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• How has Internet changed the reference service at college/university 
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reference service when the Internet is involved? 
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1 Inledning 
 

“’If you continue to do what you’ve always done you will continue to get what 
you’ve always got.’ Sally Duncan, Trainer”1 

 
Citatet åsyftar att det inte går att göra samma sak år efter år utan att förändra för att 
förhoppningsvis förbättra. Detta citat kan knytas till arbetets titel; ”Referensservice + 
Internet = Sant?”, där referensservicen representerar det som alltid gjorts och 
”Internet” representerar de Internetbaserade verktyg och medier som förhoppningsvis 
kan ta denna service till nästa steg i utvecklingen.  
 
Vi lever idag i en värld som står under konstant förändring. Då en verksamhets 
framgång som regel brukar kopplas ihop med hur nöjda dess användare är av den 
erbjudna servicen går det inte att stå vid sidan om och titta på. Det gäller att följa med 
i utvecklingen för att erbjuda bästa möjliga service och hålla kvar sina användare.2 Ett 
bibliotek är i allra högsta grad en institution i ständig förändring. När man idag träder 
in i ett bibliotek så ser man att saker blivit mer teknologiska genom till exempel 
utlåningsapparater och att datorer finns tillgängliga. Att Internet används mer och mer 
av bibliotekarien och användaren märks på flera områden inom biblioteken, däribland 
referensservicen. Referensservicen som har som huvudfunktion att hjälpa användarna 
med att finna informationen de söker.3  
 
Kombinationen att undersöka referensservicen kontra Internet har väckt många frågor 
hos mig. Bland annat har jag frågat mig själv huruvida Internet påverkat den 
traditionella referensservicen och bibliotekarierna som jobbar med den. Det är idag ett 
faktum att referensservicen som diskuterats av biblioteksintresserade sedan sent 
1800-tal och Internet som idag har existerat i större skala på biblioteken i ungefär tio 
år har glidit ihop för att erbjuda bästa möjliga service till användarna.4 Jag ifrågasätter 
alltså inte om Internet används inom referensservicen utan om detta är en lyckad 
symbios. De jag tror bäst kan besvara om uppsatsens titel stämmer eller inte är 
bibliotekarierna. Det är de som varit i händelsernas centrum under hela förändringen 
och bör därför ha insikt i vad som hänt och hur deras arbetssituation förändrats. 
 
Jag har alltid varit intresserad av det arbete bibliotekarier utför genom 
referensservicen då de befinner sig ”där ute”, i kontakt med användarna. Genom min 
utbildning vill jag få chansen att på bästa sätt kommunicera med dem som använder 
biblioteket och ge dem den professionella hjälp de kan kräva av oss bibliotekarier. Är 
det idag Internet och dess verktyg och medier som bibliotekarierna ska använda sig 
av för att leva upp till användarnas förväntan på en service av hög kvalitet? 
 

1.1 Bakgrund 
Referensarbetets historia är inte i närheten så omfattande eller gammal som 
biblioteket som institution. Först 1876 publicerades en artikel som anses vara 

                                                 
1 Kocken, Ulrika & Lindholm Larsson, Margareta 1997, s. 13. 
2 Blomqvist, Ralf & Haeger, Tomas 1996, s. 9. 
3 Bopp, Richard E. & Bunge, Charles A. 2001, s. 3-5. 
4 Bopp, Richard E. & Bunge, Charles A. 2001, s. 3-5. 
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ursprunget till all fortsatt diskussion kring referensarbete.5 Det kallades då inte 
referens utan benämningen “referens” har i bibliotekssammanhang sitt ursprung från 
William Childs artikel ”Reference Work at the Columbia College Library” från 
1891.6 
 
Att det inte kommit upp tidigare tros bero på att referensarbetet ansågs ta tid från mer 
viktiga göromål.7 Andra orsaker till att referensarbetet inte utfördes i dagens 
utsträckning under bibliotekets första sekler fram tills diskussionen som startade 1876 
är helt enkelt att det inte fanns så många böcker/användare som idag. Biblioteken 
hade helt enkelt en annan uppgift under denna period jämfört med dagens bibliotek. 
Förr i tiden var biblioteken mest till för att samla böcker jämfört med idag då 
bibliotekets roll innefattar fler åtagande.8 Under denna tidiga period besvarades 
användarnas frågor helt enkelt av en kunnig person som tog svaret ur minnet.9  
 
Under slutet av 1800-talet skedde det en dramatisk ökning av bibliotekens samlingar. 
Med denna ökning kom även nya katalogiseringsindex fram. Dessa index trodde 
bibliotekarierna skulle vara självklara i sig och att ingen vidare hjälp skulle behövas 
för att förstå dem. Så var inte fallet. Dessa index var alldeles för avancerade och 
förvirrande för allmänheten vilket förde med sig att de nu behövde mer avancerad 
hjälp att finna vad de ville ha.10 Det var i detta skede artikeln från 1876 publicerades 
av Samuel Green med titeln "Personal Relations Between Librarians and Readers”. 
Artikeln blev språngbrädan för den diskussion som skulle börja och än idag pågår 
angående referensarbetets betydelse, upplägg och innebörd. Artikeln innehöll bland 
annat råd och tips om hur bibliotekarier skulle hjälpa användare med förmodad 
tidsbrist, hur trevligt bemötande ökar återbesökfrekvensen samt hur bibliotekarien 
skulle gå tillväga för att hjälpa skolungdomar med deras informationssökning.11 
 
Diskussionen kring referensarbetet förde också med sig att konkreta hjälpmedel och 
förbättrade tekniska hjälpmedel introducerades. Allt för att underlätta bibliotekariens 
arbete samt hennes interaktion med användaren. Böcker med instruktioner hur 
referensarbetet skulle utföras dök upp i början på 1900-talet och har sedan dess haft 
flertalet uppföljare. Dessa böcker berörde allt från sökprocessen till fjärrlån.  
 
Utvecklingen fortsatte från dessa referensböcker till så kallat ”long range reference 
service”. Denna typ av referensservice tog ett steg längre från att bibliotekarien förr 
enbart använt sig av katalogindexen för att finna den eftersöka informationen till att 
nu även inkludera andra hjälpmedel. Bibliotekarien kunde nu också använda sig av 
ämnesguider och en stor samling av publicerade bibliografier för att på bästa sätt 
kunna svara på användarens fråga.12 Tidigt under 1900-talet började man även 
acceptera referensfrågor över telefon. Detta var en betydande skiftning i arbetet då det 
för första gången handlade om att inte möta användaren ansikte mot ansikte. Denna 

                                                 
5 Bopp, Richard E. & Bunge, Charles A. 2001, s. 4. 
6 Janes, Joseph 2003, s. 10. 
7 Janes, Joseph 2003, s. 6. 
8 Ranganathan, S.R. 1977, s. 97-99. 
9 Katz, William A. 2002a, s. 3. 
10 Janes, Joseph 2003, s. 7. 
11 Bopp, Richard E. & Bunge, Charles A. 2001, s. 4. 
12 Ranganathan, S.R. 1977, s. 100. 
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utveckling fortsatte och användaren kunde snart genom posten skicka referensfrågor 
per brev om de så ville.13  
 
Användandet av datorer under referensarbetet tog fart efter mitten av 1900-talet.14 
1977 skrevs det att referensbibliotekarien var specialtränad att finna information i 
tryckta källor15 och för inte ens så sent som ett decennium tillbaka vara en 
informationskälla synonymt med en tryckt bok.16 
 
Det går alltså att säga att det har skett en dramatisk förändring av referensarbetet 
under hela 1900-talet. Detta har skett för att biblioteket på bästa sätt ska kunna 
tillfredsställa sina användare. En av de riktigt stora förändringarna kom under 1990-
talet. Det var under denna period som Internet började användas i större utsträckning 
på biblioteken.17 Internets intåg och utveckling har fört med sig att Internet idag är en 
självklarhet för referensbibliotekarien. Genom Internet har referensbibliotekarien och 
användaren nu tillgång till en större mängd källor än tidigare plus det faktum att 
användaren har ett nytt medium att kontakta biblioteken genom.18 
 

1.2 Problemformulering 
Hur har då denna förändring påverkat bibliotekarien och den service de erbjuder? Att 
referensbibliotekarierna idag till stor del använder Internet i sitt arbete är inget unikt 
utan detta går hand i hand med den utveckling som råder i dagens industrialiserade 
samhällen som blir allt mer Internetdominerade.19 Vid referensarbetet används 
Internet idag bland annat för att finna information men även till viss del för den 
kontakt som sker mellan bibliotekarien och användaren. Kontakten över Internet har 
stadigt ökat och undersökningar visar att ökningen antagligen kommer att fortsätta i 
samma takt. Denna ökning sker på ”bekostnad" av ansikte mot ansikte frågorna där 
bibliotekarierna fysiskt möter användaren.20 
 
Jag har valt att i denna uppsats inte titta på användarens syn på denna förändring utan 
fokuserar helt på bibliotekarien. Frågan man kan ställa sig är hur bibliotekarierna ser 
på denna utveckling där de nu använder ett mer föränderligt och kraftigt 
expanderande medium som Internet i sitt referensarbete21? Anser bibliotekarierna att 
kvaliteten på deras arbetssituation blivit sämre eller kan de nu erbjuda bättre service 
genom att Internet erbjuder nya möjligheter? Uppväger Internets eventuella fördelar 
dess eventuella nackdelar? Jag vet att kvalitet oftast mäts utifrån användarens synsätt 
angående den erbjudna servicen men då det är bibliotekarien som är det intressanta i 
denna uppsats kommer jag att fokusera på bibliotekarien. 
 
All utveckling för med sig förändring, både på gott och ont. Internet har kallats ett 
hybridmedium där e-post och chatt har kännetecken som kopplas ihop med tidigare 

                                                 
13 Bopp, Richard E. & Bunge, Charles A. 2001, s. 5. 
14 Robertson, Stephen E. 1994, s. 122. 
15 Stevens, Rolland E. 1977, s. 52. 
16 Katz, William A. 2002a, s. 4. 
17 Katz, William A. 2002a, s. 4. 
18 Bopp, Richard E. & Bunge, Charles A. 2001, s. 5. 
19 Angell, David & Heslop, Brent 1995, s. XIII ff.    
20 Johnson, Corey M. 2004, s. 237-247. 
21 Björkman, Eva & Ohlsson Richard 2000, s. 7. 
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kommunikationsverktyg som vanliga brev respektive telefon22. Internet tar i vissa fall 
bort direktkontakten mellan bibliotekarien och användaren vilket kan leda till 
missförstånd vid kommunikation och sökning om något är oklart och inte kan redas ut 
direkt.23 Att söka information på Internet istället för genom ”klassiskt” tryckt material 
är också det en stor förändring. Nu är möjligt att komma åt mer information genom 
relativt enkla och snabba sökningar på Internet24.  
 
Innebär denna utveckling att ”Internet”, och dess i detta fall Internetbaserade verktyg 
och medier, är det som bibliotekarien idag kan använda sig av för att erbjuda den 
service som användaren bör kunna efterfråga?  
 

1.3 Syfte  
Syftet med min magisteruppsats är att undersöka hur referensservicen vid högskole- 
och universitetsbibliotek ser ut och hur den utvecklats angående servicen till 
användaren i och med Internet. Jag vill utifrån bibliotekariens synsätt granska 
kvaliteten på referensservicen då Internet används. Vidare vill jag undersöka 
bibliotekariens inställning till och hur de handskas med denna utveckling. 
 

1.4 Frågeställningar 
• Hur har Internet förändrat referensservicen vid högskole- och 

universitetsbibliotek? 
• Hur ser bibliotekarierna på den eventuellt förändrade kvalitén då Internet 

används? 
• Vilken inställning har bibliotekarier till Internetutvecklingen och hur handskas 

de med denna utveckling? 
 

1.5 Avgränsningar 
För det första har jag valt att avgränsa min undersökning till att enbart inkludera 
högskole- och universitetsbibliotek. Anledningen till att jag gjort denna avgränsning 
är för att undvika att undersökningen leder in på en för mig oväsentlig jämförande 
studie mellan olika typer av bibliotek. Jag vill hellre fokusera på en sorts bibliotek då 
denna studie kräver en djupare forskning av detta biblioteks bibliotekarier och 
referensservice istället för att ytligt undersöka flera typer av bibliotek och dess 
bibliotekarier/referensservice. Valet föll på högskole- och universitetsbibliotek då 
dessa i dagens samhälle, där Internet används allt mer, måste konkurrera med allt fler 
användarvänliga tjänster lättillgängliga över Internet. Detta har fört med sig att alla 
högskole- och universitetsbibliotek idag jobbar hårt med att möta upp sina användares 
kvalificerade behov. Dessa bibliotek använder alla idag Internet i stor utsträckning. 
Användaren har idag en större valfrihet var hon ska vända sig för att få sin 
information och därför måste högskole- och universitetsbiblioteken erbjuda en service 
av hög kvalitet så att användarna väljer dem för att få sitt informationsbehov 
tillgodosett.  
 
                                                 
22 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus 2003, s. 29. 
23 Daft, Richard L., Lengel, Robert H. & Trevino, Linda Klebe 1987, s. 355-366. 
24 Janes, Joseph & Walker, Geraldene 1999, s. 1. 
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För det andra så är uppsatsen även avgränsad så att det är enbart bibliotekariens 
synsätt på Internets förändring som undersöks. Denna avgränsning är uppbyggd 
utifrån arbetets syfte och frågeställningar där det klart redogörs att det är 
bibliotekarien som är den intressanta i detta arbete. Anledningen till att jag gjort 
denna avgränsning är att jag fann att det redan fanns ett antal undersökningar om 
framförallt kvalitet kopplat till användaren men att jag inte hittade någon med 
inriktning på bibliotekarien och dens syn25. Med detta vill jag påvisa att jag är väl 
medveten om kontroversen att bara titta på bibliotekarien när det gäller kvalitet. Det 
går inte heller att studera bibliotekariens syn på Internets förändring av 
referensarbetet och dess arbetssituation utifrån användarens synsätt utan det är 
bibliotekarien själv som måste bidra med den. 
 

1.6 Uppsatsens disposition 
I inledningen redovisades arbetets bakgrund, problemformulering, syfte, 
frågeställningar och undersökningens avgränsningar. I detta avsnitt beskrevs hur 
referensservicen sett ut och det problematiserades och ställdes frågor kring hur 
referensservicen påverkats av, samt vad bibliotekarien ansåg om, Internets intåg på 
biblioteken. 
 
I det andra kapitlet redovisas arbetets tidigare forskning som alla har anknytningar till 
referensservice och Internet. Här ges en redovisning av hur forskningsläget ser ut 
idag. Den förändring Internet inneburit binds samman med digital referens och 
elektroniska resurser. Även hur denna undersökning skiljer sig från denna tidigare 
forskning tas upp. 
 
I det tredje kapitlet behandlas arbetets utvalda teorier. Här förklaras de för uppsatsen 
viktiga begreppen kring referensservice, kvalitet och förändring. Kapitlets teorier 
innefattar media richness, ”kvalitetsdimensioner på en tjänst” och en modell 
bestående av tretton skäl som kan leda till antingen positiv eller negativ inställning till 
en tjänst. Teorierna presenteras innan metoden då valet av metod inte enbart 
grundades på arbetets syfte och frågeställningar utan även dess teorier. 
 
I det efterföljande metodkapitlet diskuteras den för arbetet utvalda metoden 
intervjuer. Intervjuförfarandets tillvägagångssätt presenteras såsom uppbyggnaden av 
intervjufrågorna och hur analysen kommer att ske. 
 
I det femte kapitlet presenteras undersökningens resultat. Genom respondenternas 
berättelser träder här den förändring som Internet haft på referensservicen fram 
tillsammans med bibliotekariernas tankar kring den. 
 
Det sjätte kapitlet består av analys, diskussion och slutsatser. Här knyts arbetets 
teorier ihop med resultatet och slutsatser dras utifrån det analyserade. Som avslutning 
på detta sjätte kapitel presenteras även en metoddiskussion och kritik till den egna 
uppsatsen. Avslutningsvis kopplas denna uppsats mot arbetets tidigare forskning och 
förslag på vidare forskning ges. 
 
Arbetet avslutas med att kapitlet ”sammanfattning” som summerar hela arbetet. 

                                                 
25 Se till exempel ”Jansson, Britta-Lena (1996)” och ”Renborg, Greta (1995)”. 
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2 Tidigare forskning 
 
Dessa olika forskningsresultat skiljer sig åt både i tid och rum men de har alla en sak 
gemensamt med denna undersökning; de tittar på effekten av Internet på 
referensservicen. Forskningen har skett från mitten av 1990-talet till början av 2000-
talet i Malaysia, Nord Amerika och Sverige. Vad som urskiljer min forskning från 
dessa tre kommer att presenteras efter det att de tre studierna presenterats. Studierna 
presenteras från den tidigast publicerade till den senaste. 
 
Den första tidigare forskningen är en svensk undersökning av Gudrún 
Thórsteinsdóttir och Frances Hultgren vid namn ”Referensservice; villkor och 
förändring”. De hade som syfte att genom en studie av ett antal folkbibliotek i 
Sverige undersöka hur och om referensservicen förändrats genom den nya 
informationsteknologin. Undersökningens resultatet byggde delvis på enkäter, utförda 
1996, men främst på tolv intervjuer som utfördes på fem olika bibliotek under 1998. 
Författarna ansåg att det fanns tre huvudfaktorer som påverkar referensarbetet så väl i 
Sverige som utomlands. Dessa tre var: ekonomi, samhällsförändringar samt 
utveckling inom teknik. Det som är av intresse för min undersökning är ”utveckling 
inom teknik” och denna har enligt författarna fört med sig förändringar i 
referensbibliotekariens arbetssätt. Till exempel har informationskällorna 
mångdubblats. Med denna ”utveckling av teknik”, också kallad 
informationsteknologi, menar författarna; datoriseringen av den egna katalogen, e-
post, newsgroups, databaser och hemsidor där till exempel samhällsinformation görs 
lättillgänglig för medborgaren. Det författarna kom fram till var att Internets fördel på 
samma gång var dess nackdel. Samtidigt som bibliotekarien nu hade tillgång till ett 
större informationsurval så var mycket av materialet källkritiskt tveksamt. 
Bibliotekarier påpekade att informationsteknologin påverkat deras arbetssätt men 
även användarnas förväntningar på vad som nu är möjligt. Användarna kan nu till 
exempel spela allehanda spel över Internet eller självständigt söka efter information. 
Datoriseringen av den egna katalogen beskrevs i början av vissa bibliotekarier som ett 
”ångestladdat och stort steg”26. Men när de väl kommit över den första tröskeln ansåg 
de att datoriseringen både förenklat och effektiviserat arbetet. Bibliotekarierna var 
även positiva till att det på Internet går att finna aktuell eller så kallad ”udda” 
information som annars hade varit svår att ta reda på. Bibliotekarierna var även 
positivt inställda till e-post där man snabbt och enkelt kunde nå ut till flertalet 
individer.27 Avslutningsvis säger författarna att: ”Vad vi kan se tycks bibliotekarien i 
många fall ha utvidgat sin kompetens genom att lära sig datoriserad 
informationssökning och tillägna sig viss teknisk kompetens”28. 
  
I den andra tidiga forskningen från år 2000 presenterade Kaba Abdoulaye och 
Shaheen Majid en undersökning dessa två gjort på nio akademiska bibliotek i 
Malaysia. Titeln på presentationen är: “Use of the Internet for reference services in 
Malaysian academic libraries”. 40 bibliotekarierespondenter hade deltagit i deras 
undersökning som bestod av 31 enkätfrågor. Enkäten var indelad i fyra delområden: 
1. Personlig profil, 2. Internets effekt på referens bibliotekarierna, 3. Respondenternas 
uppfattning av Internets betydelse, samt, 4. Internets tillskott till referensarbetet. 

                                                 
26 Hultgren, Frances & Thórsteinsdóttir, Gudrún 1999, s 73. 
27 Hultgren, Frances & Thórsteinsdóttir, Gudrún 1999, s 45-89. 
28 Hultgren, Frances & Thórsteinsdóttir, Gudrún 1999, s 85. 
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Deras resultat pekade på en positiv inverkan där Internet bidragit med ett effektivare 
referensarbete där den individuella prestationsförmågan höjts. Majoriteten av 
respondenterna redovisade att de använde Internet ofta eller väldigt ofta i sitt arbete. 
Samtidigt som majoriteten svarade att Internet effektiviserat referensarbetet så 
rapporterade nästan hälften av respondenterna att de inte ansåg att Internet förminskat 
arbetsbördan. Nästan alla respondenter höll med om att Internet gjort det möjligt att 
använda sig av flera källor och på detta sätt få fram mer information. Flera av 
respondenterna såg med skepsis på en del material från Internet som ansågs osäkert. 
Internet ansågs inte helt skulle kunna ersätta det traditionella referensarbetet såsom 
användandet av böcker och annat tryckt material. Författarna avslutar med 
förhoppningar om att när Internet väl blivit mer familjärt så kommer också 
användandet från bibliotekariernas sida att öka.29 
 
Den tredje och senast presenterade tidigare forskningen är en undersökning utförd av 
Carol Tenopir och Lisa Ennis som presenterades 2002 och hade titeln: ”A decade of 
digital reference”. Som titeln påvisar handlade artikeln om den digitala referensens 
tio senaste år, 1991-2001. Undersökningen utfördes genom att enkäter skickades ut 
under fyra tillfällen mellan 1991-2001 till universitetsbibliotek i USA och Kanada. 
Författarna skriver att under 1990-talet tog biblioteken till sig och förändrades genom 
att de hakade på den explosionsartade förändringen som Internet innebar. Inom 
referensservicen kunde allt mer utföras över Internet och idag tar vi till exempel den 
datoriserade katalogen och de databaser biblioteken tillhandahåller för givet. Under 
denna period går det även att se en förändring i bibliotekariers och användares 
inställning till information över Internet. Idag, till skillnad från förr, tror båda 
grupperna att det går att finna svaren på de flesta frågor över Internet bara man vet 
hur och var man ska söka. Samtidigt som denna process har blivit allt enklare så har 
även ett problem uppstått då studenter visar en övertro till Internet som ofta inte 
besvaras. Under perioden har författarna kunnat konstatera att databaser och 
sökmotorer på Internet ökat kraftigt i nyttjande samtidigt som tryckt material och cd-
rom databaser minskat. Internet har även fört med sig en utveckling där e-post och på 
senare tid även chatt är två inslag som tagit sig in i referensservicens vardag. Dessa 
två kontaktmetoder visar en stadigt uppåtgående kurva vad gäller nyttjandet och 
tillhandahållandet. En bibliotekarie påpekar att hon använde Internet mer idag men att 
det fortfarande är den fysiska kontakten med användaren som är det centrala. 
Författarna sammanfattar med att fastställa att Internet idag har ändrat vilka resurser 
som det söks i, hur resultat är indelat, hur frågor ställs samt hur extra service 
tillhandahålls till institutioner. De uttrycker det som så att referensservicen blivit 
bättre då servicen nu kan nås på flera sätt vilket ökar tillgängligheten och 
användandet.30 
 
Genom dessa tre forskningsresultat går det att se att Internets påverkan kan 
sammanfattas genom två infallsvinklar. För det första så har kontaktmetoderna 
förändrats och för det andra var användaren och bibliotekarien nu söker efter 
information31.  
 
Det som skiljer min undersökning från dessa tre exempel på tidigare forskning är för 
det första praktiska detaljer kring var och när studierna utförts.  
                                                 
29 Abdoulaye, Kaba & Majid, Shaheen 2000, s. 381-388. 
30 Ennis, Lisa & Tenopir, Carol 2002, s. 264-273. 
31 Ennis, Lisa & Tenopir, Carol 2002, s. 264-273. 
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Var studierna utförts spelar in. Det faktum att min studie utförts i Sverige spelar in då 
den utvecklingen Internet inneburit kan ha varierat i omfång och påverkan mellan 
olika länder. Här kan också de olika kulturerna när det gäller referensservicen i stort 
spela in då den inte är densamma över hela världen. Tiden är också en faktor som 
spelar in i detta sammanhang. De andra studierna som alla har ett antal år på nacken 
kan ha presenterat ett skiftande resultat av den anledningen att Internet är ett ständigt 
föränderligt medium. Att mitt undersökningsresultat därför kommer att skilja sig från 
dessa tidigare undersökningar är en logisk följd av Internets utveckling.  
 
För det andra så finns det skillnader kring hur syftet för forskningen är utformat. Mitt 
huvudsyfte är att titta på kvalitén och bibliotekariernas inställning till och hur de 
handskas med den utveckling som Internet har inneburit för referensarbetet. Denna 
inriktning berör de andra studierna ytligt men går inte djupare in på orsakerna.  
 
I och med Internets fortsatta utveckling och bibliotekariernas ständigt pågående 
fortbildning inom området kan min uppsats komma att skilja sig från tidigare 
forskning. Det är denna skillnad som är mitt bidrag. Jag kommer genom min 
undersökning kunna presentera en färsk undersökning av läget idag. Genom den 
annorlunda teoretiska infallsvinkel som jag har valt hoppas jag kunna föra studiefältet 
vidare och bidra med bibliotekariernas syn på denna förändring. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel kommer för det första arbetets definition av referensarbetet att 
presenteras följt av att referensarbetet kopplat till Internet. Detta följs av en 
genomgång av arbetets teorier kring kvalitet, tjänst, förändring samt media richness. 
Kapitlet avslutas med en egen konstruerad modell där arbetets alla teorier vävs 
samman. 
 

3.1 Referensarbetet 
Referensarbetet anses idag vara en av nyckelaktiviteterna på biblioteken runt om i 
världen.32 Detta har fört med sig att det idag finns mycket material tillgängligt av 
flera teoretiker som beskriver vad de anser att referensarbetet i grunden går ut på. Vad 
innebär då referensarbetet kan man fråga sig? William Katz skriver att 
referensarbetets syfte genom hela historien har varit att besvara frågor33. Samtidigt 
skriver Denis Grogan att referensarbetets uppgift är att bibliotekarien, för 
användarens del, ska ”maximera resurserna” så att användarna på så sätt får största 
möjliga användningen av bibliotekens tillgångar34. 
 
Mot denna bakgrund så innebär referensarbetet för mig att bibliotekarien ska svara på 
frågor på sådant sätt att de maximerar bibliotekets resurser. En väldigt omfattande 
beskrivning av referensarbetes innebörd har utformats av Peter Jackaman. Han anser 
att referensbibliotekarien har en viktig roll då denna står mellan användaren och den 
kunskap hon söker. Jackaman har genom nio punkter tagit upp alla de processer han 
vill placera in under referensarbetet35: 
 

1. Samla in och förvärva lämpligt material såsom böcker, tidsskrifter, 
broschyrer, kartor, rapporter, videos etc. Allt som användaren eftersöker. 

2. Organisera, arrangera och underhålla ovan nämnt material så att det lätt kan 
användas av så väl övriga bibliotekarier som bibliotekets användare. 

3. Sammanställa listor och index av innehavt material som har ett speciellt 
intresse. 

4. Generell information kring detaljer om sökning och sökstrategier gällande 
FAQ (Frequently Asked Questions). 

5. Träning i referensservice till övriga bibliotekarier för att på så sätt optimera 
användandet av hela biblioteket samt att få en känsla av lagarbete. 

6. Tryckning av guider till biblioteket och den service den tillhandahåller som 
kan användas vid publicitet och undervisning. 

7. Tillfredsställande skyltning vad gäller bibliotekets utformning. 
8. Upplysande guidning till användare i deras utforskning av biblioteket och dess 

material. 
9. För användarens skull söka efter, visa och presentera sökt information.36 

 

                                                 
32 Abdoulaye, Kaba & Majid, Shaheen 2000, s. 381-388. 
33 Katz, William A. 2002a, s. 3f. 
34 Grogan, Denis 1992, s. 8. 
35 Jackaman, Peter 1989, s. Introduction. 
36 Jackaman, Peter 1989, s. Introduction. 
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Jackamans lista är väldigt detaljerad och omfångsrik vilket pekar på den komplexitet 
som en fullt utvecklad referensservice innebär. Denna definition av referensarbetet 
går lite utanför syftet med mitt arbete men jag tycker att den genom sin komplexitet 
visar på hur komplicerat referensarbetet kan vara. 
 
