tillgängliga på biblio-
teket, så att även de som inte har dator hemma får tillgång till denna information. In-
formant B ser ekonomiska fördelar med databaser då de innehåller mycket information 
men är bekymrad över att de kostar för mycket för att inte användas. Som jag ser det har 
personen ifråga en positiv attityd gentemot databaser, men inte mer positiv än gentemot 
andra media på folkbibliotek och nämner även en kärlek till böcker. 
 
Informant C är positiv till databaser på folkbibliotek och menar att det positiva är att de 
innehåller aktuell och mer fullständig information. Det är som är mest positivt är att 
användare kan få tillgång till dem själva och i hemmet via biblioteket. Men informanten 
upplever samtidigt att studenter från högskolor är de som oftast efterfrågar materia l som 
härstammar från databaser med fulltext. Därför uttrycks också en tanke som säger att 
många gånger känns det som det vore bättre om studenterna vände sig till högskolebib-
lioteken för att få tillgång till databaser, eftersom det är deras uppgift att ge information 
till just studenter. Informant C säger sig föredra böcker framför databaser. 
 
Informant D är positiv till databaser på folkbibliotek, men tycker att de bör användas 
mer än vad de gör för att det ska vara en ekonomisk fördel. Det positiva med databaser 
är att de tillhandahåller aktuell och tillförlitlig information som ofta uppdateras med det 
senaste. Samtidigt ser D problem med databaser i samband med säkerhetsfrågor och 
kostnadsfrågor och tycker att databaser blir en tillgång för användare och bibliotek när 
användare får upp ögonen för dem och använder databaser mer. Men idag känns databa-
ser ibland som en onödig resurs då databaser inte används. Samtidigt tror D på databa-
sers positiva sidor och arbetar hårt för att visa vägen till databaser eftersom denna käns-
la av att databaser är onödig kommer att försvinna när användningen ökar.   
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Informant E är positiv till databaser då det innehåller aktuellt och uppdaterad informa-
tion. Databaser ger också tillgång till information som folkbibliotek aldrig skulle kunna 
förmedla i annat format p.g.a. platsbrist. En positiv anda till att fler och fler databaser 
tillgängliggörs via hemmet så att användare kan nå information dygnet runt uttrycks 
också. E menar att tillgången bör finnas överallt och att bibliotekarier bör arbeta för att 
lära ut databaser för dem som inte förstår dem då bibliotekarier har ett pedagogiskt an-
svar. Ett kluvet intryck i samband med databaser ges dock för samt idigt som personen 
ifråga ser det som bibliotekets uppgift att ge information och att databaser är en bra väg 
till mer information, finns en tveksamhet till om det bör satsas mer pengar på just data-
baser. Informanten ser, att även om det ”ligger i tiden” och även om man som bibliotek 
betraktas som framåtsträvande när man har många databaser, bör biblioteken ta ställning 
till om det finns ett verkligt behov av fler databaser. En bekymmersamhet över att data-
baser inte används uttrycks också p.g.a. bibliotekets dåliga ekonomi samtidigt som det 
uppmärksammas att om databaser bara användes mer än idag, skulle databaser vara en 
ekonomisk fördel för bibliotek. 
 
Informant F är positiv till databaser och ser att de är användbara för framförallt studen-
ter som vill ha tillgång till dagsaktuellt material. Samtidigt ser informanten att databaser 
kan innehålla ett ensidigt material och menar därför att det kan vara av vikt för 
bibliotekarier att ha ett källkritiskt förhållningssätt. I detta ingår att påpeka för 
användarna att innehållet i informationen bara är ett sätt av flera att ge svar på frågan de 
ställer. Informanten menar att det system som idag finns, där några databaser går att 
komma åt via hemmet och några via biblioteket, duger gott för alla.  F nämner att denne 
tycker om böcker väldigt mycket men ser databaser som en naturlig del av ett 
folkbiblioteksbestånd och menar att de är en hjälp för informationsdisken som får 
mindre frågor av studenter som kan hitta sin information i databaser själva. 
 
Informant G är positiv till databaser och ser att framförallt studenter har behov av in-
formationen i dem. Samtidigt anser G att de ska ses som ett komplement för användar-
na, som inte får glömma bort boken, vilken ofta har mer material än databaserna.  Data-
baserna tar också lite plats i förhållande till det övriga beståndet, vilket ses som positivt, 
då det innebär att biblioteket får mer utrymme för annat och tillåter gallring vilket är 
positivt för ekonomin. All information i databaser tar obetydligt utrymme i jämförelse 
med böcker och kan ge tillgång till en enorm mängd information. Informanten anser att 
det behövs både fler datorer och fler databaser för att tillfredställa användares behov, 
men att det är en kostnadsfråga för biblioteket och att biblioteket inte har denna ekono-
mi vilket är en negativ aspekt för användandet av databaser. Vidare är G mycket positiv 
till att tillgängliggöra databaser för användare, då det innebär att användare kan få sitt 
material utan att behöva oroa sig för att det de efterfrågar är utlånat.  

11.2 ”Compatibility”  
(På vilket sätt menar bibliotekarier att tillgängliggörandet och användandet av 
databaser hör ihop med bibliotekets mål och hur tänker de kring detta?) 

 
Informanten A säger att det är huvudbiblioteket som har ansvaret för målen gällande 
den tekniska utvecklingen, liksom för databaser. Det huvudsakliga målet tror informan-
ten är att ge fri tillgänglighet jämt då bibliotekarierna på biblioteket, i mån av tid och 
personaltillgång, dels försöker att visa användarna vägen till databaser och dels att be-
driva användarundervisning. Vid tidsbrist hänvisar de användaren till huvudbiblioteket, 
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som har detta som uppgift. Trots en liten egen erfarenhet ser personen ifråga att man 
genom att göra databaser tillgängliga i hemmet försöker ge användarna tillgång till in-
formation dygnet runt och tycker att bibliotekets mål därmed fullgörs för åtminstone 
dem som har tillgång till Internet. Erfarenheten av att databaser används i referensarbe-
tet är liten, men informanten har noterat att användare ofta kommer till biblioteket väl 
förberedda och ser detta som ett tecken på att databaser används hemifrån. 

 
Informant B menar att tillgängliggörandet och användandet av databaser är väl förenliga 
med bibliotekets mål och ser detta som ett av bibliotekens viktigaste uppdrag. Det faller 
under informationsfrämjande uppdrag och under egna biblioteksplaner beträffande 
lärande och demokrati.  Personen ifråga tar också upp sin tidigare utbildning och egna 
magisteruppsats som fokuserar mycket på databaser och anser sig ha en stor kunskaps-
bank som gör det lätt att söka i databaser. Detta ses som en stor fördel då det innebär 
kunskaper i att kunna visa vägen till databaser som inte finns på bibliotekets hemsida. 
Informant B uttrycker en önskan om att få använda databaser mer i referensarbetet än 
idag. Tyvärr ställs det inte så många referensfrågor som kräver databaser, vilket ses som 
en barriär till att använda databaser i arbetet. 
 
Informant C säger sig inte ha stora kunskaper om huvudbibliotekets mål för databaser 
men menar att det största målet är att göra databaser mer tillgängliga för användaren. 
Personen menar att bara det faktum att användaren nu kan komma åt databaserna själv 
via bibliotekets Internetdator med hjälp av lösen är en stor förändring för användaren. 
För bara någon månad sen var användare tvungen att ta hjälp av en bibliotekarie för att 
skriva in lösen och komma åt Internet och dess databaser. Det gör att bibliotekarierna nu 
kan koncentrera sig mer på ”riktiga” referensfrågor och lånedisken. Användarna kan 
komma åt sin information själva och fråga bibliotekarierna om hjälp, när det verkligen 
behövs. Informant C säger att enligt erfarenhet används databaser ytterst sällan i refe-
rensarbetet.  
 
Informant D säger sig inte ha kunskaper om bibliotekets eller kommunens skrivna mål 
men kollegor arbetar aktivt med kollegor för att visa användare vägen till databaser. 
Personen i fråga har uppfattningen att det viktigaste målet gällande databaser är att få 
användare att nyttja dem. Vidare menar informanten att databaser används mycket säl-
lan och att få användare vet att de finns på folkbibliotek. 
 
