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Abstract: This master thesis concerns the subject of a reference service 

named Book-a-librarian. The service makes it possible for 
the library-user to indulge in a subject with the help of a 
librarian after having made an appointment in advance. 

 
The main purpose of this thesis is to study the function of it. 
The methods used are a mix of literature and empirical 
studies to be able to comprehend and explain the practical 
nature of the service as well as placing the service in a 
theoretical framework. The empirical study is performed by 
a questionnaire, where librarians working with the service 
are asked to participate. To evaluate the results of the 
questionnaire we have studied different scientific views of 
reference work in the library environment. The purpose is to 
identify strengths and weaknesses in the way the service is 
conducted. The weakness that becomes most apparent in the 
empirical study is the lack of users of the service. However 
there is a great enthusiasm for this Book-a-librarian service 
among the librarians. They all believe in a future for the 
service.  
 
To improve and develop this service we believe the solution 
is to have an active discussion concerning reference work as 
a whole and the usability of the service and finally to 
formulate a strategy to market it. In the final chapters we are 
presenting a set of recommendations for marketing this 
service, by studying marketing theories and validating these 
recommendations with professional librarians. By using 
marketing as a tool for development we are looking at Book-
a-librarian from different perspectives, such as the 
importance of management, the physical atmosphere of the 
library and the involvement of the staff. Marketing puts 
focus on the user and we find that crucial for this 
information-based profession. 
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1 Inledning 
 
Vi har haft förmånen att parallellt med våra studier i Biblioteks- och informationsvetenskap 
arbeta med referensfrågor i informationsdisken på folkbibliotek. Vår gemensamma 
uppfattning är att man där i huvudsak möter användare med specifika förfrågningar efter en 
titel eller ett förutbestämt ämnesområde. Det är mer sällan som referenssamtalet blir en 
diskussion kring olika ingångar för att närma sig ett ämne eller kring källkritiska aspekter. Det 
tror vi kan bero på formen för hur referenssamtalet går till, d.v.s. platsens inverkan med 
faktorer som väntetid och kösystem till ett fåtal tjänstgörande bibliotekarier. En annan viktigt 
faktor kan vara att användaren inte förväntar sig mer omfattande hjälp, något som kan bero på 
att användaren inte känner till vilka kompetenser som en bibliotekarie har. Vi upplever även 
att bibliotekarier i viss mån är dåliga på att marknadsföra sina förmågor. 
 
Informationsteknologins genombrott har inneburit stora förändringar på biblioteken och för 
bibliotekarierna i deras arbete. Kraven på biblioteken ökar i samma takt som behovet av 
information och detta påverkar i sin tur bibliotekariens kompetensområden vilka under det 
senaste decenniet har kommit att förändras och utvecklas. Datoriseringen har på många sätt 
underlättat informationssökning och användarna har i regel tillgång till datorer, både på och 
utanför biblioteket. Det är numera inte nödvändigt att fysiskt besöka ett bibliotek för att 
uträtta biblioteksärenden, utan biblioteken är tillgängliga även från andra platser. Detta har 
även medfört en ökad konkurrens från andra yrkesgrupper som i princip har samma kunskaper 
som bibliotekarierna. I syfte att följa med i utvecklingen tar folkbiblioteken på sig allt fler 
uppdrag för att tillmötesgå sina användare. 
 
Utifrån dessa funderingar har vi valt att i denna uppsats undersöka ett av de uppdrag som allt 
fler bibliotek införlivar i sin verksamhet, nämligen referenstjänsten Boka en bibliotekarie. 
Denna tjänst är tänkt att ge biblioteksbesökaren möjlighet till ett fördjupat samtal och mer 
ingående service när det gäller informationsfrågor, än som normalt ges möjlighet till i 
informationsdisken på biblioteket. Boka en bibliotekarie är ett tillskott i biblioteksvärlden som 
bör intressera en bred allmänhet eftersom vi alla är överösta med information från tidningar, 
böcker, TV, radio, telefon, Internet etc.  
 