Två andra framstående personer inom referensarbetslitteraturen är Richard E. Bopp 
och Charles A. Bunge. Deras definition av referensarbetet är mycket mer passande för 
mitt arbete och kan sägas representera vad referensarbetet innebär i detta arbete. 
Dessa två har fört in referensarbetet under tre huvudbegrepp som de sedan preciserat 
med underbegrepp för att ge en tydligare bild av vad de anser att referensarbetet 
innehåller. De tre huvudbegreppen som Bopp och Bunge använder sig av är: 
informerande (information), vägledning (guidance) och handledning (instruction).37 
 
1) Informerande (Information) 
Under begreppet ”Informerande” placerar Bopp och Bunge in en stor variation av 
informerande service. De placerar in olika typer av frågor där allt från lättbesvarade 
faktafrågor till större forskningsfrågor och frågor angående upplysningar om 
publikationer ingår. Hit hör även fjärrlån samt att ge information om andra tjänster i 
regionen där de även kan gå så långt att de tar första kontakten för att se om de är 
villiga att hjälpa användaren.38 
 
2) Vägledning (Guidance) 
Med ”Vägledning” menar de bland annat tjänsten där bibliotekarien pratar med en 
användare och utifrån vad den säger rekommenderar lämpliga böcker. Samma gäller 
då bibliotekarien tillsammans med en student diskuterar det arbete hon ska skriva och 
utifrån den diskussionen rekommenderar lämplig litteratur eller databaser att söka i. 
Även bokcirklar hör hemma under denna kategori. Ytterligare en service som räknas 
in under ”Vägledning” är kontaktbibliotekariens kontakt med institutioner och 
enskilda forskare.39 
 
3) Handledning (Instruction) 
”Handledning” avser den tjänst bibliotekarien erbjuder som också kan beskrivas som 
hjälp till självhjälp. ”Handledning” innebär också att bibliotekarien guidar 
användaren runt i biblioteket och visar dess samlingar. Detta kan ske antingen en och 
en eller i en större grupp. Här ingår också att bibliotekarien visar användaren hur hon 
kan söka i den lokala katalogen och/eller i relevanta databaser. 40 
 
Nu följer ett avsnitt om hur Internet påverkat detta referensarbete. 
 

3.2 Internet och referensarbetet 
Genom den tidigare forskningen gick det att urskilja hur Internet främst påverkat två 
områden av referensarbetet. De två områdena var för det första kontaktmetoderna och 
för det andra var man söker efter information. Nedan följer en presentation av de två 
områdena uppdelat på två avsnitt. 
 
                                                 
37 Bopp, Richard E. & Bunge, Charles A. 2001, s. 6-15. 
38 Bopp, Richard E. & Bunge, Charles A. 2001, s. 7-11. 
39 Bopp, Richard E. & Bunge, Charles A. 2001, s. 11-14. 
40 Bopp, Richard E. & Bunge, Charles A. 2001, s. 14-15. 
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3.2.1 Kontaktmetoder inom referensarbetet 
För att få perspektiv på dagens kontaktmetoder över Internet så kommer först en kort 
redovisning av de sedan länge existerande kontaktmetoderna. Dessa presenterade 
Donald Davinson 1980 då han diskuterar de olika metoder som fanns tillgängliga för 
användaren att nyttja vid den initiala kontakten angående referensfrågor. De var tre 
till antalet; ansikte mot ansikte, telefon och brev.41 
 
Ansikte mot ansikte har historiskt varit den mest populära kontaktmetoden och är så 
än idag.42 Vid ansikte mot ansikte interaktionen underlättas kommunikationen genom 
att bibliotekarien och användaren är i varandras fysiska närhet. Dialogen som sker vid 
detta möte är viktig och nödvändig då oklarheter och missförstånd kan redas upp med 
direkta följdfrågor. Telefon har hela tiden inneburit, såväl förr som idag, att användare 
som är för upptagna eller för avlägset lokaliserade har möjligheten att komma i 
kontakt med bibliotekarien som har hand om referensservicen. En fördel med 
telefonen anses vara att bibliotekarien kan lägga på och ringa upp när hon väl hittat 
vad användaren efterfrågade.43 Samtidigt finns det flera tekniska svårigheter med 
referensfrågor över telefon som har att göra med hur biblioteket ska hantera 
inkommande samtal om bibliotekarien redan är upptagen.44 Det tredje ”klassiska” 
sättet för användaren att komma i kontakt med bibliotekets referensservice är brev. 
Brev som kontaktmetod innebär helt enkelt att användaren genom posten skickar sina 
frågor till referensbibliotekarien. Denna metod anses svårhanterlig då det kan leda till 
problem om inte bibliotekarien förstår vad användaren vill ha. Samtidigt kan en 
positiv effekt vara att användaren skrivit ned sin fråga och då antagligen tänkt igenom 
den väldigt noggrant.45 Brev som kontaktmetod anses vara väldigt tidskrävande för 
bibliotekarien. Brev bör därför besvaras trevligt och med en kort och koncis 
sammanfattning av sökresultatet och berätta för användaren var det eventuellt går att 
finna.46 
 
Utöver dessa tre ”klassiska” kontaktmetoder så har Internet idag fört med sig en helt 
ny samling kontaktmetoder. Ett allmängiltigt samlingsnamn för dessa kontaktmetoder 
över Internet är ej fastslaget men två benämningar används flitigare än andra i 
litteraturen; virtuell referens samt digital referens.  
 
För att börja med att definiera virtuell referens så har ALA (American Library 
Association) i ett dokument presenterat sin syn på vad virtuell referens innebär. 
Virtuell referens är när kontakten med bibliotekets referensservice till en början sker 
elektroniskt, ofta i realtid. Detta sker genom att användaren nyttjar en dator eller 
annan Internetteknologi för att kommunicera med referensservicen, utan att själv 
fysiskt närvara. De alternativ genom vilket detta kan ske är: chat, videoconferencing, 
”Voice over IP”, co-browsing, e-post, och instant messaging (IM).47  
 
Digital referens som är det andra flitigt använda samlingsnamnet har bland annat 
definierats av Joseph Janes. Han definierar det som användandet av digital teknologi 

                                                 
41 Davinson, Donald 1980, s. 65-68. 
42 Ennis, Lisa & Tenopir, Carol 2002, s. 264-273. 
43 Davinson, Donald 1980, s. 65-68. 
44 Jennerich, Edward J. & Jennerich, Elaine Z. 1997, s. 61-62. 
45 Davinson, Donald 1980, s. 65-68. 
46 Jackaman, Peter 1989, s. 3. 
47 American Library Association 2004. 
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och resurser för att tillhandahålla direkt och professionell assistans till individer som, 
när som helst, från var som helst, söker information.48 Till digital referens räknar han: 
e-post, web forms, chat and IM, videoconferencing och “call center based 
software”.49  
 
Som det går att se är virtuell och digital referens detsamma. I denna uppsats kommer 
digital referens att användas som samlingsnamn för dessa kontaktmetoder över 
Internet. 
 

3.2.2 Informationssökning inom referensarbetet 
Den andra delen som ändrats i och med Internets inträde på biblioteken är alltså var 
informationssökning i dagens referensarbete sker. Precis som med kontaktmetoderna 
har idag vissa äldre sökmedium fått träda tillbaka samtidigt som andra idag existerar 
sida vid sida med dem som uppkommit i och med Internet. 
 
Det finns ett antal punkter utformade som bibliotekarien bör fundera över när 
sökstrategin vid en informationssökning är under uppbyggnad. Punkterna är till för att 
underlätta för bibliotekarien vid valet av sökkälla/sökkällor.  
 
• Vad önskas? 
• Vad är känt om det som önskas? 
• Vilka resurser finns tillängliga? 
• Hur är dessa resurser konstruerade? 
• Vad är känt om strukturen av dessa resurser?50 
 
Dessa punkter utformades innan Internet började användas som medium i sökningen 
men punkterna är än idag högst aktuell. Med hjälp av punkterna kan bibliotekarierna 
med deras erfarenhet konstruera en bild i huvudet hur sökningen utifrån olika källor 
effektivast ska kunna utföras. William A. Katz presenterade i början av 2000-talet en 
lista över var bibliotekarierna idag främst vänder sig vid sin informationssökning. 
Listan var utformad som följer: 
 

1. Databaser 
2. Rapporter 
3. Tidskrifter 
4. Index och Abstrakt service 
5. Årliga redovisningar och state-of-the-art rapporter 
6. Bibliografiska recensioner 
7. Böcker 
8. Uppslagsverks sammanfattningar 
9. I stort sett alla andra källor i tryck eller otryckt form såsom; textböcker, 

konferens material, bibliotekskatalogen och så vidare.51 
 

                                                 
48 Janes, Joseph 2003, s. 29. 
49 Janes, Joseph 2003, s. 113-122. 
50 Ward Dalrymple, Prudence 2001, s. 81. 
51 Katz, William A. 2002b, s. 22-23. 
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Denna lista skiljer sig stort från den lista Frederick Holler presenterade cirka 20 år 
tidigare. På den tiden existerade inte Internet så Holler har givetvis inte med någon 
referensresurs där detta medium används utan alla resurser var i tryckt form.52 
Resurserna som främst användes var bibliografier, uppslagsverk, ordböcker och 
guideböcker. Vad som bör betänkas är att idag finns flera sökkällor både online och i 
tryckt form. Detta har fört med sig fördelen att det nu oftare går snabbare och lättare 
att finna informationen online53 vilket dock har fört med sig att bibliotekarien idag 
måste fundera över om det är värt att lägga ned tid på det tryckta materialet om det nu 
går att få tag på samma information mycket enklare över Internet54. Internet har även 
fört med sig en otrolig mängd privata hemsidor som presenterar ”fakta”. Bibliotek 
kan inte hålla koll på alla dessa sidor55 men till hjälp vid nyttjandet av sådana här 
mindre kända webbsidor finns det ett antal frågor som går att ställa. Några av dessa 
frågor har att göra med vem som skapat källan, hur sidan kan bli identifierad och 
katalogiserad samt vilken som är sidans auktoritet?56 
 
En mängd teoretiker har alltså behandlat dessa två infallsvinklar av hur Internet 
påverkat referensservicen och som jag är intresserad av att ytterligare undersöka. Nu 
följer en presentation av teorier kring kvalitet och media richness. 
 

3.3 Kvalitet, tjänst och förändring 
Ordet ”kvalitet” har nu nämnts flertalet gånger i arbetet utan att få sin tillbörliga 
definition. Därför kommer nu definitionen på vad kvalitet samt andra oklara ord 
såsom tjänst och förändring innebär i detta arbete. 
 

3.3.1 Definition av kvalitet  
I denna uppsats har jag som tidigare förklarats valt att titta på kvalitet utifrån 
bibliotekariens synsätt då det är deras syn som är det intressanta i detta arbete. Detta 
påverkar givetvis på vilket sätt jag har ställt intervjufrågorna och behandlat den 
framtagna empirin. Kvalitet är ett ord som måste förklaras för att det ska kunnas 
användas fullt ut i en undersökning. Två korta förklaringar som jag fastnat för när det 
gäller kvalitet är för det första att vissa påstår att kvalitet är som skönhet; att det ligger 
i ögonen hos betraktaren57. Samtidigt säger andra att kvalitet på en vara eller tjänst 
handlar om att tillgodose, eller om det är möjligt, överträffa användarens behov och 
förväntningar.58 
 
I och med att kvalitet är ett så mångtydigt och luddigt begrepp för det med sig en 
osäkerhet i hur begreppet ska definieras och användas. Detta kan överbryggas genom 
två frågor som är centrala i detta fall: 
• Kvalitet för vem eller vilka? 
• Kvalitet i vad?  

                                                 
52 Holler, Frederick 1977, s. 9. 
53 Katz, William A. 2002b, s. 23. 
54 Smith, Linda C. 2001, s. 316. 
55 Janes, Joseph & Walker, Geraldene 1999, s. 47. 
56 Kluegel, Kathleen M. 2001, s.140. 
57 Edvardsson, Bo, Thomasson, Bertil & Övretveit, John 1994, s. 1. 
58 Kocken, Ulrika & Lindholm Larsson, Margareta 1997, s. 17. 
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Om en verksamhet kan svaret på dessa två frågor har de kommit en lång väg i att 
definiera kvalitet för just dem.59 
 
När det kommer till kvalitet så finns det en glipa mellan en vara och en tjänst då en 
vara är mycket mer konkret än en tjänst. Detta leder till att det är svårare att mäta 
innehållet i en tjänst samt att förklara och specificera den och dess kvalitet.60 En 
tjänst, i motsats till en vara, innebär för användaren att efter en tjänst är utförd blir 
användaren inte ägare till något som vid fallet med en vara.61 Referensservicen får i 
detta fall ses som en tjänst och bör därför undersökas som en sådan. Jag tror att 
bibliotekarierna har en bättre inblick i förändringen av den tjänst som hon 
tillhandahåller för användaren än användaren själv. Det är bibliotekariens 
arbetssituation som under en längre period förändrats. Bibliotekarierna har varit med 
under hela förändringsprocessen samtidigt som användaren ”bara” kommer in då och 
då i processen. Därför kan bibliotekarien lättare se tillbaka och uttrycka sina tankar 
kring den förändring som Internet fört med sig. 
 

3.3.2 Referensservice och kvalitet 
För att bättre förstå hur det kan gå till att mäta kvaliteten av referensservicen så 
kommer här två svenska undersökningar som fokuserat på detta. Författarna till dessa 
två undersökningar är Britta-Lena Jansson och Greta Renborg.  
 
Renborg har under flera år arbetat med och studerat referensservicen och dess 
kvalitet. 1995 presenterade Renborg ett avsnitt som byggde på det material och de 
tankegångar hon jobbat med sedan tidigt 1980-tal. Där skriver Renborg att hennes 
tankegångar bland annat tagit avstamp ur Christian Grönroos kvalitetsmodell.62 
Detsamma skriver Jansson som 1996 presenterade en rapport från statens kulturråd 
som hade referenstjänstens kvalitet vid folkbibliotek som fokus.63 Grönroos tänker sig 
funktionell- samt teknisk kvalitet. Funktionell kvalitet är den viktiga av de två och 
innebär när det gäller referensarbetet ”hur” användaren uppfattar processen. Den 
tekniska kvaliteten innebär ”vad” biblioteket använder sig för tekniska lösningar, 
maskiner och datorsystem samt bibliotekariens kunskap angående detta vid 
referensarbetet.64 Grönroos modell har likheter med Bo Bergman och Bengt Klefsjös 
modell med den skillnaden att Bergman och Klefsjö valt att fokusera ytterligare på 
”hur” användaren upplever tjänsten.65 Bergman och Klefsjös modell är den jag valt 
att använda och den presenteras i nästa avsnitt. 
 
Jansson presenterar den traditionella synen att kvalitet ofta jämställs med kvalitativa 
undersökningar angående antalet rätt besvarade frågor. Ett annat sätt att mäta 
kvaliteten är att mäta hur nöjd frågeställaren är med den referensservice hon fått.66  
 

                                                 
59 Edvardsson, Bo 1996, s. 126-127. 
60 Kvalitetssärkring i skolan: En rapport om kvalitet – begreppsanalys, TQM:s historia och dess 
användbarhet vid utvärdering av skolans kvalitet  1998, s. 20. 
61 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt 2001, s. 31. 
62 Renborg, Greta 1995, s. 218-231. 
63 Jansson, Britta-Lena 1996, s. 8-73. 
64 Grönroos, Christian 1991, s. 46-49. 
65 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt 2001, s. 30-33. 
66 Jansson, Britta-Lena 1996, s. 9. 
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Renborg redovisar liknande tankar då hon genom två grupperingar med tillhörande 
indikatorer delar in vad som är mest meningsfullt vid mätandet av kvalitet. Dessa två 
grupperingar är utnyttjandet och kvaliteten. För att kunna mäta utnyttjandet kan 
följande indikatorer användas: antalet frågor som ställs samt eventuellt hur många 
gånger referensböckerna används. Den andra gruppen berör kvaliteten. Hit räknas 
indikatorerna: antalet rätt frågor, ”user satisfaction” samt ”servicens kvalitet – 
kundens uppfattning vs personalens”. ”User satisfaction” handlar om ifall att 
frågeställaren fått vad hon eftersöker i sin kontakt med biblioteket. Indikatorn 
”Servicens kvalitet – kundens uppfattning vs personalens” åsyftar en komparativ 
mätning där bibliotekens svar ställs mot frågareställarens och det går att se om de 
stämmer överens i sin uppfattning.67  
 
Jansson använder sig av de två begreppen kvalitetsnivå samt servicenivå i sin 
undersökning. Dessa går båda in under Renborgs indikatorer på kvalitet. Hög 
kvalitetsnivå innebär att majoriteten av referensfrågorna besvaras korrekt och 
fullständigt. Med servicenivå menar Jansson de faktorer som påverkar den service 
frågeställaren får. Hit räknar hon bland annat prestationsnivå, tillmötesgåendet, 
svarstiden samt hur villig bibliotekarien är att söka hjälp utanför biblioteket.68 
 
Jansson listar även en rad orsaker till vad referenstjänstens kvalitet kan bero på69. De 
som berör bibliotekarien är personalens utbildning och kompetens, ointresse, 
arbetsmiljö samt socialt tryck. Vad gäller de två första punkterna så presenterar 
Renborg de samma.70 Bibliotekariens utbildning och kompetens spelar alltså roll när 
det kommer till den kvalitet användaren får. Därför är vidareutbildning mycket viktigt 
för denna del av ett biblioteks verksamhet då nya databaser och annat 
referensmaterial ofta kräver viss inlärning.71 Med ointresse menas att bibliotekarien 
inte alltid orkar slutföra uppgiften då ”gnistan” för arbetet försvunnit då man till 
exempel kan ha en dålig dag. Med arbetsmiljö menar Jansson att en psykiskt negativ 
arbetsmiljö kan föra med sig ett sämre resultat. Det kan handla om själva lokalen som 
kan vara oändamålsenlig eller referensmaterialet och bokhyllorna som kan vara 
ostrukturerade. Angående det sociala trycket så existerar detta främst på mindre 
bibliotek. På dessa bibliotek känner bibliotekarien ofta användaren vilket för med sig 
en större social press då de känner sig utlämnade om de skulle göra bort sig.72 
 
Jansson kom i sin rapport fram till att referensservicen inte uppfyller de krav som kan 
ställas på den.73 
 

3.3.3 Kvalitetsdimensioner på en tjänst 
”Kvalitetsdimensioner på en tjänst”74 är en modell angående kvalitet framförd av 
Bergman och Klefsjö. När det gäller kvalitetsaspekten så syftar Bergman och Klefsjös 
modell på ”hur” användaren upplever tjänsten. 

                                                 
67 Renborg, Greta 1995, s. 222-228. 
68 Jansson, Britta-Lena 1996, s. 14. 
69 Jansson, Britta-Lena 1996, s. 64-69. 
70 Renborg, Greta 1995, s. 228-229. 
71 Renborg, Greta 1995, s. 228. 
72 Jansson, Britta-Lena 1996, s. 68-69. 
73 Jansson, Britta-Lena 1996, s. 70. 
74 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt 2001, s. 30-33. 
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Detta ”hur” användaren upplever tjänsten kan kopplas till Janssons begrepp 
”servicenivå” och Renborgs gruppering ”kvaliteten”. Med hjälp av dessa åtta punkter 
hoppas jag genom bibliotekariernas utsagor kunna värdera hur Internet eventuellt 
förändrat ”servicenivån” och ”kvaliteten”. Utan att använda Grönroos teori så hoppas 
jag med denna något annorlunda teori ge en annan om än snarlik vinkling på analysen 
av förändringen i kvalitet. Jag tycker att Bergman och Klefsjös åtta punkter kan ses 
som åtta kriterier som kan vara mycket användbara för att syna kvaliteten i en tjänst. 
Genom att i mina intervjuer fråga bibliotekarien hur dessa punkter ser ut idag jämfört 
med innan hoppas jag kunna se hur Internet eventuellt förändrat kvaliteten. 
 
Även om modellen i grunden är till för att granska hur kunden värderar tjänstens 
kvalitet så tror jag att dessa punkter även kan användas för att se på hur bibliotekarien 
tycker att referensservicen förändrats på grund av Internet. De åtta punkter är som 
följer: 
 
1. Pålitlighet 
2. Trovärdighet 
3. Tillgänglighet 
4. Kommunikationsförmåga 
5. Tjänstvillighet 
6. Artighet 
7. Inlevelseförmåga 
8. Omgivning75 
 
Med pålitlighet avser Bergman och Klefsjö jämnheten i tjänstens resultat. Det vill 
säga att tjänsten är kontinuerlig och att resultatet blir det utlovade. Trovärdighet 
innebär att man som användare ska kunna känna tilltro till leverantören. När det gäller 
tillgänglighet så menas hur lätt det är att komma i kontakt med leverantören. Här 
ingår leverantörens läge, öppethållande samt möjligheten till telefonkontakt samt 
kontakt genom andra tekniska hjälpmedel. Kommunikationsförmågan syftar på den 
förmåga leverantören har att vid kommunikationen nyttja ett för användaren naturligt 
och lättförståligt språk. Tjänstvillighet avser viljan att assistera användaren. Under 
artighet är det hövlighet, omtanke och vänlighet som räknas in. Det vill säga hur 
leverantören uppför sig. Med inlevelseförmåga handlar det om att kunna sätt sig in i 
användarens situation. Den sista punkten med namnet omgivning berör den fysiska 
miljön som tjänsten utförs i. Med andra ord utrustningen som finns till handa samt 
lokalernas utseende.76 
 

3.3.4 Förändring av en tjänst 
I dagens snabbt föränderliga samhälle är det viktigt att ta till sig och till och med 
”älska” förändring. Om så inte är fallet kan en verksamhet hamna långt efter.77 
 
Hur vi som individer reagerar på en förändring beror på ett antal faktorer. 
Förändringarnas omfattning spelar in då detta leder till vilka konsekvenser de 

                                                 
75 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt 2001, s. 32. 
76 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt 2001, s. 32-33. 
77 Peters, Tom 1988, s. 66. 
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kommer att få i våra liv. Huruvida förändringen är självvald eller påtvingad är också 
viktigt. Till sist spelar även individens handlingsmöjligheter in på hur hon reagerar.78 
 
Även om denna teori i grunden är avsedd för ekonomiskt vinstdrivande företag och 
dess anställda så anser jag att det är möjligt att applicera dessa skäl även på dagens 
bibliotek och dess bibliotekarier. Detta då jag tror att individer reagerar likadant på 
förändringar var de än jobbar. 
 
Mer precist pekar Bosse Angelöw ut tretton skäl som kan leda till antingen en positiv 
eller negativ syn på en förändring:  
 
1. Trygghet 
2. Sociala kontakter 
3. Arbetsinnehåll 
4. Förmåner 
5. Arbetsledning 
6. Status 
7. Förändringsvilja 
8. Delaktighet 
9. Förtroende 
10. Självkänsla 
11. Tidpunkt 
12. Information 
13. Syn på förändring79 
 
Vad åsyftar då dessa tretton ord enligt Angelöw? En förändring påverkar ofta 
tryggheten hos den anställda. Om tryggheten sjunker eller ökar står i direkt relation 
till vad personen tycker om förändringen. Genom en förändring kan även den 
anställdes sociala kontakter ändras genom till exempel byte av avdelning. Detta kan 
få negativa följder men samtidigt kan detta ge en positiv effekt om detta byte leder till 
bättre förutsättningar för sociala relationer med arbetskamrater. Om den anställde får 
mindre inflytande över arbetsinnehållet samt att det blir mer monotont leder till en 
negativ syn. Om förändringen däremot för med sig en berikning eller underlättning av 
arbetsinnehållet skulle detta ses som positivt.80  
 
Vidare så anser Angelöw att det även är viktigt i vilken grad de anställda är delaktiga 
i denna förändring av arbetsinnehållet. Om de får vara med och styra upp sin egen 
förändring blir följden positiv. Här spelar även den anställdes självkänsla in då hon 
kan ha låg tilltro till sin möjlighet att påverka. Om förändringen däremot leder till 
större möjligheter att påverka skulle detta få en positiv effekt. Förmåner är viktigt vid 
en förändring då beslut som leder till nedskärningar av lön och/eller andra förmåner 
skulle föra med sig en negativ bild av förändringen. En höjning av lönen och/eller 
förbättrade förmåner ger däremot en positiv effekt. En förändring i arbetsledningen 
påverkar också. Om den anställda är nöjd med den nuvarande arbetsledningen så vill 
hon inte se någon förändring och skulle bli negativ om så blev fallet. Är den anställde 
däremot missnöjd med rådande arbetsledning skulle en förändring mottagas positivt. 
Samtidigt som en utebliven förändring skulle vara negativ. Om ifall att den anställde 
                                                 
78 Angelöw, Bosse 2001, s. 9. 
79 Angelöw, Bosse 2001, s. 22-25. 
80 Angelöw, Bosse 2001, s. 22-25. 
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kommer att få höjd eller sänkt status spelar in. Status är väldigt viktigt i dagens 
samhälle så desto högre status desto bättre.81  
 
Även förändringsviljan samt individens syn på förändring spelar in enligt Angelöw. 
Om individen inte inser behovet eller nödvändigheten att utföra förändringen, eller är 
allmänt negativ till förändring, sätter hon upp motstånd. Detta i kontrast till om hon 
förstår syftet till förändringen och är positivt inställd till förändringar överlag. 
Ytterligare ett skäl är den anställdes förtroende för dem som är ansvariga för 
förändringen. Om den anställde saknar tillit eller är negativt inställda till dessa 
personer kan det väcka motstånd hos individen. Om den anställda däremot är positiv 
till de som genomför förändringen kommer detta kunna leda till acceptans eller 
välkomnande. Den tidpunkt förändringen sker vid och den information den anställda 
får vid detta tillfälle är också viktig. Är det så att tidpunkten är illa vald, till exempel 
under en period med flera andra förändringar, blir den anställda negativ i kontrast till 
om förändringen har bra ”timing”. Informationen vid förändringstillfället är viktig då 
riktig och direkt information är att föredra istället för andrahandsinformation och 
rykten.82 
 
Dessa skäl kan användas för att se om några av dem, eller alla, har påverkat 
bibliotekarierna när det gäller hur hon uppfattat den förändring som Internet 
eventuellt fört med sig. Med hjälp av denna teori hoppas jag i analyskapitlet kunna 
utröna varför bibliotekarierna säger vad de säger. 
 

3.4 Media richness 
Vid alla typer av kommunikationer kan oklarheter uppstå. Dessa oklarheter varierar i 
grad beroende på vilket medium kommunikationen sker genom. En teori kring detta 
presenterades redan i slutet av 1980-talet. Teorin gick ut på att olika 
kommunikationsmedium delades in utefter en skala där fyra kriterier avgjorde om ett 
kommunikationsmedium hade hög eller låg ”media richness”.83 Var ett medium 
hamnar på ”media richness” skalan beror på dess kapacitet att främja samförstånd. 
Desto högre kapacitet att främja samförstånd desto bättre.84 I denna uppsats handlar 
detta främst om de kontaktmetoder som finns tillgängliga för användaren att nyttja 
vid kontakten med biblioteket. Jag tror att denna modell kan vara ett bra komplement 
till Bergman och Klefsjös modell. Eftersom media richness modellen fokuserar klart 
och tydligt på den digitala referensen som är en viktig del av Internets utveckling. 
 