Informant E säger sig först inte veta bibliotekens mål, men säger att som han/hon fö r-
stått det satsar bibliotek E en hel del på databaser och på att få användare att använda 
dem. Personen ifråga säger sedan också att tanken är att göra databaserna så fria som 
möjligt för att öka användningen av dem, så att driftkostnaderna inte känns stora i för-
hållande till det egentliga användandet. Detta är också ett övergripande mål för alla 
folkbibliotek. Genom att visa hur biblioteket försöker skylta för vägen till databaserna 
med hjälp av skyltar i hyllor (som visar användarna att här finns mer information att 
hämta,) berättas det om hur man arbetar för att göra användare mer medvetna om data-
basers existens. En känsla av att huvudbiblioteket och andra folkbibliotek satsar pengar 
på databaser bara för att det ligger i tiden att vara ”framåt ” och ”modärnt” att ge till-
gång till många databaser finns som sagt.  Detta ses som negativt och en mening som 
uttrycker att endast om det finns ett behov av fler databaser hos användare så ska man 
satsa mer pengar, yttras. Som jag förstår det, ser informant E att bibliotek satsar på da-
tabaser för att det hör ihop med målet att ge mer information, men är tveksam till detta 
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då dennes erfarenheter säger att databaser inte används så mycket på folkbibliotek. In-
formant E har också en stor kärlek till böcker men säger, ovanstående till trots, att data-
baser nu är en naturlig del av folkbibliotekets bestånd. 
 
Informant F har inte uppfattat att bibliotek F har några särskilda mål gällande den tek-
niska utvecklingen men menar att biblioteket satsar på att utvidga bibliotekets pedago-
giska insatser och utbud genom att ha visningar av databaser på fastställda tider i vad 
informanten kallar riktiga användarundervisningar i större grupper och att göra bibliote-
kets databaser mer synliga än de idag är. Det menar personen ifråga är riktigt då erfa-
renhet visat att det inte finns så stor efterfråga av information i databaser på folkbiblio-
tek. En skyltning av databaser skulle öka användningen. Visningar för exempelvis stu-
denter skulle också underlätta för referensdisken som slipper ha snabbvisningar när det 
finns andra användare på kö. Informant F är visserligen positiv till att tillgängliggöra 
alla databaser via hemmet för bibliotekets användare, men menar att det är en kostnads-
fråga och att det system som idag finns, där några databaser går att komma åt via hem-
met och några via biblioteket, duger gott. Dessutom har informanten uppmärksammat 
att det är väldigt mycket ”pyssel” med databaser och att databaser som inte används ofta 
slutar fungera efter en tid trots att biblioteket betalar för dem 
 
Just nu pågår enligt informanten stora diskussioner kring databaser på stadsbiblioteket. 
Man vill nu att biblioteket skall satsa på att visa att databaser finns med skyltar som 
också talar om dess information. G och kollegor försöker hela tiden arbeta för att an-
vändarna skall hitta till databaserna genom att upplysa om dem. Detta har de gjort också 
tidigare men nu kommer de att satsa ännu mer på olika skyltar om databaser för att ha 
en bättre marknadsföring. Informant G pratar även om att användare har svårt att veta 
hur de ska börja leta information och säger sig fundera på att inskaffa lathundar och 
användarundervisning på nätet. Dessa ska då visa vägen till all information i biblioteket 
och kan fungera som en hjälp för de användare som inte vill använda sig av referensdis-
ken och för bibliotekarier som har många användare på kö. 

11.3 ”Complexity”  
(Kan och vill referensbibliotekarier och användare använda sig av databaser?) 
 

Informant A har inte fått någon användarundervisning i de nya databaser som finns. 
Detta upplever informanten som ett problem. Ibland kan användarna mer än informan-
ten själv, vilket gör att A håller sig till de databaser som känns bekanta. Oftast lyckas de 
bibliotekarier som finns på biblioteket besvara de frågor som kommer med lite samarbe-
te och finurlighet, så det är inget stort problem.  Informanten ser inga negativa aspekter 
med databaser, men har samtidigt svårt att förklara de positiva, något informanten me-
nar beror på den egna bristfälliga erfarenheten av att använda databaser. Det som är 
negativt med databaser är att många äldre har svårt för att söka på engelska. Därför öns-
kar personen ifråga att det fanns databaser med svenska som sökspråk.  
 
Informant B visar inte några som helst tecken på komplexitet gentemot att hantera data-
baser. Informanten har fått en termins utbildning i databassökning via sin utbildning och 
har dessutom både utbildats av biblioteket och utbildat andra i bibliotekets nya databa-
ser för biblioteket räkning och säger sig kunna hantera databaser. Informanten menar att 
det är väldigt olika i hur användare kan databaser och nämner en önskan om att få an-
vända dem mer i referensarbetet och önskar få fler frågor som kräver databassökningar. 



 49 

 
Informant C har vissa svårigheter gällande sökandet i databaser och säger sig vara själv-
lärd användare av databaser. Ingen användarundervisning har mottagits av biblioteket i 
databassökning och C vet inte heller om det finns någon sådan. Detta känns olustigt och 
en stor frustration upplevs i den egna användarundervisningen, särkilt när användare 
kan mer. Informanten upplever också en svårighet att ringa in mer begränsade fråge-
ställningar.   
 
Informant D säger sig kunna databaser och har fått användarundervisning av länsbiblio-
teket och vet att det erbjuds sådan för bibliotekarier lite då och då av länsbiblioteket i 
samband med sökning i databaser.  Personen ifråga säger att oftast är databaser relativt 
lika i sökspråk även om de ser olika ut, vilket gör att informanten känner sig rätt säker i 
det egna användandet. Dessvärre är det svårt att hålla sig informerad om alla nya data-
baser, det finns inte tid att undersöka alla och det har funnits tillfällen då användare 
kunnat mer om en ny databas. Detta upplevs som mycket frustrerande. Dessutom ses det 
engelska språket som en barriär för användarna. Osäkerhet i att använda ett annat språk 
än det egna i databaserna hämmar användare och gör dem osäkra. Därför önskar Infor-
mant D att det fanns databaser på svenska. 
 
Informant E säger sig vara frivilligt självlärd i databaser och menar att det är lättare att 
lära sig genom att få pröva sig fram i databaser på egen hand och har därför tackat nej 
till undervisning som har erbjudits från huvudbiblioteket. Själv har samme person dock 
lärt ut databaser åt sina kollegor på biblioteket, då detta är en del av arbetet som IT-
ansvarig. En yttring om att det är lätt att söka i databaser nämns samtidigt med en me-
ning som visar att det är svårt att hålla reda på alla databaser, att veta i vilken databas 
informationen som efterfrågas finns. Därför föredras stora databaser som EBSCO som 
har tillgång till flera tidningar samtidigt. Informant E tycker att det är bibliotekariens 
uppgift att visa vägen till information i databaser och att biblioteken har en pedagogisk 
roll i att lära ut databaser åt alla de som inte behärskar dem. Informant E säger att det är 
väldigt olika i hur användare kan databaser. 
 
Informant F har, och kommer att få, undervisning i de, enligt informanten, besvärliga 
databaserna som exempelvis Genline för släktforskare. I de flesta fall anser personen 
ifråga att det går lätt att söka i databaser oavsett vilken databas det gäller. I samband 
med referensfrågor är det inte heller svårt att visa nya databaser. Erfarenheten säger att 
användare oftast inte vill ha så mycket användarundervisning utan är mer intresserade 
av att få hjälp med att börja och att det då räcker med att visa enkel sökteknik och var de 
ska söka. Det innebär att, eftersom informant F kan grunderna för hur man hanterar da-
tabaser, är det oväsentligt om användarundervisning i enskilda databaser erhållits.  
 
Informant G säger att det finns användarundervisning för bibliotekarier om databassök-
ning och att denne tagit del av en del av detta. De få gånger som en användare kan mer 
än en bibliotekarie är pinsamma för ens egens skull menar informanten som menar att i 
de fallen behövs mer användarundervisning. Informant G tycker inte att databaser är 
svåra att hantera, men menar att de är svåra att komma ihåg. Bibliotekariers roll som 
vägvisare och instruktörer i informationssökning tycks vara viktiga för informant G, då 
dessa roller kommenteras flertalet gånger men med uttrycket att ”biblioteket tycker” 
eller ”det förekommer diskussioner om”. Informant G har uppmärksammat att en del 
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användare tycks använda databaser via bibliotekets hemsida hemifrån och att andra inte 
vet hur de ska göra för att finna den information de efterfrågar. 

11.4 ”Trialability”  
(Skulle mer tid till bibliotekarier för att pröva databaser öka användandet av da-
tabaser?) 
(Ska nya databaser finnas på prov?) 