Under våra studier vid Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap i Borås har vi 
blivit medvetna om att bibliotekarieyrket inbegriper många varierande arbetsuppgifter och det 
är svårt att föreställa sig vilka krav som kommer att ställas på oss som bibliotekarier. Vi tror 
att Boka en bibliotekarie förenar många av vårt framtida yrkes kompetenser och därför är det 
enligt vår mening intressant att ta reda på den här specifika tjänstens sammansättning. Vi vill 
således ta reda på hur bibliotekarierna arbetar med tjänsten, hur den är utformad och hur den 
kan komma att utvecklas i framtiden.  
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1.1 Tjänsten Boka en bibliotekarie 
 
Det visade sig svårt att hitta fakta om tjänsten i såväl databaser för vetenskapliga tidskrifter 
som i sökmotorer på Internet. Amerikanska databaser innehöll mycket material om 
nätreferenstjänster men inget kring den typ av tjänst som vi inriktat oss mot. Med hjälp av 
Google har vi fått en uppfattning om hur utbredd tjänsten är både inom folk- och 
universitetsbiblioteksvärlden i Sverige och utomlands. Vi fick träffar på olika biblioteks 
webbsidor i bl.a. Sverige, Norge, Danmark, Nya Zeeland och USA.  
 
I Danmark är tjänsten utbredd och därifrån kommer artikeln Bestil en bibliotekar (Lerche, 
2004) som beskriver tjänstens ursprung där idén till tjänsten kommer från den privata sektorn. 
Vice bibliotekschefen på Slagelse bibliotek i Danmark fick uppslaget från en banktjänst där 
kunden bokar tid hos en banktjänsteman för att reda ut mer komplicerade ärenden. Syftet med 
tjänsten på biblioteket är att användaren ska lära sig att avgränsa sina sökningar samt 
utvärdera resultatet. Användarna får inte enbart svar på sina funderingar utan också hjälp att 
hitta svaren på egen hand. Tjänsten blev som mest populär bland studenter som befann sig i 
början av ett uppsatsarbete och innebar en mer personlig relation till användarna samtidigt 
som den ställde högre krav på bibliotekarien ifråga om kunskaper i att handleda och ge 
vägledning på ett pedagogiskt sätt (ibid). 
 
Den danska förlagan importerades till svenska bibliotek och finns idag både på folkbibliotek 
och på högskole- och universitetsbibliotek. Användaren bokar i förväg, antingen via ett 
telefonsamtal eller via ett formulär på bibliotekets webbplats, och uppmanas ofta att ange vad 
frågan handlar om så att bibliotekarien har tid att förbereda sig. 
 
Ett exempel på ett folkbibliotek som införlivat tjänsten är Mölnlyckes bibliotek. På deras 
webbsida rekommenderas man som användare att boka en bibliotekarie om man har svårt att 
hitta information eller om man är intresserad av att lära sig mer om informationssökning. 
Användarna erbjuds genom den här tjänsten en 30 minuters session på tu man hand med en 
bibliotekarie, där man kan få hjälp med allt från att lära sig att hitta i beståndet på biblioteket 
till att söka i databaser eller på Internet (Härryda kommun, Mölnlycke bibliotek, 2005).  
 
Bibliotekschefen i Mölnlycke Britta Särnmark beskriver tjänsten som unik när hon intervjuas 
i artikeln Här kan du boka en bibliotekarie ur Göteborgs-Posten. Särnmark menar att tjänsten 
är mycket viktig eftersom användaren får lära sig att söka information på egen hand. Genom 
att boka en bibliotekarie menar hon att användaren kan få individuellt anpassad hjälp. Detta är 
något som inte är möjligt i samma utsträckning genom någon annan av bibliotekets tjänster. 
Förutsättningen är att användaren bokar tid i förväg och vid bokningstillfället preciserar sina 
önskemål så att bibliotekarien på bästa sätt ska kunna förbereda sig inför själva mötet. Hur 
bibliotekarien sedan väljer att lägga upp mötet beror helt på användarens behov och 
önskemål. Särnmark menar att tjänsten är ett bra tillfälle för bibliotekarien att i lugn och ro 
visa vilka elektroniska resurser som biblioteket har att erbjuda vid sidan om böcker och 
tidskrifter (Pukari, 2005).  
 
