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Abstract This master thesis is a study of a new electronic library ref-

erence service-project called Speak instantly to a librarian 
and the purpose of the thesis is to investigate a new elec-
tronic reference service and how the librarians who work 
with it experience it. This should be seen from an informa-
tional society point of view. The study is conducted from 
two questions: 

 
• What needs do the libraries have and how do they argue 

for the project and the chat-reference service Speak in-
stantly to a librarian? 

• How do the librarians experience the personal work 
situation in the new reference service, and its use of chat 
technology? 

 
Together with interviews of a selected group of librarians 
from the public libraries of Göteborg, Malmö, Nacka and 
Stockholm, this thesis includes aspects such as the theory of 
the informational society by Manuel Castells, as well as lit-
erary studies of the history of library reference, the develop-
ment of electronic reference service and the virtual library, 
and the background and the beginning of the studied project 
Speak instantly to a librarian. The thesis also contains an 
overlook of other similar library projects in the United States 
of America. 
 
The focus of the analysis lays in comparing the results from 
the interviews with the literary studies, the library projects 
from the US and Castells’ theory of the informational soci-
ety. 

 
Nyckelord elektronisk referenstjänst, chatt, bibliotekarie, upplevelse, 
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1. Inledning  
 
Denna uppsats började som ett gemensamt projekt vårterminen 2002 mellan två studen-
ter och två perspektiv – användarperspektivet och samhällsperspektivet. Vi var båda 
intresserade av nya aspekter på referensarbete, och tanken var att utifrån två olika per-
spektiv undersöka ett biblioteksprojekt inom referensområdet. Efter att ha letat efter ett 
bra studieobjekt stötte vi på folkbiblioteksprojektet Tala direkt med en bibliotekarie. Vi 
hittade även en artikel om några svenska bibliotekarier som hade åkt över till USA för 
att göra studiebesök på några amerikanska bibliotek som använde chatteknik för att 
möjliggöra en ny referenstjänst. Författaren till artikeln visade sig vara samma person 
som hade startat det projekt vi ville studera. Vi fann det hela mycket intressant och tog 
genast kontakt med de projektansvariga. De i projektet medverkande folkbiblioteken – 
Malmö, Göteborg, Stockholm och Nacka, tyckte att det var spännande att just deras 
projekt skulle bli ämnet för en uppsats, och inbjöd oss att medverka vid deras konferens.  
 
Vad var det då som vi gjorde gemensamt? Då vi började arbeta tillsammans så gjorde vi 
naturligtvis allt det inledande arbetet gemensamt. Vi satte oss ner och funderade och 
diskuterade olika uppsatsämnen och efter mycket letande hittade vi det projekt som 
denna uppsats behandlar. Vi valde därefter att ta kontakt med de projektansvariga för att 
höra efter om det gick bra att vi skrev om deras projekt. I samband med det blev vi in-
bjudna till en konferens som projektet anordnade i början av mars 2002. Eftersom vi 
skulle skriva om projektet ansåg vi att konferensen var ett ypperligt tillfälle att presente-
ra oss och vår tilltänkta uppsats, och även att få veta lite mer om den relativt nystartade 
referenstjänsten. 
 
Efter att ha börjat i lite fel ände satte vi oss så ned för att utarbeta ett syfte och fråge-
ställningar som skulle passa båda inriktningarna, vilket jag nog tycker att vi lyckades 
med. Vi försökte även att läsa in oss på ämnet, chatt som referenstjänst, inför konferen-
sen och förberedde lite frågor. 
 
I ett tidigt skede av vårt uppsatsarbete hade vi bestämt oss för att utföra intervjuer, efter-
som vi ansåg att det var ett bra sätt att angripa ämnet. För att kunna genomföra det ställ-
de vi därför frågan på konferensen om vi fick lova att utföra några intervjuer bland de 
inblandade, och vi mötte inga protester. Därefter började det svåra arbetet med att ut-
forma intervjufrågor och få till stånd intervjutillfällen. Efter en månad med intervjuer 
började så det ännu svårare arbetet med att skriva ut samtliga intervjuer, och efter tre 
intensiva månader var så arbetet med intervjuutskrifterna klart. Ni kan läsa mer om in-
tervjuerna i kapitel 7. 
 
Efter att i månader ha stångat oss blodiga över funderingar kring teorier och analysverk-
tyg, över hur olika delar av uppsatsen skulle skrivas samman och annat, valde vi till slut 
att inte längre skriva uppsats tillsammans. Vi beslöt oss för att dela upp allt vårt material 
emellan oss. Vi bestämde också att vi skulle fortsätta att skriva om detta projekt, att utgå 
i från samma intervjumaterial, men utifrån olika perspektiv. Jag valde således att utifrån 
ett samhällsperspektiv titta närmare på bibliotekariernas upplevelser av den nya refe-
renstjänsten som är baserad på chattekniken.  
 
Eftersom det nu har gått fyra år sedan intervjuerna gjordes så kan man inte längre säga 
att uppsatsen skildrar en aktuell händelse, om man utgår från de fyra ovannämnda bibli-



 2 

oteken. Uppsatsen tar i stället upp hur bibliotekarierna i projektet upplevde 
chattreferenstjänsten i dess linda.  
 

1.1 Beskrivning av studien 
 
Jag kommer att försöka utifrån intervjuer och litteraturstudier att studera bibliotekariers 
upplevelser av den nya referenstjänsten och deras relationer till chatt. Jag kommer även 
att titta på chatt som referenstjänst. Jag ska också se om de undersökta biblioteken anser 
att det finns ett behov för en ny referenstjänst av det slag som de fyra biblioteken arbetar 
med. 
 
Via mina litteraturstudier kommer jag bland annat att förklara vad chatt är, kopplingarna 
till referensarbete samt beskriva chatt som referenstjänst. Jag kommer även att titta 
närmare på bibliotekariens yrkesliv och yrkesroll, och hur det har förändrats genom 
åren. För att få en koppling mellan det föränderliga biblioteksarbetet och samhällsför-
ändringar, har jag valt att titta närmare på Manuel Castells teori om det informationella 
samhället. Han menar att begreppet informationssamhälle är otillräckligt för att beskriva 
dagens samhälle,1 och därför använder han begreppet det informationella samhället för 
att visa på hur information och informationsteknologi har påverkat vårt sätt att leva. 
Dessa kapitel kommer att ligga till grund för mitt analysarbete, men de tjänar också som 
en bakgrund till ämnet.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka en ny elektronisk referenstjänst och hur den upp-
levs av de bibliotekarier som arbetar med den. Detta ska ses med fokus på det informa-
tionella samhället. Undersökningen görs utifrån två frågeställningar: 
 

• Vilka behov har biblioteken och hur argumenterar de för projektet och chattrefe-
renstjänsten Tala direkt med en bibliotekarie?  

• Hur upplever bibliotekarierna den personliga arbetssituationen i den nya refe-
renstjänsten, och dess utnyttjande av chatteknik? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
För att göra uppsatsen mer lätthanterlig har jag valt att göra några avgränsningar. Den 
ena har jag redan nämnt lite kort ovan, och innebär att jag inte kommer att beröra an-
vändarna av chattreferenstjänsten utan fokus ligger på biblioteken och bibliotekarierna. 
Inom denna avgränsning har jag valt att ytterligare dela in uppsatsen på två sätt: 1) bib-
liotekariens syn på chatt som en referenstjänst; 2) behov och argument för en chattrefe-
renstjänst.  
 
En andra avgränsning gäller bibliotekariernas uppleve lser i andra frågeställningen. Här 
fokuserar jag på bibliotekariernas personliga, inre upplevelser och inte på fysiska upple-
velser som till exempel ryggont och stresshuvudvärk.  
                                                                 
1 Björklund 2001, s. 17. 
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Min tredje avgränsning berör referensservicen. Här tar jag inte upp informationssök-
ningsprocessen, utan tar fasta på referensintervjun och ger en allmän presentation av 
referensservice. Referensarbetet i den nya chattreferenstjänsten kommer att analyseras 
utifrån de förändringar som samhället och yrket genomgår. 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Som ni har kunnat läsa så presenterar jag i första kapitlet bakgrunden till uppsatsen och 
jag beskriver här kort den studie som uppsatsen grundas på, och vilken teori jag kom-
mer att använda. Vidare så beskriver jag mitt syfte och mina frågeställningar, och upp-
satsens avgränsningar redovisas. 
 
I kapitel 2 kommer jag att redovisa de metoder jag har använt, såsom intervjuer och 
litteraturstudier, och varför jag valt just dessa metoder. Jag redogör här även hur urvalet 
av intervjuobjekt gjorts. I kapitlet kommer jag att närmare beskriva min analysmetod 
och de teman analysen kommer att göras utifrån, och presentera den litteratur jag har 
använt. 
 
I kapitel 3 kommer jag att presentera referensarbetets historia och vad referensarbete 
innebär, och jag kommer även att gå närmare in på vad chatt är och hur det fungerar 
som referenstjänst. Detta för att skapa en inblick i projektets arbete med den nya elek-
troniska referenstjänsten. 
 
I kapitel 4 vill jag ge en inblick i hur bibliotekariens yrkesliv har förändrats genom åren, 
och vad den nya tekniken innebär för bibliotekariens arbete. En sådan sak är virtuella 
bibliotek, och  jag kommer här att beskriva vad ett sådant bibliotek innebär. 
 
I kapitel 5 kommer jag att närmare presentera de teoretiska begrepp, det informationella 
samhälle och informationssamhälle, som används i uppsatsen. Fokus kommer att ligga 
på Manuel Castells teori om det informationella samhället, men för att ge en bakgrund 
till detta begrepp kommer jag att ge en kort presentation av Frank Websters och Emin 
Tengströms teorier. 
 
I kapitel 6 har jag för avsikt att presentera projektet och chattreferenstjänsten Tala direkt 
med en bibliotekarie, dess bakgrund och de förändringar som skett. Jag kommer även 
att beskriva kopplingen till Fråga biblioteket, och presentera andra chattreferenstjänster 
i Sverige. 
 
I kapitel 7 kommer jag att redovisa mitt intervjumaterial, och detta görs utifrån mina 
frågeställningar och de teman som presenterats i kapitel 2. 
 
I kapitel 8 kommer jag att analysera och diskutera intervjumaterialet utifrån de littera-
turstudier jag har gjort samt Manuel Castells teori, och kommer att presenteras utifrån 
de teman som används i föregående kapitel.  
 
I kapitel 9 avslutar jag uppsatsen och jag kommer här att besvara mina frågeställningar 
och presentera mina slutsatser. 
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2. Metod  
 
Jag och min dåvarande uppsatspartner valde att göra en kvalitativ undersökning med 
intervjuer och litteraturstudier. Detta för att vi ansåg att en kvalitativ inriktning var det 
bästa sättet att få fram det vi ville åt, det vill säga bibliotekariernas upplevelser kring 
den nya referenstjänsten och vilka argument och behov som de projektansvariga ansåg 
fanns. Vi genomförde även observationer, vars syfte i uppsatsen kommer att diskuteras 
nedan.  
 

2.1 Intervjuer 
 
När vi deltog i konferensen Bibliotekarie Direkt 7-8 mars 2002, fick vi tillfälle att pre-
sentera oss och vår blivande uppsats. Där delade vi även ut ett informationsbrev om 
uppsatsen, för att bibliotekarierna närmare skulle kunna läsa vad det handlade om. Vid 
presentationen berättade vi att vi hade tänkt genomföra ett antal intervjuer vid varje bib-
liotek, och frågade därför om det var okej för dem. Vi berättade även att vi gärna ville 
använda oss av en bandspelare för att vi lättare skulle kunna ta till oss materialet, vilket 
vi fick lov att göra. 
 
Vi valde att intervjua de fyra projektansvariga bibliotekarierna och ytterligare åtta bibli-
otekarier som arbetar med projektet. Efter att ha kontaktat de enskilda bibliotekarierna, 
och återigen frågat om vi kunde använda en bandspelare vid intervjun, bestämde vi tid 
och plats för intervjuerna. Dessa genomfördes under april månad år 2002, och samman-
lagt intervjuade vi tolv bibliotekarier. 
 
Vi valde att vid de första intervjuerna sitta med båda två. Detta för att vi skulle vänja 
oss vid situationen och bekanta oss med frågorna. Sedan blev det så att vi satt med båda 
två vid samtliga intervjuer, eftersom vi tyckte att vi kompletterade varandra på ett bra 
sätt. Repstad skriver att det finns fördelar med att, som vi, vara flera som intervjuar. En 
sådan fördel är att det är lättare att diskutera intervjun efteråt, hur man har tolkat svaren 
och vilka uppfattningar man har fått. Detta förfaringssätt kan dock också innebära en 
stor nackdel, eftersom den intervjuade kan känna sig vara i underläge.2  
 
När vi skulle utarbeta vårt frågeformulär valde vi att utforma våra intervjufrågor efter 
olika tema, till exempel chatt, arbetsmiljö och användare. Frågorna försökte vi sedan 
bygga upp på ett sådant sätt att det skulle finnas utrymme för de intervjuade att fördjupa 
sig i det som de fann intressant. Detta beskriver Denscombe såsom semistrukturerade 
intervjuer, där intervjuaren är flexibel när det gäller frågeformuläret. Svaren på frågorna 
blir därför öppna, eftersom betoningen ligger i att den intervjuade får möjlighet att för-
djupa sig i sina tankegångar.3  
 
Vi planerade frågeformuläret utifrån att intervjun skulle ta ca 60 minuter. Det visade sig 
dock senare att längden på intervjuerna skilde sig åt dramatiskt. Några intervjuer tog 
endast 30-40 minuter, medan andra drog ut på tiden, från en och en halv till två timmar. 
Denscombe skriver att ”Den skicklige forskaren avslutar intervjun inom den avsatta 
                                                                 
2 Repstad 1999, s. 84f. 
3 Denscombe 2000, s. 135.  
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tiden”, 4 vilket vi inte riktigt lyckades med. Måhända var vi lite för snälla och höll inte så 
hårt på tiden som vi skulle ha gjort. Men vi ansåg att det var viktigt för uppsatsen att få 
reda på hur bibliotekarierna känner och upplever det hela, och därför valde vi att låta 
dem prata på. 
 
I enlighet med Repstads rekommendationer kring anonymitet5 valde vi att redan under 
vår presentation vid konferensen meddela att de intervjuade skulle förbli anonyma. Inför 
varje intervju var vi sedan noga med att upprepa detta för att det inte skulle bli några 
missförstånd. När det gäller presentationen av bibliotekarierna senare i uppsatsen, har 
jag valt att använda mig av fingerade namn. Detta dels för att ge texten en ökad läsbar-
het, och dels för att garantera bibliotekariernas anonymitet.6 Även biblioteken kommer 
att anonymiseras i intervjuredovisningen, och kommer då att nämnas som bibliotek A, 
B, C, eller D.  
 
När intervjuerna var avklarade, återstod arbetet med att skriva ut dem. Då vi ville få 
med så mycket som möjligt från intervjumaterialet, valde vi att följa Repstad då han 
skriver att man ska skriva ut intervjuerna så ordagrant som möjligt.7 Eftersom vi hade 
valt att intervjua tolv bibliotekarier, tre från varje bibliotek, insåg vi snart att det skulle 
ta tid. På grund av dålig ljudkvalitet gick vi tyvärr miste om en intervju, och det är de 
återstående elva som används som forskningsmaterial i uppsatsen. 
 

2.2 Observationer 
 
För att skapa oss en bättre kännedom om chattreferenstjänsten, och ta reda på hur det 
hela gick till, ville vi gärna närvara vid ett par tillfällen. Även detta frågade vi om på 
konferensen, och alla som medverkade tyckte att det var en bra idé. Det bestämdes där-
för att vi skulle sitta med vid ett tillfälle på varje bibliotek. Vi gjorde klart från början 
att dessa observationer inte skulle användas i uppsatsen, utan att vi gjorde det endast för 
vår egen skull, för att få mer insikt i tjänsten. Vi passade även på att ställa en del frågor, 
och vid de tillfällen där vi hade fått tillåtelse, använde vi oss av bandspelaren. De inspe-
lade banden från dessa tillfällen skrevs inte ut och vi lyssnade heller inte på dem. Vi 
ville ha banden i fall vi behövde påminnas om vad som hade hänt vid våra observatio-
ner. 
 
Efter att ha tagit kontakt med de enskilda biblioteken, bestämde vi att vi skulle göra 
observationerna i samband med intervjuerna, när vi ändå var i respektive stad. Den pro-
jektansvarige på varje bibliotek förvarnade de som skulle arbeta när vi skulle komma på 
besök, och därigenom gavs bibliotekarierna själva en chans till att vilja medverka vid 
observationerna eller ej. Väl på plats presenterade vi oss och förklarade varför vi var där 
för att göra dessa observationer. Vi satt inte med lika länge överallt, utan det varierade 
mellan en till fyra timmar beroende på hur länge tjänsten redan hade varit öppen.  
 
Det var mycket berikande att få en chans att sitta bredvid när bibliotekarierna arbetade 
med tjänsten, och vid ett par tillfällen fick vi även hjälpa till att lösa några av de frågor 
som kom in. Vi tyckte också att det gav oss den kännedom om tjänsten som vi behövde 
                                                                 
4 Denscombe 2000, s. 151. 
5 Repstad 1999, s. 73. 
6 Denscombe 2000, s. 161. 
7 Repstad 1999, s. 85f. 
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för att bättre förstå den, men för att utnyttja observationerna maximalt i uppsatsarbetet 
hade det varit bättre om de gjorts i förväg, i stället för i samband med intervjuerna, för 
att kunna användas i utformningen av intervjufrågorna. Om det hade gjorts kunde ob-
servationerna ha legat till grund för intervjufrågorna på ett sätt som de inte gör i dag.  
Dock blev observationerna en viktig referenspunkt i tolkningsarbetet av intervjuerna då 
de ökade förförståelsen av referensarbetet med den nya chattreferenstjänsten. 
 

2.3 Urval 
 
För att kunna komma fram till vilka vi skulle intervjua, valde vi att ta kontakt med de 
projektansvariga och bad dem att ta fram listor på vilka som arbetade med projektet. För 
att få så bred information som möjligt utan att undersökningen skulle bli för stor, be-
stämde vi att vi skulle intervjua två bibliotekarier och en projektansvarig från varje bib-
liotek. Vi var medvetna om att sammanlagt tolv intervjuer skulle bli mycket att arbeta 
med, men vi ansåg det nödvändigt för att få en bred bas att stå på.  
 
För att få ett slumpmässigt urval, använde vi oss av lottning. Samtliga bibliotekarier 
som medverkade i projektet från ett bibliotek, fick ett nummer som sedan skrevs på en 
liten lapp och lades i en försluten ask. Därefter drog vi två lappar från varje bibliotek, 
samt två i reserv i fall de två första inte var intresserade av att ställa upp på en intervju. 
 
Efter urvalet kontaktade vi de utvalda bibliotekarierna via e-post, med ett brev där vi 
förklarade vad vi ville, beskrev uppsatsämnet kort, tog upp det här med anonymitet och 
bandspelaren, samt att vi hade deltagit vid konferensen. Vi valde att låta bibliotekarierna 
bestämma tid och plats, men då vi skulle till fyra olika bibliotek – Stockholm, Nacka, 
Malmö och Göteborg – valde vi att ta en region i veckan. Samtliga bibliotekarier valde 
att bli intervjuade vid sin arbetsplats, och ingen hade någonting emot att vi använde 
bandspelare. 
 

2.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet (tillförlitlighet) ”är ett begrepp som används om en metods återupprepbar-
het”. 8 Om en metod har god tillförlitlighet går den att upprepa utan större skillnader. 
Om så inte är fallet har den en låg tillförlitlighet.9 Martyn Denscombe skriver att en av 
nackdelarna med att göra intervjuer är att tillförlitligheten inte är så stor. Han menar att 
intervjuaren och omständigheterna kring intervjun gör ”att det är svårt att uppnå objek-
tivitet.”10 Frågan är också om någon annan kommer att få samma resultat eller dra 
samma slutsatser?11 När det gäller kvalitativ forskning menar Denscombe att det kan 
vara svårt att besvara den frågan eftersom den som utför undersökningen också blir en 
del av den. 12 Mycket i den här uppsatsen kan upprepas, till exempel syftet, frågeställ-
ningarna, undersökningens genomförande och urvalsprocessen. Det som inte går att 
upprepa är tolkningarna av intervjumaterialet, därför att varje forskare är sin egen och 
därigenom tolkar olika.  
                                                                 
8 Aronsson Datateknik 2004. 
9 Ibid. 
10 Denscombe 2000, s. 162. 
11 Ibid, s. 250. 
12 Ibid. 
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En annan sak som påverkar just denna undersöknings tillförlitlighet är att det har gått 
fyra år sedan intervjuerna genomfördes, vilket gör att de intervjuade bibliotekarierna 
med stor sannolikhet skulle svara annorlunda på frågorna om de fick dem idag. Här 
kommer vi återigen in på det som Denscombe skriver om omständigheterna kring inter-
vjun – att materialet är unikt för just det tillfället då intervjun genomförs.13 
 
Denscombe skriver vidare att ”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata 
och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra.”14 I denna upp-
sats blir frågan alltså – går det att genom intervjuer få svar på frågeställningarna? Jag 
menar att det gör det, eftersom det går att kontrollera intervjuernas validitet (riktighet) 
under intervjuns gång. 15 
 

2.5 Analysmetod 
 
Jag har valt att sortera mitt intervjumaterial under ett antal teman till varje frågeställning 
eftersom jag vill försöka belysa mitt material ur olika vinklar för att få en bredare bild. 
De olika teman har jag tagit dels från vår intervjumall, och dels hämtat inspiration till ur 
intervjumaterialet. De teman jag har valt är följande:  

• Frågeställning 1: behov och argument. 
• Frågeställning 2: chatt och referens, arbetssituationen, samt skillnader och lik-

heter.  
 
Karin Widerberg kallar detta för att man har ett empirinära förhållningssätt, eftersom 
man hämtar teman ur sitt empiriska material.16 
 
Min analysmetod syftar till att jämföra och diskutera intervjuerna med de litteraturstud i-
er jag gjort samt med Manuel Castells teori om det informationella samhället. Analysen 
görs utifrån de teman jag nämnde ovan. 
 

2.6 Använd litteratur 
 
Mycket av den litteratur som har använts till uppsatsen är amerikansk, då det där bedri-
vits forskning och skrivits artiklar om och kring chatt som referenstjänst. I USA har 
man också flera års erfarenhet av att använda chatt som referenstjänst. Den svenska 
forskningen är minst sagt mager och detta beror till stor del på att chatt som referens-
tjänst fortfarande är relativt okänt i Sverige. Det har dock skrivits två magisteruppsatser 
inom ämnet – Johanna Adamssons & Maria Hultqvists Phibi – Arbetslivsbibliotekets 
interaktiva referenstjänst online, och Kristina Kjörnings & Sarah Olssons Chatt – ett 
nytt sätt att kommunicera med bibliotekarien. Av dessa två är det Kristina Kjörnings 
och Sarah Olssons uppsats som berör min inriktning i någon större utsträckning. 
 