Den första av de fyra kriterierna som avgör var ett medium hamnar på skalan är 
”Feedback”. ”Feedback” gör det möjligt att ögonblickligen ställa frågor för 
korrigering vid eventuella oklarheter. Det andra kriteriet är ”Mångfaldiga signaler” 
(Multiple cues). Detta kriterium påvisar att flertalet signaler kan tillhöra ett enskilt 
meddelande. Signaler som fysisk närvaro, röstläge, kroppsspråk, ord, siffror och 
grafiska symboler kan tillhöra ett enskilt meddelande. Tredje kriteriet är ”Språk 
variation” (Language variety). Detta kriterium pekar på den variation och spridda 
mening som kan uttryckas med olika språksymboler. Siffror förmedlar större 
precision än det muntliga språket (natural language). Samtidigt förmedlar det 
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muntliga språket en bredare bild av konceptet och idéer. ”Personligt fokus” (Personal 
focus) är det fjärde och sista kriteriet vilken går ut på att en kommunikation förmedlas 
bättre om det berör mottagarens personliga känslor. Meddelande kan skräddarsys för 
att passa in i den bestämda referensramen, behov eller den rådande situationen hos 
mottagaren.85 
 
Dessa fyra kriterier förde med sig en skala där fyra olika kommunikationsmedium 
presenterades och rangordnades. Längst upp, med högst ”media richness” hamnade 
ansikte mot ansikte, följt av telefon, personliga dokument och till sist, med lägst 
”media richness”, opersonliga dokument. 
 

 
 
 
 
”Ansikte mot ansikte” kom högst då alla de fyra kriterierna går att kombinera i denna 
interaktion. ”Telefon” som medium kom efter ansikte mot ansikte då en telefon 
interaktion utesluter visuella signaler och kroppsspråk samtidigt som de andra 
kriterierna uppfylls. ”Personliga dokument” kommer på tredje plats då alla visuella 
och muntliga signaler uteblir samt att feedbacken är långsam. Dock kommer 
personliga dokument före opersonliga dokument då personliga dokument har ett 
högre personligt fokus. Exempel på personliga dokument är meddelanden, PM och 
brev. ”Opersonliga dokument” hamnar alltså längst ned på listan då detta är 
meddelanden som oftast riktas till den stora massan och inte specifikt till någon 
enskild individ. Exempel på opersonliga dokument är reklamblad, bulletiner och 
standard rapporter.86 
 
Negativt med denna teori är att den inte tar upp nya kommunikationsmedium såsom 
de genom Internet vilket säkerligen kan förklaras att artikeln presenterades 1987. 
Författarna nämner dock Internet och tar samtidigt upp att kommunikationen över 
Internet har många likheter och kan placeras in jämsides med dessa fyra traditionella 
kommunikationsmedium.87 
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Figur 1: Modell över media richness skalan och dess kriterier. 
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3.5 Sammanfattning av teorikapitlet 
Min presentation av arbetets tilltänkta teorier och viktiga begrepp har lotsat mig fram 
till en egen konstruerad modell som jag anser fångar det väsentliga från detta kapitel. 
Detta har jag gjort dels för min egen skull men även för att ni som läsare lättare ska 
kunna se uppbyggnaden av den teoretiska referensram som har haft en viktig del i 
arbetet. Med hjälp av denna modell, plus mitt syfte och mina frågeställningar, 
kommer jag att utforma den intervjuguide som kommer att användas vid intervjuerna 
till detta arbete. Hur intervjuguiden utformats går att läsa i det följande 
metodavsnittet. Den sammanfattande modellen ser ut som följer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De två ringarna på varsin sida av modellen är alltså Bibliotekarien och Användaren. 
Det är bibliotekariens åsikter angående hur Internet kommit in mellan dessa två parter 
och förändrat referensarbetet och bibliotekariens arbetssituation som jag vill komma 
åt. Dessa åsikter företräds av orden ”Kvalitet?”, ”Inställning?”, och ”Handskas?” 
som står i anknytning till bibliotekarien. Bibliotekarien representerar därför den grupp 
som kommer att intervjuas.  
 
Längst upp på modellen står: Referensservicesfären (Tjänst). Detta är den 
övergripande benämning på den service som tjänsten referensservice innebär mellan 
de två ringarna. Genom olika teorietiker redovisades tidigare vad referensservicen 
handlade om och vad dess viktiga begrepp innebar. Att ”tjänst” står inom parantes 
hänvisas till att kvalitet och förändring ser lite annorlunda ut vid en tjänst än vid en 
vara. I detta fall är referensservice enligt de redovisade teorierna en tjänst. Det är 
denna ”tjänst” som förändrats och med hjälp av teorier och bibliotekariernas svar på 
mina intervjufrågor hoppas jag kunna uttyda hur de ser på denna förändring av 
referensservicen. 
 

Figur 2: En sammanfattande modell över uppsatsens teoretiska referensram.  
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I referensservicesfären går det att finna Ansikte mot ansikte samt Tryckta resurser. 
Under och ovan dessa två passerar linjen ”Direkt kontakt”. Denna linje åsyftar att 
bibliotekarien och användaren vid dessa två fall träffas fysiskt. De går igenom 
referensfrågan ansikte mot ansikte och bibliotekarien kan använda sig av och visa 
tryckta resurser.  
 
Rektangeln som ligger inne i referensservicesfären mellan bibliotekarien och 
användaren representerar den del av referensservicen där Internet används som 
verktyg. Rektangeln heter Internetsfären (Förändring). Med förändring så menar jag 
den förändring Internet inneburit och hur bibliotekarierna ser på denna förändring, 
dels personligt men även vad det gäller den erbjudna servicen och dess kvalitet. 
 
Genom tidigare forskning och de följande avsnitten kom det fram att det som ändrats 
i och med Internet var för det första Digital referens (Media richness) och för det 
andra Elektroniska resurser. Digital referens symboliseras genom den linje som 
korsar fyrkanten på mitten. Linjen som binder ihop bibliotekarien och användaren är 
först hel men blir streckad när den passerar genom Internet. Linjen har namnet: 
”Indirekt kontakt”. Detta upplägg på linjen betyder att den digitala referensen sker 
utan att bibliotekarien och användaren har direkt fysisk kontakt. Bredvid digital 
referens står ”Media richness” som är den teori som kommer att ge viktiga 
utgångspunkter på vad kommunikation genom Internet idag innebär.  
 
Till de ”Elektroniska resurserna” går det en linje från var cirkel och linjerna har det 
gemensamma namnet: ”De elektroniska resurserna kan nyttjas av användaren såväl 
självständigt som i co-browsing.” Anledningen till detta är att båda ringarna vid 
behov självständigt kan komma åt dessa elektroniska resurser och efter behov utbyta 
kunskaper angående sökningen genom den linjen som digital referens symboliserar. 
Det är dock enbart bibliotekariens syn på dessa förändringar som undersöks. 
 
Det är alltså denna modell som representerar mina teorier och viktiga begrepp. Med 
tidigare forskning samt teorietikers syn på traditionellt referensarbete, digital referens, 
sökning över Internet, teorier kring tjänst, kvalitet och förändring samt media richness 
i bagaget kommer detta arbetes intervjuer att analyseras. 
 
Denna modell är helt egen konstruerad. Därför kan den också ifrågasättas och inneha 
sina brister. Jag tycker dock att den åskådliggör uppsatsens teoretiska referensram på 
ett bra sätt. Bra då läsaren får en fullgod överblick av uppsatsens teorier och jag får en 
modell som jag sedan kan använda och hänvisa till i kapitlet ”Analys, diskussion och 
slutsatser”. Det jag vill plocka fram som extra viktigt i modellen är framför allt 
Internetsfären. Det är denna som representerar det nya som Internet fört in i 
referensservicen. Internetsfären representerar idag en stor del av referensservicesfären 
vilket gör den intressant att undersöka. 



 27 

4 Metod 
 
De metoder som valdes ut som hjälp för att uppfylla syftet och besvara 
frågeställningarna var kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Det finns två 
anledningar till att mitt val föll på dessa två kvalitativa metoder. För det första då 
mina frågeställningar och mitt syfte var av den arten att det material som skulle 
behövas till undersökningen förde med sig att kvalitativa metoder var det optimala för 
uppsatsen. Inom kvalitativa metoder är texten det centrala då det gäller att 
karaktärisera egenskaper eller påfallande drag hos ett fenomen.88 I grunden var det 
alltså arbetets frågeställningar och syftets utformning som avgjorde valet av metod.  
 
Att valet för det andra föll på dessa två specifika kvalitativa metoder beror på att jag 
finner att de kompletterar varandra på ett för mig tillfredställande sätt. Genom 
litteraturstudierna kan jag få den bakgrund och tidigare forskning som behövs vid en 
större uppsats. Samtidigt kommer intervjuerna att hjälpa mig komma åt 
bibliotekariernas tankar och åsikter angående det undersökta.89 För detta är 
intervjumetoden det optimala då jag med hjälp av frågor/följdfrågor verkligen kan 
styra informationsinhämtningen. Ytterligare hur tankarna kring valet av intervju som 
metod samt upplägget på intervjuguiden och analysförfarandet kommer här efter. 
 

4.1 Intervju 
Men hänsyn till mitt syfte föll mitt val på den kvalitativa intervjumetoden av den 
anledningen att den kvalitativa bör användas då syftet med intervjun är att ”… förstå 
människors sätt att resonera eller reagera, eller att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster…”90. Mer utförligt beskrivs den kvalitativa intervjuns mål vara att 
förstå intervjupersonens bakomliggande tankar angående det undersökta. På detta sätt 
kommer intervjupersonens egna synvinklar, erfarenheter samt livsvärld fram och 
belyser det forskaren valt att undersöka.91 I denna uppsats är det bibliotekariernas 
synvinklar, erfarenheter samt livsvärld som är det intressanta.  
 
Som upplägg för uppsatsens kvalitativa intervjuer valdes ”Öppen riktad intervju”. 
Denna sort av intervju är idealisk då syftet är att beskriva ett fenomen som innefattar 
något eller några viktiga begrepp.92 Intervjumodellen utgår från en övergripande fråga 
som sedan preciseras med bestämda frågeområden där svarsalternativen är öppna.93 
Detta innebär att struktureringen på frågorna är låg samt att jag har strävat efter en låg 
grad av standardisering där jag inte tvekat att skifta mellan intervjufrågornas följd för 
att på bättre sätt få en smidig intervju94. Jag ser inte mig själv som en rutinerad 
intervjuare vilket innebar att jag önskade ha lite struktur på intervjuguiden samtidigt 
som jag inte ville vara för hårt hållen till ett alltför styrt frågeformulär. Genom att gå 
tillväga på detta sätt tror jag att jag maximerade det jag fick ut av mina intervjuer. Jag 

                                                 
88 Repstad, Pål 1999, s. 9. 
89 Kvale, Steinar 1997, s. 9. 
90 Trost, Jan 2005, s. 14. 
91 Kvale, Steinar 1997, s. 9. 
92 Lantz, Annika 1993, s. 52. 
93 Lantz, Annika 1993, s. 68. 
94 Trost, Jan 2005, s. 19. 
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kunde vid behov följa upp respondenternas svar för att få fram ytterligare detaljer 
som kunde vara viktiga i sammanhanget. 
 
Uppbyggnaden av intervjuguiden, se bilaga A, bygger på den tidigare forskning och 
de teorier som presenterats tidigare i arbetet. Utifrån mitt teoretiska ramverk och de 
för arbetet viktiga begreppen utformades sex frågeområden. Dessa utformades som 
följer; ”personlig bakgrund”, ”referensarbetet”, ”Internets påverkan: 
referensarbetet”, ”Internets påverkan: tjänst och kvalitet”, ”framtiden” och ”övrigt”. 
Frågeområdena bestod av en till fyra större frågor med eventuella korta underfrågor 
och inom parentes minnesanteckningar till mig själv för att vid behov ta till i 
intervjun.  Frågorna under ”personlig bakgrund” var startfrågor som berörde 
bibliotekariens namn, utbildning och yrkeserfarenhet. Frågeområdet ”övrigt” fanns 
med som slutfråga om det skulle vara så att respondenterna ansåg att jag missat något 
så hade respondenten här möjligheten att fylla i det. ”Framtiden” som också var ett 
frågeområde togs med för att se hur eventuella framtidsutsikter lades fram av 
bibliotekarierna. ”Referensarbetet” berörde frågor kring hur bibliotekarien jobbade 
med denna service och hur den såg ut på just deras bibliotek. Ytterligare en fråga 
berörde här vad de ansåg syftet vara med referensservicen på ett bibliotek. Dessa 
frågor var viktiga för att få en grund att stå på och se vilken relation bibliotekarierna 
hade till referensarbetet. ”Internets påverkan: referensarbetet” togs med för att kunna 
ställas mot det förra frågeområdet för att kunna se skillnader i den utveckling som 
Internet eventuellt kunnat innebära. Här förutsåg jag mig även kunna använda media 
richness teorin vid en efterföljande analys. Frågorna handlade om bibliotekarien 
ansåg att Internet påverkat något inom referensarbetet. Till exempel hur de 
rangordnade den digitala referensen jämfört med ansikte mot ansikte interaktionen 
samt vilken påverkan de elektroniska resurserna haft på referensservicen. ”Internets 
påverkan: tjänst och kvalitet” tog sitt avstamp från de teorier kring kvalitet, tjänst och 
förändring som presenterades i teoriavsnittet och som kommer att få en viktig roll vid 
analysen av dessa svar i analyskapitlet. Dessa frågor berörde om bibliotekarierna 
kände sig påverkade av den förändring på tjänsten som Internet eventuellt inneburit 
samt deras syn på denna förändring. Nästa fråga tog upp bibliotekariens syn på 
bedömningen av kvalitet inom referensservicen. Frågan efter detta berörde efter vilka 
kriterier bibliotekarien bedömde om en användare var nöjd med det erbjudna svaret 
eller inte. Den kvarvarande frågan undersökte om Internet gav bibliotekarien chansen 
att erbjuda bättre service eller inte.  
 
Respondenterna valdes ut med tanke på spridning både geografiskt och när det gäller 
storleken på biblioteket. Biblioteken som är representerade i uppsatsen tillhör 
följande högskolor och universitet: Blekinge tekniska högskola, Halmstad högskola, 
Lunds universitet och Växjö universitet. Den initiala kontakten togs i tre fall per 
telefon och en gång per e-post. Om intresse visades skickades efter detta ett e-post till 
biblioteket där jag presenterade mig själv samt information kring själva intervjun. 
Biblioteken fick sedan själva välja ut vilken de ansåg ”behörig” att svara på mina 
frågor och sedan skicka ett e-post tillbaka för att bestämma intervjutid och plats. På 
Blekinge tekniska högskola och Halmstad högskola utfördes en intervju med en 
respondent på vardera högskola. På Lunds universitet utfördes en intervju med två 
respondenter samtidigt och på Växjö universitet utfördes två separata intervjuer med 
en respondent vid varje tillfälle. Alltså utfördes sammanlagt fem intervjuer med totalt 
sex respondenter. Det som bör påpekas här är att jag valt att i resultatet inte särskilja 
på de båda intervjuade från Lunds universitetsbibliotek utan de kommer att redovisas 
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som en och samma person. Detta då det inte var möjligt att särskilja de båda 
respondenterna åt då de ofta växelvis svarade på frågorna eller fyllde i varandras svar 
utan att säga emot varandra. Intervjuerna tog cirka 60 minuter och som 
inspelningsutrustning användes vid samtliga tillfällen en ”digital voice recorder”. 
Respondenterna erbjöds chansen att korrekturläsa utskriften av intervjun om de så 
ville. Två av respondenterna antog detta erbjudande. Innan första officiella intervjun 
utfördes gjordes en pilotintervju. Pilotintervju ledde till smärre ändringar i 
intervjuguiden där ord förtydligades. Förutom detta var utfallet högst positivt. 
Provintervjun var helt experimentell och finns inte representerad i resultatdelen. 
 

4.1.1 Resultatredovisning och analysförfarandet 
Då alla intervjuer initialt spelats in på en ”digital voice recorder” så transkriberades 
de efter utförandet ut på papper för att de skulle bli mer överskådliga och 
lätthanterliga. Nästa steg i processen är att klarlägga materialet vilket går ut på att 
överflödig information så som avvikelser och upprepningar tas bort. I detta steg tas 
även oväsentlig information bort. Oväsentligt, till skillnad från väsentligt material, är 
sådant som inte kan kopplas till uppsatsens syfte eller teorier. Till sist kommer steget 
där själva analysarbetet utförs.95 Forskarens mål är det samma oavsett vilken 
analysmetod som väljs. Nämligen att skapa mening och få fram det väsentliga från 
materialet. För att redovisa och analysera intervjuerna som utförts till detta arbete 
kommer meningskoncentrering att användas. Mer precist betyder 
meningskoncentrering att intervjupersonernas uttalanden kortas ned och formuleras 
mer koncist. På detta sätt omformuleras huvudpunkterna i intervjupersonens svar till 
kortare meningar vilket för med sig att ett annars stort och oöverskådligt material 
kortas ned och blir mer överblickbart.96 Förfarandet som använts i detta arbete består 
av fem steg. Först läses varje enskild intervju från början till slut så att intervjuaren 
får en känsla av helheten. Efter detta så skapas större meningsenheter, så kallade 
”naturliga enheter”. Detta innebär att lite större väsentliga stycken av svaren som 
hänger ihop tas ur. Det är dessa som i tredje steget omformuleras till mer koncisa 
enheter där meningarna samtidigt sorteras in i teman. Det fjärde steget går sedan ut på 
att frågor ställs till de utplockade teman och enheterna. Frågorna som ställs är i detta 
fall uppsatsens frågeställningar och syfte. Det femte och avslutande steget innebär att 
de olika teman och samtidigt intervjuerna knyts samman för en deskriptiv utsaga.97 
 
Det kommer att hållas konfidentiellt vilka respondenterna är i verkliga livet och 
därför har respondenterna helt sonika döpts om till; A, B, C, D och E. 
 
Diskussion och kritik angående min valda metod går att finna under kapitel 6.4.2 
Metoddiskussion, kritik till den egna uppsatsen samt förslag på vidare forskning. 
 

                                                 
95 Kvale, Steinar 1997, s. 171. 
96 Kvale, Steinar 1997, s. 174. 
97 Kvale, Steinar 1997, s. 177. 
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5 Resultat 
 
Resultatdelens rubriker är var för sig utformade efter uppsatsens tre frågeställningar 
med underrubriker kopplade till varje enskild respondent. I slutet av varje 
huvudrubriker kommer det en sammanfattning av det viktigaste som kommit fram 
under det avsnittet. 
 

5.1 Referensservicens förändring på grund av Internet 
• Hur har Internet förändrat referensservicen vid högskole- och 

universitetsbibliotek? 
Alla respondenterna var överens om att Internet förändrat deras arbete inom 
referensservicen. De hade även det gemensamt att de alla jobbade åtskilliga timmar 
varje vecka med referensservicen. Men vad räknade de då till referensservicen? Enligt 
respondent A innebar referensservicen informationsdisken där ansikte mot ansikte 
interaktion samt telefonkontakt kunde ske. Även all media biblioteket fysiskt 
tillhandahåller inom bibliotekets väggar och som kan nyttjas för att hjälpa användaren 
räknades in. Nytt genom Internet och som existerat en längre tid är att användaren nu 
kan kontakta biblioteket genom e-post. Även de genom Internet tillgängliga 
databaserna och andra informationskällor räknades till referensservicen. 
Respondenterna B, C, D och E erbjöd samma service som A plus att de även kunde 
kontaktas genom chatt eller att en bibliotekarie idag kunde bokas för mer djupgående 
och personlig hjälp. Respondenterna var alla överens om att referensarbetet idag var 
mer pedagogisk än innan. A och B uttryckte det som att uppgiften var att handleda 
användaren att komma fram till vad hon bör söka efter och var sökningen bör ske. D 
preciserade det som att bibliotekarien skulle vara ”stand-by” hela tiden för dem som 
vill ha upplysningar och information i allt från att finna information till att hitta i 
biblioteket. Detta var något som även respondent C och E uttryckte som väsentligt, att 
det handlade om att hjälpa användaren att finna informationen de sökte, att lära dem 
att söka själva, samt att hitta i biblioteket. 
 

5.1.1 Respondent A 
Respondent A förklarade att för omkring 15 år sedan så började utöver de tryckta 
resurserna även cd-rom databaser att användas. I mitten på 1990-talet kom de första 
databaserna som låg tillgängliga på Internet och på denna tid använde biblioteken 
modem. Därför var bibliotekarien och användaren tvungna att gå igenom 
referensfrågan grundligt innan de snabbt kopplade upp sig för att söka efter det 
eftersökta. Det gällde att vara snabb då uppkoppling var så dyr att bibliotekariens 
arbetstid ansågs billigare. A ansåg att Internets största förändring angående 
informationsförsörjningen är att alla nu har tillgång till Internet var de än befinner sig. 
Studenterna behöver inte längre komma in till biblioteket utan de kan idag komma åt 
bibliotekets databaser hemifrån. Användaren behöver idag inte enbart hjälp hur man 
söker utan framförallt var man söker. En överväldigande majoritet av respondents A:s 
tidskrifter finns idag online istället för fysiskt i hyllorna. När en student söker efter 
information beror det ofta på ämnet vilken källa man vänder sig till. Ämnen som 
teknik/data/vård/medicin vänder sig nästan enbart till elektroniska källor medan 
humaniorastudenter till majoriteten använder böcker. Respondent A:s bibliotek 
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försöker skaffa alla tidskrifter de idag har i hyllan i elektronisk version istället. Detta 
innebär dock mer jobb vid själva upphandlandet än vad det kan tänkas vara värt i 
pengar då det inte skiljer mycket i kostnad. På Internet är det idag inte bara i 
databaser det går att finna värdefull information utan även sökmotorn Google kan 
erbjuda sådan. 
 

5.1.2 Respondent B 
Respondent B ansåg att den utveckling som skedde under sista delen av 1990-talet 
förändrade informationsförsörjningen helt. Biblioteken gick under denna period från 
att ha haft ett informationsmonopol till idag då informationsresurserna är tillgängliga 
för alla inom citationstecken oberoende av tid och rum. Detta har förändrat 
referensservicens uppgift. Förr kunde den bestå av att en användare kom till 
biblioteket och bibliotekarien visade svaret till skillnad från idag då det är betydligt 
viktigare att hjälpa folk att hitta i detta enorma utbud. Under denna period har 
databaser gått från cd-rom versioner till uppringbara och vidare till dagens versioner 
som är tillgängliga för alla med behörighet var de än befinner sig. Allmänheten fick 
sällan använda de uppringbara databaserna då de inte var direkt sökvänliga eller 
billiga till skillnad från idag då de flesta efter eventuell hjälp klarar av att söka själva.  
 
B ansåg att länksamlingar, ämnesguider, portaler samt Google är andra Internetsidor 
bibliotekarien kan peka på för att hjälpa användaren med det de eftersöker. Det är 
alltså inte enbart i databaser information kan finnas. Fördelen med nätversionen av 
källor som existerar i både tryckt och elektronisk version är att det ständigt går att 
uppdatera den elektroniska till en väldigt låg kostnad. En annan fördel är att 
användarna kommer åt dem dygnet runt utan att behöva komma till biblioteket. 
Denna möjlighet till ständig förändring kan vara på gott och ont vilket fört med sig att 
värderingen av informationskällor blivit allt viktigare.  
 

5.1.3 Respondent C 
Respondent C hade svårt att tänka sig hur det var innan Internet började användas 
inom referensarbetet. Från att förr i tiden enbart använt de tryckta referensverken så 
gick det via cd-rom databaser och uppringda databaser till dagens mer lättåtkomliga 
databaser. I början nyttjade C enbart Internet till att söka på speciella databaser till 
skillnad från idag då ett mer allmänt Internetsökande kan ske på Internetsidor som till 
exempel Google. Källorna för att ge användaren det hon eftersöker har idag genom 
Internet ökat kraftigt samtidigt som användaren idag kräver mer. Förr kunde 
användaren acceptera om bibliotekarien inte hittade svaret i någon bok men idag bör 
bibliotekarien hitta alla svar på något sätt genom Internet. Idag använder C först och 
främst elektroniska hjälpmedel vid referensarbetet. Precis som andra respondenter 
påpekar C att det beror på frågan och/eller ämnet vilken källa man väljer.  
 
C medger att det idag läggs ned mer och mer pengar på de elektroniska resurserna 
vilket naturligtvis påverkat möjligheten att köpa in tryckt material. Denna utveckling 
berör givetvis böcker men framförallt är det tidsskrifter som blir elektroniska. När C 
söker på Internet så behöver det inte bara vara databaser som används utan även 
Google och offentliga institutioners hemsidor kan tänkas användas. Genom dessa 
sidor går det enligt C ofta att finna ny information som ännu inte kommit ut i någon 
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bok eller fulltextartikel. C tror att böcker fortfarande efterfrågas då tekniken att läsa 
på en skärm kan vara jobbig. Användaren vill helt enkelt ha något konkret att hålla i. 
 

5.1.4 Respondent D 
Respondent D erfor att Internetutvecklingen givit fördelen att hur litet bibliotek du än 
jobbar på så har bibliotekarien och användaren idag tillgång till ett jättebibliotek, ett 
jättearkiv. Internet har snabbat upp referensservicen och det går nu att erbjuda 
användaren en mer tillfredsställande, snabbare och mer utökad service. Användaren 
har ofta inte koll på vad som finns tillgängligt i och med Internets omfattande utbud 
så bibliotekarien måste därför hjälpa till med sökningen. Trots användarens bristande 
kunskaper i att finna på Internet så märker D att det ändå är lättare för användaren att 
hitta runt på Internet jämfört med deras förmåga att hitta i det fysiska biblioteket. Förr 
fick bibliotekarien studera handböcker i olika ämnen för att lättare och snabbare 
kunna tillfredställa användaren. Så är det inte längre utan idag går det snabbare att 
finna svaret på Internet utan att behöva dessa kunskaper ur handböckerna.  
 
På D:s bibliotek har de elektroniska resurserna definitivt tagit över de tryckta 
resurserna. Att de mesta pengarna går till artikel- och fulltextdatabaser är en 
medveten satsning. Detta har ökat utbudet och fört med sig att mindre behöver 
fjärrlånas. Det är väldigt sällan som D använder sig av den tryckta referenslitteraturen 
då det är mest allmänna saker som går att finna i bokhyllan. Allmänna saker som 
bibliotekarien ofta lika lätt, och snabbare, kan finna i uppslagsböcker online. Det har 
hänt någon enstaka gång att D rekommenderat alternativa sidor på Internet. Men när 
det gäller information över Internet så är det framförallt bibliotekets databaser som 
gäller. Utöver bibliotekets databaser använder D ofta Libris för att se vilka böcker 
andra bibliotek tillhandahåller. Vid behov fjärrlåna D de böcker som användaren 
eftersöker. 
 

5.1.5 Respondent E 
Respondent E som är en relativt nyutexaminerad bibliotekarie har svårt att berätta hur 
det var ute på biblioteken innan Internet började användas i större skala. E kan dock 
dra paralleller till den undervisning E fick under sin utbildning. Under 
utbildningsperioden kostade det att ligga ute på Internet och det gällde därför att vara 
väldigt snabb i sina sökningar. Idag har det lugnat ned sig och det går att söka i den 
takt det behöver ta för att användaren ska få ut mesta möjliga. Internet har fört med 
sig att användaren och bibliotekarien idag kan komma åt mycket mer information än 
innan. Denna information går även att komma åt hemifrån till skillnad från förr då var 
användaren var tvungen att infinna sig på biblioteket.  
 
Vid en referenssituation brukar E låta användaren avgöra om hon vill söka i tryckta 
och/eller i elektroniska källor. En valmöjlighet som tidigare inte existerade. Ofta går 
den senaste kunskapen inte att finna i tryckta resurser utan främst elektroniskt. 
Samtidigt som äldre och historisk kunskap med fördel finnes i tryckta resurser. Vid en 
informationssökning där böcker eftersökes använder E först och främst den egna 
bibliotekskatalogen. Vid negativt resultat där går E vidare till Internet och Libris sida 
för eventuellt fjärrlån. Libris har här avsevärt förenklat översikten vad gäller böcker 
som finns på andra bibliotek. Om det är elektroniskt material som efterfrågas så är det 
bibliotekets egna databaser som prioriteras. Även de ämnesguider som biblioteket 
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tillhandahåller brukar användas. Om dessa två alternativ inte skulle ge något resultat 
så går E vidare till Google där man ofta kan finna information som inte finns 
tillgänglig någon annanstans. Däremot är forum inte något som E brukar 
rekommendera. Internet och bibliotekets fulltextdatabaser har förenklat 
informationsförsörjningen avsevärt. Till skillnad från förr så kan bibliotekarien och 
användaren nu få upp den senaste informationen direkt på skärmen och behöver inte 
fjärrlåna.  
 