Beskrivningen ovan ger en föraning om att tjänsten Boka en bibliotekarie är en utveckling av 
det referensarbete som redan finns på folkbibliotek med skillnaden att användarna här ges en 
mer omfattande möjlighet till personlig handledning.  
 
Det är inte bara enskilda folkbibliotek som uppmärksammat tjänsten. I det Kulturrådsstödda 
IVER-projektet satsade man på att biblioteken i Värmland skulle få bokningsbara 
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bibliotekarier. Projektet bedrevs mellan åren 2002-2005 som en del i satsningen 
Folkbiblioteken – stöd för vuxnas lärande1 och syftet med projektet var att utveckla 
användandet av bibliotekens elektroniska resurser. Tjänsten sågs av projektledarna som ett 
medel för kompetenshöjning såväl för personalen som för användarna (Eliason & Nowé, 
2005, s. 6f). 
 
Projektledarna ansåg att tjänsten skulle medföra att personalen fick en ökad medvetenhet om 
användarnas behov och att användarna skulle lära sig ett nytt sätt att närma sig 
informationssökning. Därför rekommenderade man biblioteken i projektet att införliva 
tjänsten i sin verksamhet. Bland de involverande bibliotekarierna rådde det dock ingen 
enhetlig syn på tjänsten. Vissa trodde att kravet på framförhållning skulle bli ett problem 
eftersom användarna förväntar sig att få hjälp på en gång. Projektledarna höll dock fast vid sin 
idé och fortsatte att uppmana biblioteken att införa tjänsten åtminstone som ett sätt att 
kartlägga användarnas behov (ibid, s.12ff). 
 
Detta visar på att tjänsten skapar diskussioner vid införandet. Den representerar både ett nytt 
sätt att angripa referensfrågor och ett nytt sätt för bibliotekarierna att möta användarna, vilket 
naturligtvis väcker frågor. Införandet av tjänsten kräver att den är välförankrad bland dem 
som ska arbeta med den. I slutrapporten från projektet går det att läsa att endast fem av 
projektets sammanlagt 16 kommunbibliotek erbjöd tjänsten i augusti 2005 och tjänsten 
användes mest i den kommun där studiebibliotekarien systematiskt marknadsförde den. I de 
övriga kommunerna har tjänsten under projektets gång kommit till användning men endast 
vid ett fåtal tillfällen (Råman Ekengren, 2005, s. 3). Möjligen kan man se kopplingar mellan 
bristen på engagemang bland bibliotekarierna i projektet och den negativa utgången eftersom 
man i slutrapporten kan läsa att endast en tredjedel av biblioteken i projektet erbjuder tjänsten.  
 
Referenssamtalet och mötet mellan användare och bibliotekarie är en stor del av bibliotekens 
kärnverksamhet. Boka en bibliotekarie-tjänsten handlar om att bibliotekarien ska vara 
medlaren mellan användarnas behov och informationsresurserna. I tjänsten är utgångspunkten 
att man vill skapa en bättre och mer personlig service samtidigt som den är en möjlighet att 
framhålla biblioteket som en plats där användaren är den viktigaste aktören. Tjänsten bör 
således vara angelägen för användarna att bruka men hur stort intresset för tjänsten verkligen 
är återstår att se.   
 