                                                                 
13 Denscombe 2000, s. 163. 
14 Ibid, s. 283. 
15 Ibid, s. 162. 
16 Widerberg 2002, s. 144f. 
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Uppsatsen kretsar kring chattreferens som en ny företeelse på svenska bibliotek, och 
vad det innebär att kommunicera via en dator med ett bibliotek. Kjörning & Olsson har 
testat tre svenska tjänster: Arbetslivsbib liotekets tjänst Phibi, Bibliotekarie Direkt och 
den chattjänst som Jönköpings högskolebibliotek erbjuder. De presenterar även några 
kommunikationsteorier, då de anser det vara av vikt i sammanhanget eftersom chatt i 
grunden handlar om just kommunikation. Med sin undersökning ville de undersöka hu-
ruvida chatt som referenstjänst har någon framtid på svenska bibliotek, och om det kan 
ses som en naturlig del av referensarbetet.17 
 
När det gäller mer allmän litteratur kring referensarbete har jag valt att fokusera på bo-
ken Reference and information services: an introduction av Richard E. Bopp och Linda 
C. Smith, som är en mycket omfattande bok om referensarbete och som även ger tips på 
olika referensverktyg som man kan ha användning för. Den upplaga som jag har använt 
gavs ut år 2001 och känns därför aktuell. Jag har också tagit del av Lillemor Widgrens 
Referensarbete (1977) och Denis Grogans Practical reference work (1992). Dessa 
böcker är något äldre, och jag har därför valt att inte använda dem i någon större ut-
sträckning eftersom mycket har hänt inom området genom åren. Inte minst med tanke 
på den nya tekniken. 
 
Malin Sveningssons bidrag i boken Internet, medier och kommunikation och Stefan Zet-
terströms artikel i Modern teknik – moderna medier har gett mig ett välbehövligt under-
lag till avsnittet om chatt, språket och vad det kan innebära att ha chatt på bibliotek. Här 
har jag också valt att komplettera med artiklar ur Computers in libraries för att visa på 
andra biblioteks erfarenheter av chatt som referenstjänst. 
 
I kapitel 4 har jag i huvudsak använt artiklar av Harry Järv och Susanna Månsby. När 
det gäller utvecklingen mot virtuella bibliotek har jag begagnat böcker av en mer allmän 
karaktär, såsom D. Kaye Gapens bidrag i boken The virtual library: visions and realiti-
es (1993) och Ian H. Witten & David Bainbridge bok How to build a digital library 
(2003). Tyvärr är det många år som skiljer dessa böcker åt, men de var de som bäst 
lämpade sig för min uppsats. 
 
Min huvudsakliga teori kommer att vara Manuel Castells teori kring det informationella 
samhället och nätverkssamhället. För att ge en bakgrund till det begreppet och dess rela-
tion till begreppet informationssamhället har jag valt att använda mig av två teoretiker 
som jag kom i kontakt med under utbildningen – Frank Webster och Emin Tengström. 
Det finns fler som skrivit om och diskuterat detta begrepp, men dessa författare har jag 
valt bort eftersom jag tycker att Webster och de teorier han presenterar i boken Theories 
of the information society (1995), samt Tengströms teori om Kunskapssamhället i boken 
Hur förändras våra livsvillkor: En kritisk betraktelse av K-samhället, IT-samhället och 
kunskapssamhället (1998) ger en bra och bred bild av begreppet informationssamhälle. 

                                                                 
17 Kjörning & Olsson 2002, s. 5f. 
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3. Referensarbete och chatt 
 
Under detta avsnitt kommer jag att presentera referensarbetets historia och vad referens-
arbete innebär. Jag kommer även att gå in lite mer på två olika delar inom referensarbe-
tet – nämligen referensservice och referensintervjun, hur det fungerar och vad det går ut 
på. Jag kommer även att gå närmare in på chatt för att redogöra vad det är och hur det 
fungerar som referenstjänst. Detta gör jag för att försöka skapa en inblick i projektets 
arbete med den nya referenstjänsten. 
 

3.1 Referensarbete 
 
Referensarbetet föddes under 1800-talet när den samlade kunskapen i rask takt växte sig 
allt större. Den stora mängden kunskap gjorde att det inte längre var möjligt för en bib-
liotekarie att kunna allting inom ett område och på ett ögonblick hitta rätt litteratur.18 
Bibliotekarierna blev helt enkelt tvungna att utarbeta metoder för att kunna hitta det som 
önskades i de allt större samlingarna. Det var dock inte förrän på 1890-talet som be-
greppet referensarbete började användas.19 Och ett par år senare, närmare bestämt 1909, 
kom begreppet in i den svenska biblioteksvärlden då Valfrid Palmgren kom hem från 
sin studieresa i USA. Hon presenterade begreppet i boken Bibliotek och folkuppfostran, 
där hon med stor entusiasm berättade om referensväsendet bland de amerikanska biblio-
teken. 20 
 
Charles A. Bunge & Richard E. Bopp skriver om en artikel från 1876, där artikelförfa t-
taren Samuel Green presenterade sina tankar och idéer kring referensservice. De menar 
att Green berörde tre saker i sin artikel som fortfarande gör sig gällande – information 
(information), vägledning (guidance) och handledning (instruction). Green menade att 
det viktigaste av dessa tre var att bibliotekarien skulle hjälpa de som inte själva kunde 
hitta bland samlingarna och att leta fram den information som efterfrågades. Därefter 
kommer vägledning och hänvisning till olika källor såsom olika uppslagsverk och böck-
er för nöjesläsning. Och för de som ville lära sig att själva hitta i samlingar, skulle det 
ges möjlighet för handledning i konsten att hitta i bland annat en bibliotekskatalog. 21 
 
Denis Grogan skriver att man ända sedan början har strävat efter att förbättra och ut-
veckla den service som finns, och man lärde sig tidigt att utnyttja nya medier såsom 
systematiska ämnesbibliografier22 och olika klassifikationssystem. Man började också 
tidigt se sig om efter andra sätt att nå ut med sin referensservice, och i början av 1900-
talet började man ta emot referensfrågor via telefon. Idag har många bibliotek komple t-
terat sin referensservice med till exempel fax, e-post, telefon och chatt.23  
 

                                                                 
18 Grogan 1992, s. 7f. 
19 Bunge & Bopp 2001, s. 4. 
20 Widgren 1977, s. 13f. 
21 Bunge & Bopp 2001, s. 4. 
22 Grogan 1992, s. 25f. 
23 Bunge & Bopp 2001, s. 4f. 
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Det som ansågs viktigt redan i referensarbetets linda, anses fortfarande vara viktigt. De-
nis Grogan menar till exempel att referensarbetet är hjärtat i hela biblioteksverksamhe-
ten.24 
 

3.1.1 Referensservice  
 
Det finns olika delar i referensarbetet som binder det samman och gör det till en he lhet, 
till exempel referensservice, referensintervjun och informationssökning. Jag har valt att 
koncentrera mig på de två förstnämnda och kommer att beskriva dem närmare nedan.  
 
Referensservicen har också olika komponenter, och Bunge & Bopp presenterar de så-
som information, vägledning och handledning. Den av dessa vägar som bibliotekarien 
väljer att använda beror helt och hållet på vad användaren är ute efter.25 De flesta som 
har frågor och funderingar kommer till en referensdisk för att de vill ha någon form av 
information, svar på sina frågor. De vanligaste frågorna kallar Bunge & Bopp ready-
reference questions. De är en typ av frågor som snabbt kan besvaras, och det handlar 
ofta om att få tag i fakta, till exempel vem som har skrivit en viss bok, vilken adress ett 
företag har osv.  En liknande typ av frågor kallas för bibliographic verification. Skillna-
den ligger i att dessa frågor är inriktade på fakta om böcker, tidningar och andra publi-
kationer. Dessa två typer av frågor har dock en tendens till att utvecklas till större och 
mer djupgående frågor.26 
 
En tredje och ständigt återkommande frågetyp är forskningsfrågor. Enligt Bunge & 
Bopp utvecklas de ibland från de båda ovanstående frågetyperna, men kan självfallet 
komma fram ändå. Forskningsfrågorna karaktäriseras av att de är komplexa och ofta 
mångtydiga, och att de tar lång tid att lösa. Detta kräver att bibliotekarien är mycket 
engagerad och hela tiden ställer motfrågor för att kunna reda ut begreppen. Bibliotekari-
en måste göra en referensintervju. Utan den kan frågaren få felaktigt material och lämna 
biblioteket missnöjd. Men situationen kräver aktivt deltagande från båda håll för att alla 
ska känna sig tillfreds.27 
 
De båda andra delarna av referensservicen som Bunge & Bopp nämner är också viktiga 
aspekter av bibliotekens arbete. Under vägledning är det kanske det Bunge & Bopp kal-
lar för readers’ advisory services som är mest intressant. Här har bibliotekarien som 
huvuduppgift att hjälpa besökaren att finna litteratur som passar deras intressen. 28 Det 
kan röra sig om en fantasybok, den senaste boken om vegetarisk matlagning eller en 
handbok i hur man anlägger en miniträdgård på balkongen. 
 
Handledningen går kort sagt ut på att bibliotekarien lär ut hur biblioteket och dess sam-
lingar kan användas, var man hittar olika resurser och hur de fungerar. Den bästa meto-
den menar Bunge & Bopp är handgriplig undervisning. Att man mer konkret visar vid 
till exempel en dator hur man söker i bibliotekskatalogen. Denna inrik tning hittar man 
främst på olika skol- och forskningsbibliotek.29 

                                                                 
24 Grogan 1992, s. 33. 
25 Bunge & Bopp 2001, s. 6. 
26 Ibid, s. 7. 
27 Ibid, s. 10. 
28 Ibid, s. 12. 
29 Ibid, s. 14. 
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3.1.2 Referensintervju 
 
Referensintervjun är enkelt uttryckt det samtal som förs mellan bibliotekarien och fråga-
ren, med det undantaget från ett vanligt samtal att det förs enbart för att kunna besvara 
en fråga. Som vi har sett i föregående avsnitt, så kan typen av frågor vara högst varie-
rande. Många av frågorna kan vara av en lättare karaktär och som går att besvara 
snabbt. Richard E. Bopp menar att om en bibliotekarie får för många sådana frågor, kan 
hon/han lätt börja undervärdera vikten av att föra en referensintervju. 30 
 
Bopp presenterar några allmänna riktlinjer för referensarbete som ska hjälpa biblioteka-
rien att möta användarna på ett trevligt sätt, så att de känner sig välkomna med sina frå-
gor. Dessa riktlinjer är som följer: 
 

1. Le och ta emot användaren på ett trevligt sätt. 
2. Lyssna noga på, och visa intresse, för det användaren säger. 
3. Ta varje fråga allvarligt. Se det som ett tillfälle att lära någonting nytt, eller om du före-

drar, som ett tillfälle att lära sig nya sätt att hjälpa till på. 
4. Ställ frågor tills du till fullo förstår användarens informationsbehov. 
5. Tänk aldrig på vilken sökstrategi du skall använda, förrän du förstått frågan fullständigt. 
6. Ta aldrig för givet att du kan svaret. Låt referensverktygen och användaren bestämma när 

frågan är helt besvarad. 
7. Uppmana användaren att komma tillbaka om det behövs mer hjälp, nu eller i framtiden.31 

 
Även våra svenska bibliotek har riktlinjer för referensarbete. Dessa riktlinjer har tagits 
fram av Svensk Biblioteksförening, och påminner en del om de som Bopp tar upp. I 
riktlinjerna står det att bibliotekarien ska försöka uppnå följande saker i referenstjäns-
ten: 
 

• eftersträva att uppnå kvalitet i varje enskilt fall 
• behandla alla informationssökare med omdöme och respekt 
• skydda den enskildes rätt till sekretess 
• i intervjusituationen precisera frågan så långt möjligt med bibehållande av respekten för 

frågarens integritet 
• visa respekt mot kollegor och ha en gemensam policy gentemot besökarna 
• beakta alla tänkbara informationskällor oavsett medium 
• på ett pedagogiskt sätt lära ut informationssökning samt verka för ett kritiskt förhållnings-

sätt till information32 
 
De allmänna riktlinjer som finns menar Bopp att man hela tiden ska ha i bakhuvudet, 
och särskilt tänka på vid referensintervjun. Själva intervjun delar Bopp sedan upp i fem 
steg, där alla steg är lika viktiga i intervjuprocessen för att upprätta ett varaktigt och gott 
förhållande till användarna. Dock påpekar han att varje situation, och bibliotekarie, är 
unik, vilket gör att samtliga steg inte alltid är nödvändiga (om än önskvärda) för att 
hjälpa användaren. 33  
 
Steg ett innebär att bibliotekarien inleder intervjun med att välkomna användaren och 
uttrycka ett intresse för frågan. Det viktigaste tycker Bopp är att bibliotekarien hela ti-
                                                                 
30 Bopp 2001, s. 47. 
31 Ibid, s. 52, egen översättning. 
32 Svensk Biblioteksförening & Specialgruppen för referensarbete 2002. 
33 Bopp 2001, s. 52f. 
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den sänder ut positiva signaler till användaren så att denna känner sig välkommen, och 
att man därigenom kan få till stånd ett gott samarbete och utbyte av information. På så 
sätt har man tagit det första steget mot att besvara användarens fråga.34 
 
Det andra steget är enligt Bopp det viktigaste steget i intervjuprocessen, och innebär att 
bibliotekarien ställer olika följdfrågor för att utröna exakt vad det är för information 
som användaren är ute efter. Det finns en rad olika sätt att ställa följdfrågor på som kan 
hjälpa bibliotekarien att närmare förstå användarens fråga. Dessa frågor kan bland annat 
vara både öppna och stängda, som Bopp kallar dem för. Öppna frågor är tänkta att upp-
muntra användaren till att berätta vilken slags information som eftersöks.35 Som exem-
pel på en sådan fråga ger Bopp ”Can you tell me a little bit more about what you are 
looking for?”36 Stängda frågor är frågor som ger ett kort svar: ”Would a map or illustra-
tions help you to visualize this?”37 
 
Det tredje steget i referensintervjun är att identifiera en sökstrategi utifrån användarens 
informationsbehov. Denna process bör helst göras gemensamt med användaren, så att 
de tillsammans kan se om de hittar relevant information, vad gäller frågans fokus, de-
taljrikedom mm. Efter att ha hittat en fungerande sökstrategi och relevant information, 
går intervjun in i steg fyra. När bibliotekarien tror sig ha funnit lämplig information för 
att kunna besvara användarens fråga, så ska denna information presenteras på ett sådant 
sätt så att användaren kan känna sig nöjd med resultatet. Man ska dock inte bara ge an-
vändaren svaret, utan användaren ska ges en möjlighet att själv kunna studera informa-
tionskällan/-orna, utifall det skulle dyka upp fler frågor eller andra funderingar.38 
 
Sista steget i referensintervjuprocessen, är att avsluta intervjun. Det gäller för bibliote-
karien att inte avsluta intervjun för tidigt, innan användaren verkligen har fått det som 
behövs. Utan bibliotekarien bör avsluta på ett sådant sätt så att användaren även i fort-
sättningen känner sig välkommen till biblioteket med sina frågor och funderingar.39 
 
Även de svenska riktlinjerna är uppdelade i fem delar, och är i stort sätt identiska med 
Bopps steg. Svensk Biblioteksförening har dock valt att ge ytterligare rekommendatio-
ner för digital referensservice och elektronisk referenstjänst, såsom e-post och chatt. När 
det gäller chatt bör bibliotekarien tänka på att: 
 

• omedelbart visa att användaren är sedd genom en hälsningsfras 
• uttrycka sig koncis t 
• ha tålamod att vänta ut frågor och svar 
• inte tystna/försvinna utan att återkommande be användaren vänta och tala om vad som 

sker 
• vid ”pushning” av länkar alltid förvarna och förklara vad som kommer att ske 
• använda automatiska svar sparsamt  
• inte avsluta samtalet utan ömsesidig överenskommelse40 

 
Det gäller dock inte enbart för bibliotekarien att komma ihåg att föra en god referensin-
tervju, utan bibliotekarien bör enligt Bopp också besitta vissa karaktärsdrag för att få till 
                                                                 
34 Bopp 2001, s. 53f. 
35 Ibid, s. 54f 
36 Ibid, s. 55. 
37 Ibid. 
38 Ibid, s. 57. 
39 Ibid, s. 58f. 
40 Svensk Biblioteksförening & Specialgruppen för referensarbete 2002. 
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stånd en lyckad intervju. Ett av de viktigaste är att vara disciplinerad. Med det menar 
Bopp att man uteslutande ska kunna koncentrera sig på en frågare åt gången, utan att bli 
distraherad av saker som händer runt i kring, såsom ringande telefoner eller andra fråga-
re. Att vara disciplinerad hör ofta ihop med att vara en god lyssnare. Om man inte kan 
lyssna ordentligt på frågaren går man miste om värdefull information. Men Bopp tröstar 
med att detta är någonting som man kan lära sig, genom att man väljer att lyssna. Man 
måste också ha viljan och önskan att hjälpa personer som vill ställa en fråga, och det 
kännetecknas av att en bibliotekarie bland annat är tillmötesgående och fördomsfri. Som 
referensbibliotekarie bör man också inneha ett visst mått av känslighet, för att kunna 
känna av frågaren så att samtalet läggs på en nivå som frågaren är bekväm med.41 
 
Tillsammans med disciplin är tålamod den viktigaste egenskapen hos den som arbetar 
med en referenstjänst. Man behöver nämligen ha tålamod med personer som ibland är 
både oförskämda och sura, men också med personer som kan vara blyga. Man bör också 
ha tålamod med sig själv och ge sig tid till att hitta den önskvärda informationen, och 
inte stressa fram ett snabbt svar.42 
 
Att vara allmänbildad, och samtidigt ha en önskan till att vilja utöka denna kunskap 
menar Bopp är ett viktigt instrument i referensarbetet och referensintervjun. Detta efter-
som det då blir lättare att förstå de frågor som ställs. Det bästa sättet att underhålla sin 
allmänbildning är att läsa dagstidningar, och att även läsa mer specialiserade tidningar43, 
såsom Illustrerad vetenskap och Allt om Trädgård. Man bör också ha god kännedom 
om de olika referenskällor som finns på biblioteket, något som Bopp menar byggs upp 
ju mer man arbetar med det.44 
 

3.2 Chatt 
 
Att chatta med någon innebär att man skriver korta meddelanden som skickas iväg till 
en eller flera personer som snabbt skriver tillbaka. Man kan också skicka iväg olika fi-
ler, som till exempel bilder, på detta sätt.45 Chatt i sin tur är den allmänna benämningen 
på Internet Relay Chat (IRC) och webbchatt,46 och har sitt ursprung i engelskans chat 
som betyder småprata.47 IRC är den mest tekniskt utmanande av de två formerna, då 
den kräver mer av användaren. Det krävs nämligen att man kan en del kommandon och 
att man har den programvara som behövs. Webbchatt, som till exempel den omtyckta 
mötesplatsen och chattjänsten LunarStorm, är den populäraste formen och är, till skill-
nad från IRC, uppbyggd som en webbsida och det enda man behöver är en webbläsare, 
såsom Internet Explorer. I IRC sparas de samtal som förs där, medan det i webbchatten 
bara sparas om man själv ser till att spara samtalen. En annan skillnad är att de två chatt-
formerna skiljer sig åt utseendemässigt, där IRC har en enkel design och webbchatt är 
mer inriktat på att ge ett bra intryck med färger och bilder.48 
 

                                                                 
41 Bopp 2001, s. 49f. 
42 Ibid, s. 50f. 
43 Ibid, s. 51. 
44 Ibid. 
45 Zetterström 1997, s. 67. 
46 Sveningsson 2002, s. 92. 
47 Svenska datatermgruppen 2005, och Norstedts engelsk-svenska ordbok 1993. 
48 Sveningsson 2002, s. 93f. 
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Enligt Stefan Zetterström, som bland annat arbetar i SAB:s Kommitté för AV- och elek-
troniska media, har chatt som företeelse på bibliotek länge ansetts vara ett gissel för 
biblioteken, då besökarna använder olika chattkanaler på bibliotekets publika datorer för 
att kommunicera med sina kompisar. Zetterström skriver också att medelåldern på de 
som chattar troligtvis är ganska låg, och han ställer sig frågan om huruvida chatt hör 
hemma på skol- och folkbibliotek. Zetterström menar att det går att ha viss förståelse för 
att det används inom skolans värld, men menar att för folkbibliotek är chattandet mest 
problematiskt och ingen prioriterad verksamhet.49 Han undviker dock att helt besvara 
sin egen fråga om huruvida chatt hör hemma på biblioteken. 
 

3.2.1 Chatt och språket/samtalsstil 
 
På Internet finns det många olika sätt att kommunicera på, och de har också olika mål 
med sin kommunikation. Dessa kommunikationsmedier delar Malin Sveningsson, uni-
versitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, upp i 
asynkrona och synkrona medier. Med asynkron kommunikation menas att de skrivna 
meddelandena både skrivs och tas emot vid skilda tillfällen, och till dessa medier räknas 
bland annat e-post och mailinglistor. Synkron kommunikation innebär att meddelandena 
överförs samtidigt som de skrivs till en eller flera mottagares skärm. Det vanligaste 
synkrona mediet är chatt.50 
 
De saker som mest utmärker kommunikation över Internet, och särskilt synkrona medi-
er, är användandet av förkortningar och så kallade emoticons, eller smileys som man 
säger i mer vardagligt tal. Sveningsson förklarar emoticons som en sammanställning av 
olika symboler för att framföra information som inte går att säga med ord, till exempel 
olika ansiktsuttryck eller känsloyttringar. Kombinationen ;-) betyder ironiskt leende, 
flirt51 eller att man har glimten i ögat, kombinationen :-) betyder att man är glad, medan 
kombinationen :-( att man är ledsen eller nedstämd. 
 
Förkortningar kan i sin tur också fylla funktionen av att visa känslor, till exempel LOL 
som betyder laugh out loud, gapskratt, men till stor del används det för att öka samtals-
takten. Förkortningar som ngn, i stället för någon, och andra mer traditionella förkort-
ningar såsom t.o.m. används också flitigt. Ju kortare, snabbare och effektivare medde-
landena skickas, desto snabbare och bättre flyter samtalet. Detta krav på snabbhet, me-
nar Sveningsson, beror till stor del på att deltagarna i en chattkanal ofta tävlar om de 
andras uppmärksamhet. Skriver man långsamt blir man snart utan samtalspartner. Sve-
ningsson skriver vidare att snabbhet är en av de viktigaste egenskaperna hos synkrona 
medier, och att det ofta finns en status i att vara snabb i sitt skrivande.52 De tendenser 
som finns, att skriva kort och koncist, liknas vid hur vi vanligen skriver vykort. Sve-
ningssons vykortsexempel belyser detta på ett bra sätt: ”Är i Egypten på semester, 30 
grader varmt och sol. Har sett pyramiderna och sfinxen, i morgon ska vi ut och snork-
la.”53 På liknande sätt ser även chattkommunikationen ofta ut. 
 