 
Informant A anser att det vore bra med en prövotid för en del databaser. Informanten 
påpekar att alla bibliotek inte har samma behov och att alla inte behöver samma typer av 
databaser då det finns olika typer av användare beroende på i vilket område biblioteket 
ligger. Därför bör man vänta och se vilka databaser som används på respektive biblio-
tek; dessutom är det en ekonomisk fråga. Märker man att databasen används bör den få 
vara kvar. Att tidsbrist kan vara ett hinder för att göra ordentliga sökningar, när använ-
dare ställer frågor, är något som nämns flyktigt. Informant A säger också att det faktum 
att användare använder databaser hemifrån gör att bibliotekarier idag ha mer tid över åt 
annat, eftersom användarna oftast vet vad de vill ha hjälp med när de kommer till biblio-
teket. 
 
Informant B tycker att det vore bra med en prövotid för betaldatabaser med tanke på 
bibliotekens ekonomi. Samtidigt påpekar informanten att denna tid bör vara lång och att 
biblioteken bör komma ihåg att göra reklam för databasen, så att användarna vet att da-
tabasen finns. I vissa sammanhang kan tid vara ett problem, t.ex. när personen ifråga 
står i referensdisken och har flera användare som väntar. Samtidigt framhålls stora kun-
skaper om databaser och att dessa kunskaper gör att det är lätt att söka i databaser och 
att det går relativt fort.  
 
Informant C menar att framförallt ur ekonomisk synpunkt vore det bra att ha en prövo-
tid. Tidsbrist är ett hinder för att använda databaser i arbetet och därför väljs hellre 
andra vägar. Erfarenheten säger att en databassökning ofta tar tid. För eget bruk tar sig 
informanten den tiden, när det finns möjlighet och sitter länge och söker information. 
Det uttrycks en kommentar om att det positiva med att databaser tillgängliggörs i hem-
met är att då kan informanterna själva söka efter sin information, ta den tid de behöver 
och vända sig till en bibliotekarie endast om behov av hjälp uppstår. Detta leder då till 
att bibliotekarier får mer tid över till annat. En önskan om mer tid till att prova sig fram 
för att finna svaret även under användarundervisning yttras också. Det är inte alltid möj-
ligt när användaren sitter bredvid och vill ha hjälp på en gång 
 
Informant D säger sig inte veta om det är bra med en prövotid för databaser, men menar 
att det är svårt att få användare att använda databaser och att det tar tid för dem att hitta 
en databas. Samtidigt uttrycks en vetskap om att biblioteket vill vara drivande och aktu-
ellt med sitt utbud, samtidigt som de vill ha ett utbud som faktiskt används. Om en da-
tabas ska bytas ut bör det vara därför att den är inaktuell. Ekonomi bör också styra in-
köp. Vanligtvis används inte databaser i referensarbetet, eftersom det finns begränsat 
med tid och begränsat med frågor utan det är mer en fråga om att visa vägen till databa-
ser. I samband med arbete för ”Fråga bibliotekarien” på nätet använder informant D 
databaser för att besvara referensfrågor mer än i informationsdisken.  
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Informant E tycker det vore bra med en prövotid för databaser, då det kostar mycket för 
biblioteket att ha databaser som inte används. Samtidigt tror personen ifråga att med rätt 
skyltning och information om databaser, skulle databaser förmodligen användas mer 
och när en databas används mycket så blir inte kostnaderna höga i jämförelse med vad 
man får tillbaka av databasen. En tro på utvärdering av databaser nämns och med det en 
mening om att vissa databaser som exempelvis Politiken.se skulle tas bort om man efter 
en tid analyserade användandet av denne databas då den, enligt informantens erfarenhet, 
inte fyller någons behov på ett folkbibliotek. Ett behov av egen tid till att utforska data-
baser nämns också i samband med användarundervisningen.  
 
Informant F menar att det vore bra med en prövotid för databaser, eftersom de annars 
kostar pengar och är till ingens nytta. Tiden är också en avgörande faktor för om en da-
tabas fungerar som ett bra sökverktyg för användare. Många gånger har informanten 
upplevt att en databas havererat när den åter tas i bruk efter att ha varit oanvänd en tid, 
trots korrekt lösen och trots att biblioteket betalar för databasen. Detta har då inneburit 
mycket arbete för den berörda bibliotekarien för att få databasen att fungera igen. 
 
Informant G menar att en prövotid för databaser är bra, då alla inte används. Det behövs 
mer tid för bibliotekarier som utvärderar databaser att göra ordentliga användarunder-
sökningar. Idag finns inte den tiden. Tid behövs också för att bibliotekarier ska kunna 
göra egna sökningar och utforska bibliotekets databaser, enligt informanten som är be-
kymrad över att tiden inte räcker till och verkligen poängterar detta. Något tvetydigt blir 
det samtidigt mer tid för referensbibliotekarien då arbetsmängden blir mindre i och med 
att databaserna kan nås från hemmet och många användare klarar sig själva. En del an-
vändare vet redan vad de vill ha när de kommer med sina frågor och det är en hjälp för 
referensdisken. 

11.5 ”Observability”  
(Om användningen av databaser ska observeras, hur tycker bibliotekarier att det 
ska ske?) 
(Vad har bibliotekarier observerat i samband med tillgängliggörandet och an-
vändandet av databaser i övrigt?) 

 
Informant A menar att det är bra att databaser nås från hemmet men att databaser ändå 
bör utvärderas så att man kan observera användningen. Enkäter för både bibliotekarier 
och användare vore det rätta sättet att utvärdera en databas. Enkla frågor som ”När an-
vänder du en databas?” och ”I vilket syfte använder du den?” bör ställas. Om huvudbib-
lioteket gör detta idag, vet inte informanten, men menar att eftersom det är huvudbiblio-
teket som köper in databaser bör huvudansvaret ligga där. Samtidigt som små bibliotek 
bör få vara med och säga sitt. Personen ifråga har också observerat att databaser innehar 
aktuell information för användare och att många har använt sig av databaser innan de 
kommer till biblioteket. Erfarenheten visar att information i form av dagsaktuella artik-
lar i t.ex. Artikelsök samt i medicinska frågor åt exempelvis äldre i främst svensksprå-
kiga databaser är det som efterfrågas mest. 
 
Informant B tycker att ett bra sätt att utvärdera användningen och behovet av en databas 
är att undersöka hur mycket personalen använder en databas i samband med referensar-
bete och att sedan låta bibliotekarien göra en bedömning om en liten användning beror 
på bibliotekarien eller på att frågor inte ställs. Andra sätt, menar informanten, kan vara 
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att mäta användningen med olika mätverktyg i databasen som kodar varje gång en data-
bas används. Personen ifråga menar också att skyltning av databaser ofta är dålig på 
bibliotek överlag och har uppmärksammat att det finns fler databaser att erbjuda använ-
dare än de som finns tillgängliga via bibliotekets hemsida. En önskan om att databaser 
används mer nämns samman med en observation som visar att idag är det mest databa-
ser med fulltext som används. En uppskattning visar att detta sker kanske en gång i 
veckan i samband med referensfrågor på bibliotek B, men betydligt oftare i ”Fråga Bib-
liotekarien”. De gånger som databaser används har informanten observerat att det oftast 
är fråga om svenska databaser. 
 
Informant C tycker att det är bra om en databas utvärderas framförallt från en ekono-
misk synvinkel även om databaser nås från hemmet. Det bör göras genom att undersöka 
hur ofta bibliotekarier får använda databaserna i referensarbetet och, om det är möjligt, 
med tekniska hjälpmedel som räknar hur ofta en användare använder en databas.  Per-
sonen ifråga tycker att databaser innehar bra aktuell information framförallt för studen-
ter, som också är de som mest efterfrågar material, och anser därför att dessa skolfrågor 
borde lösas på skol- och utbildningsbibliotek, inte av folkbibliotek. Informanten använ-
der databaser mer för eget bruk än i referensarbetet, där det sker mycket sällan och när 
det sker är det fråga om svenska databaser. 
 
Informant D menar att ur ekonomisk synpunkt är det bra om en databas utvärderas. På 
bibliotek D utförs en kundundersökning varje år i samband med all sorts media och D 
tycker det är ett bra sätt att utvärdera databaser.  Databaser används mest i samband med 
”Fråga bibliotekarien” och väldigt sällan i referensdisken på biblioteket för informanten. 
En yttring om att ingen egentlig uppfattning om vem som vill ha information från data-
baser nämns då observationer visar att frågorna varierar kraftigt. En observation är att 
användare helst inte vill använda sig av engelska databaser.  
 