 

 

                                                           
1 Folkbiblioteken – stöd för vuxnas lärande är en satsning som stöds av Kulturrådet och som pågår mellan 2002-
2006. De ursprungligen sju olika delprojekten, numera sex stycken, genomfördes i olika län, bl.a. IVER 
(Informationssökning via elektroniska resurser)-projektet i Värmland och projektet Studiebibliotek Halland. 
Projektet syftar till att skapa förutsättningar och metoder för folkbiblioteken att ge bra service till 
vuxenstuderande (Berglund et al, 2004, s. 3). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsen har två huvudsakliga syften. Dels att kartlägga tjänsten, dels att ge 
rekommendationer för att utveckla tjänsten Boka en bibliotekarie. Genom kartläggningen 
ämnar vi belysa tjänsten genom att förklara dess uppbyggnad och funktion på folkbibliotek. 
Vi ser tjänsten som ett koncentrat av de utåtriktade arbetsuppgifter som sysselsätter en 
bibliotekarie i informationsdisken på ett folkbibliotek och därför anser vi det av intresse att 
belysa och undersöka hur bibliotekarier väljer att arbeta med tjänsten. Erfarenheterna från 
Mölnlycke bibliotek och IVER-projektet visar att det finns både positiva och negativa åsikter 
och vi vill undersöka vilka för- och nackdelar som framkommer vid en studie av tjänsten.  
 
Utifrån de svagheter som synliggörs i kartläggningen av tjänsten så avser vi kunna ge förslag 
på utvecklingsmöjligheter som vi slutligen låter yrkesverksamma bibliotekarier ge sina 
synpunkter på. Våra frågeställningar är: 
 
Steg 1: Kartläggning av tjänsten 

• Hur är tjänsten Boka en bibliotekarie utformad? 
• Hur arbetar bibliotekarier med tjänsten? 
• Vilka styrkor/svagheter finns med tjänsten på folkbibliotek? 
 

Steg 2: Utveckling av tjänsten 
• Hur kan den utvecklas i framtiden?  
• Hur förhåller sig bibliotekarier som arbetar med tjänsten till våra förslag? 

 
1.2.1 Avgränsningar 
Tjänsten erbjuds på såväl högskole- och universitetsbibliotek som på folkbibliotek, men 
uppsatsen behandlar enbart tjänsten som den ser ut på folkbiblioteken. Idag får 
folkbiblioteken hushålla med sina knappa medel för att på bästa sätt kunna tillgodose den 
breda allmänhetens behov och därför är det enligt vår mening intressant att man väljer att 
satsa på en så pass resurskrävande tjänst. Tjänstens plats inom högskole- och 
universitetsbibliotekens arbetsområde uppfattas enligt vår mening som mer legitim då det 
handlar om en uttalad läromiljö. På folkbiblioteken kan tjänsten istället utgöra en utveckling 
av det traditionella referensarbetet mot en mer pedagogisk handledningsfunktion. Det är 
därför också ett medvetet val att enbart utgå ifrån bibliotekariens perspektiv såväl i 
litteraturgenomgången som vid insamlandet av det empiriska materialet.  
 
Uppsatsens ramar begränsar vårt undersökningsområde och vi har därför valt att uttrycka 
tjänsten från bibliotekariernas sida. Vi tycker att det är viktigt att ta utgångspunkt i 
bibliotekariernas arbetssätt för att det är de som bestämmer hur tjänsten ska utformas och på 
det sättet blir det deras syn på användarvänlighet som användarna i sin tur möter. 
 

1.3 Disposition 
 
I kapitel två går vi in på vårt val av metod och förklarar hur vi har hittat och använt oss av 
litteratur i framställningen och hur den empiriska undersökningen har gått till. 
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Kapitel tre syftar till att placera in tjänsten Boka en bibliotekarie i en bredare diskussion kring 
referensarbete. Vi skapar en övergripande bild av tjänsten genom att redovisa tidigare 
forskning i för uppsatsen närliggande ämnesområden.    
 
Redovisningen av den empiriska undersökningen sker i kapitel fyra som inleds med en 
presentation av biblioteken som deltagit i undersökningen. Boka en bibliotekarie är en 
utveckling av den traditionella referenstjänsten och vi studerar vilka styrkor och svagheter 
som blir tydliga i bibliotekariens arbete med tjänsten.  
 
För att få fram förslag till förbättringsåtgärder så använder vi i kapitel fem det insamlade 
materialet tillsammans med en utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin är hämtad från 
marknadsföringsteorier och kapitlet inleds med en presentation av teorier om marknadsföring 
och bibliotek.  
 