                                                                 
49 Zetterström 1997, s. 67f. 
50 Sveningsson 2002, s. 90f. 
51 Ibid, s. 97. 
52 Ibid, s. 103f. 
53 Ibid, s. 105. 
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De synkrona medierna kännetecknas också av hur samtalen struktureras, nämligen ge-
nom turtagning. En tur visar vem som har ordet just då, och turtagning är de regler som 
iakttas för hur ordet delas upp mellan de olika samtalsdeltagarna. Alla inlägg som görs i 
samtalet, de olika turerna, visas på skärmarna i den ordning som de skickas in och mot-
tas av den programvara som används. Att bara läsa inläggen rätt upp och ner gör att 
innehållet kan te sig oerhört rörigt och osammanhängande. Anledningen till detta är att 
det alltid finns en viss fördröjning mellan de olika inläggen. 54 Hur stor eller liten för-
dröjningen blir beror ofta ”på hur snabbt och hur långa meddelanden som deltagarna 
skriver.”55 Sveningsson menar att i och med fördröjningen är toleransnivån för tystnad 
ganska låg, och deltagarna utnyttjar därför gärna tiden maximalt. Resultatet blir ofta att 
man pratar över huvudet på varandra och ofta om olika saker samtidigt. Att samtalet kan 
verka osammanhängande på skärmen är ingenting som är störande för den vane cha t-
tanvändaren, menar Sveningsson. Användaren har nämligen lärt sig att se bortom det 
röriga och koncentrerar sig endast på ett par inlägg i taget, i stället för att försöka greppa 
allt på en gång. 56 
 
Sveningsson menar att sättet att samtala i chatt ofta är vardagligt och informellt, och att 
stavfel accepteras i mycket stor utsträckning. Den höga toleransnivån beror förmodligen 
på det inneboende kravet på snabbhet. Samtalsstilarna i chatt kännetecknas inte bara på 
om det är vardagligt eller informellt språk, utan de skiftar också beroende på vilket 
kommunikationsmedium som används. Det är även beroende av vem som använder det 
och till vem man vänder sig. Enligt Sveningsson är de meddelanden som skickas troli-
gen striktare och mer genomtänkta i mer yrkesmässiga sammanhang. Speciellt i de fall 
man inte känner mottagarna sedan tidigare. Det utvecklas ofta också en viss jargong 
eller speciell språkstil bland de som delar ett kommunikationsforum. Denna språkstil 
eller jargong tillhör ofta en specifik grupp och kan fungera som ett sätt att känna grupp-
tillhörighet, att man har en gruppidentitet.57 
 
Jargongen kan yttra sig i ord som har en speciell betydelse inom gruppen, men även i 
ord som är mer allmänt accepterade av användare av olika kommunikationsmedier. Ord 
som enbart har en specifik betydelse inom en grupp, kan ofta orsaka att nybörjare kän-
ner sig utanför, eftersom det är svårt att veta vad orden betyder i ett visst samman-
hang.58 
 
Sveningsson avslutar med att dra slutsatsen att man skriver mer noggrant och formellt 
när man vet att meddelandena kommer att sparas för eftervärlden, och att stilen blir mer 
lik talspråk ju snabbare och mer kortfattat vi skriver. Vissa forskare menar till och med 
att synkrona medier strävar efter att efterlikna talspråket så mycket som det bara går.59 
 

3.2.2 Chatt som referenstjänst 
 
Araby Y. Greene arbetar som bibliotekarie och webbutvecklare på universitetsbibliote-
ket i Reno, USA, och skriver om chattreferens och vad ett bibliotek måste diskutera och 

                                                                 
54 Sveningsson 2002, s. 98f. 
55 Ibid, s. 99. 
56 Ibid, s. 100f. 
57 Ibid, s. 106f. 
58 Ibid, s. 110f. 
59 Ibid, s. 115. 
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fundera kring om de tänker starta en chattreferenstjänst. Greene menar att allt fler bibli-
otek väljer att använda chattprogram när de ska starta upp och erbjuda referenstjänster i 
realtid. Han skriver också att chatt kan erbjuda det som e-post saknar, nämligen ome-
delbarhet.60 
 
Enligt Greene finns det två nackdelar med chattreferens som biblioteken måste tänka på. 
Den första handlar om fördröjning i själva chattsamtalet. Han menar att (förutom den 
vanliga Internettrafiken som kan verkar förslöande) saker som att skriva välformulerade 
svar tar tid, vilket kan vara frustrerande för frågaren. Dessutom kan det bli så att biblio-
tekarien får en ny fråga från frågaren innan han eller hon har hunnit skicka iväg svaret 
på den första frågan. Greene tycker därför att det är viktigt att bibliotekarien kan skriva 
snabbt och kan göra flera saker samtidigt. Den andra nackdelen är kopplad till frågarens 
anonymitet och att kopior (transcripts) av varje chattsamtal sparas. Greene menar att det 
är viktigt för biblioteket att ta reda på vem dessa kopior egentligen tillhör, om det är 
biblioteket eller de som säljer chattprogrammet. Detta för att kopiorna inte ska kunna 
utnyttjas på ett felaktigt sätt.61 Trots nackdelen med kopiorna tycker Greene att det är ett 
viktigt inslag i chattreferens. Samtalskopior gör det möjligt för biblioteket att utvärdera 
och analysera både frågorna och tjänsten, och kan därmed ligga till grund för att tjänsten 
blir bättre.62 
 
När det gäller öppettider för chattreferens tycker Greene att bib lioteken ska satsa på 
24/7 (24 timmar per dygn, sju dagar i veckan), men han är medveten om att det inte 
passar alla och att de bästa tiderna att ha öppet skiftar beroende på vilka biblioteken 
vänder sig till. En permanent chattreferenstjänst bör enligt Greene vara öppen när det 
passar användarna bäst. Han tycker också att man ska undvika att placera tjänsten i in-
formationsdisken, eftersom bibliotekarien då inte har möjlighet att enbart koncentrera 
sig på chattreferenstjänsten. Dessutom anser Greene att bib liotekarier med lång erfaren-
het av referensarbete är de som är bäst lämpade för att arbeta med tjänsten. 63 
 
Enda sättet att bli bra på chattreferens, skriver Greene, är att öva mycket och ofta. Ett 
sätt att träna på är att chatta med andra bibliotekarier. Han tycker också att det är viktigt 
att läsa igenom användarmanualen och de hjälpfiler som följer med chattprogrammet.64 
 
Greene menar också att det är viktigt att marknadsföra den nya referenstjänsten på ett 
bra sätt för att tjänsten ska få in några frågor överhuvudtaget. Han menar att det gäller 
att fånga användarnas uppmärksamhet direkt och han föreslår därför en rad olika sätt att 
göra detta på. Bland annat kan biblioteket se till att: 
• ha tydlig information på bibliotekets hemsida att chattreferenstjänsten finns. Gärna 

med en klickbar ikon eller länk på så många ställen som möjligt 
• skriva artiklar och få dem publicerade i lokala tidningar 
• distribuera till exempel reklamblad och bokmärken 
• sätta upp affischer på anslagstavlor 
• sätta upp en stor skylt inför premiärdagen om att tjänsten öppnar.65 
 

                                                                 
60 Greene 2002, s. 92f. 
61 Ibid, s. 94. 
62 Ibid, s. 98. 
63 Ibid, s. 99. 
64 Ibid, s. 102. 
65 Ibid, s. 103f. 
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Nancy Kalikow Maxwell, biträdande chef vid Miami-Dade Community College North 
Campus Library i Miami, USA,  skriver att många bibliotek anser att det logiska steget i 
att utveckla sin elektroniska referensservice, är att skaffa en chattreferenstjänst. En så-
dan tjänst tar biblioteken ytterligare ett steg in i världen av information som finns onli-
ne. Hon skriver vidare att en chattreferenstjänst i regel inte kräver en stor teknisk för-
ändring för biblioteket, men det innebär nya arbetssätt för bibliotekarien. Kalikow 
Maxwell menar att chatt är ett nytt medium som innebär ett nytt sätt för bibliotekarien 
att kommunicera med användaren. Chatt inger dock ofta en känsla av att det är bråds-
kande och ska ske omedelbart. Hon menar därför att chatt är ett medium som kräver 
mycket träning för att bibliotekarien ska känna sig bekväm med mediet, och för att bib-
liotekarien ska kunna kommunicera med användaren på ett tillfredsställande sätt.66 
 
Kalikow Maxwell skriver vidare att många bibliotekarier tycker att den största nackde-
len med en chattreferenstjänst är att de känner sig pressade till att kommunicera med 
användaren samtidigt som de ska söka efter information. Kalikow Maxwell menar att 
detta är svårt även för bibliotekarier som är vana vid att göra många saker samtidigt. För 
att ändå upprätthålla kommunikationen med användaren bör bibliotekarien kontinuerligt 
skicka korta meddelanden. Detta för att användaren inte ska känna sig bortglömd, och 
för att berätta vad som sker och görs just nu.67 
 
Nancy Kalikow Maxwell menar att chatt är ett medium som gör det svårare för bibliote-
karien att genomföra en bra referensintervju, eftersom den fysiska kontakten med an-
vändaren försvinner. Bibliotekarien kan inte läsa av användarens kroppsspråk för att se 
om användaren är nöjd eller missnöjd med den hjälp han eller hon har fått. Kalikow 
Maxwell menar dock att en av fördelarna med en chattreferenstjänst är att det är lättare 
att undvika besvärliga användare. Med ett enkelt musklick kan bibliotekarien avvisa 
otrevliga personer från chatten, vilket är svårt om man har personen framför sig.  För att 
optimera tjänsten och för att kompensera de brister som ändå finns, till exempel med 
referensintervjun, välja många bibliotek att komplettera sin chattreferenstjänst med att 
följa upp svåra eller komplicerade frågor via telefon eller e-post.68 
 
Kelly Broughton, referensbibliotekarie på universitetsbiblioteket Jerome Library i Ohio, 
USA, berättar i artikeln Our experiment in online, real-time reference om hur hennes 
bibliotek kom att börja med en chattreferenstjänst. I takt med att allt fler kommersiella 
frågetjänster började dyka upp på Internet och erbjuda hjälp till studerande, tyckte bibli-
otekarierna på Jerome Library att de med deras expertis borde kunna erbjuda någonting 
liknande till skolans studenter och personal. För att se om det fanns ett intresse av att 
kunna ställa frågor till bibliotekarierna i realtid över Internet, valde man att på prov sätta 
upp en chattreferenstjänst. Biblioteket bestämde sig för att använda HumanClicks pro-
gram. Innan testperioden drog i gång i maj 2001 bad bibliotekarierna bland andra per-
sonal på universitet att prova den nya referenstjänsten. Därefter lade de in en länk från 
chattreferenstjänsten till bibliotekets hemsida och en länk till tjänsten från bibliotekets 
e-posttjänst. De placerade den nya referenstjänsten vid den vanliga referensdisken över 
sommaren, och de valde att föra statistik över de inkomna chattsamtalen. 69 
 

                                                                 
66 Kalikow Maxwell 2002, s. 51. 
67 Ibid. 
68 Ibid, s. 51f. 
69 Broughton 2001, s. 27f. 
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Under och efter testperioden kände bibliotekarierna att det här var någonting att satsa 
på. De var dock inte helt nöjda med programvaran och valde därför en annan produkt 
till den permanenta tjänsten. Programmet de valde heter Virtual Reference Desk och är, 
till skillnad från HumanClick, riktad mot bibliotek. Enda nackdelen var att det kostar 
pengar, medan HumanClick var gratis.70 Broughton skriver att det biblioteket ville för-
medla med den här chattreferenstjänsten är att den är till främst för studenterna, och att 
meningen med en sådan tjänst är att de ska kunna ställa en fråga när det passar dem. 71 
 
Broughton skriver att det kändes konstigt i början att använda chatt som en referens-
tjänst. Hon tyckte till och med att det var lite skrämmande. Hon beskriver vidare att 
varje gång datorn plingade för att annonsera en ny frågare, hoppade hon till, dök fram 
till skärmen och väntade otåligt på om och när det skulle komma en fråga. Broughton 
skriver att eftersom man bara kan skriva tycker hon att det är svårt att beskriva vad hon 
sysslar med, samtidigt som hon letar efter information. Hon tycker att det är stor skill-
nad mot till exempel telefonen, där hon kan berätta vad hon gör samtidigt som hon gör 
det. Hon säger även att det finns en känsla av att svaret ska komma nu och även vara 
helt korrekt. En annan svårighet, menar Broughton, är att man inte kan se frågaren, om 
han eller hon är till exempel otålig. 72 
 
Broughton menar att man vande sig ganska snabbt vid det nya mediet och bibliotekari-
erna upptäckte att det var bättre att skicka flera korta meddelanden, i stället för ett långt. 
De lärde sig också att hålla sig sysselsatta med andra saker medan de väntade på nästa 
fråga.73 Kelly Broughton och de andra bibliotekarierna på Jerome Library tycker dock 
att det är riktigt spännande med en chattreferenstjänst och att ”it offers huge potential 
for serving our users.”74 
 
Glenda Schaake & Eleanor Sathan arbetar på Memorial Hall Library i Andover Massa-
chusetts, USA, och de berättar i sin artikel We jumped on the live reference bandwagon, 
and we love the ride! om deras biblioteks väg till att erbjuda allmänheten en chattrefe-
renstjänst. Personalen på biblioteket hade börjat lägga märke till att antalet referensfrå-
gor minskade och att biblioteksanvändarna i allt större utsträckning bokade bibliotekets 
datorer för att använda Internet. Bibliotekarierna började fundera över hur de skulle 
möta detta och ändå kunna ge användarna den hjälp de behöver. Efter att biblioteksche-
fen James Sutton läst en artikel om en referenstjänst i realtid online, bestämdes det att 
Glenda Schaake och Eleanor Sathan skulle börja leta efter lämpliga program.75 
 
Schaake & Sathan skriver att de började med att titta på LivePerson, HumanClick och 
LSSI.76 De fann ganska snart att de programmen inte kunde erbjuda det de var ute efter. 
Schaake & Sathan ville gärna ha ett samarbete kring tjänsten och de valde därför att titta 
närmare på ett kaliforniskt bibliotekssamarbete – 24/7 Reference.77 24/7 Reference var 
intresserade av att utvidga sitt samarbete utanför Kalifornien och välkomnade därför 
Memorial Hall Librarys intresse för chattreferens och 24/7 Reference.78 
                                                                 
70 Läs mer om Virtual Reference Desk på http://www.vrd.org/ [Referens kontrollerad 2005-11-27]. 
71 Broughton 2001, s. 27f. 
72 Ibid, s. 27. 
73 Ibid, s. 30. 
74 Ibid, s. 27. 
75 Schaake & Sathan 2003, s. 20f. 
76 Läs mer om LSSI på http://www.lssi.com [Referens kontrollerad 2005-11-27]. 
77 Läs mer om 24/7 Reference på http://www.247ref.org [Referens kontrollerad 2005-11-27]. 
78 Schaake & Sathan 2003, s. 21f. 
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Efter att ha testat tjänsten bland bibliotekarierna på biblioteket och tagit itu med de pro-
blem som uppkommit, valde Schaake & Sathan ut fem entusiastiska och förväntansfulla 
bibliotekarier som skulle utbildas och arbeta med den nya referenstjänsten. Den 17 sep-
tember 2001 drog så tjänsten i gång, men bibliotekarierna upptäckt snart att det inte 
kom in särskilt många frågor. De började därför diskutera olika marknadsföringsstrate-
gier och valde att bland annat lägga ut 24/7 Reference- loggan på flera ställen på biblio-
tekets webbplats, flera ur personalen delade ut broschyrer om tjänsten på biblioteket, 
och den lokala tidningen skrev en artikel om chattreferenstjänsten. Tack vare detta öka-
de antalet frågor snabbt.79 
 
Med ett ökat antal frågor kom också feedback från de som använde tjänsten. Schaake & 
Sathan berättar att de fick många entusiastiska kommentarer såsom: ”’This is 
ABSOLUTELY AMAZING!! This is what the Internet should be about! Rock on Me-
morial Hall Library!’”80 De skriver också att studenter är flitiga användare av tjänsten 
och att de bibliotekarier som inte arbetar med tjänsten har lärt sig mycket, vilket Schaa-
ke & Sathan tycker märks mest när det gäller e-postfrågor. De menar att många av bib-
liotekarierna gärna skickar flera e-postmeddelanden för att reda ut frågan ordentligt.81 
De avslutar artikeln med att berätta att bibliotekarierna som arbetar med tjänsten fortfa-
rande är lika entusiastiska som när de startade 2001. De skriver också att ”Best of all, 
live reference has made being a librarian more exciting!”82 
 
Peter Bromberg, dåvarande bibliotekarie på Camden County Library i New Jersey, 
USA, blev i september 2000 involverad i ett projekt som skulle utveckla biblioteksser-
vice. Han berättar i artikeln Managing a statewide virtual reference service: how Q and 
A NJ works hur grunden till detta projekt lades redan i februari 2000 under ett utveck-
lingsmöte som hölls av South Jersey Regional Library Cooperative (SJRLC). Vid mötet 
framkom det att man ville utveckla marknadsvänlig service som skulle hjälpa både an-
vändare och bibliotekarier, och som även kunde användas för vidareutbildning. Vid ett 
andra möte i juni 2000 lades så grunden för en chattreferenstjänst.83 
 
Bromberg skriver vidare att Karen Hyman, verkställande direktör på SJRLC, hade se-
dan tidigare funderat på att starta en chattreferenstjänst och valde att fråga ett antal bib-
liotek om de var intresserade av att utveckla och påbörja ett projekt kring detta. Efter att 
de tillfrågade biblioteken fått titta närmare på LSSIs produkt Virtual Reference Desk, 
valde tio bibliotek att gå med i projektet. Däribland Camden County Library. Varje bib-
liotek förband sig därmed att bemanna tjänsten 5-10 timmar i veckan och att utse en 
projektansvarig som skulle representera biblioteket vid SJRLC planeringsgrupps mö-
ten.84 
 
På det första månatliga mötet med planeringsgruppen i november 2000 fastställde man 
bland annat projektets policy och riktlinjer. De bestämde också att de skulle använda 
Virtual Reference Desk. Bromberg skriver att under de följande månaderna finslipade 
planeringsgruppen på detaljerna kring projektet, och redan innan tjänsten dragit i gång 

                                                                 
79 Schaake & Sathan 2003, s. 22. 
80 Ibid, s. 24. 
81 Ibid, s.24f. 
82 Ibid, s. 25. 
83 Bromberg 2003, s. 27f. 
84 Ibid, s. 28. 
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anmälde flera andra bibliotek sitt intresse om att få vara med. Efter att statsbibliotekari-
en i New Jersey, Norma Blake, fått reda på detta uppmanade hon planeringsgruppen att 
tänka större, att satsa på statstäckande referenstjänst. Planeringsgruppen fick också klart 
för sig att det skulle behövas en projektsamordnare på heltid, och i augusti 2001 anställ-
des Marianne Sweet. Hon fastställde snabbt en marknadsföringsplan som innebar att 
biblioteken skulle föra ut bokmärken, affischer, pressutskick och klistermärken med 
information om den nya referenstjänsten. 85 
 
Efter två veckors genrep startade så den nya tjänsten den 1 oktober 2001. Bromberg 
skriver att trots att de fick ganska lite frågor den första månaden valde de att inte mark-
nadsföra tjänsten fullt ut. De ville vänta med detta till januari 2002 då de planerade att 
utöka tjänsten till att vara öppen 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Den 28 janu-
ari 2002 var det dags för den utökade referenstjänsten, och tillsammans med den inten-
siva marknadsföringen ökade användandet med hela 500 procent.86 
 
Peter Bromberg skriver att det finns flera bidragande orsaker till att ett så stort samar-
betsprojekt, med ett 30-tal bibliotek, lyckas hantera ett sådant projekt: 
 
1. Ända sedan början har planeringsgruppen träffats en gång i månaden för att diskute-

ra och utveckla projektet. 
2. Det är viktigt med träning och praktik. Innan någon börjar arbeta med tjänsten ska 

de genomgå en hel dags utbildning, samt göra ett antal övningar online för att bib-
liotekarien ska kunna utvärdera sin egen insats. 

3. Vid varje månatligt möte med planeringsgruppen analyseras den senaste månadens 
frågor och svar, vilka gjorts anonyma, för att utvärdera bland annat kvaliteten på 
tjänsten. 

4. Varje månad analyserar de också den feedback som kommer in från användarna via 
en online-enkät efter varje avslutad frågesession. 

5. De ser hela tiden noggrant igenom i vilken takt och i vilken omfattning de ska 
marknadsföra och utöka tjänsten. 

 
Allt detta, plus att de hade ett gemensamt intresse för projektet från början, menar 
Bromberg är en anledning till att de kan tillhandahålla en chattreferenstjänst. Enligt 
Bromberg återstår det nu att möta den ständigt ökade efterfrågan, bibehålla kvaliteten 
och att gå från projekt till permanent service.87 
 
Tana Elias, bibliotekarie på Madison Public Library i Madison Wisconsin, USA, och 
Stef Morrill som arbetar hos South Central Library System (SCLS) i Madison, berättar i 
sin artikel Our virtual reference training camp… hur de beslutade att börja med chattre-
ferens. Stef Morrill skriver att hon tidigt kom i kontakt med denna nya typ av referens-
tjänst, när hon bevistade American Library Associations (ALA) konferens 2001 där det 
visades upp olika program för chattreferens, vilket fick Morrill att vilja prova det. Då 
hon jobbar för SCLS tyckte hon att de bibliotek som ingår i det bibliotekssystemet kan-
ske kunde vara intresserade av att testa. I november samma år kom två bibliotekarier 
som arbetar med chattreferens för att prata med bibliotekarierna inom SCLS om de pro-
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jekt de arbetade med. Morrill skriver att detta skapade ett intresse hos bibliotekarierna 
på Madison Public Library. 88 
 
Personal från SCLS och Madison Public Library bestämde sig för att träffas och de be-
slutade att de skulle göra ett testprojekt. De bestämde att de skulle titta närmare på och 
prova två olika program under vardera två månader, LSSI och Convey. 89 De biblioteka-
rier som skulle vara med i projektet fick genomgå utbildning på de två programmen. 
Med Convey hölls utbildning på Madison Public Library, och LSSI höll sin utbildning 
utanför bibliotekssfären. Morrill skriver vidare att efter utbildningen låg det stora testet i 
att se om bibliotekarierna klarade av att besvara frågor från de andra biblioteken inom 
SCLS. Bibliotekarierna lade snabbt märke till att det kom väldigt lite frågor och SCLS 
och Madison Public Library kände att det var för lite för att kunna avgöra om chattrefe-
rens var någonting att satsa på. Därför bestämde de att prova ytterligare en produkt – 
24/7 Reference. Efter att ha kontaktat projektledningen för 24/7 Reference bestämdes 
det att Madison Public Library skulle få bemanna deras chattreferenstjänst på prov 10 
timmar i veckan i en månad.90 
 
Precis som med de andra programmen fick bibliotekarierna genomgå en utbildning på 
tjänsten. Tana Elias skriver att en skillnad från de andra två testen var att de där bara 
svarade på andra bibliotekariers frågor. Med 24/7 Reference fick bibliotekarierna på 
Madison Public Library börja besvara frågor från ”vanliga” människor. Hon berättar 
vidare att bibliotekarierna kände att de skulle göra ett bättre jobb med tjänsten om de 
fick arbeta med den oftare. Därför beslutades det att dra ner på antalet bibliotekarier 
som arbetar med tjänsten. Stef Morrill skriver att det inte har varit problemfritt med 
24/7 Reference, men de har lärt sig att ”part of what it will take to have a virtual refer-
ence project is patience and a willingness to diagnose technical problems.”91  
 
Tana Elias berättar att en sak som hon och de andra bibliotekarierna som arbetar med 
tjänsten har diskuterat mycket är huruvida de ska tillhandahålla svaren på frågorna eller 
om de ska ge vägledning. Enligt Elias har 24/7 Reference som policy att man ska ge 
vägledning, men hon berättar att hon ofta ger svaret direkt eftersom det går fortare.92 
 
Som jag skrivit lite om tidigare i kapitlet så är 24/7 Reference ett samarbetsprojekt, och 
detta var en stor anledning till att Madison Public Library och SCLS i slutändan valde 
just 24/7 Reference. De valde bort Convey och LSSI eftersom de inte uppfyllde de kri-
terier som SCLS och Madison Public Library hade satt upp. När artikeln skrevs hade de 
ännu inte hunnit öppna tjänsten för allmänheten. 93 
 
Elias och Morrill avslutar artikeln med att säga att de inte tror att chattreferens kommer 
att ersätta den traditionella referensservicen eftersom många frågor kräver att man kollar 
i böcker, utan menar att det är ett utmärkt komplement.94 
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4. Bibliotekariens yrkesliv i förändring 
 