Utöver de nya kontaktmetoderna som togs upp i början av avsnittet så nämnde E att 
även webbkamera var något som skulle kunna komma att användas i framtiden. E 
som har hand om kontakten med distansstudenter funderade på att utöka 
kontaktutbudet över Internet med webbkamerasessioner. Tekniken finns idag och 
detta skulle underlätta sökprocessen då användaren skulle kunna se hur och var 
bibliotekarien söker 
 

5.1.6 Sammanfattning av 5.1 
Alla respondenterna var överens om att Internet förändrat deras arbete med 
referensservicen. Nytt genom Internet var de kontaktmetoder som kommit upp såsom 
e-post och chatt samt de elektroniska källor som idag fanns tillgängliga över Internet. 
En bibliotekarie funderade även på att börja använda webbkamera vid kontakten med 
sina användare. Referensservicens syfte beskrevs som att handleda och att vara 
”stand-by” för att hjälpa användaren finna deras eftersökta information.  
 
Sedan 1990-talet har Internet blivit allt mer lättåtkomligt och publikt. Respondenterna 
beskrev det som att utvecklingen från modemuppkoppling till bredband har fört med 
sig att alla nu har tillgång till Internet och dess stora utbud av källor. Biblioteken har 
mist sitt informationsmonopol då användaren idag inte i lika stor utsträckning måste 
komma in på biblioteket för att komma åt den eftersöka informationen. Internet har 
radikalt utökat antalet källor och samtidigt snabbat upp referensservicen då vital 
information kan kommas åt direkt på skärmen istället för att information måste 
fjärrlånas. Detta stora utbud av källor har förändrat mentaliteten hos användaren som 
idag har svårare att acceptera ett negativt svar. 
 
Biblioteken lägger idag allt mer pengar på elektroniska resurser vilka de också 
använder framför tryckta resurser. Var sökningen sker beror ofta på vilket ämne 
användaren eftersöker. Förutom bibliotekets databaser så använde flera av 
respondenterna även den fria sökmotorn Google. 
 

5.2 Bibliotekariernas syn på förändringen angående kvalitet 
• Hur ser bibliotekarierna på den eventuellt förändrade kvalitén då Internet 

används? 
Alla respondenterna var fast övertygade om att Internet gav dem chansen att erbjuda 
bättre service till deras användare. Bättre service dels genom det ökade utbudet av 
information och dels genom det utökade antalet sätt användaren idag kan kontakta 
biblioteket. 
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5.2.1 Respondent A 
Respondent A:s bibliotek erbjöd förutom referenskontakten över informationsdisken 
även möjligheten för användaren att genom Internet skicka in e-post och att ringa. A 
kände att det idag råder en viss övertro till de nya kontaktmöjligheterna som Internet 
givit upphov till. En övertro som kan bero på att alla blint vill använda detta medium 
utan att tänka på dess fördelar respektive nackdelar. Telefon som kontaktmetod var 
något som inte förekom så mycket. Telefonen fanns på A:s bibliotek i anknytning till 
informationsdisken. Ofta hann bibliotekarien inte svara när det ringde då hon var 
upptagen med en ansikte mot ansikte interaktion eller så hade servicen helt sonika 
stängt för dagen. Respondent A föredrog att sköta kontakten med användaren ansikte 
mot ansikte. Om telefon och e-post var kontaktalternativet så kunde A tänka sig att e-
post fram och tillbaka i all evinnerlighet kunde ha sina nackdelar mot att ta kontakt 
över telefonen. Om ingen svarar i telefonen så kan det vara bra med e-post så 
personen kan svara vid mån av tid.  
 
A ansåg att e-post kommunikationen skilde sig från ansikte mot ansikte på en rad 
punkter. Dels så ser bibliotekarien inte användarens reaktion vid e-post kontakten. 
Oftast uteblir till och med det annars tillfredställande tacket. Enbart ibland efter långa 
e-postsessioner kan det komma ett tack e-post som visar att användaren är nöjd. Vid 
ansikte mot ansikte går det ofta att både se och höra om användaren är nöjd. E-post 
alternativet för kontakt har bland annat förenklat distansservicen avsevärt. Vid e-post 
är det också i stort sett omöjligt för bibliotekarien att visa för användaren hur 
sökningen gått till. Fördel är här att bibliotekarien kan tänka efter samt förbereda sig 
och om behov skulle uppstå komma tillbaka med ytterligare information. En ansikte 
mot ansikte interaktion kan också med lätthet flyttas över till e-post om så skulle 
behövas. A redovisade e-post som ett snabbt sätt att kommunicera där språket ofta 
kan innehålla stavfel och ej helt korrekt meningsbyggnad utan att det påverkar 
kommunikationen avsevärt. Däremot bör det som eventuellt bifogas, som 
sökresultatsdokumentet, vara noggrannare genomskrivet för att hålla en hög standard. 
Frågor som inte är genomtänkta ansågs lättare att besvara om bibliotekarien har 
användaren framför sig än om frågan kom över e-post. Vid ansikte mot ansikte 
interaktionen kan direkta följdfrågor reda ut problem direkt medan det över e-post 
kan ta längre tid.  
 
A ansåg att trovärdigheten och pålitligheten inte ökat genom Internet då många anser 
Internet i sig osäkert. När det kommer till kvaliteten på informationen över Internet så 
tillhandahåller A:s biblioteket en sökguide där det finns ett kapitel om källvärdering. 
Studenterna informeras även om detta när undervisning sker.  
 

5.2.2 Respondent B 
Respondent B föredrog kontaktmetoden ansikte mot ansikte samt telefon vid 
referensservicen framför e-post och chatt. Trots detta ser B positivt på att Internet 
ökat tillgängligheten och mångfaldigandet av servicen genom att introducera flera nya 
kontaktmetoder. De olika kontaktmöjligheterna kompletterar varandra och gör 
biblioteket mer synligt och tillgängligt. Sen är det upp till användaren att välja 
kontaktmetod. B flyttar gärna över påbörjade e-post kommunikationer till telefon 
eller ansikte mot ansikte då man vid e-post går miste om nyanseringen i mottagarens 
reaktion. B anser inte att artigheten påverkats av Internet utan den är densamma var 
kommunikationen än sker.  
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En funktion som inte förekommer genom e-post men väl genom chatt och likaså 
telefon är att det går att co-browsa. Detta anser B vara en stor fördel och en funktion 
som B gärna använder. Co-browsa är inte så enkelt över e-post utan det är svårt att 
lotsa och beskriva var användaren ska starta för att göra samma sökning hemifrån.  
 
Det gäller för bibliotekarien att kunna läsa av läget och möta användare på rätt sätt 
oavsett vilket medium kontakten sker över. Detta kan leda till problem då det förutom 
vid ansikte mot ansikte kan vara svårt med inlevelseförmågan. B sparar idag alla e-
post hon får av den händelsen att de kan vara till nytta i framtiden vid till exempel 
eventuell forskning. En fördel med chatt och e-post tror B kan vara att det är två sätt 
för kommunikation som användaren är van och förtrogen med. Detta till skillnad från 
B som inte själv känner sig förtrogen med chatt som kommunikationsmetod. Chatten 
på B:s bibliotek är aktiv då det finns någon av bibliotekarierna som sitter på sitt rum 
och tycker att de har tid över för att starta tjänsten.  
 
B tror främst att användaren tittar på snabbhet, bemötande och tillgänglighet när hon 
värderar referensservicens kvalitet. För att inte bibliotekarier idag ska framstå som 
kvacksalvare som låtsas veta vad de gör när de använder Internet så anser B det vara 
viktigt att om något är oklart så ska bibliotekarien direkt ta hjälp av kollegor. Detta 
för att pålitligheten och trovärdigheten ska kunna behållas hög. B använder sig idag 
av en rad verktyg vid arbetet med Internet. Dels bibliotekets egen sökguide men även 
sidor på Internet som andra satt upp och som är grundade i ett kvalitetsurval. Ett 
exempel är skolverkets ”kolla källan” som är bra vid detta arbete. Det är viktigt att 
hitta den ansvariga utgivaren på Internetsidor även om det ibland kan vara svårt. 
Tjänstvilligheten har i och med Internet ökat enligt B då man idag kan se ett 
samarbete mellan olika bibliotek som tidigare inte existerade. 
 

5.2.3 Respondent C 
Respondent C föredrog också, som flera andra respondenter, ansikte mot ansikte 
kommunikationen framför e-post, chatt och telefon. C tyckte att det var positivt att 
tillgängligheten blivit större i och med Internet och de nya kontaktmetoderna som 
erbjuds därigenom. Telefonen fungerade inte alls tillfredsställande som kontaktmetod 
då bibliotekarien i informationsdisken sällan hann svara. Användarna på biblioteket 
blev rådda att inte ringa då de kunde ha problem att svara. Enda fördelen med 
telefonen vara att det är ytterligare ett sätt att nå biblioteket. Annars är kravet på ett 
omedelbart svar över telefon svårt att hantera och det leder ofta till att bibliotekarien 
ändå får ringa upp vid ett senare tillfälle.  
 
C beskriver den del av användarna som använder e-post och chatt som unga och 
positiva till kommunikationsmöjligheterna över Internet. Ibland tror C att användaren 
drar sig för att skriva en e-post eller starta en chattsession. Kanske känner de att deras 
fråga inte är tillräckligt stor för att motivera denna hjälp över Internet. Vid ansikte 
mot ansikte är den stora fördelen att det går att ställa frågor efter hand. Något som till 
viss del även fungerar över chatt men desto mindre över e-post. Ofta tror 
bibliotekarien att hon uppfattat frågan rätt men efter ett tag märks det att så inte är 
fallet. E-post på sin sida är bra på det sättet att bibliotekarien hinner titta igenom, 
förstå och tänka efter vad det är användaren eftersöker. Chatt är inte lätthanterligt vid 
en referensinteraktion men fungerar kanske till vissa frågor. Chatt är svårt på det 
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sättet att kommunikationen går så fort. Om bibliotekarien slutar skriva för att tänka 
efter så kan ibland användaren lämna chatten. Bibliotekarien måste skriva att hon 
tänker för att användaren inte ska ge upp chatten. I chatten kan det även vara 
stressande då det ofta känns som om det är användaren som bestämmer takten jämfört 
med ansikte mot ansikte interaktionen där taktpinnen ligger hos bibliotekarien. Ibland 
kan det även vara så att användaren lämnar chatten innan bibliotekarien hunnit 
redovisa allt hon hade på sin resultatlista, vilket kan vara väldigt frustrerande. 
Snabbskrivandet som framkommer vid e-post men framförallt vid chatt känner C kan 
göra det svenska språket lidande. En utveckling som inte enbart behöver vara negativ 
utan kan vara en naturlig utveckling. En fördel med chatt som inte e-post har är att det 
går att co-browsa. Att vara artig när det gäller e-post och chatt kan vara ansträngande 
då bibliotekarien måste fokusera mycket på att skriva propert och korrekt. Något som 
bibliotekarien kanske inte alltid hinner med per e-post eller över chatten. En fördel 
som chatt och e-post har tillsammans är att användaren nu kan sitta hemma och om 
hon fastnar i en databas eller något liknande så kan hon snabbt få kontakt med 
biblioteket utan att fysiskt behöva vara i biblioteksbyggnaden.  
 
I och med att användaren inte längre behöver komma in till biblioteket kan en viss 
skillnad i omgivning registreras. Hemifrån råder det ingen kö varken framför eller 
bakom användaren. Användaren kan i lugn och ro ställa sin annars kanske obekväma 
fråga och sedan bara vänta på svaret. C befarade att användarens pålitlighet och 
trovärdighet för biblioteket skulle kunna bli sämre på grund av Internet om 
referensfrågan skulle missuppfattas och bibliotekariens svar skulle bli helt 
oanvändbart. Även det faktum att användaren vid chatt och e-post inte ser 
bibliotekarien kan tänkas leda till sämre pålitlighet och trovärdighet. Vid en 
interaktion över Internet, till skillnad från ansikte mot ansikte, är det mycket svårare 
att läsa av användaren. Genom att inlevelseförmågan inte är lika hög över Internet 
kan det också vara svårt att känna av vilken nivå bibliotekarien ska lägga svaret på. 
Viktiga ledtrådar när nivån ska avgöras går annars att få genom kroppsspråket och 
rösten. C tror att kvaliteten på den erbjudna servicen ökat något då bibliotekarien idag 
kan kolla upp mer på Internet. Förr så fick bibliotekarierna lita på att de kunde det 
själva eller att de råkade hitta informationen i någon referensbok. Detta har fört med 
sig att idag är det många fler som får svar till skillnad från förr då bibliotekarien flera 
gånger varken kunde svara eller ge tips som användaren kunde ha nytta av.  
 
När det kommer till källvärderingen trycker C på att det idag pratas mycket om 
värdering av källor på Internet och att böcker ibland hamnar i skymundan. Bara för 
att en bok är tryckt behöver det inte betyda att den är korrekt även om de böcker som 
finns tillgängliga på biblioteket ofta gått igenom många granskningar och borde vara 
det. På Internet är det viktigaste att se vilken som står bakom informationen. 
 

5.2.4 Respondent D 
Respondent D tyckte att fördelarna med de nya kontaktmetoderna helt låg på 
användarens sida medan det för bibliotekarien inneburit mer arbete. Bibliotekarier 
måste idag jobba med ofullständiga förfrågningar som inte kan redas ut direkt 
eftersom användaren inte är fysiskt närvarande. Då e-postkorrespondensen sköts vid 
informationsdisken så kan det vara någon annan som tagit över passet då e-posten 
kommer tillbaka. Vilket kan leda till förvirring. D poängterar att det ställs få 
referensfrågor över Internet utan användaren ringer hellre eller kommer till 
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biblioteket. Anledningen till detta kan vara att de inte orkar skriva ned allt som 
behövs till frågan eller att användaren vill finna det eftersökta själv fast behöver 
instruktioner. Att ge rätt instruktioner över chatt och e-post kan vara jobbigt om 
användaren inte befinner sig vid en funktionsduglig dator med eventuella behövliga 
program installerade. Artigheten har i och med Internet förändrats genom att det inte 
längre går att vara selig och artig utan i den snabbkultur som Internet innebär så är det 
mer ”pang på” som gäller. En fördel med e-post är den anonymitet e-posten erbjuder 
vilket kan ge användaren chansen att ställa för dem obekväma frågor hemifrån. D tror 
inte att användarens syn på varken pålitligheten eller trovärdigheten till biblioteket 
och bibliotekarien förändrats i och med att Internet används mer idag. Bibliotekarien 
agerar nämligen som ett filter och erbjuder högkvalitativ information. D tycker att 
tillgängligheten ökat i och med Internet av den anledning att fler kontaktalternativ nu 
erbjuds. Det erbjuds idag så många olika alternativ att alla till exempel 
bibliotekschatter som finns att tillgå knappt används.  
 
Ansikte mot ansikte mötet gör referensservicen lättare för bibliotekarien då 
hastigheten för kommunikationen med frågor och svar fram och tillbaka här är 
optimal. Bibliotekarien kan då på bästa sätt läsa av och tolka användaren. Användaren 
kommunicerar inte bara med tal utan med hela kroppen vilket gör denna interaktion 
lite svårare över e-post och chatt. Inlevelseförmågan är också något som kan bli 
påverkat vid de olika kontaktmöjligheterna. Därför ringer D gärna upp användaren 
istället för att skicka e-post efter e-post. Detta för att D då får all information på en 
gång och inte behöver vänta på att bli upplyst. D rekommenderar gärna sina telefon- 
och e-postkontakter att komma in till biblioteket då det annars kan vara jobbigt för 
bibliotekarien att skriva ned allt det som skulle ha varit nödvändigt att skicka till 
användaren för att besvara hennes fråga. D anser att e-post och chatt kan ses som 
ytterligare två sätt att komma i kontakt med referensdisken men inte så bra för att 
kommunicera utöver denna initiala kontakt. D känner att Internet idag ger biblioteken 
chansen att ge fler användare just det de söker efter.  
 
När det gäller att värdera information över Internet så tror inte D att användarna 
klarar av detta fullt ut. Det värsta kanske de klarar av att sålla bort med hjälp av sunt 
förnuft och lite erfarenhet. Annars litar de på att bibliotekarien ska vara ett filter 
mellan vad som är bra och dåligt. 
 

5.2.5 Respondent E 
Respondent E anser att missförstånd mycket enklare uppstår vid e-post- och chatt-
kontakter jämfört med ansikte mot ansikte. Detta gäller både för såväl användaren 
som bibliotekarien. Det bibliotekarien skriver över Internet kan låta kort och konstigt 
då bibliotekarien inte fysiskt kan märka hur kommunikationen med användaren går. 
Mycket av kommunikationen sker trots allt med kroppen och allt runtomkring. Detta 
kommer inte fram över Internet utan kontaktmetoderna e-post och chatt utesluter alla 
visuella och hörbara ledtrådar. Det är också enklare att vid ansikte mot ansikte 
kommunikationen beskriva var man söker och vilka söksträngar bibliotekarien 
använder sig av. Telefonen har som kontaktmedium den fördelen att både 
bibliotekarien och användaren kan sitta på var sitt håll och gemensamt söka. Detta 
tycker E gör att telefonen placerar sig mellan ansikte mot ansikte respektive e-post 
och chatt vad gäller dess användbarhet vid referenssituationen.  
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Omgivningen på E:s bibliotek kan idag anses ljudlig. E förstår de användare som vill 
ha lugn och ro och då är kontaktmetoderna över Internet som kan ske hemifrån att 
föredra. Vid källvärderingen och kvalitetsbedömningen av information som kommer 
från Internet så visar E alltid användaren bibliotekets sökguide. E berättade att många 
användare tror att de bara kan komma till bibliotekarien och få det svar eller det 
material de behöver. Så är inte fallet idag utan det är viktigt vid referensservicen att 
bibliotekarien är hjälpsam, snäll och en sorts bollplank. Bibliotekarien och 
användaren bör gemensamt komma fram till vad det verkligen är användaren behöver 
så bibliotekarien kan hjälpa till att hitta rätt och bra information. E tror att i dagens 
värld så klassas biblioteket och dess bibliotekarier som pålitliga och trovärdiga på 
grund av den anledningen att biblioteket idag kan ses som ett neutralt och reklamfritt 
rum. 
 

5.2.6 Sammanfattning av 5.2 
Alla respondenterna ansåg att Internet gav dem chansen att erbjuda bättre service. 
Dels genom det ökade utbudet av information, dels genom det utökade antalet sätt 
som användaren idag kunde kontakta biblioteket på. Vissa bibliotekarier ansåg dock 
att det idag rådde en övertro hos flera bibliotekarier till dessa nya kontaktmöjligheter 
över Internet. Bibliotekens behov av att erbjuda vad som fanns att erbjuda har fört 
med sig att alla kontaktalternativ som idag erbjuds inte ens används. Internet har dock 
ökat bibliotekets tillgänglighet och gjort det mer synligt för användaren. 
 
Internet i sig ansågs osäkert av flera respondenter och de använde sig av bibliotekets 
sökguider, både enskilt och för att hjälpa användaren, för att bedöma informationen 
över Internet. Det viktigaste vid denna bedömning är att se vilken den ansvariga 
utgivaren är. Med hjälp av all denna information som nu fanns tillgänglig genom 
Internet kände flera bibliotekarier att de kunde hjälpa fler användare än innan.  
 
Alla bibliotekarierna föredrog ansikte mot ansikte interaktionen med användaren före 
de andra sätten för interaktion. Chatt, e-post och telefon ansågs alla vara bra med 
tanke på tillgängligheten och den initiala kontakten men inte optimala för längre 
diskussioner. Flera respondenter nämnde att kontaktmetoderna chatt, e-post och till 
viss del telefon skärmat av direktkontakten mellan bibliotekarien och användaren. 
Flera visuella och hörbara ledtrådar försvann på detta sätt och det var nu inte lika 
enkelt att läsa av användaren. Den verbala interaktionen föredrogs vid många 
tillfällen då bibliotekarien såg användaren och genom följdfrågor snabbt kunde reda 
ut eventuella missförstånd. När det gäller följdfrågor så kände en bibliotekarie att 
genom den digitala referensen var det användaren som höll i taktpinnen till skillnad 
från vid ansikte mot ansikte interaktionen. Snabbkulturen över Internet ansågs av 
några respondenter kunna leda till missförstånd och det svenska språket kunde bli 
lidande. Den anonymitet som Internet erbjöd användaren ansågs av flera respondenter 
vara positivt då användaren i en för henne lugn miljö kunde kontakta biblioteket. 
 
Telefonen fungerade dåligt på de flesta bibliotek. Telefonen som ofta fanns i samband 
med informationsdisken prioriterades bort om en ansikte mot ansikte interaktion 
skedde samtidigt som det ringde. Fördelarna med telefon ansågs vara att 
bibliotekarien och användaren kunde söka gemensamt. Att co-browsa ansågs även 
fungerar förtjänstfullt i flera chattprogram. Däremot fungerar detta överhuvudtaget 
inte vid e-post vilket ansågs vara mycket negativt. Ett biblioteks chatt var endast aktiv 
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då en bibliotekarie kände att hon hade tid för chatten och startade den. På ett bibliotek 
där e-posten kom till informationsdisken kunde problem uppstå om e-post skickades 
fram och tillbaka då det kunde vara olika bibliotekarier vid informationsdisken från 
gång till gång. E-post ansågs annars av flera respondenter ha en stor fördel i att den 
gav bibliotekarien tid att tänka efter och vid behov fråga en kollega om eventuell 
hjälp skulle behövas. 
 

5.3 Bibliotekariernas inställning till, samt hur de handskas 
med, Internets förändring av tjänsten 

• Vilken inställning har bibliotekarier till Internetutvecklingen och hur handskas 
de med denna utveckling? 

Alla respondenternas inställning till användandet av Internet under referensservicen 
var till största del positiv även om vissa nackdelar kunde påvisas. En sak alla 
bibliotekarierna reflekterade över var att de tyckte att e-post och chatt förekom i 
väldigt liten skala jämfört med den fortfarande dominerande och mer omtyckta 
interaktionen ansikte mot ansikte. Respondenterna hade alla olika sätt på hur de 
hanterade de förändringar som Internet fört med sig. Dels som enskild bibliotekarie 
och dels det biblioteket erbjöd. Alla biblioteken utom A:s erbjöd användaren att 
”boka en bibliotekarie” för djupare referensservice. A har som sagt inte denna tjänst 
ännu men den håller på att planeras. Något som alla respondenternas bibliotek hade 
gemensamt var att de alla erbjöd sökguider för att underlätta användarnas 
sökupplevelser. Bibliotekarierna själva kunde även använda sig av dessa verktyg. 
Alla undersökta bibliotek erbjöd även undervisning till nya studenter i hur och var de 
kan söka samt hur de finner i det fysiska biblioteket. 
 

5.3.1 Respondent A 
Respondent A tyckte att Internet fört med sig en fantastisk utveckling för biblioteken. 
Det är fantastiskt att allt mer digitaliseras och att det idag finns så mycket mer 
information tillgängligt åt alla genom Internet. Användaren kan komma åt dokument 
hemifrån eller från biblioteket som de förr hade varit tvungna att fjärrlåna eller åka 
långt för att få tillgång till. Detta främjar forskningen och underlättar för studenterna. 
Samtidigt tror A att detta kan ha fört med sig att bibliotekariens status kan ha fått sig 
en törn. Det är idag så lätt att söka information genom Internet att bibliotekarien nu i 
vissa fall inte behövs längre. Trots all denna information på Internet som ofta är fritt 
tillgänglig så tror A att bibliotekarien fortfarande har en viktig roll i dagens 
Internetsamhälle genom att hantera all informationen och organisera den. 
Bibliotekarien har inte spelat ut sin roll utan behövs idag som handledare och 
pedagog för att hjälpa till att hitta i denna djungel av information som Internet 
erbjuder.  
 
A tror inte att Internetutvecklingen kommer att leda till att enbart elektroniskt 
material kommer att användas i framtiden då det är väldigt jobbigt att läsa på en 
datorskärm. Kanske kommer det någon uppfinning i framtiden som löser detta. Trots 
att A:s bibliotek idag tillhandahåller flera e-böcker som kan läsas direkt på skärmen 
så fjärrlånar de boken om det är någon som vill läsa hela. De gör detta för att spara 
användaren från att behöva sitta och läsa e-boken på datorskärmen.  
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Det faktum att Internet också öppnat många nya vägar för kommunikation ser A 
positivt på. Allt biblioteket kan använda för att erbjuda bättre referensservice är bra. 
Samtidigt uttrycker A en blandad syn på kontaktmetoderna e-post och chatt. E-post är 
bra men ”spam” är ett hot mot e-post användandet. Trots ett e-postfilter måste A 
snabbkolla inkorgen varje dag då ”spam” väldigt ofta tagit sig igenom filtren. E-post 
är annars bra speciellt de tider biblioteket inte är öppet. Användaren kan då ställa en 
fråga som den kan förvänta sig att få svar på dagen efter. A tror att chatt säkert kan 
fungera bra men att det troligen inte skulle användas särskilt mycket på deras 
bibliotek. En tidigare erfarenhet av chatt som kontaktmetod var att det fungerade 
oerhört dåligt. Bibliotekarierna blev jättefrustrerade när de skulle hjälpa användare 
och de vid flera tillfällen av en eller annan anledning försvann ur chatten. Chatten 
sågs som ett slöseri med tid då personal kunde spendera timmar framför chatten och 
vid tillfälle bara få kanske en enda fråga.  
 
Respondent A har gått kurser i hur man söker i olika databaser. Kunskaperna A och 
andra bibliotekarier fått under dessa kurser sprids vidare då databaser ständigt 
förändras. Bibliotekarierna måste därför ständigt uppdatera sina databaskunskaper. 
Det existerar idag en ständigt pågående intern utbildning men ingen medveten 
vidareutbildning. A brukar följa med i bloggar som ”Internetbrus” och ”search engine 
watch” samt tidskriften ”Online” då de bevakar utvecklingen på Internet vad gäller 
både fritt tillgängliga resurser och databasers utveckling. A brukar även kolla på 
andra bibliotek vilka databaser de tillhandahåller för att se om det är något för deras 
bibliotek. A är medveten om ”information overload” men säger att så är det för alla i 
allting. A söker istället aktivt och tar inte till sig allt.  
 
På A:s bibliotek har bland annat en teknisk support startats då biblioteket märkte av 
ett behov av en sådan tjänst. Supporten har hand om frågor kring det tekniska rörande 
till exempel krånglande datorer. Biblioteket har en intern chatt som alla bibliotekarier 
är uppkopplade till. Detta underlättar kommunikationen mellan bibliotekarierna. Om 
en bibliotekarie till exempel i informationsdisken är osäker på en fråga kan hon enkelt 
komma i kontakt med den bibliotekarie hon tror kan hjälpa användaren.  
 
På den personliga bibliotekarienivån medger A att ibland kan det hända att en smiley 
dyker upp i en e-post för att ta udden av det som skrivs. A ser idag ingen fara med en 
utökad digitalisering. Vissa bibliotekarier försöker ibland krampaktigt definiera och 
försvara bibliotekets existens i en allt mer digital värld. A tar det däremot med ro och 
pekar på det faktum att det trots allt är biblioteket som idag tillhandahåller de inte för 
tillfället fria vetenskapliga databaserna. A pekar också på att biblioteket idag har 
blivit en arbetsplats och ett mötesrum för studenterna. 
 