Informant E tycker att det är bra att göra användarundersökningar och statistiska under-
sökningar med elektronisk hjälp av databaser. Det är också bra att göra undersökningar 
av hur ofta databaser används i referensfrågor, för att se vilka databaser som används så 
som folkbibliotek E gjort (Biblioteket har gjort som bilaga 2 men representerar inte käl-
lan). Det är inte svårt för informanten att söka i databaser, men det är svårt att hålla reda 
på alla databaser, att veta i vilken databas som informationen som efterfrågas finns. 
Trots en förkärlek till stora databaser som EBSCO, vilka har tillgång till information ur 
flera tidningar samtidigt, är det oftast svenska databaser, t.ex. Artikelsök, som används i 
arbetet. Samma artiklar kan ofta hittas gratis via Google, varför personen ifråga många 
gånger väljer Google istället. En observation är att även om databaser inte används ofta, 
så utgör databaser som rör släktforskning ett undantag. Datorerna är nästan fullbokade 
för att användare vill släktforska, enligt informant E, som också menar att ju fler som 
använder databaser, desto billigare blir det för biblioteket med tanke på vad man får i 
utbyte av en databas. En observation kring att många användare idag är väldigt mycket 
mer självgående än för några år sen nämns också. Det tyder enligt denne på att många 
når sin information hemifrån via databaser, varför referensdisken får färre fö rfrågningar. 
 
Informant F tycker det vore bra att göra en användarundersökning som rör bara databa-
ser och inte bibliotekets hela bestånd, för att se vad användare tycker. Dessutom menar 
informanten att det vore bra att med elektroniska hjälpmedel se statistiskt på hur ofta en 
databas används. Idag diskuteras databaser på bibliotek F i samband med inköp och när 
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man fått kännedom om en ny databas. Man utgår då från databasens innehåll och jämför 
med vad man tror att användare har behov av. Exempelvis sade man nej till Politiken.se 
då biblioteket ansåg att det inte fanns behov av denna. Personen i fråga ser inga svårig-
heter i att hålla reda på alla databaser och vilka som innehåller vad, eftersom informan-
ten själv använder sig av dem. Det är mest studenter som vill ha tillgång till material 
från databaser och F anser att det är bra att folkbiblioteket har resurser som databaser 
för användargruppen studenter.  
 
Informant G menar att man bör observera svårighetsnivån i databaser när man utvärde-
rar dem och deras innehåll och jämföra denna med kunskapsnivån hos användare på 
biblioteket och med deras informationsbehov. Sedan kan man också titta på statistiken 
över hur ofta en databas används, något som informanten tror görs idag. Referensbiblio-
tekarier på ett bibliotek vet ungefär vilka behov som finns bland bibliotekets användare, 
eftersom de möter dem i situationer då de söker information enligt personen i fråga. 
Därför poängteras att referensbibliotekarier borde kunna observera vilka behov som 
finns hos användare och att inköp bör göras efter de behov som uppmärksammats. Har 
biblioteket många referensfrågor som rör politik så kan biblioteket exempelvis köpa in 
Politiken.se. OPAC-datorer tycks idag vara rätt bortglömda av bibliotekets användare 
och personen ifråga tror detta beror på dålig skyltning och att de finns så få OPAC-
datorer vilket kan leda till att många blir stressade av tanken på att någon kan vänta på 
sin tur. Därför önskar informanten att biblioteket hade råd med fler datorer. Det skulle 
också vara bra för användarutbildning av mindre grupper. Diskussioner kring databaser 
på folkbibliotek har fått informant G att börjat framhäva databasers nytta och arbeta mer 
för att visa vägen till databaser och integrera dem i arbetet under hela vår intervju tas 
dessa diskussioner upp. Info rmanten uttrycker också en önskan om tid till flera sådana 
diskkusioner. 
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12.0 Diskussion  
Resultatens innebörd, empirin - förslag till åtgärder och vidare forskning tas upp till tre 
diskussioner i detta kapitel för att besvara de två sista underfrågorna och se vad mer 
som kan behöva undersökas. 

12.1 Sammanfattande analys- resultatdiskussion 
- Vad i referensbibliotekariers tankar och känslor kan tolkas som rollkonflikter 

och barriärer för användandet och tillgängliggörandet av databaser på och via 
folkbibliotek? 

12.1.1 ”Relative advantage”  
Samtliga mina informanter säger sig vara positiva till användandet av databaser på och 
via folkbibliotek och de flesta tycker det är bra att de går att nå från hemmet. Invänd-
ningar som finns gentemot tillgängligheten är att en tycker att studenter ska använda 
databaser på skolbibliotek och en är orolig för säkerhet. Alla uppskattar det faktum att 
databaser innehåller aktuell information och vill att tillgängligheten skall vara fri för 
användare dygnet runt. Ytterligare fördelar för databaser som finns enligt flera info r-
manter är att de innehåller vetenskapligt material, att de tar liten plats och därmed öpp-
nar för gallring och nya möjligheter för bibliotekets övriga bestånd. Negativa aspekter 
som tas upp gentemot databaser är framförallt att de inte används, att materialet ofta är 
ensidigt, att informationen inte är komplett, att databaser kostar mycket och två säger att 
de föredrar böcker, allt detta negativa ger en rollkonflikt och kan vara en barriär för 
mina informanter. Samtidigt finns ekonomiska fördelar enligt tre av mina informanter, 
som menar att biblioteken får mycket större möjligheter att förmedla stora mängder in-
formation de gånger som databaser används. Ekonomin gör att det finns en tvetydig 
attityd bland några informanter som samtidigt ser ekonomiska fördelar. De ekonomiska 
fördelarna är att biblioteken får mycket mer möjligheter till att förmedla stora mängder 
information som de aldrig skulle ha plats med i tryckt form. Denna ekonomiska fördel 
för biblioteken ses dock som möjlig när databaser används mer än de gör idag eftersom 
man annars betalar för något som inte används. Folkbiblioteks dåliga ekonomi kan ses 
som den största rollkonflikten och en barriär för folkbibliotekarier då kommentarer 
kring ekonomi uppstår i diskussioner som rör varje attityd. Att ekonomin verkligen är 
dålig och ett hinder för fortsatt utveckling har jag visat med bl.a. Kulturrådets om-
världsanalys (2004) i bakgrunden. 
 
För mig var den övervägande positiva attityden väntad då tidigare forskning från bl.a. 
Williamson et.al (2001) huvudsakligen visat på en positiv attityd till databaser. Även 
jag uppskattar databasers aktuella och ofta vetenskapliga information samt att alla kan 
få tillgång till informationen i databaser dygnet runt. Samtidigt väckte denna positiva 
inställning en känsla av misstänksamhet hos mig, eftersom flera av mina informanter 
hade svårt att förklara varför databaser är bra för folkbibliotek, användare och dem själ-
va. När de väl fann svaren, var de dock lika och framhävde databasers vetenskapliga 
och pålitliga information. Kanske berodde deras tvekan på att de blev villrådiga av frå-
gorna eller att de inte tidigare formulerat svaren för sig själva. Mina informanter har 
tillräckligt ”relative advantage”  i samband med databasers innehåll då alla vet dess för-
delar. Däremot har en del informanter för lite ”relative advantage” som förklarar data-
basers ekonomiska fördelar vilket gör att här finns en barriär och en rollkonflikt. Det 
faktum att några av mina informanter hyser en stor kärlek till böcker ger också en roll-
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konflikt och jag tror att en form av ”relative advantage” behövs för att höja databaser till 
en likvärdig informationsresurs. Att en del bibliotekarier har en förkärlek till traditionell 
media och att detta kan vara en barriär mot förnyelse visar också Auster och Chan 
(2004). 