Det har hänt mycket inom biblioteksvärlden de senaste hundra åren. Vad det är som har 
förändrats eller utvecklas är dock inte alla överens om. Harry Järv menar att det inte är 
bibliotekarierollen som har förändrats, utan arbetsredskapen som har blivit mer effekti-
va under årens lopp. Kärnan i biblioteksverksamheten, menar Järv, är fortfarande den 
samma som den var i Eblas och Alexandrias bibliotek – att bevara, lagra, organisera och 
att göra kunskapen tillgänglig.95 Ian H. Witten & David Bainbridge anser att biblioteken 
genom åren har utvecklats så pass mycket att de knappt går att känna igen. Från att ha 
varit inriktade på att lagra och bevara, har biblioteken nu ändrat fokus. Nu är det använ-
darna som är i centrum av verksamheten, där tyngdpunkten ligger i informationsutby-
tet.96 
 
Susanna Månsby håller med Harry Järv om bibliotekens grundläggande uppgifter, men 
menar att det inte är hela sanningen. I sin artikel Den nya tekniken och bibliotekarierol-
len undersöker och diskuterar hon om, och i så fall hur, bibliotekarierollen har föränd-
rats, och sambandet med den nya teknologin. Hon skriver vidare att teknik länge har 
funnits på bibliotek, och den är behjälplig vid lagring och sökning, till kommunikation 
och vid informationshantering. Den nya informationsteknologin underlättar dessa mo-
ment ytterligare.97 
 
Månsby berättar om hur man i USA år 1950 provade att automatisera utlåningsregister. 
Detta blev snabbt populärt, och 1960 hade ett 80-tal amerikanska bibliotek lokala auto-
matiska system. I England startade det första bibliotekskatalogssystemet och cirkula-
tionssystemet i mitten av 1960-talet, och dessa utvecklades sedan till OPAC-system. I 
de svenska folkbiblioteken är det främst Bibliotekstjänst som står för den bibliografiska 
servicen. Bibliotekssys temen bygger i dag på ett databashanteringssystem som till ex-
empel används för katalogisering, förvärv och lån. Månsby presenterar också Internet 
som en del av den teknologiska utvecklingen på biblioteken, och pekar på Internets 
möjligheter till kommunikation, lagring av dokument och liknande.98 
 
Månsby skriver vidare att bibliotekarierollen växte fram då folkbildningstanken var 
stark och socken-, arbetar- och nykterhetsbiblioteken uppstod. I centrum stod utbildning 
och fostran, värnandet om demokratin och allas rätt till fria boklån. Efter Valfrid Palm-
grens studieresa i USA utvecklades bibliotekarierollen ytterligare med inriktning mot 
barn och skolor, och senare även mot bland annat uppsökande verksamhet. I takt med 
att samhället förändrats, så har även bibliotekarierollen förändrats, och olika identiteter 
har utkristalliserats. Månsby presenterar följande: folkbildningsidentiteten, kulturför-
medlaridentiteten, fackkunskapsförmedlaren, katalogidentiteten och socialarbetariden-
titeten. Månsby tror att det samhälle vi lever i idag kommer att utveckla egna identiteter 
och hon tar två exempel från Peter Enström: informationsorganiseraren och kunskaps-
mäklaren. Dessa nya identiteter ställer nya krav på bibliotekarien när det gäller informa-
tionshanteringen och att arbetsvillkoren förändras.99 
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De bibliotekarier som Månsby intervjuade inför artikeln, tycker nästan alla att bibliote-
karierollen har förändrats och att det till stor del beror på den nya tekniken. De upplever 
också att den nya tekniken har ökat tillgängligheten till olika informationskällor och att 
tekniken har blivit ett redskap i sig. Internet ser de som en stor tillgång och ger bibliote-
karierna fler möjligheter att tillhandahålla snabb och lättillgänglig information. Detta 
ställer dock höga krav på kompetens och vidareutbildning. Hon berättar vidare att 
många av bibliotekarierna upplever att de tillförs nya kvalificerade informationsuppgif-
ter genom den nya tekniken, och att det är detta som kräver ständiga utbildningsinsat-
ser.100 
 
Efter undersökningen drar Månsby slutsatsen att ny teknik och ett begynnande informa-
tionssamhälle har förändrat bibliotekarierollen till att bli en mer informationsbärande 
roll. Hon menar också att informationsteknologi ses som nya redskap som kan höja yr-
kets status, och att informationsteknologin förstärker kärnan i biblioteksverksamheten – 
nämligen att lagra och sprida information. 101 
 

4.1 Virtuella bibliotek 
 
I dag talas det mycket om virtuella bibliotek, och associationerna till ett virtuellt biblio-
tek är lika många som de är olika. En del tänker på det papperslösa samhället, elektro-
niska böcker och boksamlingar. Andra tänker främst på bibliotekskatalogen som finns 
på bibliotekets hemsida, där man också kan sköta många av sina låneärenden. De flesta 
bibliotekarier tänker nog att det virtuella biblioteket ska vara ytterligare en möjlighet för 
biblioteksanvändare att nå bibliotekets resurser. Denna tanke stämmer rätt bra in med 
hur D. Kaye Gapens definition lyder. Gapen definierar nämligen det virtuella biblioteket 
som: 
  

…the concept of remote access to the contents and services of libraries and other infor-
mation resources, combining an on-site collection of current and heavily used materials 
in both print and electronic form, with an electronic network which provides access to, 
and delivery from, external worldwide library and commercial information and knowl-
edge sources. In essence, the user is provided the effect of a library which is a synergy 
created by bringing together technologically the resources of many, many libraries and 
information services.102 

 
Witten & Bainbridge har en mycket mer kortfattad definition av det virtuella bibliote-
ket: ”A virtual library is a library for all practical purposes, but a library without walls – 
or books.”103 De skriver vidare att bibliotekarier länge har använt begreppet virtuellt 
bibliotek för att beskriva ett bibliotek som ger tillgång till information på den egna hem-
sidan, genom exempelvis olika länkar.104 
 
Sveriges kanske mest använda exempel på vad ett virtuellt bibliotek kan göra, är Möln-
dals stadsbibliotek och deras hemsida. Där har de lagt ut en omfattande länklista med 
över 15 000 länkar, uppdelad efter signum.105 Besökarna har även möjlighet att söka, 
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reservera och låna om böcker via bibliotekets katalog. Bibliotekets hemsida erbjuder 
också boktips för barn och vuxna, samt har en länk där besökare erbjuds information om 
biblioteket på olika språk, däribland arabiska.106 
 
D. Kaye Gapen kopplar även det virtuella biblioteket till informationssamhället, genom 
att säga att virtuella bibliotek är biblioteksvärldens motsvarighet till en samhällelig kon-
trollrevolution. Gapen förklarar denna tanke genom att hänvisa till James R. Beniger 
och hans teorier om kontrollrevolution och informationssamhället. Beniger menar att 
informationssamhällets ursprung ligger i de ekonomiska kriser som inträffat det senaste 
århundradet, och att det i industrialiseringens spår följde många problem med till exem-
pel tågolyckor och gods som försvann. Han menar att den energi och det höga tempo 
som behövdes för att klara industrins krav, krävde ett motsvarande utnyttjande av in-
formation. Det är detta som Beniger kallar kontrollrevolution. 107 Beniger menar vidare 
att: 
 

The Information Society has not resulted from recent changes, … but rather from in-
creases in the speed of material processing and of flows through the material economy 
that began more than a century ago. Similarly, microprocessing and computing technol-
ogy, … do not represent a new force only recently unleashed on an unprepared society 
but merely the most recent installment of the continuing development of the Control 
Revolution.108 
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5. Det informationella samhället 
 
I början av uppsatsen nämnde jag att jag skulle göra min undersökning med fokus på det 
informationella samhället, och för att ge en bakgrund till detta har jag valt att även ge en 
inblick i begreppet informationssamhälle. Mitt syfte är inte att vara heltäckande i ämnet, 
utan snarare visa på bredden i begreppen. 
 
För somliga är det en självklarhet att vi idag lever i ett informationssamhälle då vi är 
ständigt omgivna av informationsteknologi såsom handdatorer och Internets till synes 
outtömliga resurser på olika sätt finns tillgängliga till exempel genom trådlösa uppkopp-
lingar på tåg och i mobiltelefoner. Begreppet informationssamhälle inbjuder till många 
olika definitioner, och Nationalencyklopedin (NE) förklarar begreppet på följande sätt: 
 

Informationssamhället karaktäriseras bl.a. av en allmänt ökad kunskapsproduktion, ett 
ökat beroende av tillgång till information, ny informationsteknologi i form av integrerade 
system för dator- och teleteknik och framväxten av en särskild informationssektor i eko-
nomin bredvid agrar-, industri- och tjänstesektorn. I detta samhälle är information en 
maktresurs; ett värde för den som har tillgång till den, gör bruk av den, och kan använda 
den för sina syften.109 

 
Denna mer allmänna och tekniskt inriktade definitionen tas inte emot av alla med öppna 
armar, utan några har sina egna benämningar och/eller definitioner på dagens samhälle. 
Och för att bättre kunna förstå vad informationssamhället är och vad det innebär, kom-
mer jag här nedan att presentera några av de definitioner och perspektiv som finns på 
detta hett debatterade begrepp. Jag kommer också att gå närmare in på Manuel Castells 
teorier kring det informationella samhället och nätverket. Men jag börjar med Frank 
Webster. 
 

5.1 Frank Webster – Informationssamhället  
 
Frank Webster, sociologiprofessor vid Oxford Brookes University i Storbritannien, me-
nar att man kan dela upp begreppet informationssamhälle och ge det fem olika defini-
tioner: technological (teknologisk), economic (ekonomisk), occupational (sysselsätt-
ning), spatial (rumslig) och cultural (kulturell). Den teknologiska definitionen är den 
vanligaste, vilket man också kan se på NEs definition, och tyngdpunkten ligger alltså på 
de teknologiska landvinningar som har gjorts de senaste åren, speciellt inom informa-
tionsteknologin. En annan del av den teknologiska definitionen inriktar sig på integra-
tionen av telekommunikation och datorer, och de nätverk som skapas när man kopplar 
samman datorer med datorer, mellan banker, bibliotek, skolor och våra hem. Det är här, 
menar Webster, i dessa nätverk som vi kan hitta de viktigaste pusselbitarna till ett in-
formationssamhälle.110 
 
Den ekonomiska definitionen skiljer sig något från den teknologiska, och enligt Webs-
ter är det främst två män som har fört fram denna ståndpunkt, Fritz Machlup och Marc 
Porat. Machlup ville beräkna storleken på informationsindustrin och för att kunna göra 
det delade han in denna industri i fem grupper: utbildning, kommunikationsmedier (t.ex. 
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radio), informationsmaskiner, informationsservice, och övriga informationsaktiviteter. 
Efter en sådan indelning menade Machlup att man kunde ge de olika grupperna ett 
BNP-värde, och på så sätt få fram siffror för en informationsekonomi. Porat tog efter 
mycket av Machlup, men i stället för fem grupper valde han tre sektorer: primär (t.ex. 
massmedia och reklam), sekundär (t.ex. myndighetsinformation) och icke- information. 
Genom att konsultera den nationella ekonomiska statistiken kunde Porat få fram ett 
BNP-värde som motsvarade hela 46 procent av USAs totala bruttonationalprodukt, och 
han kunde därmed hävda att vi nu lever i ett informationssamhälle baserat på informa-
tionsekonomi.111 
 
Webster skriver att ett tredje, och populärt angreppssätt är den om sysselsättning. Han 
förklarar på följande sätt:  
 

… the contention is that we have achieved an ’information society’ when the predomi-
nance of occupations is found in information work. That is, the ’information society’ has 
arrived when clerks, teachers, lawyers and entertainers outnumber coalminers, steelwork-
ers, dockers and builders.112 
 

Webster menar också att denna definition ofta kombineras med någon form av ekono-
miskt tänkande. Och för de som hänger sig åt denna definition är det därför en själv-
klarhet att vi är på väg in i ett nytt samhälle, eftersom fysiskt krävande arbeten ligger på 
utrotningens rand.113 
 
I den spatiala definitionen menar Webster att huvudfokus ligger på informationsnätverk 
som kopplar samman olika platser och därmed påverkar vårt förhållande till tid och 
rum. Med dessa nätverk minskar avstånden väsentligt och det är nu möjligt att till ex-
empel skicka brev och göra stora inköp i realtid. Det behöver inte längre ta flera dagar 
innan ett brev kommer fram. I och med dessa möjligheter har dagens samhälle blivit 
mer och mer globalt, och det lokala blir mer sällsynt. Det är därför som ivrarna av denna 
definition menar att vi nu lever i ett informationssamhälle som är uppbyggt på informa-
tionsnätverk.114 
 
Den sista definitionen på informationssamhället, den kulturella, är enligt Webster den 
som är lättast att bekräfta. Den kulturella verksamheten har bevisligen ökat markant, allt 
ifrån utökade radio- och TV-sändningar, till den ökade tillgängligheten på film, musik 
och böcker. Allt detta är bevis på att vi lever i ett alltmer mediainriktat samhälle, och att 
vi hela tiden översköljs av information från alla möjliga håll. Detta överflöd av symbo-
ler och information gör att många anser att vi har gått in i ett nytt samhälle, och enligt 
Webster är det inte många som bryr sig om att ens bevisa det då de anser att det är så 
uppenbart eftersom det räcker att se hur vårt samhälle ser ut.115 
 
Det är viktigt att påpeka att Webster själv är mycket kritisk till användandet av begrep-
pet informationssamhälle. Ett skäl är att det finns så många olika sätt att definiera detta 
samhälle på, och han tycker att de olika kriterierna är minst sagt vaga. Men samtidigt 
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förnekar han inte att samhället har påverkats av den uppsjö av teknologi och informa-
tion som finns, att samhället har informatiserats.116 
 

5.2 Emin Tengström – Kunskapssamhället  
 
Emin Tengström, forskningsprofessor vid Aalborgs universitet i Danmark, är en av dem 
som är skeptiska till hela begreppet informationssamhälle. Han anser att begreppet är en 
myt, som enbart skapats för att underlätta för vissa delar av samhället. Tengström för-
sökte redan på 1980-talet avliva myten om informationssamhället. Något han menar att 
han har misslyckats med. I stället har han försökt framhäva begreppet Kunskapssamhäl-
let, framför Informationssamhället.117 Detta eftersom Tengström alltid har hävdat ”att 
kunskap bara kan finnas hos en levande människa, medan information kan lagras på 
olika underlag (papper t ex).”118 
 
Tengström menar att när man talar om framtiden och nya samhällsbildningar, är det av 
vikt att betona kunskapen som den viktigaste resursen. Inte själva informationen. Sedan 
uttrycket lanserades i mitten 1980-talet, har det väckt ett visst intresse runt om i samhä l-
let. Tengström tror att de som redan har en lång utbildning bakom sig har lättare för att 
ta föreställningen om kunskapssamhället till sig, och han tror därför att även detta be-
grepp kan komma att användas som en myt. Ändå är Tengström inte negativt inställd till 
begreppet på samma sätt som han är till informationssamhället.119 
 
Tengström ser mer positivt på den samlade samhällsbild som han anser har vuxit fram. 
Som ett exempel på det anger han regeringen Bildts program för att öka kompetensen i 
Sverige – Agenda 2000. Där angavs det en rad olika mål för att fö rbättra Sverige och 
dess kompetens. Bland annat skulle man höja andelen högutbildade och ge större möj-
ligheter för vidareutbildning. 120 Målet att höja andelen högutbildade får man väl säga 
har lyckats, då antalet högskole- och universitetsstuderande ökar för varje år. 
 
För att kunna förverkliga tanken om ett kunskapssamhälle, menar Tengström att man 
måste fånga människors intresse för utbildning och kompetensutveckling, och få olika 
grupper att se att utbildning inte bara är någonting som är nödvändigt och som måste 
göras.121 
 

5.3 Manuel Castells – Det informationella samhället 
 
Manuel Castells är professor i samhällsplanering och i sociologi vid University of Cali-
fornia i Berkeley, USA, och han har skrivit en trilogi om informationsåldern. Ulla 
Björklund har läst denna trilogi, och i en artikelserie i DIK-forum beskriver hon Castells 
verk. Björklund menar, såsom även beskrivs av Frank Webster och Emin Tengström, att 
vi normalt betraktar vårt samhälle som ett kunskaps- eller informationssamhälle. Men 
Manuel Castells håller inte med. Han anser att de begreppen inte räcker till. Kunskap 
                                                                 
116 Webster 1995, s. 29. 
117 Tengström 1998, s. 85f. 
118 Ibid, s. 88. 
119 Ibid, s. 88f. 
120 Ibid, s. 90f. 
121 Ibid, s. 98. 



 28 

och information är någonting som vi alltid har använt och som alltid har funnits, och 
därför pratar Castells, till skillnad från till exempel Tengström, om det informationella 
samhället.122 För att beskriva Castells tanke bakom det informationella samhället tydli-
gare, förklarar Björklund hans tänkesätt med följande exempel kopplat till industrin: 
 

… ett samhälle blir inte industriellt därför att det finns en industri på trakten. Industriellt 
blir det när det industriella sättet för produktion påverkar vårt sätt att leva: hur vi organi-
serar våra städer, bygger vår infrastruktur, delar in vår tid och våra liv… 123 

 
Alltså: ett samhälle blir inte informationellt förrän det påverkar vårt sätt att leva och 
organisera vårt liv.  
 
För att mer precist skilja informationssamhälle och informationellt samhälle åt, förklarar 
Castells att det förstnämnda begreppet fokuserar på information och dess roll i vårt 
samhälle. Informationellt syftar på en form av organisation av samhället ”där alstring, 
behandling och överföring av information”124 blir centrala delar i bland annat produk-
tion av tjänster, och som fått en rejäl skjuts framåt av de teknologiska landvinningarna 
som gjorts de senaste åren. 125 Castells menar att vi i dagens samhälle har kommit så 
långt. Information och informationsteknologi är i dag en så stor del av vårt samhälle att 
det påverkar vårt sätt att tänka, leva och organisera våra liv. Vi är ett informationellt 
samhälle. 
 

5.3.1 Nätverket 
 
Vad ryms då i detta nya samhälle? Castells menar att den centrala delen är nätverkssam-
arbete. Dessa nätverk är uppbyggda av en rad förenade noder, som dock ofta saknar ett 
centrum men som ändå kan vara strukturerat som en hierarki. Han skriver vidare att 
dessa noder har en oregelbunden relation sinsemellan, men att de ändå behövs. Annars 
kollapsar nätverket.126 Ett exempel på sådana noder är det nätverk som är EU, med sina 
ministermöten och kommissionärer. Ett annat exempel är de omfattande tv-system, be-
stående av ett nästan oändligt antal satelliter och många mil kabel, som utgör ett globalt 
nätverk. Vidare menar Castells att nätverk ”är öppna strukturer med förmåga att expan-
dera utan gräns och integrera nya noder så länge dessa kan kommunicera inom nätver-
ket”. 127 
 
Enligt Castells är nätverkssamarbetet ett nytt sätt att organisera samhällen, organisatio-
ner och företag, och de som lyckas väl med detta samarbete är de som effektivt lyckas 
skapa och få fram kunskap, och handskas med information. Och i takt med att förutsätt-
ningarna och målen förändras, bör de vara så pass flexibla att de kan ändra och förbättra 
sina metoder och arbetssätt. De som medverkar i nätverkssamarbetet måste också våga 
vara nyskapande, då det är det, menar Castells, som krävs för att klara den allt tuffare 
konkurrensen. 128 
 

                                                                 
122 Björklund 2001, s. 17. 
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124 Castells 2001, s. 44. 
125 Ibid. 
126 Castells 1999, s. 56. 
127 Castells 2001, s. 520. 
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Dessa relativt nya arbetsmetoder har gjort att hela arbetssituationen har förändrats, och 
för att nätverket ska fungera krävs det ett bra samarbete och lagarbete medarbetarna 
emellan. Men de ska också kunna vara och arbeta självs tändigt.129 Castells säger att 
resultatet av dessa förändringar blir att arbetet blir mer inriktat på individen, den enskil-
de medarbetarens olika egenskaper och attribut, i stället för att i huvudsak fokusera på 
arbetsuppgiften. 130 Man kan därmed säga att arbetet ”mister sin kollektiva identitet, blir 
allt mer individualiserat i sina färdigheter, villkor, intressen och projekt.”131 
 

5.4 Teoretisk tolkning 
 
Huruvida vi i dag befinner oss i ett informationellt samhälle eller ej, vågar jag inte säga. 
Men klart är att vi i dag har blivit mer och mer beroende av informationsteknologin och 
alla dess finesser, och att vi är ett samhälle statt i förändring med ökad globalisering 
som följd. Förändringar som påverkar alla och som kräver anpassning.  
 
Även biblioteken påverkas av den ökande globaliseringen, och de försöker att anpassa 
sig till de ständigt nya situationer som dyker upp. I dag är det till exempel snarare regel 
än undantag att vara ständigt uppkopplad till Internet, och många av biblioteken utnyt t-
jar också den virtuella världen till att erbjuda tjänster till sina användare. Bland annat är 
många bibliotekskataloger sökbara via Internet. I stark konkurrens med informations-
teknologin som kan erbjuda exempelvis handdatorer för nedladdning av bland annat 
böcker och tidskrifter, måste biblioteken också söka nya sätt för att attrahera användare 
och för att tillgodose deras behov. 
 
Ett sådant sätt är att starta nätverkssamarbeten mellan bibliotek, och ett av de nätverk 
som var först ut var Fråga biblioteket, där ett trettiotal bibliotek runt om i Sverige hjäl-
per till att besvara frågor via e-post. Det nyaste tillskottet är Bibliotekarie Direkt, och 
som jag skrev i föregående kapitel är den tjänsten en vidareutveckling av Fråga biblio-
teket, och man använder chatteknik i stället för e-post för att svara på referensfrågor. 
 
Bibliotekarie Direkt är enligt min mening ett nätverkssamarbete som byggts upp inom 
en existerande organisation, och som kräver både engagemang och intresse. De med-
verkande bibliotekarierna och biblioteken är noder i ett nätverk som får det svårt att 
fungera om någon skulle falla bort. Då projektet har valt att anamma en ny teknologi för 
att möjliggöra denna tjänst, har bibliotekarierna tvingats till förändringar i arbetet. Des-
sa förändringar kan medföra att bibliotekarierna börjar omvärdera sin yrkesroll, att de i 
viss mån förlorar sin yrkesidentitet, eftersom arbetet mer och mer hänger på hur de kla-
rar sina arbetsuppgifter som individer och inte som medlemmar av en gemensam enhet. 
Kanske att de då i stället söker sig till någonting nytt, till en ny yrkesidentitet inom nä t-
verket. 
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6. Projektet och chattreferenstjänsten Tala direkt 
med en bibliotekarie 
 
I det här kapitlet presenterar jag projektet och chattreferenstjänsten Tala direkt med en 
bibliotekarie, dels hur det hela startade och dels hur det såg ut i samband med intervju-
erna 2002. Jag tar även upp de förändringar som skett sedan intervjuerna gjordes och en 
kort presentation över andra svenska chattreferenstjänster ges. 
 