5.3.2 Respondent B 
Respondent B är positiv till förändring inom biblioteket men kan gärna se att det går i 
lite lugnare takt. B kan ibland få en känsla av obehag över att återigen behöva lära sig 
något nytt som Internet kommit med. Trots detta tycker B utvecklingen är positiv och 
att det bör ligga i varje bibliotek och bibliotekaries natur att vara beredda att använda 
alla nya verktyg som kan erbjuda bättre service. Förr i tiden kunde B märka en rädsla 
av att arbeta med Internet och datorer bland både användare och bibliotekarier. Denna 
rädsla får man väldigt sällan se prov på idag då de flesta nu känner trygghet i att 
använda Internet. Ett litet stressmoment som Internet fört med sig är de ständigt 
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föränderliga databaserna. B känner att varje gång en databas eller portal ska användas 
så får man nästan vara beredd på att något ändrats. Detta leder till att Internet idag 
erbjuder ett ständigt skiftande arbetsinnehåll. B tror att Internet fått upp folks ögon att 
det inte är så lätt att söka information då det beroende på vem som söker går att finna 
olika saker. Detta, plus det faktum att Internet fört med sig att biblioteket idag 
erbjuder så mycket mer, har givit B en högre självkänsla. Allt nytt arbetet som 
bibliotekarien idag utför har dock inte i sig inneburit några förmåner. B känner idag 
förtroende för Internet och tror att för en bibliotekarie ska kunna jobba på ett bibliotek 
idag, så måste bibliotekarien inneha en viss förändringsvilja. Detta är oundvikligt när 
ett lättföränderligt medium som Internet används mer och mer.  
 
B uttrycker sig skeptiskt till hur ämnesguider idag sköts på biblioteken. Ofta gör varje 
enskilt bibliotek samma jobb som nästa bibliotek. B vill istället att biblioteken ska 
utnyttja varandras kompetens och bygga upp gemensamma ämnesguider. Respondent 
B ansåg att det inte idag längre är rationellt att bibliotekarien håller på sina 
yrkeshemligheter utan att hon bör öppna sig för att kunna erbjuda användaren bästa 
möjliga service. På B:s bibliotek har bibliotekarierna fått utbildning kring olika 
datorprogram samt Internet och dess databaser. Även den undervisning som B 
erbjuder studenter, lärare och forskare tvingar B att hålla sig uppdaterad för att på 
bästa sätt kunna ge användarna den undervisning de eftertraktar. B anser att idag bör 
alla bibliotek kunna kräva av sina bibliotekarier att de ska hålla sig uppdaterad när det 
gäller generella informationskällor. Däremot kan biblioteket inte kräva att 
bibliotekarien ska kunna alla specialdatabaser som idag existerar. B använder sig 
ibland av verktyg för sökning och verifiering av Internetsidor som andra intressenter 
lagt fram och som är grundade i ett kvalitetsurval. 
 
Internet har idag gjort det lite svårare att avgöra när en användare är nöjd med 
servicen då det ofta krävs ansikte mot ansikte kommunikation eller telefon för att 
kunna avgöra detta. På Internet måste användaren uttryckligen skriva tack för att 
bibliotekarien ska vara säker på att svaret har varit tillfredsställande. B brukar be 
kontakten att höra av sig om servicen över Internet inte levt upp till förväntningarna. 
De kan då reda ut problemet över telefon eller ansikte mot ansikte. B anser att 
biblioteken idag måste tänka sig för angående ”information overload” så att 
biblioteken inte bidrar till den. Biblioteken bör erbjuda smala men högkvalitativa 
ämnesguider och länklistor.  
 
Vid informationsdiskarna på B:s bibliotek ligger det idag pärmar innehållande 
visitkort med alla bibliotekaries namn och kontaktuppgifter. Dessa kan 
bibliotekarierna använda om de känner att de inte fullgott kan hjälpa användaren utan 
istället vill hänvisa henne till en annan bibliotekarie. 
 

5.3.3 Respondent C 
Respondent C tycker att Internet är en enorm hjälp i referensarbetet och att arbetet 
blivit mer effektivt sedan dess uppkomst. C är positiv till förändringen men säger 
samtidigt att Internet inneburit mer arbete jämfört med innan och samtidigt kan inte 
lönen sägas ha rört sig proportionellt. Internet har idag fört med sig att användarnas 
syn på bibliotekariens unika sökkompetens fått sig en törn. Innan kände användaren 
att de inte klarade av att söka själva men idag har de en känsla av att de klarar det. C 
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är inte rädd att mista användarna genom att de söker själva utan mer rädd att vissa 
användare lurar sig själva med att de kan söka trots att de inte besitter kunskapen.  
 
Ett stressmoment som Internet fört med sig är att e-postkorrespondenten ibland kan 
göra bibliotekarien stressad. Stressande om användaren till exempel kräver ett snabbt 
svar eller det faktum att bibliotekarien måste vara mycket noggrann med vad hon 
skriver för att allt ska bli rätt. C uttryckte det som att många bibliotekarier idag 
känner att chatten inte används tillräckligt mycket för att motivera sin existens. 
Istället borde kraften läggas på informationsdisken. De gånger C haft hand om 
chatten kan en känsla av frustration uppstå till exempel när det inte kommer några 
frågor. Tiden går dock inte helt till spillo då bibliotekarien samtidigt som chatten är 
aktiv kan utföra andra arbetsuppgifter, så länge som hon har uppsyn över chatten. Ett 
obehag med chatt kan vara att bibliotekarien kan få frågor om vad som helst och som 
är långt ifrån ens kunskapsområde. Vilket för med sig att vissa bibliotekarier till och 
med hoppas på att inga frågor ska komma. C tyckte att Internet givit 
bibliotekarieyrket en högre pedagogisk roll och att det idag var roligare att jobba med 
referensservicen. 
 
Förr hade C och dess kollegor fortbildning kontinuerligt angående databaser men så 
är inte längre fallet. Nu sker den bara sporadiskt. Men C ser det inte som något 
problem för man lär sig ändå efter hand hur man använder sig av de olika databaserna 
då de i grunden är väldigt lika. Det ställs idag stora krav på den enskilda 
bibliotekarien att hon ska följa med i utvecklingen. Men den enskilda bibliotekarien 
kan idag omöjligt hålla koll på alla de databaser biblioteket tillhandahåller. C vet att 
det finns mycket information tillgänglig idag och har kommit till insikt över detta. 
Internet har underlättat ajour processen på så sätt att det är lättare att hålla kontakt 
med andra för att utbyta information. E-postlistor är också det bra informationskällor 
anser C. Utifrån informationen från dessa källor kan C själv gå in och undersöka vad 
som är det senaste och på så sätt hålla sig ajour. Olika länksamlingar, ofta över fria 
resurser, är även de till stor hjälp för att se vilka resurser som finns tillgängliga på 
Internet. C har även fått information och undervisning kring Internet generellt, samt 
riktlinjer kring att chatta. Informationen kring att chatta berörde att skriva kortfattat, 
att skriva ofta, att inte tänka alltför länge samt rent teknisk fakta. C uppmanades även 
att tänka på att ställa vissa frågor som annars glöms då chatten går så snabbt. Frågor 
som: ”Vad ska du ha informationen till?”, ”Har du kollat andra källor?” och ”Hur har 
din sökprocess varit?”. Det är viktigt att vid chattens avslutning fråga om de är nöjda 
annars kan båda bli hängande och inte veta om sessionen är avslutad eller inte. C 
skriver inte gärna ”smileys” vid kontakt över Internet men medger att det har hänt 
någon enstaka gång. Vid ansikte mot ansikte interaktionen ser C att användaren är 
belåten med servicen genom att hon ser glad ut eller om hon reser sig för att gå. Över 
Internet går detta inte att se utan det är svårare att bedöma om användaren är nöjd 
med servicen eller inte. Det krävs ett skriftligt tack eller liknande för att bibliotekarien 
säkert ska veta.  
 
För att Internet ska göra ytterligare framsteg på biblioteken tror C att fler måste bli 
involverade i referenstjänsten istället för den idag exklusiv skara som har hand om 
databaser och svara på e-post och chatt. C anser att biblioteket idag går mot att bli ett 
studiecentrum där bibliotekets lokaler används som en social mötesplats. Studenter 
träffas, eller sitter enskilt, och studerar på bibliotekets erbjudna studieplatser. C 
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påpekar att de studenter som sitter på biblioteket och läser ofta kommer fram till 
informationsdisken med sina frågor.  
 

5.3.4 Respondent D 
Respondent D gillar tanken med Internet och har alltid tyckt att det varit en bra och 
positiv utveckling. Därför hakade D på Internetutvecklingen redan från första stund i 
slutet på 1980-talet. D tycker idag att det är fascinerande att information kan spridas 
på ett så smidigt och enkelt sätt. D:s delaktighet har från denna stund alltid varit hög 
när det kommer till Internet och dess utveckling. Arbetsledning har alltid gett D fria 
tyglar att jobba med Internet då de förstått att Internet kommer att växa vad de än gör. 
Tyvärr har Internet inte inneburit några särskilda förmåner.  
 
D tycker att det kan råda en viss meningslöshet i all den referensservice som idag 
erbjuds över Internet. Fokus borde istället läggas på referensservice under dagtid 
eftersom det är då majoriteten av studenter behöver hjälp. D tycker att det råder fel 
tankar kring mycket av den referensservice som idag erbjuds. Det går att ha jour på 
ett lasarett och jourhavande präst när det är kris men på ett bibliotek så är problemen 
aldrig av den digniteten att det är sådan kris. Utan användaren kan vänta några 
timmar med att till exempel komma in i en databas. D tycker att Internet med alla nya 
resurser och hjälpmedel har gjort det mer spännande och stimulerande att jobba med 
referensservicen. Internet har inneburit en revolution där bibliotekets grundregler 
förändrats eller helt suddats ut. I sitt Internetanvändande känner D idag en stor 
trygghet samt självkänsla och D:s förtroende för Internet ligger på topp. Internet har 
även gett D möjligheten att ha kontakt med en större krets människor än vad som var 
möjligt innan. D tror att bibliotekariens status påverkats positivt av Internet då 
bibliotekarien alltid använt sig av Internet och förstått dess mervärde. Att Internet 
idag är något som är ”inne” ger också en positiv kick. I början av Internet eran fick D 
ta till handböcker och telefonsamtal för att kunna sätta sig in i och förstå Internet och 
dess potential. Under dessa inledande år fanns inte någon som kunde undervisa i 
ämnet så det rådde ingen allmän utbildning på D:s bibliotek. Idag anser D att det inte 
längre är möjligt att hålla allt i huvudet när det gäller var och hur informationen bäst 
hittas. D är skeptisk till listor över intressanta Internetsidor då sidorna hela tiden 
ändras. Istället får bibliotekarien helt enkelt vara aktiv i sitt sökande var gång någon 
speciell information sökes ute på Internet och utanför databaserna.  
 
D har aldrig direkt sett på användaren om personen är nöjd med svaret eller inte. Det 
har mer rört sig om en känsla D haft att det erbjudna svaret är det användaren söker 
efter. En inställning som inte ändrats i och med Internet utan i högsta grad gäller även 
idag. D tror att det som traditionellt betecknats som bibliotek kommer att försvinna. 
Ett bibliotek kommer inte längre att innebära en massa böcker längs med väggarna. 
Istället kommer biblioteket att bli en plats där studenter möts för att studera eller bara 
för den sociala interaktionens skull. Bibliotekariens roll kommer på grund av detta att 
ändras och bli mer handledande med den viktiga funktionen att sortera informationen 
som finns tillgänglig på Internet. 
 

5.3.5 Respondent E 
Respondent E tycker att Internet är en fantastisk tillgång som fört med sig många nya 
arbetsuppgifter. På E:s bibliotek har arbetsledningen försökt anpassa dessa nya 
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arbetsuppgifter till den enskilda bibliotekariens intresse. Detta har gjort E ganska nöjd 
med arbetsledningen. Trots att E inte direkt tycker om förändringar så utsätter sig E 
ändå ständigt för dem. Speciellt på biblioteket sker förändringar hela tiden då 
biblioteken ofta ligger långt fram i utvecklingen inom sina områden. E tycker det är 
bäst om man kan styra förändringen lite själv och anser att det inte hela tiden går att 
förändra allting. Då kan arbetet bli väldigt ångestfyllt och frustrerande och Internet 
känns på detta sätt otryggt.  
 
Trots att det är fantastiskt att bibliotekarien idag kan hitta så mycket information på 
Internet så kan det vara stressande med alla olika databaser och förändringarna i dem. 
Bibliotekarien har inte längre möjligheten att hålla koll på allt som sker i tryckta och 
elektroniska källor. Det kan även vara stressande när något inte fungerar över 
Internet. Även om E tycker det är roligt med kunskap och information så är E inte 
intresserad av den tekniska biten bakom Internet. E är inte en av dem som köper in 
databaser på sitt bibliotek men har däremot hand om distansstudenterna och deras e-
post. Detta gör att E idag känner sig delaktig i vad Internet innebär för biblioteket. E 
anser att bibliotekariens status ökat i och med Internet. Detta då Internet kan kopplas 
ihop med datorer som i sin tur ofta kopplas ihop med det manliga yrkesområdet vilket 
är positivt för statusen. Samtidigt kan de sociala kontakterna ha minskat på grund av 
Internet då användare och bibliotekarier idag inte träffas så mycket. De sitter istället 
allt mer framför Internet hemma och på sina kontor. E känner att biblioteken 
verkligen bör tänka efter vilka resurser man är villiga att avsätta för Internet. Speciellt 
när det gäller personalen som sitter och bevakar en relativt oaktiv chatt. Respondent E 
tar gärna hjälp av andra vid behov om det är något som är oklart eller ligger utanför 
E:s kunskapsområde. Det finns idag mycket information tillgänglig över Internet och 
bibliotekarierna måste vara de som tar ett steg tillbaka och med kritiska ögon sorterar 
all denna information. 
 
En effekt av att datorer används allt mer idag inom referensservicen är att E blivit 
beroende av it-support när något med datorn krånglar. It-support har som uppgift att 
ta hand om tekniska problem med datorer och dylikt. E brukar se på användaren att de 
är nöjd med den erbjudna servicen genom att de är glada eller att de rent ut säger att 
de är nöjda. Över Internet går det varken att se eller höra en sådan bekräftelse utan det 
behövs en skriftlig konfirmation. Annars så är känslan den samma att E själv känner 
att användaren blivit tillgodosedd.  
 
E funderar på om biblioteket i framtiden kanske kommer att krympa i yta då allt mer 
information hela tiden blir tillgänglig på Internet och det söks allt flitigare över 
Internet. Biblioteket kan även komma att krympa av den anledningen att allt fler 
möten idag sker via Internet. Det tycker E skulle vara en negativ utveckling och E 
hoppas att det inte kommer att gå så långt. 
 

5.3.6 Sammanfattning av 5.3 
Respondenterna hade alla en positiv inställning till den förändring som Internet 
inneburit för referensservicen. Utvecklingen beskrevs som fantastisk och 
revolutionerande då allt mer digitaliserats och blivit lättillgängligt över Internet. 
Internet ansågs ha fört med sig att fler användare idag sökte information. En 
respondent ansåg att bibliotekariens unika sökkompetens fått sig en törn. En 
respondent hoppades att användarna inte lurade sig själva utan att de förstod att det 



 45 

spelar roll vem och var man söker. Några respondenter ansåg att referensservicen 
därmed blivit mer pedagogisk då det är bibliotekariens uppgift att lära användarna 
just detta. 
 
Flera respondenter ifrågasatte vilka resurser som verkligen skulle läggas på e-post- 
och chattservicen då ansikte mot ansikte interaktionen nyttjades åtskilligt mer än just 
dessa två. Många bibliotekarier kände frustration över att jobba med 
kontaktmetoderna över Internet då frågorna ofta var få till antalet. Respondenter 
redovisade olika nackdelar som Internetutvecklingen hade fört med sig. Ett antal 
moment i referensservicen ansågs idag stressande såsom att databaserna ändrades från 
en inloggning till en annan eller att användarna krävde snabba svar över digital 
referens. En nackdel ansågs också vara att det idag ansågs jobbigt att läsa längre 
stycken via en datorskärm. 
 
Statusen var något som flera bibliotekarier ansåg ha förändrats beroende av Internet. 
Någon trodde att statusen sjunkit då Internet gjort bibliotekarien mer umbärlig än 
innan. En annan respondent ansåg däremot att statusen hade ökat då Internet 
förknippades med datorer som förknippades med män. Eller att Internet är inne idag 
och att bibliotekarierna då jobbar mycket med Internet ger dem en sväng uppåt.  
 
För att handskas med Internet vid referensservicen så hade alla bibliotekarier i olika 
grad fått utbildning i hur Internet och dess databaser fungerar. Även utbildning kring 
datorprogram och chatt hade erbjudits. Tekniska supportenheter fanns till förfogande 
på några bibliotek för bibliotekarien som behövde hjälp med till exempel en 
krånglande dator. Servicen till användaren hade också utökats med ”boka en 
bibliotekarie” som ett steg i att möta de allt mer avancerade sökningarna över 
Internet. Ett bibliotek hade visitkort att tillgå och ett annat en internchatt för att på 
bästa sätt hjälpa varandra att hjälpa användarna. Bibliotekarierna hade problem att 
avgöra huruvida de hjälpt en användare tillräckligt över digitalreferens eller inte. 
Visuella och hörbara ledtrådar uteblev och det annars så tydliga tacket kom inte ens. 
Respondenterna höll sig alla ajour så gott de kunde genom Internetbloggar, e-
postlistor och de genom Internet utökade sociala kontakterna. Flera respondenter 
ansåg att biblioteken idag kunde kräva att deras bibliotekarier höll sig uppdaterade 
om generella ting. Samtidigt som det ansågs omöjligt att en bibliotekarie skulle kunna 
ha koll på allt som finns tillgängligt. Framtidens bibliotek beskrevs av flera 
respondenter som en arbets- och mötesplats där studenter träffas för att studera och 
för den sociala interaktionens skull. 
 
Allt detta har fört med sig att respondenterna idag ansågs referensservicen vara ett 
väldigt skiftande, intressant och spännande arbete. 
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6 Analys, diskussion och slutsatser 
 
Jag vill börja detta sjätte avsnitt med att direkt återknyta till den sammanfattande 
modell som presenterades tidigare i arbetet under rubriken ”Sammanfattning av 
teorikapitlet”. Jag vill innan analysen och diskussionen tar fart redovisa hur modellen 
kopplats till arbetets frågeställningar och vad ni kan förvänta er i detta kapitel. Jag 
kommer kontinuerligt under rubrikerna 6.1, 6.2 och 6.3 att återkomma och referera 
till denna modell. Modellen ser ut på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla frågeställningarna kommer att analyseras och diskuteras utifrån den 
avsnittsindelningen som går att finna i resultatkapitlet Vilka teorier som använts till 
varje enskild frågeställning förklaras här nedan. 
 
Frågställningen ”Hur har Internet förändrat referensservicen vid högskole- och 
universitetsbibliotek?” kommer utifrån indelningen i resultatdelen att behandlas 
under rubriken ”Referensservicens förändring på grund av Internet”. Under analysen 
och diskussionen kommer här den förändring som Internet inneburit på 
referensservicen att analyseras och diskuteras. Det är här som de viktiga begreppen 
kring digital referens och elektronisk resurs kommer att behandlas samt hur den 
förändring som Internet inneburit ser ut. 
 
Nästa frågeställning, ”Hur ser bibliotekarierna på den eventuellt förändrade 
kvalitén då Internet används?” kommer i sin tur att behandlas under rubriken 
”Bibliotekariernas syn på förändringen angående kvalitet”. Här kommer 
bibliotekariernas svar att analyseras och diskuteras utifrån teorierna kring orden 
tjänst, kvalitet och media richness. Med hjälp av dessa teorier kommer 

Figur 2: En sammanfattande modell över uppsatsens teoretiska referensram.  
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bibliotekariernas tankar att analyseras för att förstå Internets eventuella förändring på 
referensservicens kvalitet. 
 
Likaså den sista frågeställningen, ”Vilken inställning har bibliotekarier till 
Internetutvecklingen och hur handskas de med denna utveckling?” kommer att 
behandlas under sin rubrik från resultatavsnittet: ”Bibliotekariernas inställning till, 
samt hur de handskas med, Internets förändring av tjänsten”. Tagit från den teoretiska 
ramen är här den förändring som Internet inneburit med fokus på hur bibliotekarien 
ser på den och hur den påverkat deras handlingsmönster. 
 
Under dessa avsnitt där de olika frågeställningarna behandlas kommer uppsatsens 
syfte ständigt att ligga i åtanke. Syftet är som tidigare presenterat: Syftet med min 
magisteruppsats är att undersöka hur referensservicen vid högskole- och 
universitetsbibliotek ser ut och hur den utvecklats angående servicen till användaren 
i och med Internet. Jag vill utifrån bibliotekariens synsätt granska kvaliteten på 
referensservicen då Internet används. Vidare vill jag undersöka bibliotekariens 
inställning till och hur de handskas med denna utveckling. 
 
Den avslutande diskussionen och slutsatserna har klippts ut från 
frågeställningsrubrikerna och lagts under en egen rubrik för att tydliggöra arbetets 
bidrag och göra det mer lättöverskådligt. 
 

6.1 Referensservicens förändring på grund av Internet 
Detta avsnitt har som mål att analysera och diskutera resultatet som berör 
frågeställningen: ”Hur har Internet förändrat referensservicen vid högskole- och 
universitetsbibliotek?”. 
 
För att göra avsnittet med lättöverskådligt så har fyra underrubriker förts in. De fyra 
rubrikerna representerar de olika grupperingarna som kom fram i resultatet. 
Rubrikerna presenteras som följer: ”Syftet med referensarbete” följt av ”Användarens 
förändring” följt av ”Digital referens” och till sist ”Elektroniska resurser”. 
 

6.1.1 Syftet med referensarbete 
Under intervjuerna diskuterades referensservicens förändring på grund av Internet 
och alla bibliotekarier redovisade sin syn på vad som skett. Syftet med referensarbetet 
som presenterades i teoriavsnittet var att besvara frågor98 och att maximera 
bibliotekets resurser99 för att på bästa sätt hjälpa användaren. Alla bibliotekarierna 
uttryckte med olika ordalag liknande tankar men flera av dem påpekade att 
referensarbetet idag intagit ett mer pedagogiskt syfte. Grunden är alltså fortfarande 
densamma när det kommer till syftet med referensarbetet men det går idag mer än 
innan ut på att handleda och visa användaren var den eftersökta informationen går att 
finna. En bibliotekarie formulerade det som att arbetet idag hade förändrats från att 
bibliotekarien hjälpte användaren ”hur” hon skulle söka till idag då bibliotekarien mer 
visar på ”var” användaren kan söka. Internet har uppenbarligen och föga 
överraskande ökat utbudet av möjliga informationskällor vilket i sin tur fört med sig 

                                                 
98 Se not 34. 
99 Se not 35. 
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denna utveckling. Detta tycker jag har fört med sig att bibliotekarier som idag jobbar 
inom referensservicen borde ha en större insikt inom pedagogiken. Detta för att klara 
av dagens arbete med att på bästa sätt hjälpa användaren. Bästa sättet verkar idag vara 
att visa på var användaren ska söka. Men för att detta ska fungera så måste först 
bibliotekarien på ett för användaren så förståligt sätt som möjligt visa på hur man 
söker.  
 

6.1.2 Användarens förändring 
En av bibliotekarierna berörde den förändrade mentaliteten hos användaren. 
Användaren som går att skåda längst till höger i modellen (se figur 2). Användarens 
ansågs ha påverkats av Internet på det sätt att innan kunde användaren acceptera ett 
uteblivet svar men idag anser de att bibliotekarien ska finna allt på Internet. Detta har 
indirekt påverkat referensarbetet på det sättet att bibliotekarien idag kan känna mer 
press att prestera. Som en bibliotekarie uttryckte det att hur litet bibliotek du än har så 
har du idag genom Internet tillgång till ett jättebibliotek/arkiv. Samtidigt uttryckte en 
bibliotekarie det som att det ökade informationsutbudet över Internet har gjort att 
biblioteken mist sitt informationsmonopol som de till viss del hade innan så mycket 
information blev fri över Internet. Detta kan kopplas samman med att flera av 
bibliotekarierna idag uttryckte det som att Internet fört med sig att allt fler kan söka 
själva. Vilket är något användaren också gör. Jag tror att det antagligen är så att 
många användare redan har sökt själva innan de kommer till bibliotekarien och ber 
om professionell hjälp. Om då även bibliotekarien skulle undgå att finna svaret är 
detta för användaren obegripligt och ett stort bakslag.  
 

6.1.3 Digital referens 
Något som teoretikerna såväl som bibliotekarierna var överens om var att 
kontaktmetoderna förändrats på grund av Internet. Detta är något som inte kan 
förnekas utan det har förekommit länge och framförallt e-post är idag en 
kontaktmetod som använts en längre tid. Därför var detta resultat inte heller någon 
överraskning. Det har alltså skett en stor förändring sedan de tre äldre 
kontaktmetoderna ansikte mot ansikte, telefon och brev var dominerande100. Idag 
kallas kontaktmöjligheterna genom Internet för digital referens. Hit räknas e-post, 
web forms, chatt och instant messaging, videoconferencing samt call center based 
software. På de bibliotek som intervjuerna till detta arbete utfördes så tillhandahöll 
alla e-post och alla utom ett erbjöd chatt. Call center based software som kan 
likställas med telefon var också tillgängligt på alla bibliotek. En bibliotekarie nämnde 
att hon också funderade på att starta möjligheten att bli kontaktad genom 
webbkamera. I modellen (se figur 2) kan man finna den digitala referensen i mitten av 
Internetsfären. Bibliotekarien och användaren kan få kontakt med varandra genom 
den digitala referensen och linjen; ”Indirekt kontakt”. Denna kontakt kan ske utan att 
de båda parterna behöva vara i varandras närhet. 
 
Anledningen till de nya kontaktmetoderna är en princip av tillgång och efterfrågan 
som råder i dagens samhälle. Finns det en tillgång som kanske uppkommer utanför 
biblioteken att allt fler e-post skickas och fler chattar så förväntar sig användaren att 
även biblioteken ska erbjuda detta. Samtidigt känner biblioteken att det är något de 

                                                 
100 Se not 42, 44 och 46. 
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bör erbjuda på grund av efterfrågan de märker från användarna. Men är det värt att 
lägga ned personalresurser på kontaktmetoder över Internet om majoriteten ändå 
föredrar kontakten ansikte mot ansikte? Alla bibliotekarier uttryckte det så att på 
deras bibliotek så dominerade ansikte mot ansikte kontakten och enbart ett fåtal 
interaktioner skedde genom den digitala referensen. Som en demokratisk institution 
ska man följa majoriteten men i det demokratiska begreppet ligger också att 
minoriteten inte ska försummas. Det är detta som sker idag då biblioteken trots allt 
satsar på den till synes lågt använda digitala referensen. Dessa kontaktmetoder över 
Internet har den egenheten att de har skurit av den direkta fysiska kontakten mellan 
bibliotekarien och användaren. Denna alienation mellan bibliotekarien och 
användaren är en väsentlig skillnad mellan digital referens och ansikte mot ansikte.  
 
Utöver dessa kontaktmetoder så nämnde många bibliotekarier funktionen ”boka en 
bibliotekarie”. Denna tjänst kan inte direkt kopplas ihop med Internet men det kan 
inte förnekas att det är först på senare år som denna tjänst blivit allt mer vanlig på 
biblioteken. Vilket antagligen kan kopplas samman med ”var” och ”hur” frågan och 
Internets ökade informationsutbud. 
 

6.1.4 Elektroniska resurser 
De viktiga frågorna ”var” och ”hur” användaren och bibliotekarien söker information 
kan kopplas samman med ett antal frågor som bibliotekarien kan ställa sig vid 
interaktionen med användaren101. ”Var” och ”hur” diskussionen kan även kopplas till 
den rangordningslista över var bibliotekarien främst vänder sig för att finna den 
eftersökta informationen102.  
 