12.1.2 ”Compatibility” 
Oavsett om informanterna är medvetna om bibliotekens mål tycks man vara allmänt 
medveten om att bibliotekarier har en förmedlande informationsroll och att databaser 
innehåller mycket användbar information och att det därför är rätt att tillgängliggöra och 
använda databaser i samband med referensfrågor. Samtidigt tycks flera se på databaser 
som ett komplement till boken. Att det ligger i tiden att erbjuda och visa vägen till data-
baser verkar vara allas åsikter mer eller mindre. En informant är väldigt tveksam till 
detta och tycker att det är en fara i att många bibliotek verkar tänka mer på att vara 
”inne” och följa med tidens utveckling snarare än att se på användares verkliga behov. 
En del informanter betonar vikten av att göra reklam för databaser och att det just nu 
pågår skyltning av databaser i bibliotekets hyllor för att användare ska bli uppmärk-
sammade på databaser och all information som där finns. Bibliotekariers pedagogiska 
roll tas också upp i dessa kommentarer och några menar att bibliotekarier idag har en 
pedagogisk roll i att upplysa användare hur de ska använda databaser. Samtliga info r-
manter har noterat att databaser används väldigt lite i refe rensarbete och flera framhåller 
att de bör användas mer än de gör.  
 
För mig var det förvånande, att flera av mina informanter inte var mer medvetna kring 
bibliotekets mål. De tycktes visserligen veta att de har en viktig roll i att visa vägen till 
databaser och att de har en förmedlande informationsroll som referensbibliotekarie 
d.v.s. en bibliotekaries övergripande mål, men de hade inte kunskap om det egna biblio-
tekets mål. Ovetskapen om bibliotekens mål med databaser är som jag ser det en roll-
konflikt och en barriär för att helt acceptera tillgängliggörandet och användandet av 
databaser på folkbibliotek. Kanske borde dagens folkbibliotek tydliggöra och diskutera 
mål i samband med databaser för både användare och bibliotekarier. Att det är av vikt 
att göra bibliotekarier mer medvetna om varför de gör det de gör menar ju också Evans 
(2004) och Wilson (2004). Många av mina informanter har alltså för lite av den karaktä-
ristiska attityden ”compatibility” vilket gör att här kan finnas en rollkonflikt och barriär. 

12.1.3 ”Complexity”  
Mina informanter har varierande kunskaper i hur man använder databaser. De som kan 
databaser och som själva fått användarutbildningar relativt nyligen är de som är mest 
positiva till att använda databaser i arbetet. De är också de som utstrålar en stor säkerhet 
i hur de ska besvara mina frågor om vad som är positivt respektive negativt med databa-
ser. Oavsett kunskapsnivå är alla positiva till databaser på folkbibliotek och säger att de 
försöker visa vägen till databaser så ofta de kan och kommer ihåg det. Okunskap i eng-
elska språket upplevs som ett hinder för användningen av engelskspråkiga databaser, då 
de flesta frågorna rör svenskt material. En informant tar hjälp av sina kollegor när denne 
inte kan besvara en fråga själv och tillsammans brukar de lösa de problem som uppstår. 
Två informanter upplever att det är väldigt frustrerande att upptäcka att en användare 
kan mer än de själva i databassökning, när de använder en databas de inte är hemma-
stadda i. Två av mina informanter menar att även om databaser ser olika ut och har olika 
innehåll så fungerar de oftast på samma sätt och att de därför kan manövrera nya data-
baser relativt snabbt oavsett användarutbildning. En del tycker att det vore bra med mer 
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användarundervisning för bibliotekarier i samband med nya databaser, andra säger med 
olika ord att det de kan ofta är tillräckligt för att använda nya databaser och att använ-
darundervisning endast behövs i vissa fall. Flera nämner att de upplever att många an-
vändare inte vet hur det ska bära sig åt för att hitta till informationen i databaser och att 
de behöver medvetengöras med hjälp av skyltning och några nämner att användare ock-
så behöver användarundervisning. Också okunskap om hur man använder och lär ut 
databaser kan alltså ses som en barriär och en rollkonflikt för en del bibliotekarier.     
 
Att det var en stor variation i kunskap hos informanterna hur man hanterar en databas, 
var förvånande för mig. Jag trodde att det var en självklarhet att de folkbibliotek som 
satsat på databaser också skulle ha satsat på vidareutbildning för de bibliotekarier vars 
uppgift det är att arbeta i referensdisken. Samtidigt borde artikeln av t.ex.  Williamson 
et. al (2003) och Auster & Chan (2004) förvarnat mig om att mer kunskap behövs hos 
bibliotekarier samman med teknik och databaser då dessa visat detta. Jag vill dock på-
peka att det verkar som att vidareutbildning oftast fanns men att den inte alltid togs i 
anspråk av informanterna. Detta faktum gör att man inte kan lägga hela ansvaret på bib-
liotekens ledning i detta fall. Att engelska språkiga databaser dessutom inte hade någon 
efterfråga var inte förvånande. Att okunskap är en barriär och en rollkonflikt för använ-
dandet känns naturligt för mig, som ofta känt detta själv i andra sammanhang. Resultatet 
av mina intervjuer visar att en del av mina informanter alltså har för mycket av ”comp-
lexity” vilket ger en rollkonflikt och barriär.  

12.1.4 ”Trialability” 
De flesta informanter tycker att det vore bra med en prövotid för databaser på folkbibli-
otek av ekonomiska skäl. De anser att om en databas inte används är det onödigt att ha 
den, särkilt om de kostar. Men påpekanden görs om att det bör få ta lång tid att introdu-
cera databaser och att med rätt skyltning och visning av databaser för användare så bör 
användningen av de databaser som idag finns öka. Det gäller enligt några informanter 
att lära ut och visa nyttan med databaser för användare. Några informanter tycker att det 
tar lång tid att söka i databaser och säger att tid i vissa fall kan vara ett hinder i referens-
arbete. Två informanter anser tvärtemot detta att det går snabbt att hämta information 
från databaser. Flera nämner att det tar tid att sitta vid en databas och lära sig den och en 
säger att mer tid för egna sökningar behövs för att bibliotekarier ska kunna manövrera 
och komma ihåg databaser. Säkerhetsfrågor är något en informant har uppmärksammat, 
och menar att databasers tillgänglighet ofta är en fråga om bibliotekets egens säkerhet i 
samband med att det finns så många virus och hackers och att det är något som måste 
prövas. Samtidigt har några informanter observerat att i och med att användare når data-
baser hemifrån minskar trycket på referensdisken, som får mer tid över då många an-
vändare vet vad de vill ha när de kommer till folkbiblioteket och därför inte behöver 
fråga. 
 
Att de flesta tycktes mena att databaser behöver en prövotid och att databaser ska vara 
kvar om de används och att flera säger att de själva behöver tid att pröva databaser för 
att lära sig dem, finner jag naturligt; det är något som forskningen från Wiliamson et. al 
också visat gäller i Australien. Om en databas inte används är den onödig att ha då den 
kostar pengar. Jag är själv av den tron att man lär genom att pröva sig fram och för det 
behövs tid till att få prova på en ny databas. Det behövs också tid för att se om andra 
accepterar en nyhet för att man själv kan göra det då grupptryck (oavsett om man tycker 
om det eller ej) har en viss betydelse. Skyltning bör också ha en viss påverkan på om 
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databaser används. Att vägleda och förändra med rätt skyltning skriver ju bl.a. 
Evans(2004) om och det gör att jag tror att innan man avvecklar en databas p.g.a. att 
den inte används bör man prova med ny skyltning. Jag tror alltså på två prövotider för 
databaser. Resultaten visar att en del av mina informanter har en barriär och en rollkon-
flikt då de behöver mer  ”trialability” i form av tid till egna sökningar och tycker det 
behövs mer ”trialability” i form av prövotider för enskilda databaser för att de helt ska 
acceptera tillgängliggörandet och användandet av databaser på folkbibliotek.   

12.1.5 ”Observability” 
Mina informanter tycker alla att det vore bra om man med hjälp av observationer avgör 
om en databas ska få vara kvar på folkbibliotek. Att titta på statistik med hjälp av elek-
troniska verktyg är ett sätt enligt alla mina informanter. Andra sätt som föreslås är: 

 
• Att undersöka hur ofta bibliotekarier använder databaser i referensarbetet och i 

vilka sammanhang.   
 
• att personalen måste ifrågasätta sig själva och, se om det låga användandet beror 

på frågorna som ställs eller på att bibliotekarien inte vill eller glömmer bort da-
tabaserna. 

  
• att titta på databasernas nivåer och användarnas kunskap. Finns biblioteket i ett 

område med många högutbildade, kan man satsa på avancerade databaser, an-
nars inte.  

 
• Att göra enkätundersökningar hos användare för att se vilka behov som finns.   