6.1 Om projektet 
 
Projektet startades år 2001 på initiativ av Göran Schmitz, bibliotekarie vid Malmö 
stadsbibliotek, sedan han och Joneta Belfrage, bibliotekarie vid Göteborgs stadsbiblio-
tek, tidigare på året hade varit på studiebesök i USA och bland annat tittat på de chattre-
ferenstjänster som finns där. Efter besöket kände de att det skulle finnas potential för en 
sådan referenstjänst även i Sverige, och så fort de kom hem till Sverige igen, började 
Göran Schmitz att skissa på planerna till projektet och chattreferenstjänsten Tala direkt 
med en bibliotekarie samt att söka bidrag för detta.132 Vid en bibliotekskonferens pre-
senterades sedan projektet och frågan ställdes om det fanns fler som var intresserade att 
gå med. Det var då som även Stockholm meddelade sitt intresse och gick med i projek-
tet.133  
 
I Stockholm hade man redan tidigare gått i tankarna på att starta en egen chattreferens t-
jänst, i ett eventuellt samarbete med Arbetslivsbiblioteket, men såg detta nya projekt 
som ett bra tillfälle att i stället samarbeta med flera bibliotek. Lite senare kom även 
Nacka med, då de ständigt är intresserade av nya saker.134 
 
Man lyckades få anslag från två håll till projektet: 75 000 kr vardera från Statens kultur-
råd och Svensk Biblioteksförening. Dessa pengar skulle bland annat gå till att köpa in 
programvaran, i det här fallet HumanClick, och till marknadsföring. Man valde Hu-
manClick då man ansåg att det var ett relativt lätthanterligt program, och att det fanns i 
en svensk version. Man tyckte också att programmet höll ett rimligt pris. Man funderade 
dock på att byta programvara, då man fann att programmet som HumanClick erbjöd inte 
fungerade på önskvärt vis.135 
 
Malmö, Göteborg, Stockholm och Nacka gick ut med en förfrågan till sin biblioteksper-
sonal om huruvida de var intresserade av att delta i ett nytt, spännande projekt, och fick 
på så vis ett antal frivilliga. De som valde att börja arbeta med referenstjänsten och pro-
jektet, fick träning under en månad i hur programmet fungerade, hur man kunde skicka, 
pusha, sidor till frågaren, etcetera.136 Efter att ha presenterat projektet och referenstjäns-
ten på Bok- och biblioteksmässan samt anordnat presskonferenser och skickat ut bok-
märkesstickor till Sveriges samtliga folkbibliotek, drog tjänsten igång på allvar den 1 

                                                                 
132 Anteckningar från konferensen. 
133 Intervju med Håkan. 
134 Anteckningar från konferensen. 
135 Ibid. 
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oktober 2001.137 Projekttiden var på ett år, och redan från början strävade man efter att 
få fler bibliotek involverade och att utöka öppettiderna.138 
 
Då projektet var en utveckling av Fråga biblioteket139 försökte man, både från Fråga 
biblioteket och Tala direkt med en bibliotekarie, att få till stånd ett samgående. Detta för 
att bland annat lösa det ständiga problemet med bemanning av de båda referenstjänster-
na.140 Ni kan läsa mer om Fråga biblioteket och dess koppling till Tala direkt med en 
bibliotekarie nedan. 
 
Redan i början av projekt diskuterades det huruvida man skulle använda ordet chatt i 
benämningen av referens tjänsten. De projektansvariga kom ganska snart fram till att 
man skulle undvika det ordet så mycket som möjligt, och i stället valde de att kalla 
tjänsten för Tala direkt med en bibliotekarie och man valde även det informella Biblio-
tekarie Direkt. Dock stod det länge att man kunde chatta med en bibliotekarie på Fråga 
bibliotekets hemsida, vilket de tyckte var ett problem.141 
 
Chattreferenstjänsten var bemannad måndag till fredag mellan kl 12-16, men stängd vid 
lågsäsong – över julhelgen och några veckor på sommaren. Tjänstgöringen delades mel-
lan de fyra biblioteken på så vis att varje bibliotek bemannade referenstjänsten en dag i 
veckan. Den femte dagen bemannades varannan vecka av Stockholm, och varannan 
vecka av Malmö. Bemanningen skiftade mellan de olika biblioteken, men det vanligaste 
var att de enskilda bibliotekarierna satt mellan 1-2 timmar åt gången/dag. 142 
 
Placeringen av referens tjänsten i biblioteket skiljde sig mycket mellan de fyra bibliote-
ken. På bibliotek A hade de valt att installera tjänsten vid en dator i informationsdisken, 
jämte telefontjänsten och bakom referensdisken, medan de på bibliotek C hade bokat 
det publika IT-rummet inför varje ”chattdag”, och där tjänstgjorde det ofta två bibliote-
karier samtidigt vid de datorer som installerats med chattreferens tjänsten. I bibliotek D 
satt bibliotekarierna på sina respektive arbetsrum och hade tjänsten på sin egen arbets-
dator. På bibliotek B hade de valt en variant av föregående biblioteks modell, där de 
endast hade installerat programmet vid ett par datorer i avdelningen för skönlitteraturs 
arbetsrum.143  
 
Samtliga bibliotek hade ordnat så att det, för det mesta, alltid fanns någon som hade 
bakjour. Någon som kan hjälpa till om det till exempel kommer många frågor samtidigt, 
eller hjälper till att leta efter information och material vid särskilt svåra frågor. Personen 
som har bakjour hjälper också till om det uppkommer några tekniska problem.144 Under 
de tider som tjänsten inte var bemannad, hänvisades besökaren till Fråga bibliotekets 
tjänst där man kan ställa frågor via e-post.145 
 

                                                                 
137 Intervju med Håkan. 
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6.1.1 Konferensen Bibliotekarie Direkt 
 
Den 7 och 8 mars 2002 anordnades en konferens på Långholmen i Stockholm för de 
bibliotekarier som medverkar i projektet. Anledningen till att man anordnade konferen-
sen var att man ville ge bibliotekarierna en möjlighet att träffas och diskutera projektet. 
Innan konferensen var det bara de projektansvariga som hade träffats och som haft re-
gelbunden kontakt. 
 
Man hade bjudit in tre gästföreläsare som skulle prata om sina tankar och erfarenheter 
kring elektronisk och digital referenstjänst. Dessa var Ana Dúran från Fråga biblioteket, 
Jakob Harnesk från PrioInfo/Btj, samt Peter Lindgren från Arbetslivsbiblioteket. Ana 
Dúran berättade om Fråga biblioteket och planerna kring ett samgående mellan Fråga 
biblioteket och Tala direkt med en bibliotekarie. Jakob Harnesk delade med sig av sina 
funderingar kring digitalt referensarbete ur ett PrioInfo/Btj-perspektiv, och Peter Lind-
gren berättade om Arbetslivsbibliotekets digitala referenstjänst Phibi och vilka erfaren-
heter man hade fått där.146 
 
Under konferensen diskuterade man även en lång rad frågor som dykt upp under den tid 
som projektet varit igång. Dessa frågor rörde bland annat vilken målgrupp projektet 
riktar sig till, vilken typ av frågor som besvaras samt i vilken grad frågorna skall besva-
ras – ge faktiska svar, hänvisningar eller visa på olika sökvägar. En annan viktigt punkt 
på konferensen var att gemensamt diskutera fram och sammanställa ett måldokument 
med riktlinjer för projektet.147 
 

6.1.2 Så fungerade tjänsten med HumanClick 
 
För att chatta med bibliotekarierna i Tala direkt med en bibliotekarie och ställa frågor, 
gick man in på länken Bibliotekarie Direkt som man hittade på projektets startsida. När 
man hade klickat på länken kom ett fönster upp där man ombads att vänta tills någon 
svara. Om det var många som var inne samtidigt kunde det dröja något innan biblioteka-
rien öppnade samtalet. Öppningsfrasen kunde till exempel se ut så här: Bibliotekarie 
direkt (Malmö stadsbibliotek): Hej, kan jag hjälpa dig? Det stod alltid klart och tyd-
ligt vilket biblioteket det var man pratar med.148  
 
Efter att ha fått upp hälsningsfrasen var det bara att skriva sin fråga i den lilla rutan 
längst ner i fönstret och skicka iväg den. Bibliotekarien började då leta efter svar, och 
skickade ibland med länkar eller webbsidor som öppnades direkt på bildskärmen. När 
man sedan tyckte att man var nöjd med det svar man hade fått av bibliotekarien, så kun-
de man avsluta samtalet genom att stänga fönstret. Samtalet mellan frågaren och biblio-
tekarien kunde enbart läsas av dessa två så länge samtalet varade, till skillnad från 
många andra chattprogram.149  
 
Programvaran HumanClick sparade alla samtalen i ett ”chat transcript”, eller en databas, 
för att sedan kunna användas till exempel till statistik. Det var även möjligt att göra sök-
ningar i materialet. Dessa chat transcripts var endast tillgängliga för de som arbetade 
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med chattreferenstjänsten. 150 I dagsläget använder man chattreferenstjänsten på samma 
sätt som beskrivits ovan, med de skillnaderna att en annan programvara används samt 
att chattsidan ser lite annorlunda ut. 
 

6.2 Kort om Fråga biblioteket 
 
Fråga biblioteket startade 1998 och är ett samarbetsprojekt mellan ett antal bibliotek i 
Sverige och på Åland som turas om att svara på de frågor som ställs. Det är en elektro-
nisk referenstjänst där man har möjlighet att ställa sina frågor via e-post dygnet runt och 
sedan få svar inom tre dagar.151 
 

6.3 Nytt om projektet 
 
Sedan intervjuerna genomfördes i april 2002 har projektet fortsatt att utvecklas och ar-
betet med att föra in fler bibliotek i samarbetet fortsätter. Fram till dags datum (2005-
11-27) har ytterligare 21 bibliotek anslutit sig för att arbeta med chattreferenstjänsten: 
 
• Arkenbiblioteket Örnsköldsvik 
• Borås stadsbibliotek 
• Botkyrka bibliotek 
• Eskilstuna stadsbibliotek 
• Färgelanda bibliotek 
• Gnosjö folkbibliotek 
• Gävle stadsbibliotek 
• Helsingborgs stadsbibliotek 
• Håbo bibliotek 
• Jämtlands bibliotek 
• Jönköpings folkbibliotek 
• Linköpings stadsbibliotek 
• Lunds stadsbibliotek  
• Nässjö bibliotek 
• Solna stadsbibliotek 
• Tranås stadsbibliotek 
• Umeå kommuns bibliotek 
• Värnamo folkbibliotek 
• Västerås stadsbibliotek  
• Västra Frölunda bibliotek 
• Örebro stadsbibliotek 152  
 
Chattreferenstjänsten har även utökat öppettiderna så att man numera har öppet mån-
dag-torsdag mellan kl 10-18, och fredagar kl 10-16.153 
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Samarbetet med Fråga biblioteket har utökats, och man har nu en gemensam projektor-
ganisation. I slutet av 2003 beslutades det också att man ska använda ett gemensamt 
namn för e-post- och chattjänsten, och valet föll på Fråga biblioteket. De två deltjäns-
terna heter numera Fråga biblioteket – E-post och Fråga biblioteket – Chatt.154 Stads-
biblioteket i Örebro fick år 2003 dessutom bidrag från Statens kulturråd för ”att sam-
ordna projektet och utveckla det till en nationell elektronisk frågetjänst på nätet.”155 
Resultatet av detta har blivit en gemensam webbplats för alla elektroniska referenstjäns-
ter i Sverige.156 
 
En stor förändring som skett sedan projektet startade den 1 oktober 2001, är bytet av 
programvara. Den 4 april 2005 öppnades en ny gemensam plattform för Fråga bibliote-
ket och tillsammans med den nya programvaran VRLplus samarbetar Fråga biblioteket 
nu med alla Sveriges folk- och forskningsbibliotek.157 
 
Den nya programvaran köptes in av KULDA Sverige och BIBSAM för Fråga bibliote-
kets räkning och är en del av satsningen med ett gemensamt system för alla elektroniska 
referenstjänster i Sverige. KULDA är en verksamhet i regi av Regionbibliotek Västra 
Götaland, vars syfte bland annat är att sluta ”avtal om samköp av licensdatabaser och 
andra nättjänster för folk- och skolbibliotek i hela landet.”158  
 
Den 1 april 2004 inleddes samarbetet med att skapa en systembrygga mellan Fråga bib-
lioteket och Jourhavande bibliotekarie.159 Som nämndes kort ovan drog samarbetet i full 
gång den 4 april 2005, och förutom Fråga biblioteket och Jourhavande bibliotekarie, 
ingår även Ordbron och samtliga länsbibliotek i samarbetet.160 
 

6.4 Andra chattreferenstjänster i Sverige 
 
Biblioteken i Tala direkt med en bibliotekarie är inte ensamma i Sverige om att ha en 
chattreferenstjänst. Faktum är att de inte ens var först med att starta en sådan tjänst. Ar-
betslivsbiblioteket var de svenska pionjärerna och påbörjade sitt projekt redan år 1999, 
och deras tjänst Phibi, drog i gång i oktober år 2000. Phibi står för personlig hjälp i bib-
lioteket och är ett chattprogram som Arbetslivsbiblioteket själva har utvecklat och tagit 
fram. Biblioteket valde att utveckla ett eget chattprogram eftersom de då kunde ha de 
chattfunktioner de var intresserade av. När man börjar chatta hamnar man i en allmän 
chattkanal, där alla som är inne just då kan se vad som skrivs. Man har dock möjlighet 
att få ett enskilt samtal med en tjänstgörande bibliotekarie. Programmet har utformats 
som så att det inte lagras någon information om de som använder tjänsten, till exempel 
namn. Eftersom Phibi är en egen produkt har biblioteket möjlighet att göra ändringar 
och förbättringar i programmet, när det så behövs.161 
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Högskolebiblioteket i Jönköping startade sin chattreferenstjänst hösten 2001 och riktade 
sig först till högskolans alla distansstudenter. Tjänsten kallas Fråga bibliotekarien, och 
är nu tillgänglig för samtliga studenter och anställda på högskolan. Liksom Tala direkt 
med en bibliotekarie gjorde använder de sig av programmet HumanClick då det är en-
kelt för alla att använda. Tjänsten är en del av en större satsning från högskolans sida, 
där man vill förbättra distansstudenternas möjligheter till likvärdiga studier.162 
 
Under hösten 2000 blev Norrköpings stadsbibliotek erbjudet att testa en referenstjänst i 
realtid gratis av ett svenskt företag. Biblioteket tackade ja till en testmånad, och tjäns-
tens testperiod drogs i gång våren 2001. Referenstjänsten hade samma öppettider som 
biblioteket och var placerad i informationsdisken, där den skulle skötas av bibliotekari-
erna samtidigt som de skötte det övriga referensarbetet. När testmånaden var slut valde 
man att inte fortsätta med tjänsten, eftersom man inte lyckades lösa problemet med be-
manning.163 
 
I februari 2004 startade högskolebiblioteket i Borås en ny referensservice – Fråga bibli-
otekarien. Tjänsten ger studenter och personal vid högskolan en möjlighet att ställa frå-
gor via chatt och e-post, och syftar till att ge dem både vägledning och sökhjälp vid in-
formationssökning. E-posttjänsten är öppen dygnet runt, medan chatten bara har öppet 
under dagen. När chatten har stängt, skickas frågaren direkt till e-posttjänsten. 164 
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7. Intervjumaterial 
 
I detta kapitel redovisar jag mitt intervjumaterial utifrån mina frågeställningar. Frågorna 
är i sin tur uppdelade i olika teman som senare används i analysarbetet. Jag inleder med 
en kort presentation över de intervjuade bibliotekarierna. 
 

7.1 Presentation av informanterna 
 
Carina arbetar på bibliotek C och är en av dem som såg till att biblioteket gick med i 
projektet. Carina arbetar med chattreferenstjänsten i det uppbokade publika IT-rummet. 
Ålder 40-50.  
 
Ellen arbetar på bibliotek D. Efter att förfrågningar om intresse att arbeta med den nya 
tjänsten gått ut på biblioteket, valde Ellen efter viss tveksamhet att gå med. Hon sitter i 
sitt arbetsrum när hon arbetar med tjänsten. Ålder 30-40. 
 
Håkan arbetar på bibliotek B och är en av dem som ansvarar för projektet. Han var 
också med och bestämde att tjänsten skulle vara installerad på två datorer i avdelningen 
för skönlitteraturs arbetsrum. Ålder 40-50. 
 
Irene arbetar på bibliotek D och även hon en av de projektansvariga. En av de som be-
slutade att tjänsten skulle vara placerad på bibliotekariernas enskilda arbetsrum.  Ålder 
40-50.  
 
Jill arbetar på bibliotek A och valde att arbeta med den nya referenstjänsten eftersom 
hon ville vidga sina vyer och göra någonting nytt. Jill sitter intill informationsdisken då 
det är hennes tur att bemanna tjäns ten. Ålder 40-50.  
 
Lotta arbetar på bibliotek D och är en av dem som tycker det är spännande med nya 
saker. Lotta sitter i sitt arbetsrum med tjänsten. Ålder 30-40. 
 
Martin arbetar på bibliotek C och är en av de fyra projektansvariga. Han tycker det är 
spännande med nya utmaningar. Han sitter i det publika IT-rummet när han arbetar med 
tjänsten. Ålder 40-50. 
 
Nina arbetar på bibliotek B. Hon var från början skeptisk till om kvaliteten i referens-
tjänsten skulle bli tillräckligt bra, och valde att gå med för att se hur det skulle bli. Nina 
sitter uppe i avdelningen för skönlitteraturs arbetsrum vid de tillfällen då det är hennes 
tur att arbeta med chattreferenstjänsten. Ålder 30-40. 
 
Petra arbetar på bibliotek B och tycker att det här med chatt är riktigt roligt och 
spännande. Sitter, liksom Nina, i avdelningen för skönlitteraturs arbetsrum när hon ar-
betar med tjänsten. Ålder 30-40.  
 
Rolf arbetar på bibliotek A. Han var en av dem som valde att gå med för att få göra nå-
gonting nytt. Rolf arbetar med tjänsten vid en dator i informationsdisken. Ålder 40-50. 
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Sonja arbetar på bibliotek A och den sista av de ansvariga. Hon tycker att chatt som 
referenstjänst har framtiden för sig. Sonja har ofta bakjouren och sitter därför mest uppe 
på sitt eget arbetsrum med tjäns ten. Ålder 40-50. 
 

7.2 Vilka behov har biblioteken och hur argumenterar de för 
projektet och chattreferenstjänsten Tala direkt med en bibliote-
karie? 
 
Intervjumaterialet till denna fråga kommer att presenteras under två teman: behov och 
argument. 
 

7.2.1 Behov 
 
Vid frågan huruvida det egentligen finns ett behov för en ny referenstjänst, svarade de 
projektansvariga ganska undflyende. En bibliotekarie som också fick frågan, Petra, satte 
däremot fingret precis på det de andra försökte säga: ”Det finns inget behov, att man 
känt att man har saknat detta. Men det är en framtid för det, … det här är ett komple-
ment. … det kommer att finnas ett behov”. 
 
Irenes bibliotek satsar mycket på ett virtuellt bibliotek, och ser tjänsten som en del i 
bibliotekets förnyelse. Martin påpekar att i hans kommun är man mycket intresserade av 
utveckling gentemot kunden, och att biblioteken ska ligga i frontlinjen för detta. Han 
säger också att ”det är aldrig någon [som] har ifrågasatt att det går kommunpengar till 
en nationell tjänst, … dom tycker det är kul att vi är med”. 
 
Håkan menar att en sådan här tjänst kommer att bli nödvändig, då han är övertygad om 
att det kommer att bli en nedgång på frågor i informationsdisken. Nu gäller det bara att 
göra den nya referenstjänsten populär, säger Håkan, och visa på de möjligheter som 
finns med den här tjänsten. Sonja tycker att det är viktigt att visa vad biblioteket har att 
erbjuda, eftersom andra liknande tjänster dyker upp hela tiden. 
 
Sex av bibliotekarierna, Martin, Sonja, Rolf, Nina, Jill och Petra, är helt överens om att 
det till stor del är skolungdomar och studerande som främst använder sig av tjänsten. 
Rolf och Jill menar att man kan se på frågorna att de ställs av unga människor, och Lo t-
ta tror att det är personer som redan chattar mycket. Enligt Martin är det också många 
nyfikna bibliotek som testar tjänsten, och Petra säger att det även är både äldre och yng-
re människor som bara är lite nyfikna. 
 
Det blir många olika typer av frågor som ställs, men det finns också frågor som biblio-
tekarierna inte gärna svarar på. Martin, Ellen, Nina och Jill tycker att stora, utredande 
frågor som kräver långa svar inte hör hemma här. Jill menar att man ”kan ju inte ge hela 
analyser.” Martin säger också att de inte svarar på personliga frågor. 
 
Carina anser att frågor om till exempel omlån av böcker kanske inte riktigt passar för 
tjänsten. Hon tycker att man kan svara på det mesta, om inte annat kan man skriva att 
man inte svarar på just det här. Lotta tycker att korsordsfrågor passar tjänsten dåligt, och 
vill hellre ge olika sökvägar och hänvisningar än direkta svar på en fråga. Rolf i sin tur 
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kan inte komma på någonting som de inte kan svara på. Sonja tycker också att man kan 
svara på det mesta, men ”våld, rasism, pornografi … tar [vi] avstånd ifrån.”  
 
Att ha en chattjänst till olika målgrupper är inget som de medverkande har tänkt närma-
re på, och Carina menar att det låter personalkrävande. Håkan tycker att det vore roligt 
att ha en sida på engelska, men programmet HumanClick klarar inte av det. Sonja, Jill 
och Martin säger att projektet inte har någon speciell målgrupp, och att man riktar sig 
till alla. ”Precis som biblioteken, fysiskt gör.”165 Överhuvudtaget tycker både Ellen och 
Rolf att tjänsten passar alla. ”Kanske framför allt pensionärer.”166 Nina, Lotta, Jill och 
Martin tycker att tjänsten kanske bäst lämpar sig för de som har få möjligheter att besö-
ka ett bibliotek. Till exempel distansstuderande, människor med olika handikapp, eller 
de som bor långt ifrån ett bibliotek. Martin och Nina tror också att tjänsten passar de 
som vill ställa snabba frågor och få snabba svar. 
 

7.2.2 Argument 
 
När de projektansvariga fick frågan om varför just deras bibliotek gick med i projektet, 
fick vi lite olika svar. Martin ville att biblioteket skulle prova någonting nytt, en ny tek-
nik, och han var även intresserad av att utveckla Fråga bibliotekets tjänst. En annan an-
ledning var kommunen som ser positivt på nya saker och utveckling, och som gärna vill 
att biblioteket ska visa framåtanda. Irenes bibliotek valde att gå med sedan man träffats 
på ett biblioteksmöte, och hon såg positivt på det här med att ha ett samarbetsprojekt.  
 
Sonja tyckte att hennes bibliotek skulle vara med från start, då de digitala tjänsterna hela 
tiden blir fler i samhället och biblioteket måste visa vad de kan erbjuda användarna. 
Håkan anser att det är viktigt att biblioteken utvecklas och gillar tanken med att ha ett 
samarbetsprojekt. 
 
De projektansvariga anser det vara av vikt att satsa på utveckling av referensarbetet som 
helhet. De tycker också att det kändes naturligt med ett samarbete mellan de tre största 
biblioteken i Sverige, och att även lite mindre bibliotek som Nackas kan vara med och 
bredda projektet. Att den nya referenstjänsten på så vis representerar hela landet, att den 
är rikstäckande, är egentligen ingen fördel anser Martin. Han menar att det blev så mest 
av en slump, men säger samtidigt att de större biblioteken ”kan täcka en stor del av be-
hov av frågorna”. Håkan anser att det är viktigt för att kunna ge en bra service, att 
många bibliotek är inblandade eftersom det är en riksservice som riktar sig till alla. 
 
För att kunna nå ut till alla ville projektet visa sin närvaro genom att marknadsföra sig. 
De projektansvariga berättade att man hade skickat ut stickor i bokmärkesformat med 
information om tjänsten, till alla folkbibliotek. Man tryckte även upp affischer som 
skickades med stickorna. Irene berättade att de även sände ut information på BIBLIST 
inför starten, och Sonja berättade att de bjöd in pressen till att sitta och chatta med bibli-
otekarierna den första dagen. De har även gett några intervjuer, sänt ut pressutskick, 
tagit kontakt med olika instanser, och försök har gjorts i att få andra bibliotek att lägga 
ut en länk till projektet på deras webbsidor. 
 