Frågorna som bibliotekarien kan ställa sig vid interaktionen med användaren är 
följande fem: ”Vad önskas?”, ”Vad är känt om det som önskas?”, ”Vilka resurser 
finns tillgängliga?”, ”Hur är dessa resurser konstruerade?” samt ”Vad är känt om 
strukturen av dessa resurser?”. Dessa frågor är högst aktuella idag då det erbjuds så 
mycket mer information och möjliga vägar fram till den information användaren 
eftersöker. Frågorna har också handledande och pedagogisk form då det handlar om 
att reda ut och lotsa användaren mot den information de eftersöker. Några 
bibliotekarier sa att de först och främst valde elektroniska källor eftersom där fanns 
mest ny information som användaren vanligtvis efterfrågade. Det var också en 
medveten satsning på många bibliotek att lägga pengar på elektroniskt material såsom 
databaser istället för tryckt material. En bibliotekarie överlät beslutet till användaren 
att vid möjlighet bestämma om hon vill nyttja en tryckt eller elektronisk källa. Vilken 
resurs bibliotekarien använder sig av beror mycket på ämne. Vissa ämnen är idag mer 
elektroniska än andra och detta beror på var forskningen läggs fram och vad forskare, 
lärare och studenter efterfrågar. Jag anser att ovan nämnda frågor är om inte viktigare 
så lika viktiga idag när Internet används i sådan omfattning. Med hjälp av dessa 
frågor kan bibliotekarien på bästa sätt hjälpa användaren att reda ut vad hon 
eftersöker, hur de ska finna det och var de ska söka. Vid dessa interaktioner är det 
även viktigt för bibliotekarien att inse sina begränsningar när det gäller den ofantliga 
mängd information som finns på Internet och vid behov ta hjälp av kollegor, som är 
bättre insatta i det efterfrågade ämnet. 

                                                 
101 Se not 51. 
102 Se not 52. 
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Den i teorin presenterade rangordningslistan över vilka källor bibliotekarierna främst 
använde sig av vid informationssökningen stämmer helt överens med vad mina 
respondenter berättade. Listan toppades av databaser och först efter detta kom det 
tryckta materialet. När det gäller databasernas utveckling på biblioteken så redovisade 
alla bibliotekarierna den redan tidigare i uppsatsen fastslagna utvecklingen som 
innebar att databaserna gått från cd-romdatabaser till betaldatabaser till dagens 
onlinedatabaser. Det går klart att se att det för användaren för varje steg blivit mer 
öppet och lättare att enskilt söka i dessa databaser. Det går idag snabbare att finna 
information då Internet är ett snabbare medium att använda sig av än tryckta resurser. 
Databaserna blir på detta sätt den naturliga första källan då snabbhet idag är ett viktigt 
begrepp när det gäller service. Att så mycket information idag går att finna över 
Internet genom bland annat de databaser biblioteken tillhandahåller har minskat 
nödvändigheten av att fjärrlåna. Material som bibliotekarierna tidigare var tvungna att 
fjärrlåna kan de idag enkelt skriva ut och ge direkt till användaren. En punkt som inte 
finns med på rangordningslistan men som alla bibliotekarier nämnde som resurs var 
de på Internet fria sökmotorerna. I detta fall handlade det främst om Google. Denna 
för användaren ”fria” sökmotor var något alla bibliotekarier använde vid behov. Att 
bibliotekarien idag använde en sådan ”fri” och på förhand icke kvalitetsgranskad 
informationsresurs har idag fört med sig att källkritik blivit allt viktigare under 
referensarbetet. Frågan är om bibliotekarien någonsin i sitt referensarbete använt sig 
av ett sådant fritt medium som Google där icke kvalitetsgranskad information finns så 
lättillgängligt. Jag tror aldrig det har hänt förr. Internet och Google används idag 
inom referensarbetet då där går att finna information som inte finns på något annat 
ställe. Det kan hända att det finns mycket inkorrekt information att finna genom 
Google men där finns också korrekt information av hög kvalitet tillgänglig. Det 
viktigaste vid bedömningen av en källa ansågs vara att kunna se vilken den ansvariga 
utgivaren är.  
 
I modellen (se figur 2) går det att finna de elektroniska resurser längst ned inom 
Internetsfären. Det är hit som till exempel Google räknas eller den följande 
diskussionen om var bibliotekets pengar idag går. En linje vardera från bibliotekarien 
och användaren går från de två cirklarna fram till de elektroniska resurserna. Linjerna 
har det gemensamma namnet: ”De elektroniska resurserna kan nyttjas av användaren 
såväl självständigt som i co-browsing”. På detta sätt går det att idag förstå att 
användaren kan komma åt de elektroniska resurserna utan att behöva vara i 
biblioteket fysiskt. Utan de kan idag i stor utsträckning söka själva. Viktigt är då att 
de fått undervisning, eller har kommit underfund med det själva, ”var” och ”hur” de 
bäst söker. 
 
Flera bibliotekarier uttryckte tankar kring pengar och dagens elektroniska resurser. 
Alla de pengar som idag skjuts till för att införskaffa databaser går ut över de tryckta 
resurserna då pengarna helt enkelt inte räcker till. Detta är en prioritering många 
bibliotek medvetet utför. Denna ”omprioritering” har fört med sig ett antal 
konsekvenser. När en databas väl införskaffats behöver biblioteket inte oroa sig att 
den ska bli inaktuell då databasens tillhandahållare uppdaterar den. De elektroniska 
informationskällorna kan dessutom nås dygnet runt. Till skillnad från förr då 
användaren var tvungen att komma in på biblioteket för att få tillgång till de 
informationskällor som tillhandahölls. Om man tänker på den tid och arbete som 
bibliotekarien lägger ned på dagens referensservice så kan det vara intressant att 
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begrunda att det inte längre är så att Internetuppkopplingen är dyrare än 
bibliotekariens arbetstid. Idag är det tvärtom. När mer pengar idag investeras i 
Internet och dess databaser samt kontaktmetoderna däröver, får biblioteken ställa sig 
frågan om detta just nu är det optimala för att hjälpa användarna. Biblioteken har 
tydligen dragit den slutsatsen att så är fallet och då måste de vara beredda att följa upp 
det de skapat och satsa vidare. Jag tror att biblioteken gör rätt i att använda Internet 
fullt ut då det är dagens snabbaste hybridmedium. Antagligen kommer det att vara så 
i framtiden också.  
 
Slutsatserna jag dragit utav detta presenteras under rubriken 6.4 Avslutande 
diskussion och slutsatser. 
 

6.2 Bibliotekariernas syn på förändringen angående kvalitet 
Frågeställningen som detta avsnitt har som mål att analysera och diskutera är: ”Hur 
ser bibliotekarierna på den eventuellt förändrade kvalitén då Internet används?”. 
 
Uppdelningen i detta avsnitt består även den av underrubriker. De är två till antalet 
och kommer i följande ordning; Först ”Kvalitetsdimensioner på en tjänst” och sist 
”Media richness”. 
 
Som presenterades i resultatet så uttryckte alla bibliotekarie det att Internet gav dem 
chansen att erbjuda bättre service till deras användare. Bättre service dels genom det 
ökade utbudet av information och dels genom det utökade antalet sätt som 
användaren idag kan kontakta biblioteket på. Innebär denna bättre service automatisk 
högre kvalitet för användaren? När det kommer till bibliotek och kvalitetsaspekten så 
är det inte så enkelt. Kvalitet ihopkopplat med en tjänst, som referensservicen 
representerar, är svårare att mäta än när det handlar om en fysisk vara. Detta eftersom 
en tjänst är mindre konkret än en vara. Det finns två frågor som kan ställas för att 
definiera kvalitet: ”Kvalitet för vem eller vilka?” och ”Kvalitet i vad?”103. I 
bibliotekens fall måste svaret på ”vem eller vilka” bli användaren men ”i vad” kanske 
inte är helt självklart. Det har tidigare sagts att kvalitetsbegreppet inom 
bibliotekssfären kan mätas på två sätt104. För det första att man tittar på antalet rätt 
besvarade frågor. För det andra att man tittar på servicenivån och nyttjandet av 
tjänsten. Då detta arbete inte tagit del av någon statistik eller gjort en egen 
undersökning av antalet rätt besvarade referensfrågor så är det till största del 
kvaliteten på servicenivån och nyttjandet som här kommer att diskuteras och 
presenteras som ”kvalitet i vad”. Som högst kan jag redovisa att två bibliotekarier sa 
att de idag kände att de kunde tillfredsställa fler användare än förr då Internet gav 
dem chansen att ge fler positiva svar och/eller tips på vidare sökningar än innan. 
”Kvalitet i vad” kan i denna uppsats knytas till Janssons begrepp ”servicenivå”105 och 
Renborgs begrepp ”kvaliteten”106. 
 
Kvalitet går att finna på ett ställe i modellen (se figur 2). ”Kvalitet?” står längst till 
vänster i modellen bredvid bibliotekarien. Att kvalitet står här visar på att det är 
bibliotekariens syn jag strävar efter att analysera. Analysen kommer att ske med hjälp 
                                                 
103 Se not 60. 
104 Se not 63-74. 
105 Se not 64, 67, 69-70 och 73-74. 
106 Se not 63, 68 och 71-72. 
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av de definitioner och den teori som presenterades i teorikapitlet. Hur Internet 
påverkat kvaliteten på referensservicen och bibliotekariens arbetssituation är här det 
intressanta. 
 

6.2.1 Kvalitetsdimensioner på en tjänst 
Genom åtta ord, eller punkter, presenterar Bergman och Klefsjö ett sätt som går att 
använda sig av för att utvärdera kvaliteten på en tjänst. De åtta punkterna var: 
pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, 
artighet, inlevelseförmåga och omgivning.107 Vad som är värt att tänka på är att 
kvalitet bör mätas utifrån användarens syn på tjänsten. Genom mina intervjuer har jag 
försökt få fram bibliotekariernas syn på hur de ser på kvaliteten av referensservicen 
idag när Internet används allt mer. Dessa åtta punkter, och som jag själv även vill 
kalla kriterier, kommer här att användas för att se på hur kvaliteten förändrats sedan 
Internet infördes inom referensservicen. 
 
För att börja med två av de åtta punkterna som på ett eller annat sätt kommit upp 
under intervjuerna så nämndes pålitlighet och trovärdighet oftast samtidigt. 
Pålitligheten som innebar om tjänsten kontinuerligt hjälpte användaren korrekt och 
trovärdigheten som innebar att användaren kände tilltro till biblioteket. 
Bibliotekarierna hade här väldigt skiftande tankar. En bibliotekarie trodde att 
pålitligheten och trovärdigheten inte ökat på grund av att Internet i sig är osäkert. En 
annan bibliotekarie sa att den var densamma då biblioteket agerade som ett filter och 
erbjöd högkvalitativ service. Två andra bibliotekarier höll med om detta och ansåg att 
biblioteket fortfarande hade samma trovärdighet och pålitlighet. Om problem uppstod 
så fanns alltid möjligheten för en bibliotekarie att fråga en kollega efter hjälp. 
Biblioteket ansågs av en annan bibliotekarie att idag representera ett neutralt rum i ett 
annars manipulerat och reklamfyllt samhälle. En bibliotekarie trodde däremot att 
pålitligheten och trovärdigheten blivit sämre då den visuella kontakten mellan 
användaren och bibliotekarien försvunnit och då eventuella missförstånd kan leda till 
att referensfrågan missuppfattas och fel svar delas ut.  
 
Vad kan denna skiftande syn bero på? Majoriteten av bibliotekarierna tyckte att dessa 
två begrepp var oförändrade. Men en bibliotekarie tyckte trots allt att Internet 
försämrat de båda begreppen. Det känns skönt att de flesta av bibliotekarierna trodde 
att pålitligheten respektive trovärdigheten åtminstone var oförändrad genom Internet. 
Detta då det handlar om två viktiga begrepp för ett demokratiskt bibliotek. Vad vore 
biblioteket om de erbjöd en service som innebar nedvärderad pålitlighet och 
trovärdighet? Det finns nog en fara i det som en bibliotekarie befarade att det visuella 
kan behövas för att se, höra och förstå användaren så att inget blir fel. Biblioteken 
måste klara av att ingjuta pålitlighet och trovärdighet även om servicen sker över 
Internet.  Användaren måste kunna lita på biblioteket trots att de inte ser 
bibliotekarien och att följfrågor per automatik ställs så att risken för missförstånd 
minimeras. 
 
Alla respondenterna ansåg att tillgängligheten hade ökat i och med Internet. 
Tillgänglighet innebär hur lätt det är att komma i kontakt med biblioteket med tanke 
på öppettider, telefontider och andra kontaktmöjligheter. En bibliotekarie tyckte att 
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Internet ökat tillgängligheten och ökat mångfaldigandet av servicen eftersom det idag 
går att nå biblioteket på fler sätt än innan. Till och med så många sätt att alla idag inte 
används. Internet har även förenklat distansservicen där mycket av kontakten idag 
sker genom Internet. Tillgängligheten när det kommer till telefonen som 
kontaktmetod är ett kontroversiellt ämne. Telefonen finns oftast i samband med 
informationsdisken. I informationsdisken är det oftast en enskild bibliotekarie som 
har hand om alla referensfrågor oberoende kontaktsätt och i de fall de kolliderar så 
prioriteras ansikte mot ansikte interaktionen. Den digitala referensen och de genom 
Internet åtkomliga elektroniska resurserna måste ha ökat bibliotekens tillgänglighet 
radikalt. Användaren behöver inte längre infinna sig på biblioteket utan kan nå 
biblioteket och dess erbjudna informationskällor var hon än befinner. Enda kravet är 
att där finns en dator med Internetanslutning.  
 
Tjänstvilligheten såg de flesta bibliotekarier positivt på i och med Internets influenser 
på referensservicen. Alla kontaktmöjligheterna som idag erbjöds ansågs komplettera 
varandra vilket förde med sig ett synligare bibliotek där det är upp till användaren att 
välja hur hon vill att kontakten ska ske. Tjänstvillighet som innebär bibliotekariens 
vilja att assistera användaren. Internet har gjort det enklare för bibliotek att samarbeta 
över gränser som tidigare inte överträddes. Som exempel på detta gavs de samarbeten 
som idag existerar mellan vissa högskole- universitetsbibliotek och folkbibliotek.  
 
Mer än en bibliotekarie ansåg dock att tjänstvilligheten idag på biblioteken var för 
stor för sitt eget bästa. Detta kan kopplas samman med tillgängligheten att det idag 
erbjuds kontaktmöjligheter som knappt används. En respondent funderade över att 
biblioteken kanske bör stanna upp och tänka på vad de erbjuder och om det är värt 
det. Det är en intressant tanke att det idag erbjuds mer än vad som efterfrågas. Är det 
lönsamt att lägga ned resurser på något som knappt används? I det långa loppet är det 
inte det. Nu drivs inte biblioteket av en ökad vinststrategi men en ökad 
användarstatistik skulle säkert se bra ut. Särskilt för dem som förser biblioteken med 
pengar. Om biblioteken skulle kunna påvisa att ökade anslag till just digital referens 
var det som i framtiden skulle erbjuda bäst service och nyttjas mest, kanske mer 
pengar skulle skjutas till. Informationen om de olika digitala referensernas existens 
skulle kanske kunna bli mer omfattande så att fler användare lockas till att använda 
dessa tjänster. Jag tror att det hela kan ses som en cirkel där mer pengar och 
information om digital referens skulle öka antalet användare. Att det sedan idag är 
lågt nyttjande för med sig att det inte existerar något pengaintresse eller 
arbetsintressen för bibliotekarien som känner att hon slösar bort sin tid.  
 
Ett exempel på tjänstvillighet som kom upp under en intervju var ett biblioteks 
chattservice som var aktivt när någon bibliotekarie satt på sitt rum och ansåg sig ha 
tid att öppna chattprogrammet. Detta att chatten på vissa ställen är öppen på 
oregelbundna tider verkar destruktivt då det endast är ren tur om användaren klickar 
sig in på chatten när den mot förmodan skulle vara aktiverad. Klarare tider borde 
definitivt vara att föredra. I de fall som e-posten kom till informationsdisken och inte 
till en speciell bibliotekarie kunde problem uppstå om det blev ett längre e-
postväxlande om det var olika bibliotekarier vid informationsdisken när e-posten kom 
in. Detta kan enkelt lösas med att e-postkontakten på något sätt flyttas med av 
bibliotekarien som först tog emot referensfrågan. Om detta inte sker så kan 
kommunikationsproblem lätt uppstå. Svarstiden när det gäller e-post kan diskuteras.  
Jag tror att det optimala skulle vara en tydlig policy på biblioteken hur länge 
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användare ska kunna förvänta sig att ett svar högst ska ta för att de ska använda sig av 
e-posttjänsten. Desto snabbare - desto bättre. Vid referensservicen över Internet så 
måste bibliotekarien skriva en hel del. Vilket några bibliotekarier påpekade som 
negativt. Även om allt skrivande kan ses som en nackdel så tror jag att 
bibliotekarierna måste ”bita i det sura äpplet” och skriva så mycket som behövs för att 
användaren ska få det svar hon efterfrågar. 
 
Artighet innebär i detta fall hur bibliotekarien uppför sig vid referensinteraktionen. En 
respondent tyckte inte att artigheten påverkats av Internet. En annan respondent sa att 
bibliotekarien hela tiden var tvungen att vara hjälpsam, snäll och ett sorts bollplank 
var interaktionen än skedde. Däremot fanns det de bibliotekarier som hade en annan 
bild av artigheten ihopkopplat med Internet. Farten på e-post och chatt 
kommunikationen gör att bibliotekarien inte alltid hinner koncentrera sig på vad hon 
skriver och hur hon uttrycker sig vilket kan leda till att kommunikationen kan verka 
hård. En bibliotekarie hade åsikten att det inte går att vara artig och selig längre då 
den snabbkultur som Internet innebär för med sig att bibliotekarien måste vara mer 
”pang på”. Jag kan tänka mig att fart och artighet inte hänger ihop. De båda orden 
motsäger sig varandra lite när det kommer till att vara artig så handlar det ofta om att 
undvara sig gott om tid. Tid som folk i allmänhet har mindre av idag. En ny form av 
snabbartighet från bibliotekarien skulle kanske kunna vara att föredra där 
trevlighetsfraser och/eller ”smileys” används. Dock i sådan måtta att bibliotekarien 
behåller sin trovärdighet och inte tenderar att bli för vardaglig då biblioteken ändå ska 
representera kvalitet. 
 
Nästa punkt är inlevelseförmågan. Här åsyftas att bibliotekarien ska kunna sätta sig in 
i användarens situation. Alla bibliotekarier som berörde denna punkt ansåg att 
inlevelseförmågan blivit påverkad negativt av Internet. Anledningen till detta kan 
kopplas ihop med den media richness diskussion som kommer efter nästa rubrik. Det 
handlar i stort om att det över Internet är svårt att läsa av användaren. Bibliotekarien 
vet inte var hon ska lägga nivån på samtalet eller den funna informationen. 
Avsaknaden av visuella och hörbara ledtrådar över kontaktmetoderna e-post och chatt 
gör detta mycket svårt. 
 
Omgivningen spelar också in när det handlar om kvalitet. Omgivningen syftar här på 
den fysiska miljön som tjänsten utförs i såsom vilken utrustning som används samt 
lokalernas utseende. Att så mycket information idag finns tillgänglig på Internet har 
gjort att datorn idag tillhör vardagen för referensbibliotekarien. Datorn är helt enkelt 
en nödvändighet för att kunna använda sig av Internet. Bibliotekens datorer klarar för 
det mesta av den service de är avsedda att sköta. Ibland kan det tyvärr vara så att 
användarens dator inte håller måttet för att klara av den Internetanslutning som krävs. 
Det går att notera en förändring i omgivningen när det handlar om att användaren 
idag kan komma åt Internet och nyttja sitt biblioteks referensservice i stort sett var 
hon än befinner sig. Detta kan vara till användarens fördel då det är hon som avgör 
varifrån hon vill sköta kontakten. Detta har också fört med sig att omgivningen idag 
kan vara vida skiftande beroende på var användaren befinner sig. E-posten och 
chattens anonymitet gör dessutom att användare kanske vågar ställa frågor hon annars 
skulle ha dragit sig för att göra om hon befunnit sig ansikte mot ansikte med 
bibliotekarien inne på själva biblioteket. Även om användaren finner omgivningen på 
biblioteket ljudlig så kan hon nu söka information och/eller kontakta biblioteket 
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hemifrån. Mycket kring omgivningen har på grund av Internet idag flyttats från 
bibliotekets ”ansvarsområde” till användarens. 
 
Användarens egen datorutrustning är också den viktig för att de digitala referenserna 
ska kunna användas hemifrån eller var användaren nu befinner sig. Om den 
anonymitet som digital referens erbjuder ger fler användare chansen att ställa frågor 
de annars inte skulle ha gjort så tycker jag att det är en positiv effekt. Om något kring 
tekniken inte skulle fungera så har användaren alltid möjligheten att komma in till 
biblioteket även om detta skulle minska och motverka användandet av Internet och 
digital referens. 
 
Den sista och åttonde punkten som behandlar kommunikationsförmågan har jag valt 
att helt överlåta till den följande media richness diskussionen. Anledningen till detta 
är att denna teori i olika steg analyserar just kommunikationsförmågan hos ett 
medium.  
 
Utifrån dessa sju punkter, eller som jag också kallar dom: kriterier, kring en tjänsts 
kvalitetsdimensioner kan det sammanfattningsvis sägas att Internet inneburit att 
kvaliteten på referensservicen i stort sett är densamma.  Alla punkterna hade sina 
respektive fördelar och nackdelar genom Internet. Jag tycker att punkterna kring 
tillgängligheten, tjänstvilligheten och omgivningen har ökat i och med Internet. 
Pålitligheten, trovärdigheten och artigheten anser jag vara med ytterst liten skillnad 
vara samma som förr. Inlevelseförmågan på sin sida anser jag dock blivit sämre i och 
med Internet och det kommer att i nästa avsnitt än tydligare påvisas. 
  
Sen går det att diskutera om någon punkt är viktigare än någon annan. Jag skulle nog 
säga att pålitligheten och trovärdigheten båda två är de viktigaste kriterierna som kan 
sägas ligga till grund för de andra. De andra är också viktiga men om pålitligheten 
och trovärdigheten fungerar så tror jag det inte spelar någon roll hur de andra är. Att 
de då anses oförändrade slår ytterligare fast att kvaliteten överlag som jag slog fast 
innan kan anses i stort sett oförändrad. Om vi tittar på resultatet kring de åtta 
punkterna kopplat till de två begreppen ”servicenivå” och ”kvaliteten” så går det att 
se några tendenser. Om vi tittar på antalet rätt besvarade frågor så kan jag endast på 
lös grund utifrån två bibliotekariers utsagor säga att det faktiskt blivit bättre. 
Angående tankarna kring prestationsnivå, tillmötesgåendet och hur villig 
bibliotekarien är att söka hjälp utanför biblioteket så kommer det fram olika 
tendenser. Prestationsnivån anses helt klart ha ökat. Tillmötesgåendet som med det 
åtta punkterna kan räknas in i såväl tjänstvilligheten, artigheten som 
inlevelseförmågan får anses oförändrad då alla dessa tre punkter fick olika utslag hos 
bibliotekarierna. Tjänstvilligheten som ansågs högre nu än innan måste kunna 
kopplas till hur villiga bibliotekarierna var att söka hjälp utifrån. 
 

6.2.2 Media richness 
Med hjälp utav bibliotekariernas utsagor tänkte jag här placera in de i Sverige mest 
använda digitala referenserna på media richness skalan. Dessa är chatt, e-post och 
telefon. De fyra punkterna som är avgörande för var ett medium hamnar på media 
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richness skalan är: feedback, mångfaldiga signaler, språkvariationer och personligt 
fokus108. 
 
Media richness går i modellen (se figur 2) att finna inom parentes direkt efter den 
digitala referensen. Det går genom detta åskådliggörande i modellen att se hur närma 
den digitala referensen och media richness teorin står varandra. 
 
Den första av de fyra punkterna är feedback. Med denna punkt avses huruvida det är 
möjligt att direkt ställa följdfrågor för att korrigera eventuella missförstånd. Ansikte 
mot ansikte kommunikationen beskrevs av alla bibliotekarier som den idag bästa 
kontaktmetoden som fanns att tillgå. Bibliotekarierna uttryckte det som att det var 
enklare att ställa frågor efter hand och reda ut vad användaren egentligen eftersökte 
om de hade personen ansikte mot ansikte. Att inte kunna ställa direkta följfrågor via 
e-post ledde ibland till att bibliotekarien kunde missförstå en referensfråga. När 
användaren sedan fick tillbaka svaret så kunde det vara helt fel information. En 
bibliotekarie uttryckte det så att vid ansikte mot ansikte interaktionen var det 
bibliotekarien som höll i taktpinnen när frågor och svar bollades fram och tillbaka. 
Vid den digitala referensen däremot kände bibliotekarien att det var användaren som 
bestämde tempot.  
 
En fördel med ansikte mot ansikte ansågs vara att bibliotekarien direkt kunde visa på 
var och hur hon sökte. Genom Internet kallas detta att co-browsa. Det fungerar idag i 
vissa chattprogram men inte alls via e-post. E-post ansågs vara det sämsta 
kommunikationsverktyget angående denna punkt. Lättast var det som sagt vid ansikte 
mot ansikte men även telefon ansågs bra för att reda ut frågor. Chatt ansågs lite bättre 
än e-post på grund av chansen till följdfrågor samt co-browsing funktionen. Men att 
sitta och skriva långa textstycken ansågs ta för mycket tid och vara frustrerande för 
bibliotekarien. Internet har fört med sig att bibliotekarien idag får handskas med 
ofullständiga förfrågningar som inte kan redas ut då användaren inte står framför 
bibliotekarien. Om användaren i dessa fall stått framför bibliotekarien i en ansikte 
mot ansikte interaktion kunde dessa förfrågningar ha lösts ögonblickligen istället för 
att det skulle dra ut på tiden genom e-post fram och tillbaka. Ansikte mot ansikte 
interaktionen ansågs inneha den mest optimala hastigheten på frågor och svar. Till 
skillnad från e-post och chatt som redovisades som två sätt för användaren att komma 
i kontakt med biblioteket men inte optimal för vidare kommunikation. Därför var det 
idag flera av bibliotekarierna som hänvisade Internetkontakter att ta sig till biblioteket 
för att snabbare och enklare kunna reda ut frågan. Ibland ringde vissa bibliotekarier 
också upp användare istället för att besvara frågan över e-post. 
 
Andra punkten handlar om mångfaldiga signaler. Här åsyftas de flertalet signaler som 
kan tillhöra ett meddelande, allt från fysisk närvaro till röstläge, kroppsspråk och 
symboler. Flera respondenter uttryckte det som att vid den digital referens så uteblev 
flera av de mångfaldiga signalerna som annars existerade vid ansikte mot ansikte 
interaktionen. Bibliotekarierna uttryckte det som att vid den digitala referensen så ser 
bibliotekarien inte användarens reaktion. Bibliotekarien går också miste om 
nyanseringen i användarens reaktion. Vid ansikte mot ansikte kommunikationen 
däremot sade sig flera bibliotekarier kunna läsa av och tolka användaren enklare då 
denna kommunikation gav dem chansen att se och höra användaren. De visuella 
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och/eller hörbara ledtrådar som Internet utesluter gör det alltså svårare att märka hur 
kommunikationen går. En bibliotekarie påstod att fler missförstånd uppstod vid e-post 
och chatt än vid ansikte mot ansikte då den fysiska närvaron inte existerade. 
 
Den tredje punkten i media richness teorin är språkvariationer. Språkvariationer är 
den variation och spridda mening som kan uttryckas med olika språkliga symboler, 
både i text och tal. Bibliotekarierna tyckte att Internet var ett snabbt medium där 
språket inte alltid prioriterades. Anledningen var att bibliotekarierna inte hann med 
detta. Även det som bibliotekarien skrev vid den digitala referensen kunde ibland 
verka kort och konstigt vilket kunde föra med sig misstolkningar. Därför bad flera 
bibliotekarier ofta sina användare att komma in till biblioteket eller ta det över telefon 
då den muntliga dialogen ansågs bättre än den textbaserade vid referenssituationen. 
Att använda sig av en mångtydig ”smiley” bestående av till exempel ett ”=” och ett 
”)” under den digitala referensen rådde det splittrad syn på. En bibliotekarie sa sig 
använda det medan en annan sa att det inte användes. 
 