 
Alla informanter har erfarit att databaser används relativt sällan av användare och i refe-
rensarbete. De gånger databaser används är främst i skolfrågor av olika slag av studenter 
enligt flera informanter. Artikelsök är den databas som används mest tillsammans med 
Mediearkivet och Presstext. Andra gånger kan det gälla medicinska frågor. En av mina 
informanter påtalar att även om de flesta databaser används sällan, så är det skillnad i 
samband med släktforskning, då databaser används mycket av släktforskare. En infor-
mant har uppmärksammat att det är väldigt mycket arbete med databaser och att databa-
ser som inte används ofta slutar fungera efter en tid, trots att biblioteket betalar för dem. 
Att en del av den information som kan erhållas via betaldatabaser också kan erhållas 
gratis via Google har observerats av samme informant, som då föredrar att förmedla den 
artikeln via Google p.g.a. ekonomin.   
 
Audunson (1999) visar att det finns ett behov av att diskutera och kommunicera nyheter 
hos bibliotekarier. Diskussioner kring databaser på bibliotek har fått särkilt informant G 
att börjat framhäva databasers nytta och arbeta mer för att visa vägen till databaser och 
integrera dem i arbetet. 
 
Mina resultat visar att referensbibliotekarier också har ett behov av att veta vad som 
sker i samband med användandet för att kunna försvara databasers värde och detta be-
hov har jag inte funnit i någon tidigare forskning. Att mina informanter har ett behov av 
att få veta vad som sker i samband med databaser är inte förvånande för mig trots att jag 
egentligen inte hittat någon bakgrund eller forskning som säger detta annat än min egen 
teori. Genom en rannsakan av mig själv så vill jag veta vad som händer på min arbets-
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plats även när jag inte är där. I och med att Bibliotekarier inte själva kan uppmärksam-
ma all användning av databaser från sin plats vid referensdisken, behövs tillgång till 
utvärderingar som visar att databaser faktiskt används. Då den största negativitet som 
finns gentemot databaser bland mina informanter beror på att bibliotekarierna inte ser 
att databaser används och därför är en ekonomisk belastning är detta förståeligt. Infor-
manterna menar att det är onödigt att ge tillgång till media som inte används, hur bra de 
än är, eftersom de är väl medvetna om folkbiblioteks dåliga ekonomi som dessutom 
baseras på skattepengar. Om de får tillgång till användarundersökningar som visar att 
dessa databaser används via hemmet eller på biblioteket oberoende av bibliotekarien, 
skulle den oro som finns gentemot bibliotekens ekonomi minska. Resultaten visar alltså 
att mina informanter innehar för lite chans till ”observability” idag för att helt acceptera 
tillgängliggörandet och användandet av databaser på folkbibliotek och att detta kan ses 
som en barriär och en rollkonflikt. 

12.2 Diskussion kring empiri och eventuella åtgärder  
Här följer en diskussion kring empirin och svar på underfrågan: 
 

- Vad behöver ändras för att referensbibliotekarier ska acceptera användandet och 
tillgängliggörandet av databaser på och via folkbibliotek fullt ut? 

 
Att förutsätta att bibliotekarier som arbetar med referensfrågor är en slags förändrings-
agenter visade sig, som jag ser det, vara lika korrekt som att förutsätta att de hade käns-
lor och tankar samman med de karaktäristiska attityderna. De känslor och tankar som 
finns hos mina informanter hör väl ihop med Rogers attityder ”relativ advantage”, 
”compatibility”, ”complexity”, ”trialability”och ”observability”.  
 
De informanter jag har intervjuat arbetar alla för att visa vägen till databaser, oavsett om 
de själva är kunniga i databasen som efterfrågas. Deras attityd är övervägande positiv 
till databasers innehåll och att de tillgängliggörs via biblioteket eftersom att folkbiblio-
tek nu finns överallt i samhället. Det visar att de vill att deras användare ska lära sig nya 
saker och att de vill att databaser ska användas på folkbibliotek. Att detta är ett krav från 
huvudbibliotekets chefer och omvärlden är också tydligt av informanternas kommenta-
rer.  
 
Everett Rogers säger att det tar lång tid att acceptera en förnyelse. Som jag ser det har 
referensbibliotekarierna jag intervjuat accepterat att databaser finns och bör finnas som 
informationskälla på folkbibliotek om de används. Databasers nytta ifrågasätts emeller-
tid med ”men” till följd av att de används så lite och att bibliotekarier inte kan se behov 
av databaser hos de flesta användare. Dessa ”men” kan ses som rollkonflikter och barri-
ärer då de är ett hinder för att acceptera alla databaser fullt ut.   
 
Det faktum att alla informanter är väl medvetna om folkbiblioteks dåliga ekonomi gör 
att ifrågasättandet av databaser ökar och här finns den största rollkonflikten då ekonomi 
är det ”men” som upprepas mest. Samtidigt framhävs ekonomiska fördelar för de data-
baser som faktiskt används då de ger tillgång till mycket information utan att ta plats. 
 
Även andra ”men” uttrycks och kan ses som rollkonflikter och barriärer. Bland det som 
nämns finns: bekymmer över säkerhetsfrågor, okunskap kring databaser, okunskap 
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kring engelska språket, att databaser är lätta att glömma bort och en önskan om att få 
veta att databaser faktiskt nyttjas av användare mer än deras erfarenhet säger dem.  
 
Om biblioteken vill att referensbibliotekarier helt ska acceptera databaser som verktyg i 
sitt referensarbete och kunna agera som en professionell förändringsagent visar mina 
analyser och diskussioner av mina resultat att det behövs: 
 

1. mer ”relative advantage” för bibliotekarier i samband med att ekonomi men inte 
i samband med att visa fördelar med databasers innehåll.  

  
2. mer ”compatibility” då det fanns en stor okunskap om enskilda biblioteks mål, 

även om bibliotekarier är medvetna om sin egen roll som informationsförmedla-
re och pedagoger.   

 
3. mindre ”complexity” för en del bibliotekarier, men inte för alla, då en del är vä l-

digt duktiga i att hantera databaser. Mina informanter upplever också att det-
samma gäller för många användare. 

 
4. mer ”trialability” för bibliotekarier avseende tid att undersöka databaser. Jag 

upplever också att det behövs mer ”trialability” i form av en prövotid för enskil-
da databaser. 

 
5. mer ”observability” för att rättfärdiga att en databas finns tillgänglig, då biblio-

tekarier vill veta att det som biblioteket erbjuder sina användare faktiskt an-
vänds. 

 
Detta grundas på min analys som kortfattat kan beskrivas som att det hos en del av mina 
informanter finns för lite av ”relative advantage”, ”compatibility”, ”trialability” ”obser-
vability” och för mycket av ”complexity”. Det är dock värt att påpeka att detta inte gäll-
er alla referensbibliotekarier eller, för den delen, alla mina informanter. 

12.3 Avslutande diskussion/förslag till ny forskning 
I detta avsnitt avser jag att föra en avslutande diskussion och ge förslag till ny forsk-
ning.  
 
Folkbiblioteks dåliga ekonomi tycks oroa alla informanter som väger olika medier mot 
varandra. En del databaser är dyra att hålla i drift, men som en av mina informanter 
sade, om fler använde databaserna så skulle det vara en småsumma med tanke på all 
information som kan nås. Om biblioteken lyckas nå ut till referensbibliotekarierna och 
visa databasers ekonomiska fördelar så skulle de använda databaser mer och förändra 
det låga användandet genom att visa användarna vägen till databaser. En del av refe-
rensarbetet innebär också att visa vägen till databaser så att användare inte behöver frå-
ga i referensdisken utan kan söka information själva. Just nu pågår det en uppdatering 
av skyltningen i biblioteken som ska visa vägen till databaser. Det är meningen att den-
na skyltning ska förändra folkbibliotek och göra att databaser används mer. Det vore 
mycket intressant att studera om detta försök till förändring har någon effekt. Kommer 
databaser att användas mer till följd av denna skyltning?  
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Tid till egna sökningar och användarundervisning i nya komplicerade databaser för bib-
liotekarier är något som en del informanter tycker behövs för självkänslan. En starkare 
självkänsla inför användandet av databaser skulle kunna öka användandet av databaser i 
folkbibliotek och därför skulle det vara intressant att följa införandet av en komplicerad 
databas och om användarundervisning för bibliotekarier skulle öka användandet av da-
tabaser på folkbibliotek och om de skulle användas via hemmet. 
 