                                                                 
165 Intervju med Sonja. 
166 Intervju med Rolf. 
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Håkan säger att de måste marknadsföra sig ännu mer, både med artiklar i facktidningar 
och gentemot lärare och gymnasieskolor. Han säger också att projektet egentligen inte 
vill marknadsföra sig mot skolor ”på grund av ungdomar, men det är självklart dom som 
är mest intresserade.” Martin tycker att det är problematiskt med marknadsföring, då det 
är svårt att hitta en bra marknadsföringsstrategi på hur de ska få ut den här tjänsten. Han 
menar att en anledning till att de valde att marknadsföra sig mot alla folkbibliotek var 
att det var både praktiskt och lätt. ”Vi trodde på något sätt att dom som går till bibliote-
ket kunde vara intresserade av denna tjänsten.” 
 

7.2.3 Kort sammanfattning 
 
De intervjuade bibliotekarierna anser att det inte finns ett behov av en ny referenstjänst, 
utan menar att det är ett komplement och en del i bibliotekens vidareutveckling, och ett 
sätt att visa upp bibliotekens möjligheter. Bibliotekarierna menar att det är många yng-
re, till exempel studerande, som använder tjänsten, och att det i chattreferenstjänsten 
ställs många olika typer av frågor. De diskuterar också vilka frågor som passar tjänsten 
och hur frågorna bäst besvaras. De är även överens om att chattreferenstjänsten är till 
för alla, men några av bibliotekarierna tror att den är bäst lämpad för de som har svårt 
att ta sig till ett fysiskt bibliotek. 
 
Anledningen till varför de fyra biblioteken gick med i projektet varierade något, bland 
annat ville de prova någonting annorlunda och utveckla bibliotekens referensarbete. Ett 
sätt är att samarbeta biblioteken emellan, vilket hela projektet bygger på. För att visa sin 
närvaro valde man att marknadsföra sig mot bland annat alla Sveriges folkbibliotek ge-
nom att exempelvis skicka ut bokmärkesstickor med information om tjänsten. Mark-
nadsföringen är någonting som de projektansvariga vill arbeta mer med. 
 

7.3 Hur upplever bibliotekarierna den personliga arbetssitua-
tionen i den nya referenstjänsten, och dess utnyttjande av chat-
teknik? 
 
Intervjumaterialet till denna fråga kommer att presenteras under tre teman: chatt och 
referens, arbetssituationen och skillnader och likheter. 
 

7.3.1 Chatt och referens 
 
När bibliotekarierna fick frågan Vad tänker du på när du hör ordet chatt? svarade Cari-
na, Martin, Irene och Rolf att de i första hand tänker att det är någonting som ungdomar 
sysslar med. Någonting de ”gör mer för nöjes skull.”167 I samband med Dalai Lamas 
besök i Sverige för några år sedan, erbjöd Aftonbladet sina nätläsare möjligheten att få 
chatta med just Dalai Lama. Det var i samband med detta som Carina insåg att chatt har 
många fler användningsområden. Även Irene har sett att det finns andra användnings-
områden. Jill tänker på sina tonårsbarn som ofta chattar, och tycker att det är ett lättsamt 
ord. Att det inte är så seriöst, men att det har blivit mer seriöst sedan hon började arbeta 
med det.  
                                                                 
167 Intervju med Irene. 
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Ellen och Lotta tänker spontant att det är någonting som går snabbt, som ska gå fort och 
vara direkt, medan Petra säger att hon ”tänker nog mest på att chatta på nätet, att sitta 
och prata, på en chattjänst”. Sonja tänker i första hand på projektet Tala direkt med en 
bibliotekarie, vilket även Nina gör. Nina tänker dock främst på de som använder chatt-
jänster som LunarStorm, men har efterhand också ”fått andra associationer till chatt som 
handlar om kommunikation om andra saker, än vem som är snygg”. 
 
Nina, Petra och Sonja är de enda av bibliotekarierna som känner att det går bra att kalla 
den nya referenstjänsten för en chattjänst. Nina menar att det är ett ord som många kän-
ner igen, och att det är lätt att använda. Petra känner att hon får bara ”positiva vibbar” 
av ordet, men tror att äldre personer kan se det som ett problem. 
 
Carina, Jill och Martin menar att ordet chatt ger fel signaler, att det kan verka oseriöst. 
Jill tror dock att ordet kan komma ”att få en betydelseglidning, så att det inte känns så 
tonårsaktigt”. Ellen och Lotta tycker inte heller att chatt är en bra benämning, eftersom 
de associerar chatt med snabbhet och de menar att det inte alltid går att besvara frågorna 
så snabbt som krävs. Håkan och Irene säger båda att det är lätt att använda ordet chatt 
om tjänsten och att de gör det även internt, men trycker på att ordet inte visar hela san-
ningen om tjänsten. De menar att det viktiga är att visa på kvaliteterna med den här 
kommunikationsformen, att ”vi cha ttar och skickar material, … det är det som är styr-
kan.”168 Som många av bibliotekarierna är även Rolf negativt inställd till ordet, och me-
nar att det kan uppfattas på fel sätt, att det innebär att man kan sitta och småprata med 
en bibliotekarie. 
 
De flesta bibliotekarierna upplever att det finns en viss skepticism till tjänsten från 
andra bibliotekarier som inte arbetar med projektet. Jill och Carina säger att det känns 
som att projektet inte får ta värdefull tid från det övriga biblioteksarbetet, och Nina, 
Sonja och Martin tycker sig märka att det är många som ändå är nyfikna. Lotta tror att 
en del, både de som arbetar med projektet och andra bibliotekarier, känner sig ovana vid 
mediet ”och känner sig kanske lite rädda”. Petra säger att det är inget som är uttalat di-
rekt, om projektet är bra eller dåligt, utan hon får mest en neutral känsla. Rolf samman-
fattar det hela med att säga ”Det finns ju en grupp som tycker att det här är tramsigt. 
Men majoriteten tycker att det är bra.” 
 
Petra tycker att det märks att språket är annorlunda i chatten, att det är ”ett snabbare 
språk, lite slarvigare språk.” Men hon tycker också att det är viktigt att bibliotekarierna 
försöker hålla sig till ett bra språk, eftersom de ska vara professionella i sin yrkesroll. 
Carina menar att språket egentligen inte är sämre, men att felstavningar förekommer 
mycket ofta. Lotta, Jill och Sonja håller med om att det blir mycket stavfel, och Lotta 
tror att det beror på att det går så snabbt. 
 
Nina tycker att språket är rätt så korrekt och att det inte förekommer så mycket smileys 
och förkortningar. Irene tror att de vana chattanvändarna ”skalar av sig sådana här för-
kortningar”, om de vänder sig till den här tjänsten. Rolf å sin sida tycker att det är 
många som använder smileys. 
 

                                                                 
168 Intervju med Håkan. 
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Martin tycker att språket ofta är kortfattat och vulgärt, och att ”det är mycket underför-
stått hela tiden i frågan som man ska förstå.” Ellen tycker att det, i och med anonymite-
ten, kan vara lättare för frågaren att vara otrevlig. 
 
Alla bibliotekarierna tycker att det är viktigt med referensintervjun, även i chatten. Irene 
tror dock att det är svårt att göra en bra intervju, eftersom man måste skriva fram och 
tillbaka hela tiden. Jill tycker att hon känner sig pressad av tiden, speciellt om det kom-
mer flera frågare samtid igt. Hon menar att man då ”kanske chansar ibland, istället för att 
göra en ordentlig referensintervju.” Sonja, Ellen och Lotta tycker också att det är svårt 
att hinna med en djupare referensintervju, eftersom det ska gå snabbt och man lätt ”kän-
ner sig stressad.”169 Carina håller med och menar att man inte alltid ger fullödiga svar, 
utan snabba svar i stället. 
 
Martin anser att referensintervjun är ett sätt att minimera antalet felaktiga svar, och att 
det är viktigt att föra en dialog för att nå fram till frågans kärna. Nina tycker att referens-
intervjun går sämre när man inte kan se personen framför sig, och Rolf tycker att inter-
vjun tar längre tid eftersom man skriver, men tycker att ”man kan ju slänga till dom 
några följdfrågor.” 
 
Flera av bibliotekarierna känner att de skulle behöva mer träning på tjänsten, för att göra 
både den och de själva bättre. Lotta tycker att det bästa vore om de fick sitta oftare med 
tjänsten, så att de får in vanan lite bättre. Hon tycker att det är för långa mellanrum nu. 
”Det gör ju att man är lite halvnybörjare varje gång.” Ellen däremot tycker att det är 
svårt att säga någonting specifikt som det behövs tränas på, eftersom ”man vet inte vad 
man får för frågor.” 
 
Petra och Nina tycker att det är viktigt att kunna skriva snabbt. Petra anser också att det 
är viktigt att kunna hitta på Internet, för att veta vad som finns och uppdatera sig hela 
tiden. Carina skulle också vilja sitta mer med Internet, för att få fram bra referenser. 
Nina tycker också att det är viktigt att komma ihåg att man måste ställa följdfrågor. 
 
Jill vill helst träna mer på den tekniska biten, på själva programmet. Hon tycker också 
att det är väldigt viktigt att träffa de andra kollegorna inom Bibliotekarie Direkt och 
byta erfarenheter, så som de gjorde vid konferensen på Långholmen. Håkan anser också 
att det är viktigt att träffas mycket och prata om eventuella problem och liknande. Han 
tror att workshops är ett bra sätt att arbeta på.  
 

7.3.2 Arbetssituationen 
 
Inför ett arbetspass i chattjänsten tycker Carina att det känns spännande och är lite nyfi-
ken, då man aldrig vet vad som väntar eller kan hända. Hon tycker också att man lär sig 
någonting varje gång. Martin kände sig nervös i början, ”precis samma känsla man hade 
när man var helt ny bibliotekarie, och satt i en informationsdisk”. Sedan märkte han att 
det är ungefär samma som att arbeta i informationsdisken. Rolf och Sonja tycker också 
att det är som att arbeta i en vanlig informationsdisk, just att man inte vet ”i förväg vad 
som kommer.”170 
 
                                                                 
169 Intervju med Ellen. 
170 Intervju med Sonja. 
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Irene kände sig också lite nervös i början, över den tekniska biten, medan Nina var ner-
vös för att hon inte visste vilken typ av frågor som kunde komma. Nu känner hon att 
hon vet hur hon ska bemöta frågarna, och är i dag ”mindre nervös och mer förväntans-
full.” Petra och Håkan tycker det är roligt att gå på ett chattpass. Det är någonting som 
de ser fram emot. Håkan gillar att det är ett snabbt tempo, och Petra tycker att det är så 
roligt att hon skulle vilja arbeta med det ännu mer. 
 
Jill försöker att förbereda sig väl inför ett pass, äter ett äpple och plockar fram lite pap-
per. Samtidigt som hon ”försöker vara samlad och lugn, skärpt.” Lotta känner sig lad-
dad, och eftersom hon tycker att det bör gå snabbt i chatten, förbereder hon sig genom 
att ta fram olika webbplatser ”som man tror att man kommer att använda.” 
 
Bibliotekariernas tankar kring hur idealplatsen för chattjänsten skulle se ut, skiljer sig åt 
en del. Carina och Martin tycker att de har det ganska perfekt redan, då de sitter avskilt 
och med bibliotekets böcker i närheten. Martin tycker dock att rummet är lite sterilt och 
tråkigt.  
 
Ellen tycker det är en nackdel att de sitter som de gör. Hon tycker också att det är svårt 
att enbart förlita sig på Internet och dess källor, och skulle hellre vilja sitta i biblioteket 
och ha bättre tillgång till dess samlingar. ”Ibland är det lättare att hitta [i en bok].” Lo tta 
och Irene tycker att de har det bra, att de sitter vid sina datorer. Irene anser att det i 
bland är bättre att använda någonting från Internet, än att leta efter material i biblioteket. 
Lotta menar att det också är viktigt att ta tillvara på de andra bibliotekariernas samlade 
kunskap.  
 
Nina önskar att hon kunde arbeta med tjänsten på sitt arbetsrum. Dels för att hon där har 
närheten till sina arbetskamrater, och dels för att hon då skulle ha möjlighet att arbeta 
med annat vid de tillfällen då det kommer lite frågor. Håkan tycker att det viktigaste är 
att det finns en bakjour, ”att man snabbt kan nå någon annan.” Han tycker inte att man 
behöver ställa samman några referensböcker att ha bredvid, då det inte verkar finnas ett 
behov för det. Petra tycker att hon sitter bra där hon sitter, då hon tycker att det är vik-
tigt att ha kollegor i närheten. Men om hon fick önska skulle hon vilja ”sitta i ett rum 
med jättemycket uppslagsverk och så där.” 
 
Sonja menar att de sitter så optimalt det går för deras bibliotek. Dock tycker hon att det 
vore en fördel att kunna sitta mer avskilt. Hon tycker också att det vore bra om den som 
har huvudjouren och den som har bakjouren satt närmare varandra. Jill tycker att det är 
bra som det är, men skulle vilja att det var två tjänstgörande bibliotekarier på chatten 
samtidigt i stället för att en har bakjouren. För att ”kunna rådgöra med varandra lite 
grand, på ett enklare sätt.” Det tycker hon vore det ideala. Rolf skulle hellre vilja sitta på 
sitt arbetsrum, för att få sitta i fred. Han tycker att det blir för stökigt att sitta i bibliote-
ket. Dock tycker han att det är bra att ha tillgång till referensböckerna, och att man kan 
fråga sina kollegor om det är någonting. 
 
Det faktum att man inte kan se den som frågar, är en av de saker som gör den här refe-
renstjänsten annorlunda. Carina tycker att man svarar på ett annat sätt, och att man stäl-
ler fler frågor av typen var bor du? för att man ska kunna ta reda på om det eftersökta 
materialet finns på det närmaste biblioteket. Martin menar att det kan vara ett dilemma 
att inte se den som frågar. Han tror också att bibliotekarierna lär sig ”hur man ska kom-
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municera”, eftersom man hela tiden måste fråga om frågaren är nöjd eller vill ha mer 
material. 
 
Ellen och Sonja tycker inte att det är något problem att de inte kan se frågaren, och Jill 
tycker att det är ”ganska skönt … att inte visa mig.” Irene menar att man kan göra vä l-
digt snabba bedömningar om frågan när man har frågaren framför sig. Hon påpekar 
dock att man måste ställa följdfrågor i vilket fall som helst, så att det inte blir några 
missförstånd. Rolf upplever det som lite roligt att han inte kan se frågaren, eftersom 
man är nyfiken på personen som sitter i andra änden. 
 
Petra tycker att det är lättare att göra en referensintervju i disken, när man har frågaren 
framför sig. Hon menar att man i chatten blir ivrig och glömmer bort referensintervjun 
lite grand. En annan nackdel tycker Petra är att frågaren inte kan se vad bibliotekarien 
sysslar med i chatten. En positiv sak är dock att precis ”som frågeställaren kan vara 
anonym, så är ju jag också anonym.”  
 
Bibliotekarierna i projektet hade olika anledningar till varför de valde att arbeta med det 
nya projektet. Carina blev först introducerad för projektet på ett möte med Fråga biblio-
teket. Hon presenterade sedan projektet för sin chef och sa att ”’nu blir det nog så att det 
blir ett chattprojekt’, och då svarade min chef ’vad bra, då ska vi vara med’.” Eftersom 
det var hon som berättade om projektet, så valde hon att arbeta med det. Martin är nyfi-
ken på allt som är nytt och ville vara med och prova. Ellen var däremot först osäker på 
om hon ville vara med, men ändrade sig efter att ha pratat med några kollegor. 
 
När förfrågan kom ut på Lottas bibliotek, om det fanns några intresserade till projektet, 
tyckte hon att det kändes roligt med en ny grej och ville gärna arbeta med det. Nina 
tyckte att det verkade spännande, även om hon var lite skeptisk i början till huruvida 
”man kunde hålla kvalitetsnivån i referensarbetet.” Hon ville gärna vara med och se om 
det var som hon hade föreställt sig. Petra valde att arbeta med tjänsten för att det var 
någonting nytt, och precis som Lotta tyckte hon att det verkade roligt, ”ett roligt sätt att 
hjälpa folk att kommunicera.”171 
 
Jill tycker om att vidareutbilda sig och att prova olika saker som höjer kompetensen. 
Hon tycker att chattjänsten är spännande och rolig, och att det var en ”chans att få vara 
med från början”. Rolf tyckte också att det verkade roligt, och att det är kul med omväx-
ling i arbetet. 
 

7.3.3 Skillnader och likheter 
 
Det finns mycket som skiljer nytt från gammalt, och allt genomgår förändringar. Så 
också inom Bibliotekarie Direkt. Ellen känner sig säkrare nu, än när hon började arbeta 
med tjänsten. Hon tycker att hon vet mer om hur det hela fungerar och att hon har blivit 
bättre på de tekniska bitarna av tjänsten, men det är inget som hindrar att man ändå kän-
ner sig nervös ibland säger hon. Carina tycker också att det har ändrats sedan starten. 
Hon hoppas att projektet får mer pengar till att fortsätta, så att projektet får en chans till 
att utvecklas. Lotta tycker att det går fortare nu och att det inte är samma känsla av upp-
hetsning som det var i början. Hon tror att det beror på att hon har blivit mer van. En 

                                                                 
171 Intervju med Petra. 
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annan sak som hon menar att man vänjer sig vid är stressen, att de vid andra änden är 
otåliga. Men hon känner sig lugnad av att de kan be om frågarens e-postadress vid läng-
re frågor som de inte hinner svara på. 
 
Precis som Ellen, känner Nina sig mer säker nu än i början. Hon har lättare för att hante-
ra situationer med flera frågare åt gången, och hon tycker att det är lättare att skriva. 
Hon känner också att det är lättare att vara personlig och inte använda så många canned 
answers, att i stället skriva ”hej, hej! Just nu håller jag på att chatta med någon annan. 
Vänta. Det kommer att ta en stund.” 
 
Petra tyckte att det i början var svårt att veta hur man skulle svara på en fråga, men 
tycker att hon fått mer vana på det nu. Hon upptäckte också ”att det är som att stå i in-
formationsdisken, det är bara att [du] skriver i stället för att prata.” Hon tycker också att 
det går snabbare att skicka länkar, webbsidor eller text, och att det är lättare att föra en 
konversation. För Sonja är den stora skillnaden att det är fler som arbetar med tjänsten, 
eftersom hon i början satt nästan ensam. Nu är de två vid varje pass, där hon har bakjou-
ren eftersom hon vill ge de andra på biblioteket en chans till att få mer tid med tjänsten.  
 
Liksom många av de andra bibliotekarierna känner även Jill sig säkrare nu. Hon tyckte 
att det var nervöst i början, innan hon visste hur hon skulle göra. I och med att hon kän-
ner sig mer säker, tycker hon att det är lättare att koncentrera sig på frågorna, och inte 
tänka så mycket på tekniken. Rolf tyckte att han snurrade till det i början, men att han 
nu är säkrare ”på handgreppen i själva programmet, var jag ska klicka och så.” 
 
Det är också mycket som skiljer sig mellan referenstjänst i disken, e-post och chatt, men 
det finns också likheter. Carina tycker att de olika referenstjänsterna ”skiljer sig åt gans-
ka mycket.” Speciellt om man jämför informationsdisken med e-post och chatt när det 
gäller den pedagogiska biten. Carina menar att det pedagogiska, det vill säga ”hur man 
kan visa en låntagare hur man kan söka för att hitta en bok eller ett ämne till exempel, ur 
katalogen,” ofta faller bort i e-posten och chatten. En annan skillnad är att biblioteket 
bara har öppet vissa tider, medan e-post är tillgängligt dygnet runt, även på helger.  
 
Martin tycker å sin sida att den bästa informationstjänsten är informationsdisken, efter-
som man där får direktkontakt med frågaren. ”Det är absolut det viktigaste.” Han säger 
också att chattens enda nackdel är ”att man inte ser kunden”, och att e-post är bra för att 
man kan bifoga filer och länkar, men att det är svårt att föra en dialog och ställa motfrå-
gor. Martin tycker att den optimala lösningen är så kallade netmeetings, det vill säga att 
man chattar och har en webbkamera uppkopplad så att man kan se varandra samtidigt 
som man skriver. ”Då har man ju allt.” 
 
Ellen tycker att man i e-posten får alla slags frågor, även frågor om till exempel skulder 
och omlån. Hon tror att chatten är mer spontan, att man ställer en fråga så fort man 
kommer på den. Hon tror att frågarna oftare är mer förberedda när de kommer till det 
fysiska biblioteket, att de redan vet vad de ska fråga om. Lotta anser att det är lättare att 
tolka en fråga som ställs i informationsdisken, eftersom man då har en levande person 
framför sig som visar ansiktsuttryck och använder kroppsspråk. Samtidigt tror hon att 
det är lättare att hantera besvärliga frågare när det sker skriftligt. Hon upplever e-posten 
som mindre stressig, att hon där har lättare för att fördjupa sig i frågan, ”det är ett lugna-
re tempo.” Lotta tror också att chatt är någonting som kommer att komma, mer och mer. 
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Irene tycker att man ofta får fler ”referensfrågor på ett pass” i chattjänsten, ”än vad man 
har [i en informationsdisk]”. Huruvida det är någon skillnad mellan chatt och e-post kan 
hon inte bedöma, då hon anser att ”För att göra det … antingen måste man sitta på vä l-
digt, väldigt många pass av alltihop eller så måste man studera det. Det räcker inte att 
göra det lite då och då.” Sonja menar att, när det gäller chatten, så är intervjusituationen 
inte lika bra som vid informationsdisken, bland annat för att man inte vet någonting om 
frågaren. Hon tycker också att det måste gå snabbare, eftersom bibliotekarien som har 
ett chattpass ofta får flera frågor samtidigt. En annan skillnad är ju, menar Sonja, ”att 
man ska skriva istället för att tala.”  
 
Jill tycker ”att referensarbete i disken och chatt är ju mer likartade, eftersom man har 
den här direktkontakten, bara det att vi kan utveckla det mer i disken, naturligtvis.” Pre-
cis som Lotta, anser Jill att man kan ta det lite lugnare med e-posten, och man har tid att 
leta efter material. Rolf håller med Lotta och Jill om att man har mer tid med e-post. ”I 
chatten är man mest stressad, och det ska gå väldigt fort. Det känns som att man har en 
tidspress”. 
 
En stor skillnad som nästan alla bibliotekarierna påpekade, är den stora mängden av 
uppskattning de möter i chattjänsten. Frågarna är ofta tacksamma för den hjälp de har 
fått. Håkan säger att han aldrig har ”fått så mycket beröm i informationsdiskarna, som 
jag har fått … många gånger i chattet.” Martin är inne på samma sak och säger att ”Den 
responsen får vi aldrig i informationsdisken. Man är inte så van.” Jill säger att ”Alla är 
så tacksamma. … det är aldrig någon som är negativ.” Sonja menar att det här med att 
skicka länkar är någonting som uppskattas mycket. ”Det är väl det som biter sig fast i 
minnet, när man arbetar direkt. Att man får så mycket uppskattande ord tillbaka.” 
 
Petra upplever att många blir imponerade och tacksamma. Nina tror att tacksamheten 
kommer sig av att frågarna inte har så mycket förväntningar av tjänsten, och blir glada 
bara av att man får ett svar. Hon tycker också att ”Det är ofta väldigt positiva männi-
skor.” Ellen i sin tur tycker att det är trevligt när frågarna tackar för tjänsten och när 
någon skriver ”oj, vilken underbar tjänst, den ska jag återkomma till”. Carina tycker att 
frågarna verkar nöjda med svaren, eftersom de ofta säger ”tack, det va r jättebra”. Lotta 
har mest märkt av uppskattningen då frågarna skriver ”tack så mycket”. 
 