Den fjärde och sista punkten är personligt fokus. Denna punkt avser att ett 
meddelande förmedlas bättre om det berör mottagarens personliga känslor. Denna 
kan kopplas ihop med Bergman och Klefsjös punkt angående inlevelseförmåga vilket 
alla bibliotekarier ansåg vara svårt att visa över Internet. Bibliotekarien gick där miste 
om viktiga visuella och hörbara ledtrådar. Klarar inte bibliotekarien av att läsa av 
läget så kan problem uppstå och fel information delas ut. Vilket inte skulle tilltala 
mottagarens personliga känslor åt det positiva hållet. Men för det mesta så får nog 
referensfrågornas svar klassas som att vara skräddarsydda för användaren och borde 
därför beröra henne positivt. Det brukar trots allt vara en unik fråga som 
bibliotekarien får vilket för med sig ett unikt svar. 
 
Utifrån dessa fyra punkter vill jag försöka passa in den digitala referensen på media 
richness skalan. Först måste jag splittra den digitala referensen i de beståndsdelar som 
den består av. I detta fall rör det sig om chatt, e-post och telefon. Under feedback fick 
varken chatt eller e-post något högt betyg. Chatt däremot får anses rankas högre då 
kommunikationen här sker ”in real time”. Telefonen får här anses bäst då följdfrågor 
här kunde ställas i ett normalt ansikte mot ansikte tempo trots att användaren inte var 
fysiskt närvarande. Angående de mångfaldiga signalerna så fick återigen chatt och e-
post lågt betyg. Telefon ansågs här bättre. Här fanns det ingen åtskillnad mellan de 
två populära digitala referenserna. Den tredje punkten som berörde språkvariationer 
förde med sig att den textbaserade chatt och e-post kommunikationen inte kunde 
uttrycka allt bibliotekarien var vana vid att göra vid muntliga interaktioner såsom 
telefon och ansikte mot ansikte. Detta tror jag motverkar den idag annars populära 
vinklingen att bibliotekarien idag ska ta på sig en allt mer pedagogisk roll. Om det 
medium de använder inte för med sig en möjlighet att vara pedagogisk och visa 
användaren var och hur användaren ska söka så kanske det inte är ett medium att 
föredra. Däremot kan till exempel ”smileys” användas för att till exempel uttrycka 
känslor som annars är svårt i text. Den sista punkten som innebär personligt fokus kan 
även den stöta på problem vid digital referens. Men trots allt är varje meddelande 
utformat specifikt för användaren som ställt frågan så den personliga fokusen bör 
anses hög vid digital referens.  
 
Om vi börjar med att tänka oss modellen (se figur 1) från teoriavsnittet så var 
ordningen var från hög till låg media richness: ansikte mot ansikte, telefon, personliga 
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dokument och till sist opersonliga dokument. En bibliotekarie som rangordnade de 
olika kontaktmetoderna satte chatt och e-post längst ned på media richnesskalan. 
Först kom ansikte mot ansikte och sedan telefon och sist chatt samt e-post. Utifrån de 
fyra kriterierna så måste jag hålla med. Det finns allt för stora brister enligt media 
richness teorin hos digital referens för att placera dem högt upp på listan i närheten av 
ansikte mot ansikte. Så med detta i åtanke är det inte konstigt att bibliotekarierna 
föredrar ansikte mot ansikte. Det är den interaktionen som ger bäst samspel mellan 
bibliotekarien och användaren. Jag vill dela på chatt och e-post och lägga chatt som 
kommunikationsverktyg över e-post på media richness skalan. Detta beror främst på 
chattens fördel vid feedbackpunkten. Indelningen på media richness skalan får efter 
att digital referens infogats får se ut såhär: ansikte mot ansikte, telefon, chatt, 
personliga dokument/e-post och till sist opersonliga dokument. 
 
Slutsatserna jag dragit utav detta presenteras under rubriken 6.4 Avslutande 
diskussion och slutsatser. 
 

6.3 Bibliotekariernas inställning till, samt hur de handskas 
med, Internets förändring av tjänsten 
Avsikten med detta avsnitt är att behandla frågeställningen: ”Vilken inställning har 
bibliotekarier till Internetutvecklingen och hur handskas de med denna utveckling?”. 
 
Detta tredje kapitel där var och en av arbetets frågeställningar diskuterats är även det 
delat i mindre delar för att lättare åskådliggöra materialet. Indelningen består av två 
avsnitt och presenteras som följer: ”Bibliotekariernas inställning till förändringen” 
och ”Hur bibliotekarierna handskas med förändringen”. 
 
På frågan om bibliotekarierna var positivt eller negativt inställda till den förändring 
som Internet idag inneburit så svarade alla att de var positiva. Internet beskrevs som 
en stor hjälp som gjorde arbetet effektivare. Ord som fantastiskt, fascinerande och 
revolution användes för att beskriva Internet under referensservicen. Men vad kan 
denna positiva inställning bero på? Att handskas med en förändring och utveckling på 
jobbet kan vara intressant och roligt men likväl ångestfyllt och tråkigt. Hur en person 
handskas med en förändring är väldigt individuellt. Med den positiva inställning som 
bibliotekarierna redovisade i detta arbete så tror jag att det är lättare att handskas med 
en förändring än om man är negativt inställd.  
 
Bibliotekarierna och de bibliotek de jobbade på hade alla olika sätt på vilket de 
handskades med den utveckling av tjänsten som Internet inneburit. Ofta handlar det 
om undervisning både för bibliotekarien och användaren. Det fanns även andra sätt 
att handskas med det ökade utbudet av information och den förändring som Internet 
fört med sig. I teoriavsnittet nämndes att det i dagens snabbt föränderliga samhälle är 
viktigt att ta till sig och till och med älska förändringar för att ens verksamhet inte ska 
hamna efter109. Detta var något som flera av bibliotekarierna också uttryckte. Om en 
person ska jobba på ett bibliotek idag så måste personen älska förändringar då 
biblioteket ofta ligger i framkanten vad gäller ny teknologi och information.  
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6.3.1 Bibliotekariernas inställning till förändringen 
Enligt Angelöw så spelar ett antal faktorer in på hur vi som individ reagerar på en 
förändring. Huruvida en person får en positiv eller negativ inställning till en 
förändring kan spåras till en lista på tretton punkter som han lagt upp. De tretton olika 
skälen diskuterades i olika omfattning under intervjuerna men här följer en diskussion 
och analys kring det väsentligaste som kom fram. Som redovisades i teoriavsnittet så 
var de tretton skäl som kunde påverka en persons syn på en förändring följande: 
trygghet, sociala kontakter, arbetsinnehåll, förmåner, arbetsledning, status, 
förändringsvilja, delaktighet, förtroende, självkänsla, tidpunkt, information och syn 
på förändring110. 
 
Var går det då att finna bibliotekariernas inställning till tjänsten i modellen (se figur 
2)? Den kan sägas existera på tre ställen i modellen. Vi får tänka oss en triangel 
mellan ordet ”Inställning?” längst till vänster och Referensservicesfären (Tjänst) uppe 
i fyrkanten och Internetsfären (förändring) uppe i den inre rutan. Dessa tre samspelar 
nämligen för att förklara bibliotekariernas inställning till förändringen i den tjänst 
som Internetsfären representerar inom referensservicesfären. 
 
Två punkter från listan är hur individens förändringsvilja ser ut samt individens syn 
på förändring. Som det redovisades innan så såg alla bibliotekarierna positivt på 
förändringen som Internet inneburit för referensservicen. Alla var villiga att acceptera 
förändringen och insåg dess nytta. Däremot så tyckte någon att det kunde gå i lite 
lugnare tempo samt att flera uttryckte en vilja att det inte fick gå för långt. En 
bibliotekarie kände ett obehag att ständigt behöva lära sig nya saker. Som 
bibliotekarie är man tvungen att ha en positiv syn på dessa punkter då biblioteket ofta 
ligger långt fram vid förändringar. En bibliotekarie tyckte egentligen inte om 
förändringar men utsatte sig ändå för dem. Synen på dessa två punkter som precis 
presenterades kan kopplas samman med punkten som berör trygghet. Ökad trygghet 
ska här ha en positiv effekt på bibliotekarien till skillnad från motsatsen. Det går att se 
en skiftande syn hos bibliotekarierna när trygghet diskuteras. De snabbt föränderliga 
databaserna ses som ett otryggt moment i förändringen. Den tekniska biten med allt 
vad arbetet med datorer innebär kunde också väcka otrygghet hos bibliotekarierna. En 
bibliotekarie uttryckte däremot en hundra procent trygghet i sitt Internet användande. 
Även andra bibliotekarier noterade att själva användandet av Internet och datorer 
blivit mer tryggt med åren som förändringen implementerats. Detta hänger antagligen 
ihop med att desto mer implementerad en förändring blir och ju mer van en person 
blir vid förändringen desto tryggare blir personen.  
 
Samtidigt som det ibland kan vara otryggt med snabbt föränderliga databaser så har 
detta gett arbetsinnehållet en positiv sväng. En förändring mot ett mer monotont 
arbete ger överlag en negativ syn på förändringen till skillnad från en berikning eller 
underlättning av arbetet som ger en positiv syn. De ständiga förändringarna i 
databaserna ger bibliotekarierna ständigt nya saker att lära sig. Att bibliotekarien idag 
också kan få tag på mer källor har underlättat arbetet att förse användaren med 
information. Internet har inneburit mer arbete med alla olika sätt att söka information 
och alla olika kontaktmetoderna men detta har samtidigt utmynnat i ett mindre 
monotont arbete. En bibliotekarie uttrycker det som att Internet gett möjligheten till 
ett mer stimulerande och spännande jobb än innan. Bibliotekariens viktiga roll i att 

                                                 
110 Se not 79-83. 
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hantera och organisera information anses idag ha givit bibliotekarien en roll som 
handledare och pedagog. Ett jobb som i sig är väldigt skiftande då varje användare 
kräver ny uppmärksamhet och ett nytt upplägg. Även om det blivit mer arbete idag än 
innan så har variationen på dagens referensservice gett en positiv svängning.  
 
Även de sociala kontakterna har påverkats av Internet. Bibliotekarierna hade här två 
helt skilda synpunkter på hur Internet påverkat situationen när det gäller deras sociala 
relationer. Några var positiva till de utökade sociala kontakterna som förändringen 
inneburit. Det är nu lättare att hålla kontakt med en större grupp människor genom e-
post och olika sidor på Internet. Samtidigt påpekades den negativa effekten att den 
mänskliga direktkontakten fått sig en törn. Folk träffas idag mer på Internet vilket kan 
göra det fysiska mötet lidande. De sociala kontakterna kan sägas ha ökat på en 
virtuell nivå men man träffar inte dessa virtuella kontakter i verkliga livet. 
 
Samtidigt som den enskilda bibliotekarien måste ta till sig och förstå nyttan av en 
förändring så bör arbetsledningen i än större grad göra det. Hur ska annars den 
enskilda bibliotekarien få chansen att jobba med den? Under intervjuerna kom inget 
annat än positiva tankar fram på arbetsledningen som aktör i denna utveckling. På ett 
ställe anpassades bibliotekariernas arbetsuppgifter i så stor utsträckning som möjligt 
efter intresse vilket sågs som en stor fördel. En annan bibliotekarie fick redan från 
början fria tyglar angående Internet då arbetsledningen förstod att detta var framtiden 
och något de var tvungna att haka på. Arbetsledningen kan kopplas samman med 
förmåner. Bibliotekarierna sa att de inte har märkt av några förmåner på grund av 
Internet. Annars kan förmåner som högre lön ge en positiv syn på förändringen. 
 
Status som i dagens samhälle är en viktig faktor finns också med på listan. Desto 
högre status desto bättre. Bibliotekariens status kopplat till Internet fick 
bibliotekarierna att tänka till och redovisa skilda syner på vad som hänt. Två 
bibliotekarier ansåg att bibliotekarieyrket fått sig en törn av Internet då 
bibliotekariens unika sökkompetens idag försvunnit och allt fler söker själva. 
Samtidigt sa en annan bibliotekarie att statusen ökat då Internet fått upp ögonen att 
det inte är så lätt att söka efter information. Beroende på vem som söker så kan det bli 
olika resultat. En annan bibliotekarie ansåg att statusen ökat då Internet idag var 
”inne”. Ytterligare en annan bibliotekarie sa att statusen blivit högre då Internet 
förknippades med datorer som i dagens samhälle förknippas med män vilket i sig ger 
en högre status. Totalt sett kan det alltså sägas att statusen anses ökat i och med 
Internet även om olika bibliotekarier ser det på olika sätt. 
 
Delaktighet, självkänsla och förtroende är tre punkter på listan som alla berör ungefär 
samma del av en förändring. Delaktighet handlar om bibliotekarien får styra över sitt 
eget arbetsinnehåll. Självkänsla syftar på bibliotekariens möjlighet att påverka, om 
den ökat eller sjunkit i och med Internet. Förtroende handlar om bibliotekarien känner 
tillit till dem som har hand om utvecklingen på deras bibliotek. Vad gäller 
delaktigheten så berättade en respondent att arbetet på respondentens bibliotek 
försökte anpassas efter bibliotekariernas personliga intresse och detta var mycket 
uppskattat. Flera av bibliotekarierna uttryckte det som att de var nöjda med deras 
delaktighet i den utveckling som Internet inneburit. Om självkänslan ökat eller sjunkit 
med Internet så uttryckte en respondent det så att bibliotekarierna säkert kunde 
påverka om de ville. Att påverka ökar självkänslan. En bibliotekarie uttryckte det så 
att idag var det bara en exklusiv skara som jobbade med referensservicen och dess 
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Internetförgrening. Fler bibliotekarier borde bli involverade för att referensservicens 
Internetdel ska få fastare grund och bli mer accepterat på biblioteket. En annan 
bibliotekarie tyckte att det optimala var om man kunde styra förändringarna lite själv 
och att det inte alltid går att förändra allting. Detta gjorde Internet och dess snabbt 
föränderliga databaser ibland att arbetet kunde bli ångerfyllt. Förtroendet för de som 
handskades med Internetutvecklingen på bibliotekariernas bibliotek diskuterades 
tyvärr aldrig med någon av bibliotekarierna så på denna punkt kan tyvärr inget 
presenteras. 
 
De två sista punkterna på listan var tidpunkt och information. Tidpunkt handlar om 
förändringen skett på en förtjänlig tidpunkt och information om hur väl informerade 
bibliotekarierna blivit angående Internet. Tidpunkten för förändringen diskuterades 
inte under intervjuerna men som så mycket annat så låg Internetutvecklingen i tiden. 
En bibliotekarie sa att det var bara till att haka på och följa med i utvecklingen för att 
inte hamna efter. Informationen däremot leder oss vidare till hur bibliotekarierna 
handskas med den förändring som Internet inneburit. Alldeles i början av Internets 
intåg var det inte många som var utbildade och kunde handskas med vad Internet 
erbjöd. Efterhand ökade utbudet och efterfrågan vilket ledde till större satsning på 
utbildning av bibliotekarierna på biblioteken. Bibliotekarierna redovisade själva hur 
de gått kurser i att söka i olika databaser och hur de ska hantera Internet. Någon hade 
också fått information kring att chatta. Det finns mycket mer utöver detta som kan 
rymmas in under punkten angående information och det vill jag diskutera under nästa 
rubrik. Men först vill jag passa på att gemensamt diskutera alla punkterna kring synen 
på en förändring. 
 
Som det går att utröna så rådde det mest positiva tankar kring Angelöws olika 
punkter. Vilket förklarar den genomgripande positiva synen hos bibliotekarierna på 
den utveckling som Internet inneburit. Där fanns ett antal punkter som 
bibliotekarierna inte var överens om hur Internet påverkat. Det är klart att en sådan 
här genomgripande förändring som Internet inte tar sig in på biblioteket obemärkt 
med enbart positiva minnen bakom sig och positiva signaler framför sig.  
 
Något som bibliotekarierna inte kunde koppla samman med Internet var punkten 
angående förmåner där de inte märkt någon skillnad. Förmånerna påverkas antagligen 
inte av en sak som Internets utveckling utan ur ett större sammanhang. 
Meningsskiljaktigheterna angående de sociala kontakterna beror antagligen på olika 
syn vad gäller innebörden av de två orden. De sociala kontakterna har med all 
säkerhet påverkats av Internet. Att det idag är så enkelt att träffas över Internet gör 
säkert att många tidigare givna fysiska möten överförts till Internet. Jag tror också att 
Internet har haft den effekten att många möten som aldrig annars skulle ha 
uppkommit idag gör det. På samma gång som de fysiska sociala kontakterna minskat 
så har de virtuella sociala kontakterna ökat. Till exempel informationsutbytet kan på 
detta sätt bli mer omfattande. 
 
Att någon bibliotekarie tyckte att förändringen kring Internet kunde gå långsammare 
och att det till viss del skulle gå att kontrollera förändringen själv. Detta säger i sig 
inte emot att de fortfarande är positiva till förändringen. Alla kan inte hålla samma 
tempo vid en förändring av en eller annan anledning. Då kan det vara skönt om man 
kan kontrollera den själv och på så sätt kanske sänka farten så att man hänger med, 
om än lite långsammare. Diskussioner kring tryggheten tror jag är viktig på bibliotek 
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när det gäller Internet. Både dess föränderliga databaser och tankar kring vad digital 
referens är och hur den ska användas. Det gäller att utbyta information om 
förändringar i databaser samt hur man ska handskas med digital referens. Detta kan 
givetvis ske genom utbildningen men även på andra sätt såsom internutbildning och 
kontakt med bibliotekarier på andra bibliotek där information utbytes. Otryggheten 
Internet väcker är dock inte så stor att den helt låser bibliotekarien utan de fortsätter 
ändå att jobba med Internet. Detta visar på att allt kan överkommas bara den rätta 
inställningen finns. Om också den rätta kunskapen finns i gruppen och hos individen 
så kan eventuella problem smidigt lösas.  
 
Tanken kring att fler borde bli involverade i referensservicen kopplat till Internet är 
intressant. Det tyder på att det idag är en exklusiv skara som har hand om denna del 
av arbetet på biblioteket. Integration är i detta fall viktigt. Speciellt då alla kanske inte 
har kunskap om eller vet hur de ska handskas med Internets potential. Istället kanske 
dessa personer, medvetet eller omedvetet, motverkar användandet av Internet då de 
av okunskap inte vet bättre. Jag skulle även vilja begrunda bibliotekariernas skilda 
syn på hur statusen påverkats. Även om bibliotekariernas unika sökkompetens har 
försvunnit och att detta kan ha gett en lägre status för bibliotekarierna så tror jag inte 
att så är fallet. Men om detta skulle vara fallet så tror jag att den pedagogiska biten 
blivit ännu viktigare. Det är genom den som bibliotekarien kan behålla sin status och 
kanske också höja den.  
  
Sammantaget vill jag påstå att bibliotekariernas tankar kring Internet och dess 
förändring är övervägande positiva. Deras initiala positiva inställning kan alltså 
styrkas och ytterligare förklaras med hjälp av Angelöws tretton skäl. 
 

6.3.2 Hur bibliotekarierna handskas med förändringen 
För att gå vidare till hur bibliotekarierna handskas med Internets utveckling inom 
referensservicen så har jag utifrån det som kom fram vid intervjuerna identifierat ett 
antal punkter. Det handlade om hur bibliotekarierna själva höll sig uppdaterad samt 
hur de höll sig uppdaterade i stort på biblioteket. Det berörde även hur de handskades 
med den tekniska biten som Internet fört med sig. En annan punkt berörde på vilka 
sätt bibliotekarierna idag försökte hjälpa användaren. Slutligen handlade det om hur 
de såg på, och handskades med, bibliotekets framtid i och med Internet. 
 
Hur bibliotekarierna handskas med förändringen går att finna på ett antal ställen i 
modellen (se figur 2). Precis som med inställningen handlar det om att kunna tänka 
sig en triangel av ord. Från ordet ”Handskas?” längst till vänster och 
Referensservicesfären (Tjänst) uppe i fyrkanten till Internetsfären (förändring) uppe i 
den inre rutan. Dessa tre orden kan när vi tittar på hur bibliotekarierna handskas med 
Internet som förändring ge lite förstående vad det handlar om. 
  
Flera bibliotekarier var idag medvetna om att det existerade mer information på 
Internet än någon möjligen kan kontrollera och ha koll på. Denna så kallade 
”information overload” har fört med sig att bibliotekarierna på ett antal sätt försöker 
underlätta sitt sökande och organiserande av källor som kan vara värdefulla för 
användaren. Det fanns olika sätt på hur bibliotekarierna höll sig uppdaterade. Vissa 
tittade på bloggar, vad andra bibliotek tillhandahöll, länksamlingar, e-postlistor 
och/eller handböcker. Bibliotekarierna utbytte även information med andra 
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bibliotekarier och intressenter. De använde sig dessutom av verktyg som andra 
intressenter satt upp över lämpliga Internetsidor och hur sidor på Internet kan 
värderas. En bibliotekarie ansåg att det inte gick att hålla på yrkeshemligheter inom 
biblioteken längre. Utan en öppnare dialog och ett öppnare samarbete krävdes på 
grund av Internets omfattande utbud. Det rådde även en ”fail and try” tradition vid 
försöken vid nya databaser. Fungerade det inte första gången så var det bara till att 
försöka på ett annat sätt nästa gång. Med detta i åtanke tror jag det är viktigt att 
bibliotekarien får tid åsatt till att hålla sig informerad och uppdaterad angående 
Internet och dess databaser. Tiden skulle kunna användas till att sitta och söka på ”fail 
and try” basis och/eller för att hålla kontakten med sociala kontakter över Internet.   
 
Biblioteket i stort medverkade också till bibliotekariernas informationsintag. Idag 
krävde biblioteken att deras bibliotekarier skulle hålla sig uppdaterad åtminstone när 
det kom till allmän information. All specialinformation förstod dock biblioteket att 
det idag är omöjlig för varje bibliotekarie att hålla koll på. Genom biblioteken har 
bibliotekarierna gått kurser angående databaser och Internet. Vissa har även erhållit 
utbildning kring olika datorprogram och att chatta. Informationen och utbildningen 
kring Internet var under den inledande perioden låg men tog snabbt fart. Idag verkar 
vidareutbildningen dock ha stagnerat. Bibliotekarierna berättade att idag rådde det 
inte en lika kontinuerlig fortbildning som innan utan nu sker den mer sporadiskt. Alla 
bibliotekarier deltar inte i alla kurser men efteråt kan en internutbildning ske. Då kan 
bibliotekarien som deltog i kursen i sin tur undervisa sina kollegor. 
 
Den tekniska biten kan för en bibliotekarie vara ovan då det inte är något som ingår i 
biblioteksutbildningen överhuvudtaget utan i så fall helt får ingå i bibliotekariens 
personliga intresse. För att hantera denna del av referensarbetet idag, och för att ta 
hand om liknande problem inom andra områden på biblioteken, så har bibliotek idag 
på flera ställen inrättat tekniska supportenheter. Dessa enheter med olika namn har på 
biblioteken som uppgift att ta hand om problem angående datorerna i sig. Enheterna 
tog också hand om problem vid utskrifter eller om något annat av den tekniska biten 
inte fungerade. Detta gav bibliotekarien någon att vända sig till vid problem som låg 
utanför deras kunskapsområde vilket uppskattades. 
 
Det fanns även ett antal sätt som idag existerar inom referensservicen som användes 
för att ge användaren bästa möjliga service. På ett bibliotek hade de en intern chatt 
som kunde användas för att på bästa sätt hjälpa användaren. På ett annat bibliotek 
hade de vid informationsdiskarna pärmar med visitkort som användaren kunde få med 
sig för att själv ta kontakt med den bibliotekarie som bäst kunde ge dem service. Det 
fanns även idag utformade sökguider på alla bibliotek. Sökguiderna innehöll för det 
mesta ett kapitel om källvärdering som bibliotekarierna själva men också användarna 
kunde använda om de vid något tillfälle behövde hjälp med att värdera en källa. 
Dessutom skedde undervisning i ”hur” och ”var” användaren kunde söka efter 
information. I den undervisning användarna får blir de upplysta om hur de ska jobba 
med informationen över Internet så att de ska få ut bästa möjliga resultat från sina 
sökningar. Det gick även idag på de flesta bibliotek att boka en bibliotekarie för att 
göra djupare sökningar och ge mer personlig hjälp till användare som eftertraktade 
detta. Trots att så mycket information idag kunde plockas fram från Internet så 
fjärrlånades det fortfarande en hel del. Bibliotekarier förstod problemet med att läsa 
på en datorskärm och att användare istället vill hålla informationen i handen. Det är 
viktigt att bibliotekarien idag inte sitter på en hög häst utan tar hjälp av kollegor för 
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att hjälpa användaren. Det gäller för användarens skull att bibliotekarien idag tar ett 
steg tillbaka och sorterar bland det stora informationsutbudet. Kritiskt tänkande är här 
viktigt. Att ta hjälp av ”smileys” vid kommunikationen över Internet är ett sätt som 
jag tror kan underlätta kommunikationen med användaren.  
 
Till sist funderade bibliotekarierna på vad denna utveckling kan leda till på sikt för 
biblioteket som institution. En bibliotekarie förklarade att i dagens utveckling satte 
sig många bibliotekarier i en försvarsställning där de gjorde allt för att definiera och 
försvara bibliotekets existens. Bibliotekarierna jag intervjuade såg bibliotekets 
framtid som ett arbetsrum, en mötesplats och ett studiecentrum för studenterna där de 
kan studera eller bara träffas för den sociala interaktionens skull.  
 
Denna genomgång av hur bibliotekarierna idag handskas med den förändring Internet 
fört med sig kan kopplas till deras positiva syn på denna förändring. Genom en 
positiv syn försöker de också göra det bästa av situationen som Internet för med sig. 
Bibliotekarierna försöker helt enkelt på bästa sätt arbeta med förändringen utifrån de 
möjligheter de har. Genomgången hur bibliotekarierna handskas med Internet som 
förändring är viktig i det sammanhanget att andra bibliotekarier kan få idéer från den 
hur de själva kan lösa eller hantera eventuella brister och problem på deras bibliotek. 
Det är även nu efter några år av Internets existens på biblioteken som det kan börja 
talas om en grundkunskap som finns rotad hos dagens bibliotekarier. Grundkunskaper 
som kan föras vidare till nya bibliotekarier så de slipper vara helt nollställda under 
inlärningsprocessen såsom deras föregångare var. 
 
Slutsatserna jag dragit utav detta presenteras under rubriken 6.4 Avslutande 
diskussion och slutsatser. 
 

6.4 Avslutande diskussion och slutsatser 
Här följer den avslutande diskussionen och de slutsatser som dragits ur kapitlen 6.1, 
6.2 samt 6.3. Efter detta kommer ett avsnitt angående denna uppsats relationen till 
den tidigare forskningen. Detta följs av tre korta avsnitt bestående av en analys av 
uppsatsens metod, egen kritik till uppsatsen samt förslag på vidare forskning.  
 
• Den första av de tre frågeställningarna handlade om hur referensservicen på 
högskole- och universitetsbibliotek förändrats på grund av Internet. Referensservicen 
har förändrats från att bibliotekarien förr mestadels visade användaren ”hur” hon 
skulle söka till idag då även ”var” användaren söker är väldigt vikigt. Det har även 
visat sig att Internet idag har fört med sig att pedagogiken blivit en allt viktigare 
faktor under referensservicen.  
 
Det går även att dra slutsatsen att det i och med Internet uppkommit en förändrad 
mentalitet hos användarna. Förr kunde användarna acceptera ett uteblivet svar men i 
dag när användaren kan söka så mycket själv har de svårare att acceptera att 
bibliotekarien inte kan hitta det de själva inte kunde hitta. Användare anser att 
bibliotekarien som är utbildad i att lokalisera information borde klara av att finna den 
eftersöka informationen nu när de har tillgång till Internet. Detta kan vara väldigt 
stressande för bibliotekarien. 
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Referensservicen har också blivit förändrad på det sättet att det idag är möjligt att 
kontakta referenstjänsten på flera nya sätt. Dessa nya sätt går under samlingsnamnet 
digital referens. I Sverige handlar det framförallt om chatt, e-post och telefon. Internet 
har fört med sig att den förr nästan givna fysiska kontakten med användaren nu 
istället sker virtuellt genom Internet. 
 