Engelska språket ses som en barriär för användare av en informant. Och alla informan-
ter menar att det är svenska databaser som används mest på folkbibliotek. Jag kan trots 
det inte låta bli att undra är vad som skulle ske om databaser fanns på flera språk än 
svenska och engelska. För i Stockholm och resten av Sverige finns idag invandrare med 
många olika språk. Jag undrar alltså om kanske svenska språket är ett hinder för invand-
rares användning av databaser i folkbibliotek på samma sätt som engelska språket tycks 
vara det för de användare som inte har engelska som modersmål. Det skulle vara intres-
sant att studera om användandet av databaser ökade i invandrartäta kommuner i sam-
band med att databaser med de stora modersmålen som arabiska, spanska och kinesiska 
infördes på folkbibliotek.  
 
Det faktum att bibliotekarier inte kan göra egna övervakningar och se hur mycket data-
baser aktiskt används gör att användarundersökningar och utvärderingar efterfrågas av 
mina informanter. Bibliotekarierna vill helt enkelt inte ge tillgång till något som inte 
används och efter som de inte ser hur databaser används vill de veta det. Det skulle vara 
intressant att se om bibliotekariers attityder förändrades om de fick tillgång till statistik 
som visar den verkliga användningen av databaser. Resultaten, oavsett om databaser 
tillgängliggörs via hemmet eller i biblioteket, och oavsett om det sker en stor använd-
ning av databaser på folkbibliotek, borde påverka bibliotekariernas attit yder gentemot 
användandet och tillgängliggörandet av databaser i folkbibliotek.  
 
Min uppsats har som sagt funnit en övervägande positiv attityd till tillgängliggörande 
och användande av databaser på och via folkbibliotek hos bibliotekarier.  Men hur ser 
användare eller andra aktörer som bokförlag och författare på databaser? Det är områ-
den värda att utforska mer.  
  
Avslutningsvis vill jag säga att även om denna uppsatt är skriven i kollegium tres anda 
anser jag att dess fokus är av vikt för alla områden för bibliotek. Jag tycker därför att det 
behövs fler liknande studier från alla kollegier. Nya studier i ämnet kan ge en bättre 
helhetsbild och nya vinklar som skildrar de attityder som finns kring användandet och 
tillgängliggörandet av databaser på folkbibliotek. Jag tror att mina resultat visserligen 
speglar dagens attityder men att dessa kommer att förändras i takt med tidens utveck-
ling. 
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13.0 Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt referensbibliotekarier attityder och ifrågasatt deras accep-
terande av att databaser används och tillgängliggörs i och via folkbibliotek ut till sam-
hällets medborgare. Det informationssamhälle, som vi idag lever i, har förändrat folk-
biblioteken i takt med den tekniska utvecklingen. En förändring på folkbibliotek är de-
ras bestånd av IT och databaser. Databaser i sig är ingen nyhet på de flesta folkbibliotek 
i dagens Sverige men de förändras i sitt utseende, i sitt innehåll och i sökteknik. Det 
kommer också ständigt nya databaser vilket innebär nya informationsresurser för refe-
rensbibliotekarier. Den största förändringen i samband med databaser på folkbibliotek 
idag är tillgängligheten. I dag kan vissa databaser nås via bibliotekens hemsidor. Vissa 
biblioteksanvändare kan därför utnyttja dem var de än befinner sig, förutsatt att de har 
tillgång till Internet. Detta innebär att folkbibliotek nu finns överallt i samhället och inte 
bara på en fysisk plats. 
 
Everett Rogers har funnit fem karaktäristiska attityder som är vanliga vid förnyelsers 
spridning och som fungerar som uppsatsens teori. Dessa attityder är ”relative advan-
tage”, ”compatibility”, ”trialability” och  ”observability” och ”complexity”. Han har 
också myntat begreppet förändringsagent för den som ständigt arbetar med att introdu-
cera nya saker. Grundtanken i denna uppsats är också att referensbibliotekarier arbetar 
som förändringsagenter när de introducerar ny teknik som databaser för användare. 
 
Bakgrunden visar att bibliotek ska ge tillgång till information med hjälp av exempelvis 
databaser tycks vara ett globalt intresse för det informationssamhälle som nu breder ut 
sig. Det finns en önskan om att människor ska få kunskap och att bibliotek ska ge till-
gång till denna kunskap för att minska klyftan mellan de som har mycket kunskap och 
de som har lite. Jag visar också i bakgrunden att såväl politiker som bibliotekarier och 
andra personer inom bibliotek och informationsvetenskap ser att folkbibliotek har en 
lång tradition av att förmedla information. De ser därför gärna att folkbiblioteken fort-
sätter med att förmedla information i informationssamhället med hjälp av ny teknik och 
att de lär ut samma nya teknik till dem som inte har möjlighet att få den på annat sätt. 
 
Uppsatsens problem är uppdela t i tre delar som ifrågasätter referensbibliotekariers tan-
kar och känslor, om det behövs några åtgärder för att få bibliotekarier att helt acceptera 
tillgängliggörandet och användandet av databaser på och via folkbibliotek samt vad som 
kan ses som barriärer i accepterandet. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur referensbibliotekarierna accepterat 
användandet och tillgängliggörandet av databaser på och via folkbibliotek för att se om 
det finns rollkonflikter och barriärer. 
 
Huvudfrågan jag har ställt har varit Hur ter sig referensbibliotekariers attityder gent-
emot användandet och tillgängliggörandet av databaser på och via folkbibliotek? 
 
I litteraturgenomgång/tidigare forskning visas en tidig positiv vilja till att tillgängliggöra 
och att använda databaser på folkbibliotek i olika artiklar som härstammar från biblio-
teksforskare, bibliotekarier och politiker. Redan 1996 syns det att databaser som Arti-
kelsök används av referensbibliotekarier. Antalet databaser har dock skilt sig från kom-
mun till kommun, liksom tillgängligheten, då folkbibliotek har utvecklats olika fort runt 
om i landet. Fortfarande finns det bibliotek som inte har tillgång till framförallt engelsk-
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språkiga databaser. Referensbibliotekariens arbete förändras i och med samhällets ut-
veckling. Jag ser på referensbibliotekarien som en förändringsagent. I referensarbetet 
för förändringsagenten ingår att visa vägen till databaser, att svara på användares refe-
rensfrågor genom att leta efter information åt användare i databaser, vara källkritisk 
gentemot informationen man förmedlar samt att vara en slags pedagog i samband med 
att lära ut databasernas sökteknik. Empiriska fakta visar på en, i mina ögon, låg använd-
ning av framförallt engelska databaser i referensarbete oavsett om databaserna är gratis 
eller ej och att svenska databaser används mer än engelska och att folkbibliotek vill fort-
sätta satsa på databaser. Ytterligare litteratur av bl. a Evans (2004) visar att referensbib-
liotekarier behöver bli mer medvetna och satsa mer på att visa vägen till databaser för 
att öka användningen. 
 
Tidigare forskning och litteratur i Norden i samband med bibliotekariers attityder gent-
emot förnyelser visar att folkbibliotekarier i nordiska länder oftast är positiva till fö r-
ändringar i samband med ny media som databaser och ser det som förenligt med ut-
vecklingen i samhället även om en viss misstänksamhet finns mot allt nytt. Den tidigare 
forskningen och litteraturen utanför Norden visar på två skilda attityder gentemot ny 
media som databaser. Den ena är skeptisk och negativ och bygger på okunskap, tids-
brist, stress samt ett bristande stöd från chefer. Den andra attityden är positiv och ser 
databaser jämte annan ny teknik som en tillgång för bibliotek, användare och biblioteka-
riers arbete och förenligt med bibliotekens mål och uppdrag. 
 
Den kvalitativa metod jag har använt för min empiri är intervjuer. Metoden valdes då 
jag varit intresserad av referensbibliotekariers tankar och känslor kring tillgängliggö-
randet och användandet av databaser på folkbibliotek. Sju bibliotekarier som bl.a. har 
som uppgift att besvara referensfrågor i Stockholms Län på olika bibliotek intervjuades 
på ett flexibelt sätt. De empiriska fakta som samlades in analyserades med hjälp av Eve-
rett Rogers karaktäristiska attityder i en analys och redovisning av intervjuer som sedan 
diskuterades vidare i tre diskussioner. 
 
Empirin och diskussionerna visar att informanternas erfarenhet av användning och till-
gängliggörandet av databaser är övervägande positiv. Det finns ett accepterande av till-
gängliggörande och användande av databaser på och via folkbibliotek när det gäller 
databaser som används. Samtidigt vittnar mina informanter om en låg användning av 
databaser i referensarbetet och enligt deras personliga uppfattning också av användare. 
En av mina informanter påpekar dock att denna erfarenhet inte stämmer när det gäller 
användares användning av databaser som har med släktforskning att göra. Tre säger att 
de vill använda databaser mer än de gör idag, men att de saknar referensfrågor som be-
höver databasers information bakom informationsdisken. Två säger att det skiljer sig 
mellan referensarbete i biblioteket och i nättjänsten ”Fråga bibliotekarien” där databaser 
används mer.  
 