7.3.4 Kort sammanfattning 
 
När bibliotekarierna tänker på ordet chatt associerar de ordet med olika saker, till exem-
pel tänker en del bibliotekarier på ungdomar som chattar, medan somliga tänker på nå-
gonting som går fort. Majoriteten av bibliotekarierna vill inte använda ordet chatt när de 
pratar om den nya referenstjänsten, eftersom de menar att det kan ge fel signaler till 
användarna. Tre av bibliotekarierna håller dock inte med eftersom det är ett ord som 
många känner igen. Flera av bibliotekarierna upplever också en viss skepticism mot 
tjänsten från bibliotekarier som inte arbetar med den, men de upplever också nyfikenhet. 
Många av bibliotekarierna upplever språket som annorlunda i chatten, bland annat att 
det förekommer en del förkortningar och smileys, men menar att språket ändå är kor-
rekt. 
 
Alla bibliotekarierna tycker att det är viktigt med referensintervjun, men de tycker att 
det ibland kan vara svårt att göra en bra intervju på grund av att de känner sig stressade 
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och pressade att få fram svar. Framför allt känner flera bibliotekarier att de behöver mer 
träning i arbetet med tjänsten, för att göra både den och de själva bättre i utövandet av 
chattreferenstjänsten. Vad bibliotekarierna vill träna mer på skiljer sig åt, men gäller 
sådant som den tekniska biten och att hitta bra referenser. 
 
Flera bibliotekarier kände sig nervösa i början, inför ett arbetspass i chattjänsten. Nu 
känns det mer spännande och det påminner mycket om att arbeta i informationsdisken. 
Varje bibliotekarie har sin åsikt om den ideala arbetsplatsen för tjänsten. Mest rör det 
sig om den fysiska placeringen, men också om förhållandena runt omkring. En del vill 
till exempel sitta enskilt på sitt arbetsrum, medan andra vill ha tillgång till olika refe-
rensböcker. Bibliotekarierna reagerar olika på anonymiteten i tjänsten gentemot frågar-
na. En del tycker att det försvårar referensintervjun när de inte kan se frågaren, och de 
måste därför ställa fler och andra frågor än de annars skulle gjort. Andra bibliotekarier 
tycker inte att anonymiteten är ett problem. Bibliotekarierna hade olika anledningar till 
att ansluta sig till projektet, men gemensamt är att de ville göra någonting nytt. 
 
Slutligen pratade bibliotekarierna om skillnader och likheter, och några av de saker som 
kom upp är att e-post och chatt som referenstjänster är likartade, men att referenstjänst i 
informationsdisken är mer pedagogiskt, och många av bibliotekarierna känner sig mer 
säkra i arbetet med tjänsten nu än i början. Den mest framträdande skillnaden är att bib-
liotekarierna tycker sig få mer uppskattning för sitt arbete i chattreferenstjänsten än i 
informationsdisken och via e-posten. 
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8. Analys och diskussion 
 
Nedan kommer jag att diskutera och analysera intervjuerna utifrån de litteraturstudier 
jag har gjort samt Manuel Castells teori om det informationella samhället. Kapitlet är 
ordnat efter de teman som användes i föregående kapitel. 
 

8.1 Behov och argument 
 
Manuel Castells skriver att i ett samhälle som ständigt förändras är nätverkssamarbete 
en viktig del. Ett nätverkssamarbete är, enligt Castells, ett nytt sätt att organisera före-
tag, organisationer och samhällen. För att lyckas väl med ett sådant samarbete måste det 
finnas en beredvillighet till att förnya och förbättra, samt att effektivt kunna hantera 
information och skapa och få fram kunskap.  
 
Detta är ett tankesätt som vi återfinner hos de projektansvariga för projektet Tala direkt 
med en bibliotekarie. Irene menar att det är viktigt att biblioteket förnyar sig och ser 
chattreferenstjänsten som en del i den processen. Martin pratar å sin sida om utveckling 
gentemot kunden. Sonja och Håkan tycker att det är viktigt att visa på bibliotekets möj-
ligheter och vad det har att erbjuda, och de ser den nya referenstjänsten som ett medel 
för detta. 
 
Även Denis Grogan och Charles A. Bunge & Richard E. Bopp skriver om vikten av att 
utvecklas, men utifrån ett biblioteksperspektiv. De menar att utvecklingen är en del av 
bibliotekets strävan efter att hitta andra och nya sätt att nå ut till allmänheten med sin 
referensservice. 
 
D. Kaye Gapen pratar om virtuella bibliotek som ett sätt för biblioteksanvändare att ta 
del av allt det ett fysiskt bibliotek kan erbjuda via Internet, däribland olika referenstjäns-
ter. Irene berättar att hennes bibliotek ser detta som ett steg i bibliotekets förnyelse och 
satsar därför mycket på att bygga upp ett virtuellt bibliotek, och att gå med i projektet 
var en del av denna satsning. Irene gör här en koppling mellan virtuella bibliotek och 
projektet som de andra projektansvariga inte gör – att virtuella bibliotek och chattrefe-
rens är en del av samma sak, och ett viktigt steg i ett biblioteks utveckling. 
 
Det de projektansvariga visar med sina uttalanden är att de är högst medvetna om att 
utveckling och förnyelse är viktigt, och med projektet Tala direkt med en bibliotekarie 
visar de en stor beredvillighet till att göra just det. Martins tanke om utveckling gent-
emot kunden hittar vi även hos Ian H. Witten & David Bainbridge. De menar att i da-
gens biblioteksverksamhet är det användaren som är i centrum och att tyngdpunkten 
ligger i ett informationsutbyte. 
 
Vad de projektansvariga inte uttrycker är om det finns ett uttalat behov av en chattrefe-
renstjänst. Petra säger att det egentligen inte finns ett behov av en sådan tjänst, men me-
nar att det finns en framtid för tjänsten – att ”det kommer att finnas ett behov”. Kelly 
Broughton och bibliotekarierna på Jerome Library startade sin chattreferenstjänst för att 
se om det fanns ett intresse för en sådan tjänst. Det var först under och efter testperioden 
av tjänsten som de kände att det var värt att satsa på.  
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För att gå med i och starta projektet Tala direkt med en bibliotekarie angav de projekt-
ansvariga lite olika argument. Martin ville utveckla Fråga bibliotekets e-posttjänst sam-
tidigt som han ville att biblioteket skulle prova någonting nytt. Irenes bibliotek fundera-
de sedan tidigare på att starta en chattreferenstjänst och såg det positiva i att ha ett sam-
arbetsprojekt. Även Håkan tyckte att ett samarbetsprojekt var en bra tanke och anser att 
det är viktigt att biblioteken utvecklas. Sonja ville att hennes bibliotek skulle vara med 
från början, dels för att visa vad biblioteket kan erbjuda och dels för att möta konkur-
rensen från andra digitala tjänster. 
 
Vi kan här se några av Manuel Castells nyckelord kring begreppet nätverk: samarbete, 
utveckling och förnyelse. Vi finner också kopplingar till Denis Grogans och Bunge & 
Bopps tankar om biblioteksutveckling. Hos Nancy Kalikow Maxwell möter vi Martins 
initiativ till att utveckla en befintlig e-posttjänst. Kalikow Maxwell menar att en chattre-
ferenstjänst är en logisk utveckling av en elektronisk referenstjänst och att en chattrefe-
renstjänst tar biblioteken ett steg längre in i den värld av information som finns på In-
ternet. 
 
Sonjas argument för att gå med i projektet känner vi igen från Kelly Broughton och Je-
rome Library, men även från Memorial Hall Library. Bibliotekarierna på Jerome Libra-
ry kände att de både borde och kunde konkurrera med de kommersiella frågetjänsterna 
som finns på Internet, och därför valde de att på prov starta en chattreferenstjänst. Me-
morial Hall Library bestämde sig för att göra någonting när bibliotekarierna började 
lägga märke till att allt fler bokade bibliotekets datorer för att använda Internet. De ville 
erbjuda biblioteksbesökarna ett alternativ till Internet och samtidigt erbjuda bibliotekets 
expertis. De valde därför att undersöka olika program för chattreferenstjänster för att 
kunna erbjuda en sådan tjänst. Peter Bromberg och South Jersey Regional Library Coo-
perative (SJRLC) ville ha en service som skulle hjälpa både användare och bibliotekari-
er, och därför valde de att satsa på chattreferens. 
 
I projektets sätt att marknadsföra sig kan man också leta efter argument för och behov 
av en chattreferenstjänst. Araby Y. Greene menar att det är viktigt att marknadsföra 
tjänsten för att få ett bra gensvar. Exempel på marknadsföring som han ger är att bland 
annat trycka upp och distribuera bokmärken med information om den nya chattrefe-
renstjänsten. Detta var en av de strategier som projektet Tala direkt med en bibliotekarie 
valde. Projektet bestämde sig för att i första hand marknadsföra sig gentemot Sveriges 
samtliga folkbibliotek genom att skicka ut affischer och stickor i bokmärkesformat. 
Martin menar att det dels var både praktisk och lätt, och dels för att de tror att de som 
går till biblioteket kan vara intresserade av att använda tjänsten. Detta kan jämföras med 
Jerome Library som i stort sett inte marknadsförde sin tjänst alls. De valde i stället att 
lägga ut en länk från tjänsten till bibliotekets hemsida och en länk till tjänsten från bib-
liotekets e-posttjänst. 
 
Även i SJRLCs marknadsföring ingick det bokmärken och affischer om den nya refe-
renstjänsten, men också Memorial Hall Library valde en marknadsföringsstrategi som 
påminner om Tala direkt med en bibliotekarie marknadsföring. De bestämde sig för att 
bland annat dela ut broschyrer om den nya tjänsten i biblioteket och att lägga ut logoty-
pen för 24/7 Reference på flera ställen på bibliotekets webbplats. Vi kan här således se 
hur Greenes tankar kring olika sätt att marknadsföra en chattreferenstjänst på går igen 
hos ovannämnda bibliotek och projekt.  
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Håkan tycker att projektet borde marknadsföra sig mer mot lärare och gymnasieskolor, 
men han säger också att projektet inte vill marknadsföra sig gentemot skolorna på grund 
av ungdomarna. I nästa andetag säger Håkan att det likväl är ungdomarna som är mest 
intresserade av tjänsten. Här kan vi se en dis tinkt skillnad från Jerome Library och deras 
chattreferenstjänst som främst är riktad till studenter. Detta kan dock bero på att Jerome 
Library är ett universitetsbibliotek där en stor andel av användarna av biblioteket är just 
studenter. 
 
Om man tittar på vilka det är som bibliotekarierna tror använder tjänsten så är Petra, 
Martin, Rolf, Nina, Jill och Sonja övertygade om att det i synnerhet är skolungdomar 
och studerande som utnyttjar tjänsten. Alla bibliotekarierna och de projektansvariga är 
också överens om att tjänsten riktar sig till alla. Dessa åsikter tillsammans med Håkans 
övertygelse om att projektet inte bör marknadsföra sig mot skolorna på grund av 
skolungdomarna känns motsägelsefullt och nästan oförenligt. Hur kan tjänsten vara en 
riksservice som riktar sig till alla, men som vill utelämna skolungdomar? Lite längre 
fram ser vi hur dessa tankar återkommer i andra sammanhang. 
 
Harry Järv och Susanna Månsby beskriver kärnan i biblioteksverksamheten och menar 
att en stor del av denna är att sprida och tillgängliggöra kunskap och information. Sätten 
för biblioteken att göra detta på har förändrats med åren, framför allt genom att ny tek-
nik har introducerats. Detta är någonting som jag tycker att man kan se att projektet har 
tagit fasta på. Några av de saker de projektansvariga vill med chattreferenstjänsten är, 
som Sonja säger, visa vad biblioteket har att erbjuda. Nina, Lotta, Jill och Martin tycker 
att tjänsten är ett bra sätt att förmedla information till dem som inte har möjlighet att 
själva besöka ett bibliotek.  
 
Järvs och Månsbys åsikter om att sprida och tillgängliggöra information lyser igenom 
bibliotekariernas tankar kring projektet. Jag tror att detta är ett bakomliggande argument 
till att de projektansvariga valde att starta upp projektet Tala direkt med en biblioteka-
rie. Genom att utveckla och förnya biblioteket ser de till att på nya sätt fortsätta att spri-
da och tillgängliggöra kunskap och information. Andra begrepp som genomsyrar deras 
tankar kring argument och behov är utveckling och förnyelse, men det är ändå inget 
som sägs rakt ut av alla utan det finns där, mellan raderna. 
 

8.2 Chatt och referens 
 
Stefan Zetterström skriver att företeelsen chatt är ett gissel för biblioteken och att det 
skapar problem för folkbiblioteken. Denna mycket starka åsikt kan vi hitta spår av i hur 
de intervjuade bibliotekarierna tänker om och kring ordet chatt. De flesta bibliotekarier-
na vill helst inte kalla den nya referenstjänsten för en chattjänst eftersom de tycker att 
ordet chatt ger fel signaler. Carina, Jill och Martin menar att det kan få tjänsten att verka 
oseriös. Rolf är lite grand inne på samma spår när han säger att ordet chatt kan få an-
vändarna att missuppfatta referenstjänsten, att tjänsten blir reducerad till ett samtalsfo-
rum istället för en referenstjänst. 
 
Araby Y. Greene menar att en chattreferenstjänst kan erbjuda omedelbarhet, vilket även 
Nancy Kalikow Maxwell är inne på. Ellen och Lotta tycker inte att tjänsten alltid upp-
fyller den omedelbarhet som Greene och Kalikow Maxwell pratar om och just därför 
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vill de inte att referenstjänsten kallas för en chattjänst. Även Håkan och Irene är negativt 
inställda till ordet chatt och menar att ordet inte betecknar allt bibliotekarierna gör i 
tjänsten. Jill tror dock att ordet chatt kommer ”att få en betydelseglidning, så att det inte 
känns så tonårsaktigt”. Det är bara tre bibliotekarier som tycker att det går bra att kalla 
tjänsten för en chattjänst – Nina, Petra och Sonja. 
 
Zetterström skriver också att medelåldern på de som chattar förmodligen är ganska låg, 
att det är unga människor. Även detta är en tanke som vi kan hitta hos bibliotekarierna i 
projektet Tala direkt med en bibliotekarie. De flesta av de intervjuade tänker först och 
främst på ungdomar när de hör ordet chatt, medan Nina och Petra tänker på chattjänster 
som till exempel LunarStorm. 
 
Flera av de intervjuade bibliotekarierna upplever att det finns en skepticism till tjänsten 
från andra bibliotekarier som inte arbetar med tjänsten. Som Rolf säger ”Det finns ju en 
grupp som tycker att det här är tramsigt.” Skepticismen till tjänsten kanske kommer från 
det Zetterström skriver om, att chatt anses vara ett gissel för biblioteken, att det inte är 
någonting som egentligen hör hemma där och att det inte är prioriterad verksamhet och 
som passar bäst på skolbibliotek. 
 
Malin Sveningsson skriver att chattsamtal ofta är vardagliga och informella och att 
många därför accepterar stavfel i större utsträckning eftersom det finns ett krav på 
snabbhet. Detta är någonting som några av de intervjuade bibliotekarierna ger uttryck 
för. Petra, Carina, Lotta, Jill och Sonja tycker att språket i chattreferenstjänsten ofta är 
slarvigt, och Lotta och Petra tror att det har att göra med att det går fort. Carina tycker, 
trots stavfelen, ändå inte att språket är sämre.  
 
Rolf tycker att det förekommer mycket smileys i frågorna, medan Nina och Irene tycker 
att det är tvärtom. Martin tycker dock att språket ofta är kortfattat och vulgärt. Smileys 
och förkortningar är någonting som hör ihop med chatt menar Sveningsson och använd-
ningen av sådant gör att samtalet flyter på snabbare. Hon skriver också att språket blir 
mer kortfattat ju snabbare man skriver och att språket oftare är mer strikt och formellt i 
yrkesmässiga sammanhang. Petra tycker att det är viktigt att bibliotekarierna har ett bra 
språk när de arbetar med chattreferenstjänsten eftersom de ska vara professione lla i sin 
yrkesroll. 
 
Richard E. Bopp skriver att referensintervjun är mycket viktig och ett utmärkt sätt för 
biblioteken att skapa en bra relation till sina användare. Bopp menar att det viktigaste i 
hela referensintervjun är att ställa följdfrågor. Precis som Bopp tycker de intervjuade 
bibliotekarierna att referensintervjun är viktig och att man inte ska slarva med den, men 
i den nya situationen med chattreferens känner de sig ofta både pressade och stressade 
och tycker att det är svårt att hinna med en ordentlig referensintervju. Nancy Kalikow 
Maxwell skriver att det är vanligt att många bibliotekarier i en chattreferenstjänst känner 
sig pressade i sin kommunikation med användaren, men menar att detta kan avhjälpas 
med mycket träning. 
 
Svensk Biblioteksförening & Specialgruppen för referensarbete skriver i sina riktlinjer 
för elektronisk referenstjänst att det är viktigt att bibliotekarien har tålamod att vänta ut 
frågor och svar. Även Bopp skriver att tålamod är viktigt, men framför allt att bibliote-
karien har tålamod med sig själv och inte stressar fram snabba svar. Carina och Jill är 
några av de bibliotekarier som ger uttryck för stressen i tjänsten och att det därför före-
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kommer många snabba svar. Tana Elias på Madison Public Library har upplevt samma 
sak och hon skriver att det ofta blir snabba svar eftersom det går fortare. Bopp skriver 
också att en anledning till att man inte ska ge snabba svar är att frågaren ska ges en möj-
lighet att själv kunna studera informationskällorna i fall det skulle dyka upp andra fun-
deringar. 
 
Kalikow Maxwell menar också att referensintervju i chatten försvåras av att biblioteka-
rien inte kan se frågaren framför sig och därför inte kan läsa av frågarens kroppsspråk 
för att se om personen är till exempel nöjd eller missnöjd. Nina håller med om att refe-
rensintervjun går sämre när man inte kan se frågaren. 
 
Som jag nämnde kort ovan anser Kalikow Maxwell att chatt är ett medium som kräver 
mycket träning för att bibliotekarien ska känna sig bekväm, framför allt i kommunika-
tionen med frågaren. Även Araby Y. Greene tycker att mycket övning är enda sättet att 
bli bra på chattreferens. Flera av de intervjuade bibliotekarierna känner att de behöver 
mer träning. En åsikt som delas av Peter Bromberg som menar att det är viktigt med 
träning och praktik. 
 
Lotta tycker att det vore bra om de fick arbeta med tjänsten oftare. Detta tyckte även 
bibliotekarierna på Madison Public Library. Deras lösning var att dra ner på antalet bib-
liotekarier som arbetar med tjänsten. Nina och Petra tycker också att det är viktigt att 
träna på att skriva fort, och Carina och Petra vill också förkovra sig i att hitta på Inter-
net. Greene håller med om att det är viktigt att kunna skriva fort för att arbeta med cha t-
treferens. 
 
Det vi kan se här är att bibliotekarierna beredvilligt använder ett medium som är helt 
nytt för de flesta, för att öppna en ny informationsväg till biblioteket, vilket måste ses 
som berömvärt. Majoriteten av de intervjuade bibliotekarierna har en negativ bild av 
både ordet och företeelsen chatt, och trots det har de valt det mediet och nu används det 
även som namn för tjänsten. Det skulle vara intressant att få veta hur diskussionen kring 
namnbytet gick – från Tala direkt med en bibliotekarie till Fråga biblioteket – Chatt. 
Den betydelseglidning av ordet chatt som Jill pratade om har uppenbarligen inträffat. 
 
Bibliotekarierna upplever också mycket stress i tjänsten bland annat på grund av för lite 
träning och för lite tjänstgöring, vilket bland annat referensintervjun får lida för. Ett sätt 
att lösa detta på tror jag är att göra som Madison Public Library – dra ner på antalet bib-
liotekarier som arbetar med tjänst, till exempel till två-tre bibliotekarier per bibliotek, 
och låt chattreferenstjänstgöringen ingå i respektive bibliotekaries arbetsbeskrivning. Då 
tror jag att bibliotekarierna inte skulle känna sig lika stressade eftersom de skulle få den 
regelbundenhet som är viktig för att minska stressnivån. Jag tror också att det skulle öka 
glädjen i arbetet. 
 

8.3 Arbetssituationen 
 
Flera av de intervjuade bibliotekarierna tycker att det är spännande att gå på ett nytt pass 
i chattreferenstjänsten, men några av dem uttrycker också nervositet. Martin, Irene och 
Nina kände sig mest nervösa i början men menar att det har avtagit. Den nervösa käns-
lan kan bero på att det handlar om ett nytt medium och att bibliotekarierna inte arbetar 
med tjänsten så ofta och att de därför känner sig lite ovana vid varje nytt chattpass.  
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Sonja, Rolf och Martin tycker att det känns som att arbeta i en vanlig informationsdisk, 
att det egentligen inte är någon skillnad. Nina, Petra, Håkan och Lotta går in i ett chatt-
pass med gott humör eftersom de tycker att det är roligt, och känner sig laddade och 
förväntansfulla. Jill försöker samla sig inför ett pass och förbereder sig väl genom att 
bland annat plocka fram lite papper. 
 
När det gäller placeringen av en chattreferenstjänst så är Araby Y. Greene väldigt be-
stämd i sin åsikt: man ska undvika att placera tjänsten i den vanliga informationsdisken 
eftersom det minskar bibliotekariens möjligheter till att kunna koncentrera sig på cha t-
treferenstjänsten. Det finns för mycket som kan distrahera bibliotekarien. Rolf, som är 
placerad i informationsdisken på sitt bibliotek, är av samma åsikt som Greene och tyck-
er att det är stökigt att sitta i biblioteket. Rolf skulle därför hellre vilja sitta mer avskilt, 
helst på sitt arbetsrum. Sonja försvarar placeringen med att säga att det var den bästa 
lösningen för just deras bibliotek, men hon håller med Rolf om att det vore önskvärt att 
sitta mer avskilt. Jill tycker att de sitter bra i informationsdisken men hon menar att det 
ideala vore om de kunde vara två bibliotekarier som arbetade samtidigt bredvid var-
andra, för att lättare kunna diskutera med någon annan bibliotekarie. Även Kelly Bro-
ughton och bibliotekarierna på Jerome Library valde att placera tjänsten vid referens-
disken. 
 
Carina och Martin tycker att de har placerat chattreferenstjänsten bra eftersom de kan 
sitta ostört i IT-rummet, vilket Greene menar är bra, men att de ändå har närheten till 
bibliotekets samlingar. Ellen, Lotta och Irene arbetar med tjänsten på sina enskilda ar-
betsrum vilket främjar koncentrationen som Greene menar behövs. Ellen tycker dock att 
det vore bättre om de satt i biblioteket eftersom hon tycker att det är svårt att enbart för-
lita sig på Internets resurser och vill ha bättre tillgång till bibliotekets böcker. Lotta och 
Irene tycker att de sitter bra som de gör. Irene menar att det ibland är bättre och lättare 
att använda Internet än att försöka hitta någonting i bibliotekets samlingar. 
 
Nina, som sitter i avdelningen för skönlitteraturs arbetsrum, menar att det bästa vore om 
hon kunde arbeta med chattreferenstjänsten på sitt eget arbetsrum. Mest för att hon där 
har tillgång till sina arbetskamrater. Håkan tycker att valet av placering av tjänsten inte 
är lika viktigt som att det finns någon som har bakjour. Att det finns någon som snabbt 
går att nå om det är någonting. Petra tycker att de sitter bra i avdelningen för skönlittera-
turs arbetsrum eftersom hon har sina kollegor i närheten i fall hon behöver fråga om 
någonting. Dock skulle hon önska att det fanns möjlighet till att ha mängder av refe-
rensböcker inom olika ämnen. Denna önskan om närhet till böcker, i alla fall referens-
böcker, som flera bibliotekarier gett uttryck för har inte Håkan. Han menar att det inte 
tycks finnas ett behov för det i och med Internet. 
 