Det visade sig att biblioteken idag gör en medveten satsning på elektroniskt material 
vilket ibland går ut över anslagen till det tryckta materialet. Även kostnaden till den 
personal som sysslar med att underhålla Internet, med att köpa in databaser, arbeta 
med dem, samt besvara digital referens, är idag en utgiftskälla. De elektroniska 
resurserna har idag överhanden när det gäller vilken källa bibliotekarien primärt 
vänder sig till. Det spelar dock roll i vilket ämne sökningen sker.  
 
Flera bibliotekarier sa sig använda sökmotorn Google. Detta måste vara nytt att de 
idag till så stor del använder en på förhand icke granskad källa som många sidor 
genom Google representerar.  
 
• I arbetets andra frågeställning frågade jag hur bibliotekarierna såg på den 
eventuellt förändrade kvaliteten av referensservicen och deras arbetssituation nu när 
Internet användes vid referensservicen.  Bibliotekarien tyckte att de erbjöd 
användaren bättre service genom Internet på grund av två anledningar. För det första 
det utökade utbudet av informationskällor. För det andra det utökade antalet sätt 
användaren idag kan kontakta biblioteket på. Internet kan anses ha ökat kvaliteten på 
referensservicen genom att flera bibliotekarier uttryckte att Internet idag gav dem 
chansen att ge fler användare positiva svar och tips än innan. 
 
Genom ”kvalitetsdimensioner av en tjänst” kunde ett antal slutsatser dras när det 
gäller kvaliteten på servicenivån av referensservicen: 

o Majoriteten av bibliotekarien trodde att pålitligheten och trovärdigheten var 
oförändrad. 

o Tillgängligheten ansågs ha ökat på grund av Internet. 
o Tjänstvilligheten ansåg de flesta av bibliotekarierna hade ökat. Däremot går 

det att ifrågasätta vissa delar inom tjänstvilligheten när det gäller Internet idag. 
Regelbundna tider och svarspolicy är att eftertrakta för att användaren ska få 
ett större förtroende för digital referens och använda den mer. 

o Artigheten var det kämpigt med i dagens referensservice. Flera bibliotekarier 
kände av ett tryck på snabbhet vid Internetkommunikationen vilket förde med 
sig att språket och meningsformuleringarna inte prioriterades.  

o Omgivningen hade påverkats positivt då användaren idag själv kan välja sin 
omgivning vid kommunikationen med biblioteket. 

o Inlevelseförmågan ansågs ha försämrats i och med Internet. Den borttagna 
direktkontakten mellan användaren och bibliotekarien ledde bara till problem. 

Sammantaget kan slutsatsen dras att som tjänst har referensservice samma 
kvalitetsnivå nu som innan Internet började användas. Internet har inte bidragit till en 
generellt högre kvalitet eller för den delen sämre. 
 
Media richness teorin visade på att den digitala referensen var sämre lämpad än 
ansikte mot ansikte interaktionen vid kontakten mellan användaren och 
bibliotekarien. Det kom fram att chatt och e-post inte var hundra procentiga vid 
kommunikation användaren och bibliotekarien emellan. Svårigheten att ställa 
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följfrågor samt de uteblivna visuella och verbala signalerna som uppstod vid många 
fall av digital referens var stora bakslag vid kommunikationen och pedagogiken. Jag 
kom fram till att chatt och e-post placerades först efter ansikte mot ansikte och telefon 
på media richness skalan. Chatt placerades steget över e-post då chatt trots allt erbjöd 
chansen att ställa följdfrågor. 
 
• Den tredje och sista frågeställningen behandlade bibliotekariernas inställning 
till, samt hur de handskades med, den förändring som Internet idag inneburit. 
 
Alla bibliotekarierna uttryckte att de var positivt inställda till Internet och beskrev 
dess utveckling på biblioteken som en stor hjälp av fantastiskt, fascinerande och 
revolutionerande mått. Bibliotekariernas positiva syn på Internets påverkan av 
referensservicen kan förklaras genom ett antal punkter: 

o Förändringsviljan var hög hos bibliotekarierna plus att alla hade en generellt 
positiv syn på förändringar inom arbetslivet. Detta får ses som en grundbult i 
deras syn på att även Internet inneburit en positiv förändring. 

o Det som de flesta bibliotekarier var oroade över var tryggheten i förändringen. 
De flesta ansåg att tryggheten i Internet var låg då det var ett snabbt 
föränderligt medium där saker kan ha ändrats från en inloggning till en annan. 
Detta tror jag kan minskas genom information och att varje bibliotekarie får 
tid till att arbete med Internet och se förändringar i tid. Vid ett föränderligt 
medium som Internet tror jag att konstant vidareutbildning är viktigt. 

o Arbetsinnehållet har på grund av Internet fått en positiv kick. Referensarbetet 
är nu inte lika monotont utan har idag blivit ett mer omväxlande arbete. 

o De sociala kontakterna har i och med Internet ändrats så att antalet kontakter 
idag är större men samtidigt är antalet fysiska möten mindre.  

o Arbetsledningarna på biblioteken har tidigt förstått Internets förmåga och har 
därför satsat på Internet vilket gett ut positiva signaler till bibliotekarierna. 

o Status ansågs av olika bibliotekarier både ha sjunkit och höjts. För att behålla 
och öka statusen så tror jag pedagogiken är en viktig faktor idag genom att 
bibliotekarien i utbildning och handledning kan visa användarna vad vi kan. 

o Bibliotekarierna ansåg sig nöjda med delaktigheten och att de säkert kunde 
påverka utvecklingen om de ville. Det verkar idag vara en mindre skara på 
biblioteken som sysslar med referensservicen och Internet. För att Internet ska 
accepteras på biblioteken måste fler involveras.  

 
Slutsatsen kunde också dras att det gick att dela in de sätt bibliotekarierna och deras 
bibliotek handskades med Internets utveckling utifrån fem olika sätt: 

1. Bibliotekariens vidareutbildning. Med hjälp av bloggar, e-postlistor, 
länksamlingar, handböcker, utbyte av information med andra kollegor, titta på 
andra bibliotek och verktyg som andra intressenter lagt upp, höll sig 
bibliotekarien ajour med Internets utveckling inom biblioteken. 

2. Bibliotekets utbildning. Biblioteken tillhandahöll kurser i databashantering, 
datorprogram, digital referens och Internet. Förr förekom det kontinuerlig 
utbildning på biblioteken men idag är den mer sporadisk. 

3. Tekniken. Genom att ”tekniska supportenheter” upprättades på vissa bibliotek 
så kunde bibliotekarierna och användarna vid behov vända sig till dess 
utbildade personal med frågor rörande till exempel krånglande datorer och 
skrivare.  
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4. Användaren. Bibliotekarien hade ett antal sätt för att underlätta servicen till 
användaren. Dels kunde användaren boka en bibliotekarie, pärmar med 
visitkort fanns tillgängliga samt en intern chatt kunde användas vid svåra 
frågor. Bibliotekarien kunde idag även fråga en kollega och sökguider fanns 
tillgängliga för bibliotekarien och användaren att nyttja sig av. 

5. Framtiden. Bibliotekarierna i denna undersökning såg biblioteket i framtiden 
som studiecentrum, mötesplats, arbetsrum och en plats för sociala 
interaktioner. 

Att bibliotekarien idag har så många sätt att handskas med Internet kan kopplas till 
deras positiva syn på förändringen. Den positiva synen har fått dem att inse Internets 
betydelse och fått dem att göra allt för att Internet ska fungera på biblioteken. Det är 
först idag som bibliotekarierna kan föra vidare kunskap till den yngre generationen 
om Internet och jag tror därför att utvecklingen kommer att fortsätta. 
 
• Sammanfattningsvis vill jag utifrån de tre frågeställningarna och syftet säga 
följande:  
Jag har genom arbetet visat på hur referensservicen sett ut och hur den idag ser ut 
med tanke på Internets påverkan. Internet har inneburit en förskjutning från ”hur” 
man söker till att också handla om ”var” man söker. Nya sökkällor har uppkommit 
samt kontaktmetoderna är idag fler än innan. Internet har också fört med sig en 
förändrad mentalitet hos användaren som idag i mindre grad accepterar ett uteblivet 
svar. Det kom även fram att Internet har gjort pedagogiken inom biblioteken viktigare 
idag än innan. Genom intervjuer fick jag fram ett resultat ur bibliotekariernas tankar 
angående kvalitet, inställning till Internet samt hur de handskades med utvecklingen. 
Kortfattat kan det sägas att kvaliteten på referensservicen inte påverkats direkt 
avsevärt av att Internet nu används. Bibliotekarierna är positivt inställda till Internet 
och de möjligheter som dess verktyg och medier idag ger dem i deras arbete med 
användaren. Till sist så handskas bibliotekarien med Internet utifrån fem 
infallsvinklar som berör deras personliga utbildning, bibliotekets utbildning, tekniken, 
användaren och framtiden. 
 
För att återknyta till citatet som inledde hela uppsatsen, “’If you continue to do what 
you’ve always done you will continue to get what you’ve always got.’ Sally Duncan, 
Trainer”111, så tycker jag att biblioteken idag har tagit till sig av Internetutveckling. 
De har anpassat dess positiva delar till biblioteket samtidigt som de jobbar med de 
negativa för att på bästa sätt assistera användaren.  
 
Jag skulle även till passa på att återknyta till min egen konstruerade modell (se figur 
2). Modellen som i detta sista kapitel verkat som en karta för att förklara var 
uppsatsens teorier och viktiga begrepp kommit från. Jag tycker personligen att 
modellen uppfyllt sitt syfte och för mig gjort det hela mycket klarare.  
 
Till sist vill jag koppla arbetets avslutande diskussion och slutsatser till uppsatsens 
titel, ”Referensservice + Internet = Sant?”. Jag tycker mig kunna se att dessa två ska 
kunna gå ”hand i hand” och på så sätt förbättra referensservicen för att på bästa sätt 
hjälpa användaren. 
 

                                                 
111 Se not 1. 
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6.4.1 Relationen till tidigare forskning 
Här kommer jag att ställa den tidigare forskningen i relation till denna uppsats analys, 
diskussion och slutsatser. Den tidigare forskningen bestod av den svenska 
undersökningen av Gudrún Thórsteinsdóttir och Frances Hultgren från 1999112, den 
malaysiska undersökningen av Kaba Abdoulaye och Shaheen Majid från 2000113 och 
till sist forskningen utförd i Nord Amerika av Carol Tenopir och Lisa Ennis som 
presenterades 2002114.  
 
Thórsteinsdóttir och Hultgrens undersökning presenterade att en av de viktiga 
faktorerna som påverkade referensservicen var ”utveckling av teknik”. Det var denna 
utveckling av teknik, i detta fall Internet, som var huvudmålet med mitt arbete. Här 
redovisade de en mångdubbling av informationskällorna på grund av Internet plus att 
det idag gick att använda sig av e-post och databaser. Läget är det samma idag, 
informationskällorna och databaserna bara ökar och e-post används fortfarande men 
idag är även chatt ett inslag i referensarbetet. Thórsteinsdóttir och Hultgren uttryckte 
det som att: ”Vad vi kan se tycks bibliotekarien i många fall ha utvidgat sin 
kompetens genom att lära sig datoriserad informationssökning och tillägna sig viss 
teknisk kompetens”115. Idag har denna kompetens bara ökat och det är först idag som 
bibliotekarierna kan föra vidare en viss kunskap till den yngre 
bibliotekariegenerationen så att den lättare ska kunna handskas med Internet. Även 
om bibliotekarierna idag har en viss teknisk kompetens så har flera bibliotek idag 
”tekniska enheter” som ska ta hand om frågor kring krånglande datorer och så vidare. 
 
Precis som min uppsats presenterade så visade Abdoulaye och Majids forskning att 
Internet givit referensservicen en positiv injektion och bidragit med ett effektivare 
arbete. Då som nu använde bibliotekarierna sig av Internet på grund av dess stora 
utbud av källor. I min undersökning kom jag fram till att bibliotekarierna idag 
prioriterade inköp av elektroniskt referensmaterial över tryckt material. Då 
bibliotekarien skulle hjälpa användaren vände hon sig också oftare till källor över 
Internet än till tryckt material. Trots den ökade informationstillgången så kom 
Abdoulaye och Majid fram till att bibliotekarierna inte ansåg att Internet minskat 
arbetsbördan samt att Internet ansågs osäkert bland bibliotekarierna. Denna osäkerhet 
över Internet finns till viss del kvar än idag. Bibliotekarierna känner sig otrygga i sitt 
Internetanvändande på grund av Internets föränderliga informationskällor. Samtidigt 
så ansåg bibliotekarierna i min undersökning också att arbetsbördan blivit större på 
grund av Internet utan att de fått till exempel högre lön. Trots den ökade arbetsbördan 
så ansågs referensarbetet idag vara roligare på grund av dess skiftande natur. 
 
Tenopir och Ennis presenterade att Internet idag bland annat har ändrat vilka resurser 
som det söks i, hur resultat är indelat, och hur/var frågor ställs. I likhet med 
Thórsteinsdóttir och Hultgren presenterade Tenopir och Ennis att både bibliotekarier 
och användare idag på grund av Internet tror att det går att finna svaren på de flesta 
frågor över Internet. Bara man vet ”hur” och ”var” man ska söka. Detta kring ”hur” 
och ”var” man söker visade sig viktig också vid min undersökning när det kom till 
hur referensservicen idag såg ut genom Internet. Även tankarna kring att alla svar ska 
gå att finna på Internet kom fram i min undersökning och de tankarna kunde ibland 
                                                 
112 Se not 27-29. 
113 Se not 30. 
114 Se not 31-32. 
115 Se not 27-29. 
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stressa bibliotekarierna som inte kunde göra mer än sitt bästa. Något som skiljer sig 
från mitt resultat är att denna tidigare forskning presenterade resultatet att chatt och e-
post var två inslag i referensservicens vardag som visade en stadig uppåtgående kurva 
vad gäller nyttjandet och tillhandahållandet av dessa två medier.  
 
I min undersökning kom det fram att biblioteken tillhandahöll dessa två 
kontaktmetoder och ansåg dem nödvändiga för den tillhandahållna servicen. Men de 
märkte inte av någon ökning när det gäller användandet. Utan istället var ansikte mot 
ansikte dominerade och ansågs även fortsätta med detta. Att ansikte mot ansikte var 
den viktigaste kontakten vid mötet mellan bibliotekarien och användaren visade även 
Tenopir och Ennis då de presenterade att den fysiska kontakten med användaren 
fortfarande är det centrala i arbetsgången. 
 
Utifrån dessa tre undersökningar kopplat till min går det att se att de flesta resultat 
och slutsatser från den tidigare forskningen har följts upp och bekräftats av min 
undersökning. Den största motsägelsen min uppsats kontra den tidigare forskningen 
anser jag vara att det i Nord Amerika verkar vara en ständig uppgång av e-post och 
chatt samtidigt som det i Sverige inte är lika populärt. Vad dessa äldre 
undersökningar inte gjort är att tränga lika djupt in i kvalitetsaspekten samt titta på 
varför bibliotekarierna är positiva till förändringen. Denna uppsats har genom teorier 
påvisat hur kvalitet kan mätas inom referensservicen samt de bakomliggande 
orsakerna till varför bibliotekarierna är positiva till denna utveckling som Internet fört 
med sig. 
 

6.4.2 Metoddiskussion, kritik till den egna uppsatsen samt förslag 
på vidare forskning 
Jag vill avsluta detta arbete med att i tur och ordning diskutera min metod, följt av 
kritik till min egen uppsats och avsluta med förslag på vidare forskning. 
 
Nu när arbetet är slutfört vill jag tro att jag valde rätt metod för att uppfylla mitt syfte 
och besvara mina frågeställningar. Intervju kändes redan från början som den bästa 
metoden och jag tycker med det utfall jag fick att det också var det. Jag hade inte 
kunnat komma åt bibliotekariernas inre tankar på något annat sätt. Kanske hade jag 
kunnat använda mig av till exempel enkäter men jag tror inte att jag hade kommit så 
djupt in i bibliotekariernas tankar. Detta då jag missat intressanta följdfrågor som lätt 
dyker upp vid en intervju. Andra metoder såsom observation hade antagligen inte 
heller fungerat då jag inte kommit åt bibliotekariernas tankar kring hur de anser 
förändringen gått till och deras inställning till den. Åldern på respondenterna kan 
också diskuteras i och med att det är en förändring som undersöks. Tre var mellan 45-
60 år gamla och tre var mellan 35-45 år. Alla utom en hade längre yrkeserfarenhet. 
Bibliotekarien med kortast yrkeserfarenhet hade tidigare under flera år jobbat som 
biblioteksassistens och ansåg sig därför ha en bra inblick i den förändring som 
Internet fört med sig. Jag tycker inte att åldersfaktorn har varit något problem men det 
hade kunnat vara ett om någon respondent varit för ny i biblioteksbranschen.  
 
För att kritisera min egen uppsats så vill jag börja med att koppla samman denna 
kritik med metodanalysen. Trots att jag tyckte att intervju var den bästa metoden för 
mig så är jag ingen van intervjuare. Jag märkte att jag blev bättre och bättre för varje 
intervju men det fick mig ändå att ställa frågan till mig själv vad en rutinerad 
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intervjuare kanske kunde ha fått fram som jag inte fick. Här tänker jag främst på de 
följdfrågor som jag säkert missade vid olika tillfällen. Jag kan även uttala en viss 
kritik mot min uppsats med tanke på dess omfång. För att ha skrivit själv så har det 
blivit en väldigt omfattande uppsats. Jag har dock skurit så mycket jag kunnat och 
funnit att uppsatsen varit tvungen att behålla sin längre nuvarande form för annars 
hade väsentliga delar inte kommit med. Uppsatsens omfång hänger också ihop med 
dess syfte som kanske är större än de brukar vara. Detta har fört med sig en längre 
uppsats. Anledningen till detta är att när jag började med uppsatsen så fanns det ingen 
liknande ny forskning kring hur Internet påverkat referensservicen. Jag valde därför 
att täcka ett större område. Detta för oss vidare till förslag på framtida forskning. 
 
För att avsluta med hur jag skulle vilja föreslå vidare forskning så har jag sett att 
många av mina idéer och tankar redan snappats upp samtidigt som jag skrev min 
uppsats. Det har under det senaste året kommit ut flera uppsatser som berör Internet 
och referensservicen. Men om jag skulle föreslå vidare forskning utöver detta så tror 
jag att en pedagogisk inriktning skulle kunna ge intressanta förslag. Hur 
bibliotekarierna använder sig av pedagogiken i dagens Internetdominerande 
referensservice? Det går kanske även att undersöka kvaliteten angående antalet rätt 
besvarade frågor med hjälp av Internet eller över Internet. Detta arbete gav bara en 
svag beskrivning av detta utifrån några bibliotekariers utsagor att de tyckte att 
Internet gav dem chansen att besvara fler frågor. Men är det verkligen så? Vad 
framtida studenter och forskare än väljer att skriva om när det kommer till 
referensarbetet och dess Internetankoppling så tror jag att de kommer att hamna på en 
spännande resa. Jag önskar dem alla lycka till med deras arbete. 
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7 Sammanfattning 
 
Mot en bakgrund och problemformulering att referensservicen ständigt förbättrats och 
att nya sätt och tekniker ständigt uppkommit för att bibliotekarien på bästa sätt ska 
kunna hjälpa användaren tar denna uppsats sitt avstamp. 
 
Syftet med min magisteruppsats är att undersöka hur referensservicen vid högskole- 
och universitetsbibliotek ser ut och hur den utvecklats angående servicen till 
användaren i och med Internet. Jag vill utifrån bibliotekariens synsätt granska 
kvaliteten på referensservicen då Internet används. Vidare vill jag undersöka 
bibliotekariens inställning till och hur de handskas med denna utveckling. 
 
Ett syfte som i sin tur ledde vidare till tre frågeställningar: 

• Hur har Internet förändrat referensservicen vid högskole- och 
universitetsbibliotek? 

• Hur ser bibliotekarierna på den eventuellt förändrade kvalitén då Internet 
används? 

• Vilken inställning har bibliotekarier till Internetutvecklingen och hur handskas 
de med denna utveckling? 

 
Arbetet avgränsades på ett sådant sätt att undersökningen riktades in på högskole- och 
universitetsbibliotek. Arbetets andra avgränsning handlar om att det bara är 
bibliotekariernas syn som kommer att behandlas när det rör sig om referensservicens 
förändrade kvalitet. 
 
För att förstå och analysera resultatet presenterades en rad teorier. För att begripa och 
kunna analysera ordet kvalitet användes teorier kring hur kvalitet kan definieras samt 
att teorin ”kvalitetsdimensioner på en tjänst” skulle komma till användning för att se 
på vilken nivå kvaliteten låg på idag. En teori kring ”förändring av en tjänst” 
presenterades för att om möjligt se varför bibliotekarierna reagerade som de 
eventuellt gjorde på den förändring som Internet inneburit. Ytterligare en teori, media 
richness, presenterades för att användas vid granskningen av de olika 
kontaktmetoderna som idag existerar på biblioteken. 
 
Syftet och frågeställningarnas utformning förde med sig att valet av metod föll på 
intervjuer. För uppsatsens räkning intervjuades sex bibliotekarier från fyra bibliotek: 
Blekinge tekniska högskola, Halmstad högskola, Lunds universitet och Växjö 
universitet. 
 
Resultatet berörde de intervjuade bibliotekariernas tankar och funderingar kring hur 
Internet påverkat och förändrat referensservicen jämfört med innan Internet nyttjades 
på biblioteken. Alla respondenter ansåg att Internet påverkat deras arbete och genom 
detta givit dem möjligheten att erbjuda bättre service. Detta då informationskällorna 
som nu fanns tillgängliga hade utökats samt att biblioteket kunde kontaktas på flera 
nya sätt. Respondenterna var positivt inställda till denna förändring som Internet 
bidragit med. 
 
Alla respondenterna föredrog ansikte mot ansikte interaktionen före 
kontaktmetoderna inräknade i ”digital referens” såsom chatt, e-post och telefon. 
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Anledningen till detta var att dessa kontaktmetoder uteslöt flera visuella och hörbara 
ledtrådar som är viktiga för att bibliotekarien ska kunna läsa av och förstå 
användaren.  
 
Till sist berättade bibliotekarierna hur de handskades med förändringen som Internet 
fört med sig. De kom in på de kurser de gått samt kurser de höll för användaren. De 
talade även om andra sätt genom vilket de hjälpte användaren. Två andra viktiga sätt 
att handskas med förändringen var på vilka sätt de höll sig uppdaterade samt hur 
tekniska supportenheter uppstått för att hjälpa bibliotekarien och användaren. 
 
I analys, diskussion och slutsatser kapitlet bands arbetets resultat och teorier ihop. 
Internet påverkade referensservicen på det sätt att det förr dominerade synsättet att 
”hur” en användare sökte var det viktigaste mot nu då ”var” sökningen sker är minst 
lika viktigt. De utökade källorna över Internet spelade här stor roll. De digitala 
referenserna chatt och e-post fick i arbetet kritik då det kunde uppstå problem i 
samförståndet på grund av fördröjningen av vitala följfrågor. Dessutom uteblev 
viktiga visuella och verbala signaler. På media richness skalan placerades telefon in 
under ansikte mot ansikte och efter dessa två följde först chatt och sist e-post. 
 
Kortfattat kan det sägas att kvaliteten på referensservicen i stort sett är densamma. 
Om den inte förbättrats så har den i alla fall inte försämrats på grund av Internet. Det 
som talade för en ökad kvalitet var att tillgängligheten, tjänstvilligheten samt 
omgivning fått positiva kickar i och med Internet. Faktorer som pålitlighet och 
trovärdighet ansågs vara varken plus eller minus på grund av Internet. Rent negativt 
hade artigheten och inlevelseförmågan påverkats av Internet. 
 
Det kom fram att bibliotekarierna var positivt inställda till Internet. Det som kunde 
förklara bibliotekariernas positiva inställning till förändringen var att de hade en hög 
förändringsvilja plus att deras generella syn på förändring var hög. Också det faktum 
att arbetsinnehållet blivit mer skiftande på grund av Internet har fått dem att se med 
positiva ögon på förändringen. Faktorer som det rådde delad syn på om de verkat 
positivt eller negativt var de sociala kontakterna, statusen och delaktigheten. 
 
Till sist så slogs det fast att bibliotekarien och biblioteken handskades med Internet 
utifrån fem infallsvinklar. De fem infallsvinklarna var: deras personliga utbildning, 
bibliotekets utbildning, tekniken, användaren och framtiden. 
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9 Bilaga A 
 
Intervjuguide 
Mitt namn är Thomas Wiking och jag skriver just nu min magisteruppsats på 
biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet på Växjö universitet. Jag vill 
genom intervjuer få fram din, som bibliotekarie, syn på referensarbetets utveckling 
genom Internet. Jag vill få fram dina åsikter angående denna utveckling och om du 
anser att Internet ändrat kvalitén på referensservicen. Intervjun kommer att ta cirka 60 
minuter och kommer att behandlas konfidentiellt. Efter utförd transkribering kommer 
du, om du vill, få chansen att läsa igenom intervjun och komma med eventuella 
kommentarer. Resultatet kommer efter avklarad examinering att skickas till ditt 
förfogande. 
 
1. Personlig bakgrund 

1.1. Namn? 
1.2. Utbildning? 
1.3. Yrkeserfarenhet? 
 

2. Referensarbetet 
2.1. Vilket är, skulle du vilja säga, syftet med referensarbetet på ett 
bibliotek? 
  [Enligt böckerna: svara på frågor, maximera resurs.] 
 
2.2. Hur ser referensarbetet ut på ditt bibliotek? 
  Vad ingår och räknas till referensarbetet. 
 
2.3. Jobbar du med något inom referensarbetet och hur mycket tid lägger 
du i så fall ned i genomsnitt varje vecka? 
 

3. Internets påverkan: referensarbetet 
3.1. Anser du att Internet påverkat något inom referensarbetet? 

[Enligt forskningen; digital referens och elektroniska 
resurser.] 
Varför tror du att denna förändring skett? 

  Vad tror du denna förändring beror på? 
 
3.2. [Jämfört med ansikte mot ansikte] vad är det som gör de olika 
kontaktmetoderna över Internet bättre alternativt sämre? 

[e-post, web forms, chat and instant messaging, 
videoconferencing, call center based software] 
Media richness. 

 
3.3. Under referensarbetet: Till vilken del har de elektroniska resurserna 
tagit över de tryckta resursernas informationsroll? 

Vilka följder har denna eventuella förändring fört med 
sig? 
Vad bör man tänka på vid nyttjandet av elektroniska 
resurser som skiljer sig mot de tryckta resurserna? 
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4. Internets påverkan: tjänst och kvalitet 
4.1. Känner du dig påverkad av denna förändring av tjänsten? 

Vilken är din syn på förändring inom biblioteket? 
Hur har du som bibliotekarie upplevt denna förändring? 
Ex: Trygghet 
Sociala kontakter 
Arbetsinnehåll 
Förmåner 
Arbetsledning 
Status 
Förändringsvilja 
Delaktighet 
Förtroende 
Självkänsla 
Tidpunkt 
Information  [13] 

 
4.2. Vad anser du vara viktigt vid bedömningen av kvalitet vid 
referensservicen? 

Alternativt bättre eller sämre genom Internet? 
Ex: Pålitlighet 
Trovärdighet 
Tillgänglighet 
Kommunikationsförmåga 
Tjänstvillighet 
Artighet 
Inlevelseförmåga 
Omgivning  [8] 

 
4.3.  Finns det något sätt på vilket ni kan bedöma när en användare är 
nöjd eller inte? 

Kriterier? 
 
4.4. Känner du att Internet ger dig chansen att erbjuda bättre 
referensservice? 

Om så: Vilka kriterier anser du har gjort det bättre och på 
vilket sätt? 

 
5. Framtiden 

5.1. Vilka framtidsutsikter tycker du dig kunna se, eller kan du tänka 
dig, för referensservicen över Internet? 

Kan kvaliteten förbättras? 
 

6. Övrigt 
 6.1. Är det något ni vill tillägga? 
 
 

Tack för din medverkan. 