Bekymmer för bibliotekets ekonomi gör, att mina informanter ifrågasätter den låga an-
vändningen av databaser och försöker på alla sätt visa vägen till dem. Samtidigt gör 
ekonomin att bibliotekarier anser att de databaser som inte används ska tas bort. De me-
nar att det är onödigt att lägga pengar på något som inte används. Det gör att utvärde-
ringar och observationer kring databasers nytta behövs enligt informanterna. Bibliote-
kets ekonomi uppfattas dock som det största ”men” som kan ses som rollkonflikt och 
barriär då det är det som upprepas mest. 
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Även andra ”men” uttrycks och kan ses som rollkonflikter och barriärer. Bland det som 
nämns finns: bekymmer över säkerhetsfrågor, okunskap kring databaser, okunskap 
kring engelska språket, att databaser är lätta att glömma bort och en önskan om att få 
veta att databaser faktiskt används av användare mer än deras erfarenhet säger dem.  
 
Analysen visar bl.a. att det behövs mer av de karaktäristiska attityderna ”relativ advan-
tage”, ”compatibility”, ”trialability”och ”observability” men mindre av attityden ”comp-
lexity” beroende på vem man är. Om detta inte ges till en del referensbibliotekarier är 
risken stor att de aldrig kommer att acceptera databaser fullt ut och kunna agera som 
professionella förändringsagenter. 
 
Jag ser ett behov av mer forskning i samband med bibliotekariers attityder och accepte-
rande av tillgängliggörandet och användandet av databaser online. Särskilt undrar jag 
vad som skulle hända om förhållanden ändrades och databaser används mer än de gör 
idag. Med den skyltning som idag sker i biblioteken så kommer säkert fler att använda 
databaser. Om man satsar på databaser med andra språk än engelska och svenska i in-
vandrartäta områden kan samma sak hända. Frågan är om en del referensbibliotekariers 
attityder ändras och blir ännu mer accepterande än de idag tycks vara.  Mina  resultat är 
inte svaret på referensbibliotekariers attityder och accepterande överlag, men de är ex-
empel på hur de kan te sig idag. Då jag tror att allt förändras med tiden så kommer sä-
kerligen fler resultat att komma med tiden vilket gör frågan värd att ta upp igen. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor: 
1. Vad har du för utbildning? 
 
2. Berätta om ditt bibliotek och vilken typ av användare som finns här… 
 
3. Vad har du för arbetsuppgifter i biblioteket? 
 
4. Hur länge har du haft dessa uppgifter? 
 
5. Hur gammal är du? 
 
6. Hur får användare och ni själva tillgång till databaser? 
 
7. Hur tycker du att användare ska tillgång till databaser? Varför? 
 
8. Tycker du att du som bibliotekarie behöver tillgång till fler databaser? 
 
9 Har du märkt om det finns ett behov av fler databaser hos bibliotekets användare? 
 
10. Vilken sorts information innehar de databaser som era användare har mest behov 
av? 
 
11. Hur ofta använder du databaser med fulltext i ditt referensarbete? 
 
12. Vad för slags frågor besvarar du oftast när du använder dig av databaser med fulltext 
i ditt referensarbete? 
 
13. Hur är fulltext databaser på folkbibliotek en tillgång för  
 Folkbibliotek 
 Användare 
 Bibliotekarier? 
 
14. Vad har ni för mål gällande den tekniska utvecklingen för databaser med fulltext? 
(om informanten inte vet, vad tror du?) 
 
15. Vem gör dessa mål? 
 
16. Följer Ni dessa mål? – är det ngt ni tänker på? 
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17. Har du fått någon undervisning i att använda bibliotekets nyaste databaser med full-
text? 
 
18. Var den undervisningen tillräcklig? 
 
19 . Har databaser några negativa aspekter för: 
Bibliotekarier? 
För användarens informationssökning? 
För folkbiblioteket? 
 
22. Tycker du att databaser bör ha en prövotid? 
Varför? 
 
23. Hur tycker du att användningen av databaser ska utvärderas?  
 
24. Är det någonting som görs? 
(Vem gör det – vem bör göra det?) 
 
25. Om du var jag. Vad skulle du då fråga andra bibliotekarier om i samband med an-
vändning och tillgång till databaser på folkbibliotek?  
 
26. Vill du tillägga någonting? 
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Bilaga 2  
Lista på databaser från Stockholms Stadsbibliotek 
 
Alex.  
Information om svenska och utländska författare. 
 
Artikel-sök 
Referenser till svenska artiklar från tidningar och tidskrifter. Genom koppling till Me-
diearkivet nås artiklar i fulltext. 
 
Biography resource center 
Engelskspråkig databas med biografisk information om personer i hela världen.  
 
Contemporary authors. Engelskspråkig databas med information om författare från hela 
världen. 
  
EBSCO masterfile elite  
En engelspråkig databas med artiklar i fulltext från mer än 1150 tidskrifter, 40 referens-
böcker samt med foton, kartor och flaggor. 
 
EBSCO novelist 
Engelskspråkig databas om skönlitteratur med recensioner, kortfattade bokreferat och 
författarinformation. Sök romaner efter ämne, hitta liknande titlar mm. 
 
Encylopedia Britannica.  
Ett stort engelskspråkigt uppslagsverk.  
  
Global grant.  
En internationell databas om stipendier, fonder och bidrag. Sökning sker på svenska. 
 
Kompass. 
Information om företag och deras produkter från mer än 70 länder. 
 
Landguiden  
Länder i fickformat. Här finns information om varje lands geografi, historia, kultur, po-
litik mm samt kartor. Det går även att göra jämförelser mellan länder. 
 
Lyrics  
Ett lyrikindex med hänvisningar till första raden och andra kända rader i svenska dikter 
och översättningar. Lyrics innehåller 28 000 poster och uppdateras inte. 
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Mediearkivet.  
Artiklar från ett antal svenska tidningar och tidskrifter. 
 
Nationalencyklopedin.  
Ett omfattande svenskt uppslagsverk. 
 
Keesings records of world events.  
En engelskspråkig nyhetsdatabas med artiklar i fulltext. 
 
Politiken.se.  
En artikeldatabas om aktuella frågor inom politik och samhälle. 
 
Presstext.  
Artiklar från ett antal svenska tidningar och tidskrifter. 
 
Rosenbergs geografiska lexikon. 
Ett av släkt- och hembygdsforskningens standardverk. Innehåller drygt 77 000 artiklar 
om städer, byar, gårdar och liknande. Uppgifterna är hämtade från 1878 års fastighets-
taxering. 
  
Affärsdata - företagsfakta.  
Information om svenska företag. 
 
Genline.  
Sökning i kyrkoböcker för släktforskare. Genline  
 
Rättsbanken.  
Juridisk information inklusive Europarätt.  
 
Sättet att nå databaserna varierar. Databaserna EBSCO och Novelist samt Biography 
Resource Center och Contemporary Authors är exempel på databaser som man kan an-
vända hemifrån med sitt bibliotekskortsnummer som lösenord. Rättsbanken är ett ex-
empel på databas som nås via personal 
(Stockholms Stadsbiblioteks hemsida 2005) 
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Bilaga 3  
 

Databasvisningar för enskilda låntagare vid bibliotek vecka 1-10 år 2005  
Bibliotekskatalogen 57  
ab katalogsök 39  
Alex 21  
Landguiden 20  
bibliotek.se 14  
Mediearkivet 11  
Nationalencyklopedin 11  
Presstext 9  
Artikelsök 7  
Telefonkatalogen 6  
Libris 5  
Global Grant 4  
Biography resource center 2  
Contemporary authors 2  
EBSCO Host 1  
Politiken.se 1  
Postnummerkatalogen 1  
Contemporary literary criticism 0  
Litteraturen.se 0  
Lyrics 0  
Novelist 0  
Förutom betaldatabaser har vi visat avgiftsfria referensdata-
baser såsom vår egen katalog, Libris, bibliotek.se, ab kata-
logsök, telefonkatalogen (=Eniro), postnummerkatalogen 

  
   
 
 
 
 
 