Att bibliotekarierna inte kan se frågaren och dennes kroppsspråk i en chattreferenstjänst 
är enligt Nancy Kalikow Maxwell en sak som försvårar bibliotekariens referensarbete. 
Kalikow Maxwell menar dock att det också medför positiva saker så som att det är lätta-
re för bibliotekarien att undvika besvärliga användare. Carina tycker att denna nya situa-
tion, att de inte kan se frågaren, gör att man både svarar och ställer frågor på ett annat 
sätt. Martin menar att bibliotekarierna får lära sig att kommunicera mer med frågaren 
för att få veta om frågaren är nöjd eller ej eftersom bibliotekarierna inte kan se frågaren.  
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Kelly Broughton på Jerome Library tycker också att en svårighet med chattreferens är 
att man inte kan se frågaren. Ellen och Sonja anser inte att det finns ett sådant problem. 
Jill menar att det är skönt att själv få vara anonym och Rolf tycker att det är lite roligt att 
inte kunna se frågaren eftersom han i stället blir nyfiken på vem det är i andra änden.  
 
Petra tycker att precis som det kan vara en nackdel för bibliotekarien att inte kunna se 
frågaren, så kan det vara en nackdel för frågaren eftersom frågaren inte kan se vad bib-
liotekarien gör. Samtidigt så är ju både frågaren och bibliotekarien anonyma. Hon är 
dock av den meningen att det försvårar referensarbetet och särskilt referensintervjun. 
 
Anledningarna till varför de intervjuade bibliotekarierna valde att arbeta med projektet 
skiljer sig åt något, men gemensamt är att de ville göra någonting nytt och att det verka-
de roligt. Jill såg i projektet en chans till att vidareutbilda sig och tycker att det är både 
spännande och roligt. Rolf gick med för att det är kul med omväxling i arbetet. Både 
Lotta och Petra tyckte att det var roligt med någonting nytt, medan Nina från början var 
skeptisk till om projektet kunde hålla en bra kvalitet men hon tyckte att det verkade 
spännande. Ellen var först osäker på om hon ville delta i projektet men ändrade sig se-
dan. Liksom Lotta och Petra tyckte Martin att det skulle bli roligt med någonting nytt 
och han bestämde sig därför att vara med och prova. Carina valde att arbeta med projek-
tet eftersom det var hon som introducerade det på biblioteket. 
 

8.4 Skillnader och likheter 
 
Kelly Broughton skriver att det kändes konstigt att använda chatt som referenstjänst i 
början och att hon väntade otåligt på att datorn skulle plinga till och annonsera en ny 
fråga. Flera av de intervjuade bibliotekarierna berättar att de tycker att det finns en 
skillnad mellan hur de upplevde det hela när de började arbeta med tjänsten mot nu. De 
beskriver att de kände sig osäkra när de började arbeta med tjänsten men de upplever 
också att de känner sig säkrare nu. Ellen och Nina tycker att de har blivit bättre och El-
len känner sig säkrare på de tekniska bitarna men hon berättar också att hon fortfarande 
kan känna sig nervös ibland. Nina tycker att hon kan hantera flera frågare på samma 
gång bättre nu än i början och hon tycker att det har blivit lättare att skriva. Carina kän-
ner också att mycket har förändrats sedan de började arbeta med projektet och hoppas 
att projektet får mer pengar till en fortsättning. 
 
Kelly Broughton beskriver en känsla av upphetsning så fort datorn plingade till i början. 
Lotta kände det också så i början men upplever inte samma upphetsning längre som hon 
gjorde då. Hon menar att det beror på att hon har blivit mer van vid tjänsten och inte 
längre känner sig lika stressad. Petra tyckte att det i början var svårt att veta hur hon 
skulle svara på frågorna men hon upptäckte snart att det är precis som att arbeta i infor-
mationsdisken. Hon tycker också att det är lättare att föra en konversation.  
 
Den stora skillnaden för Sonja är att hon inte längre arbetar ensam med tjänsten och att 
hon nu mest har bakjouren. Jill kände sig nervös i början men känner sig säkrare nu. 
Både Rolf och Jill känner sig, precis som Ellen, säkrare på det tekniska än vad de gjorde 
i början. 
 
De intervjuade bibliotekarierna menar att det finns många skillnader mellan referens-
tjänst i disken, e-post och chatt. Carina tycker att skillnaden syns tydligast i den peda-
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gogiska biten av referensarbetet. Hon menar att det är svårt att få med den i e-posten 
och chatten. Martin tycker att referenstjänsten i informationsdisken är bäst eftersom 
man där får den fysiska kontakten med frågaren som saknas i e-post och chatt. Enligt 
Martin har chatt egentligen bara en nackdel: att man inte kan se frågaren. E-post menar 
han är bra eftersom bibliotekarien har möjlighet att skicka bifogade filer. 
 
Araby Y. Greene menar att chatt har det som e-post aldrig kan få, nämligen omedelbar-
het, och Kelly Broughton tycker att det finns en stor skillnad mellan en chattreferens t-
jänst och referenstjänst med telefon. I telefonen kan man förklara vad man gör samtidigt 
som man gör det, vilket inte går i chatten. Ellen tycker att man kan få alla möjliga sor-
ters frågor i e-posten och att chatten är mer spontan. Lotta tycker att e-posten är mindre 
stressig än chatten och att det är lättare att besvara frågor som kommer till informa-
tionsdisken eftersom man då bland annat har tillgång till frågarens kroppsspråk. Lotta, 
Jill och Rolf tycker att e-posten har ett lugnare tempo som gör att de inte känner sig lika 
stressade som i chatten. 
 
Irene har svårt att jämföra de olika referenstjänsterna men tycker att de får in fler frågor 
per pass i chattreferenstjänsten än i informationsdisken. Sonja menar att en skillnad som 
finns mellan de olika referenstjänsterna är att det är svårare med referensintervjun i 
chatten än i informationsdisken eftersom man i chatten inte vet någonting om frågaren. 
En annan skillnad som Sonja påpekar är ju att man skriver i stället för att prata i både e-
post och chatt. 
 
Precis som Glenda Schaake & Eleanor Sathan berättar att de fått många entusiastiska 
kommentarer från de som använder deras chattreferenstjänst, så upplever de intervjuade 
bibliotekarierna det även inom projektet. Både Håkan och Martin säger att de inte får så 
mycket positiv respons i informationsdisken som de får i chatten. Jill, Petra, Ellen, Ca-
rina, Lotta, Sonja och Nina berättar att de möter mycket tacksamhet från frågarna. Nina 
tror att det beror på att frågarna inte förväntar sig så mycket av tjänsten och därför blir 
glada bara de får ett svar. 
 
Gemensamt för det bibliotekarierna berättar om sin arbetssituation och skillnader och 
likheter, är att chattreferenstjänst är rätt likt referenstjänst i disken. Det handlar om att 
sprida kunskap och tillgängliggöra information, precis som Harry Järv och Susanna 
Månsby skriver om. Flera av skillnaderna bibliotekarierna nämner är av mer teknisk art 
och faller sig naturliga då de använder ett nytt medium. De största skillnaderna verkar 
ligga i referensarbetet och förhållandet till frågaren. Bibliotekarierna saknar kontakten 
med frågaren, och en del bibliotekarier tycker att det är ett stort problem att de inte kan 
se frågaren och att de inte med hjälpa av kroppsspråket kan avgöra om frågaren är nöjd 
med sitt svar eller om de ska ställa fler följdfrågor.  
 
Jag tror att en del av dessa problemen kan avhjälpas om bibliotekarierna, som jag 
nämnde tidigare, får ännu mer vana i sitt arbete med chattreferenstjänsten. Ju mer man 
arbetar med något desto mer van blir man. Nina nämner till exempel att hon nu har lä t-
tare för att hantera en situation med flera frågare samtidigt, än vad hon hade när hon 
började arbeta med chattreferenstjänsten.  
 
En annan intressant sak är var tjänsten är fysiskt placerad på de fyra biblioteken. Placer-
ingen verkar inte ha föregåtts av någon större diskussion och man kan fråga sig om de 
projektansvariga över huvudtaget frågade sina medarbetare innan de placerade ut tjäns-
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ten. Placeringen av en referenstjänst är någo t som i allra högsta grad påverkar bibliote-
kariernas arbetssituation, och en del bibliotekarier verkar nästan känna sig lite överkör-
da i frågan. Om vi tar två exempel: 1) Rolf känner sig störd av att sitta i biblioteket och 
menar att det blir för stökigt. Sonja däremot säger att det var det bästa alternativet för 
deras bibliotek. 2) Nina vill hellre sitta i sitt eget arbetsrum för att få närheten till sina 
kolleger och Petra vill gärna ha tillgång till många referensböcker. Håkan menar att pla-
ceringen inte är viktig bara det finns en bakjour, och att det inte tycks finnas ett behov 
av referensböcker eftersom de har Internet. Kanske är det så att de svårigheter bibliote-
karierna i projektet upplever i sin arbetssituation hade kunnat förebyggas om det före-
kommit fler och större diskussioner om och kring tjänsten innan den startades. 
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9. Slutord 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka en ny elektronisk referenstjänst och hur den upp-
levs av de bibliotekarier som arbetar med den. För att undersöka detta ställde jag upp 
två frågeställningar:  
 

• Vilka behov har biblioteken och hur argumenterar de för projektet och chattrefe-
renstjänsten Tala direkt med en bibliotekarie?  

• Hur upplever bibliotekarierna den personliga arbetssituationen i den nya refe-
renstjänsten, och dess utnyttjande av chatteknik? 

 
Det vi kan se i den här uppsatsen är att det inte fanns något tydligt behov från bibliote-
kens håll av en ny referenstjänst när projektet drog i gång, och speciellt inte en chattre-
ferenstjänst. Det vi däremot ser är att de intervjuade projektansvariga och bibliotekari-
erna visar upp en oerhört stark vilja till att förnya och utveckla biblioteket och dess refe-
renstjänster. För att kunna genomföra detta har de valt att satsa på ett samarbete i Manu-
el Castells anda, och med ett fokus på att få ut den här tjänsten till allmänheten så fort 
som möjligt. 
 
De största argumenten för projektet och tjänsten Tala direkt med en bibliotekarie de 
intervjuade presenterar är att det kommer att finnas ett behov och att det är viktigt att 
konkurrera med de kommersiella frågetjänsterna på Internet. Som jag nämnde tidigare 
tror jag att det Harry Järv och Susanna Månsby uttrycker om kärnan i biblioteksverk-
samheten ligger närmare det bibliotekarierna och de projektansvariga försöker uttrycka. 
En chattreferenstjänst är ett nytt sätt för biblioteken att nå ut till sina användare, och för 
att sprida kunskap och tillgängliggöra information. 
 
Jag tror att detta är det bakomliggande argumentet för projektet och tjänsten Tala direkt 
med en bibliotekarie, tillsammans med behovet att utveckla och förnya för att fö rbättra 
biblioteken och dess service. 
 
Bibliotekariernas upplevelser om och kring chattreferenstjänsten kan lite kort samman-
fattas med tre ord: roligt, spännande och stress. Det är detta som tydligast framkommer 
i intervjuerna. Flera av bibliotekarierna uttrycker en glädje i att få göra någonting nytt, 
och de tycker att det är roligt att får arbeta med en ny referenstjänst och ett nytt medium. 
Som ett trevligt avbrott i vardagen. Något av det som bibliotekarierna tycker är bland 
det absolut roligaste med tjänsten är all den positiva respons de får från de som använ-
der tjänsten. Flera av bibliotekarierna berättade att de sällan möter någon liknande re-
spons från användare i de andra referenstjänsterna.  
 
Spänningen upplever bibliotekarierna genom att de använder ett nytt medium – chatt. 
Detta gör att allt är nytt – tekniken och det arbetssätt som detta medför, och det finns 
ingen tidigare erfarenhet bland bibliotekarierna kring denna form av referenstjänst. 
Visst finns det många likheter med andra former av referensarbete, som både referens-
tjänsten i informationsdisken och i e-post, vilket flera av de intervjuade bibliotekarierna 
påpekar. En annan del av spänningen ligger i snabbheten, att det ska gå fort att skriva 
till frågaren, att söka information och att leverera snabba, korrekta och bra svar.  
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Mycket av det som gör att chattreferenstjänsten och arbetssituationen kring den känns 
spännande, gör att bibliotekarierna också känner sig stressade. Det skapar krav, vilket 
leder till att flera bibliotekarier känner sig stressade i sin arbetssituation. Återigen är det 
snabbheten i tjänsten som gör sig påmind. Mycket av stressen verkar också ligga i refe-
rensintervjun. Alla bibliotekarierna är överens om att referensintervjun är mycket viktig, 
trots det känner de flesta sig stressade av kravet på snabbhet som de anser chatt medför, 
och därför pressade att få fram ett snabbt svar i stället för att gräva i frågan och ge ett 
mer fullödigt svar. Detta får till följd att bibliotekarierna känner sig otillräckliga och att 
de inte gör ett bra jobb.  
 
Jag upplever att de projektansvariga hade väldigt bråttom med att få igång projektet. 
Från studiebesöket i USA till att chattreferenstjänsten startade gick det bara några må-
nader. Jag tror att detta är avgörande för en del av den stress bibliotekarierna upplevde 
främst i början av projektet och att många av dem känner att de skulle vilja ha mer trä-
ning och därigenom få mer vana i att arbeta med tjänsten. 
 

9.1 Vidare forskning 
 
Sedan den här studien gjordes har fler bibliotek anslutit sig till chattreferenstjänsten, 
både stora och små. Även andra förändringar har skett, och en del av den utvecklingen 
har jag tagit upp i denna uppsats. Att man inom projektet har tagit lärdom av starten tar 
jag för givet, men frågan är hur mycket. Det finns ett par områden som jag tycker vore 
intressanta för vidare forskning inom detta ämne: 
 

• Användaren: Vem/vilka använder chattreferenstjänster? Varför? Hur syns an-
vändarna i utvecklandet av chattreferenstjänster? 

• Bibliotekarien: Hur upplever de arbetssituationen idag? Hur mycket träning får 
de nya bibliotekarierna innan de börjar arbeta med tjänsten? Arbetar de med 
workshops? 

 
Det skulle också vara intressant med en jämförelse mellan då (2002) och nu (2006) – 
hur tycker de fyra ursprungliga biblioteken att det är idag, att arbeta med chattreferens? 
 
Det vore både bra och intressant med mer forskning och fler uppsatser om chattreferens 
eftersom det fortfarande betraktas som ett relativt nytt fenomen i Sverige. Jag anser att 
forskningen behövs för att sporra biblioteken till att fortsätta utveckla och förbättra de 
chattreferenstjänster som finns, och för att se till att de hela tiden erbjuder den bästa 
servicen. 
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10. Sammanfattning 
 
I inledningen presenterar fö rfattaren magisteruppsatsens förutsättningar, såsom att upp-
satsarbetet inleddes som ett gemensamt arbete mellan två studenter och deras respektive 
inriktning. Här ges också en bild av hur de kom i kontakt med projektet Tala direkt med 
en bibliotekarie, och hur stor del av arbetet som gjordes gemensamt. I det inledande 
kapitlet ger författaren en kort beskrivning av uppsatsstudien och beskriver sitt syfte 
med uppsatsen vilket är att undersöka en ny elektronisk referenstjänst och hur den upp-
levs av de bibliotekarier som arbetar med den. Detta ska ses med fokus på det informa-
tionella samhället. 
 
Frågeställningarna är två, och är som följer:  
• Vilka behov har biblioteken och hur argumenterar de för projektet och chattrefe-

renstjänsten Tala direkt med en bibliotekarie?  
• Hur upplever bibliotekarierna den personliga arbetssituationen i den nya referens-

tjänsten, och dess utnyttjande av chatteknik? 
 
I metodkapitlet beskriver författaren närmare de tre metoder som har använts under stu-
dien, nämligen litteraturstudier, observationer och intervjuer. Av dessa är det litteratur-
studierna och intervjuerna som väger tyngst i uppsatsen och som senare ligger till grund 
för analysarbetet. 
 
Intervjuerna och observationerna gjordes i april 2002 och var den del av arbetet som 
utfördes gemensamt med den andra studenten, och tillsammans bestämde de att de skul-
le intervjua 12 bibliotekarier i projektet, varav fyra var projektledare. Urvalet av dessa 
skedde genom lottning, och intervjuerna gjordes på respektive bibliotekaries huvudbib-
liotek. Samtidigt som intervjuerna genomfördes gjordes observationer av arbetet med 
den nya referenstjänsten för att studenterna skulle få en bättre förståelse av detta arbete 
och tjänsten.  
 
Här presenteras också valet att avidentifiera både biblioteken och bibliotekarierna, och 
förhållanden dessa emellan. Bibliotekarierna har dock fått fingerade namn av författaren 
för att göra uppsatsen mer läsvänlig. Författaren diskuterar också begreppen reliabilitet 
och validitet, deras koppling till uppsatsen. I kapitlet beskriver författaren även sin ana-
lysmetod och den litteratur som använts. 
 
I det efterföljande kapitlet presenterar författaren referensarbetets historia och vad refe-
rensarbete innebär, emellertid ger författaren även en närmare beskrivning av chatt. Sär-
skilt fokus ges beskrivningen av chatt som referenstjänst där författaren presenterar en 
rad amerikanska bibliotek och deras chattreferenstjänster. Detta gör författaren för att 
försöka skapa en inblick i projektets arbete med den nya referenstjänsten. 
 
I kapitel fyra beskriver författaren hur bibliotekariens yrkesliv har förändrats och vad 
den nya tekniken innebär i bibliotekariens arbete. Harry Järv anser att kärnan i biblio-
teksarbetet alltid kommer att vara den samma – att bevara, lagra, organisera och att göra 
kunskapen tillgänglig. Susanna Månsby menar att bibliotekarierollen ständigt förändras, 
särskilt i samband med den nya tekniken. En del av den nya tekniken är de olika virtue l-
la bibliotek som finns på Internet. Författaren beskriver kort vad detta innebär med hjälp 
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av ett par olika definitioner, samtidigt som Mölndals stadsbibliotek och deras hemsida 
används som exempel på ett virtuellt bibliotek. 
 
I nästa kapitel presenteras den teori som används i uppsatsen. Fokus ligger på Manuel 
Castells teori om det informationella samhället och nätverkssamarbete, men för att ge 
detta en bakgrund presenteras även Frank Webster och hans definitioner på Informa-
tionssamhället, och Emin Tengströms teori om Kunskapssamhället. Kapitlet avslutas 
med författarens teoretiska tolkning av Castells teori, och drar där kopplingar till biblio-
tek i allmänhet och projektet Tala direkt med en bibliotekarie i synnerhet. 
 
I kapitlet Projektet Tala direkt med en bibliotekarie redogör författaren för projektet 
mer ingående. Det drog i gång i oktober 2001 sedan några bibliotekarier varit över i 
USA på studiebesök tidigare på året, där de blev inspirerade av den nya referenstjänst 
som de amerikanska biblioteken hade börjat använda och ville därför starta något lik-
nande i Sverige. Fyra bibliotek var med och startade det hela – Göteborg, Malmö, 
Nacka och Stockholm, och fler bibliotek har anslutit sig sedan dess. Författaren berättar 
också om hur projektet såg ut i början, vilken programvara som användes och hur den 
fungerade, öppettider etc., men skildrar också hur det ser ut idag – fyra år efter intervju-
erna. Här beskrivs också det nära samarbetet med Fråga biblioteket. 
 
Kapitel sju redovisar intervjuerna med de elva bibliotekarierna. Intervjumaterial presen-
teras under de två frågeställningarna i olika teman. Dessa är argument och behov till den 
första frågeställningen, och chatt och referens, arbetssituationen, skillnader och likheter 
till den andra. Kapitlet inleds med en presentation av de intervjuade bibliotekarierna, var 
de arbetar, ålder och lite kort om deras inblandning i projektet.  
 
Därefter följer kapitlet för analys och diskussion. Författarens arbete här syftar till att 
jämföra och diskutera intervjuerna utifrån de teman som användes i föregående kapitel 
med Manuel Castells teori och de litteraturstudier som författaren gjort. Bland annat 
dras kopplingar mellan projektets syfte och till exempel Harry Järvs resonemang om 
kärnan i biblioteksverksamheten. Intressanta jämförelser görs också med de amerikans-
ka biblioteken som nämns tidigare i uppsatsen. 
 
I det sista kapitlet besvaras frågeställningarna och författaren kommer bland annat fram 
till att utveckling och att tillgängliggöra information ligger i fokus, och att spänning, 
stress och att det är roligt är upplevelser som dominerar bibliotekariernas tankar kring 
chattreferenstjänsten. I kapitlet ger författaren förslag på andra frågor som kan vara in-
tressanta att studera vidare. 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 
 
Chatt 
• Vad tänker du på när du hör ordet chatt? 
• Vad tycker du om att tjänsten ofta kallas för en chattjänst? Varför? 
• Hur upplever du att andra bibliotekarier, som inte arbetar med tjänsten, tycker om 

den? 
 
Arbetsmiljö 
• Hur känns det innan du ska gå på ett chattpass? 
• Om du fick välja i vilket utrymme tjänsten skulle vara placerad, var skulle det vara 

och vilka informationskällor skulle du vilja ha i din närhet? (idealplats) 
 
Användarna 
• Hur upplever du att det är att du inte kan se den som frågar? 
• Vilka tror du använder tjänsten? 
• Tror du att det skulle bli någon skillnad om den som vänder sig till er, skulle ident i-

fiera sig? Vilken skillnad? Vad skulle du i sådana fall vilja veta? 
• Vad tycker du om att ha chatt till olika målgrupper och vilka skulle de tänkas vara? 

Barn, vuxna, synskadade, äldre, engelsktalande. 
 
Typ av frågor 
• Vilken typ av frågor tycker du inte passar för tjänsten? 
 
Kommunikation 
• Hur tycker du att det språk som används i chatten är? 
• Hur går det att chatta ”småprata” med den som undrar över något och samtidigt söka 

svar på deras frågor? Hur kan man lösa det?  
• Vad har du för tankar kring chatt och referensintervjun? Fungerar det? Vad gör du? 
• Vad skulle du vilja träna mer på? 
 
Skillnader och likheter 
• Kommer du spontant på några skillnader eller likheter mellan referenstjänst i disken, 

e-post och chatt? 
 
Övrigt 
• Tycker du att det är någon skillnad nu mot när du började med chatten? Vad? 
• Varför valde du att arbeta med denna tjänst? 
 
Till de projektansvariga 
• Varför valde ditt bibliotek att bli delaktiga i detta projekt? 
• Varför anser du att tjänsten behövs för/bland folkbibliotek? 
• Varför är det bra med en rikstäckande tjänst? 
• Hur har ni marknadsfört tjänsten? 
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Lästips 
 
Jag vill här, förutom det som källförteckningen kan erbjuda, gärna ge några lästips till 
de som är intresserade av att läsa mer om chattreferens och vad man ska tänka på om 
man vill starta en sådan tjänst: 
 

• Attracting, educating, and serving remote users through the web: A how-to-do-it 
manual for librarians. (2002). Curtis, Donnelyn, ed. (How-to-do-it manuals for 
librarians, 114). New York, London: Neal-Schuman. 
Läs särskilt kapitel 4 Providing electronic reference services av Araby Y. 
Greene. 

• Lipow, Anne Grodzins (2003). The virtual reference librarian’s handbook. New 
York, London: Neal-Schuman. 

• Ronan, Jana Smith (2003). Chat reference: A guide to live reference services. 
Westport, Connecticut; London: Libraries unlimited. 