Utgående från föregående kapitel och de svagheter som blivit synliga fördjupas i kapitel sex 
diskussionen kring tjänsten och dess utvecklingsmöjligheter. I analysen kommer vi att med 
hjälp av marknadsföring konstruera rekommendationer för biblioteken att ta användning av i 
sin utvecklingsstrategi. Kapitlet resulterar i en marknadsföringsstrategi som ska användas 
praktiskt av biblioteken i syfte att öka intresset för tjänsten Boka en bibliotekarie. 
 
Vi låter, i kapitel sju, några av våra tidigare respondenter ta del av de framtagna 
marknadsföringsrekommendationerna och bedöma deras användbarhet för tjänsten. I kapitel 
åtta förs en diskussion kring våra slutsatser och följs av en sammanfattning i kapitel nio. 
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2 Metod 
 
Vår magisteruppsats är indelad i olika metodologiska steg som tillsammans ska användas för 
att besvara våra frågeställningar.  
 
För att kartlägga tjänsten utgår vi från en teoretisk genomgång av referensarbete  
 som syftar till att beskriva tjänsten Boka en bibliotekarie som en referenstjänst och skapa en 
ökad förståelse för vårt undersökningsområde.  
 
Nästa steg i kartläggningen blir att samla in information från dem som arbetar med tjänsten 
och vi har valt att använda enkäter som metod för detta. Enkätundersökningen är designad så 
att den ska ge en så nyanserad bild som möjligt av tjänsten. Enkäten är formulerad utifrån fem 
huvudsakliga områden: generella frågor, praktiskt genomförande, målgrupp, organisatoriska 
frågor och framtiden. 
 
Därefter granskas enkätmaterialet mot bakgrund av forskning inom referensarbete för att 
synliggöra styrkor och svagheter med denna typ av referenstjänst. Granskningens resultat 
bestämmer de områden som vi väljer att fördjupa oss i för att kunna presentera 
förbättringsförslag.  
 
För att kunna uppfylla vårt andra huvudsyfte, att lämna förbättringsförslag, så använder vi det 
insamlade materialet tillsammans med en utvecklingsstrategi. Efter att ha studerat vilka olika 
möjligheter till val av strategier som finns så bestämde vi oss för att fördjupa oss inom 
marknadsföringsområdet. Dels på grund av att det är en svaghet inom referensarbete som 
tidigare forskning uppmärksammat och dels på grund av att marknadsföringsteorier är 
anpassningsbara efter det resultat som vår empiriska undersökning åskådliggör. En annan 
motivering till att fördjupning görs inom marknadsföring är att vårt undersökningsområde 
gäller en tjänst som är föränderlig till sin natur, då den dels är beroende av vem som utför den 
och dels av vem som efterfrågar den. Vi ansåg det därför viktigt att vår utvecklingsstrategi 
inte innebar några direkta begränsningar som skulle kunna få oss att missa intressanta 
aspekter. Det vi eftersträvar är att kunna ge övergripande rekommendationer för hur tjänsten 
kan utvecklas som de respektive biblioteken kan anpassa efter sina förhållanden. Genom att 
studera marknadsföringsteorier så ämnar vi utforma en rad förslag till åtgärder som är så pass 
allmängiltiga att de blir praktiskt genomförbara för biblioteken.  
 
Det slutliga steget i uppsatsen består i att presentera de framtagna förslagen för några av 
enkätundersökningens respondenter för att ta del av deras åsikter och därefter ge oss en 
möjlighet till att ytterligare förbättra dem utifrån de erfarenheter de har. Denna sista 
datainsamling sker genom kontakt per telefon. 
 
Uppsatsens består alltså av litteraturstudier, en enkätundersökning och en telefonintervju. Vi 
kommer i detta kapitel att beskriva dessa metodologiska delar i var sitt avsnitt. Inledningsvis 
kommer vi att förklara hur vi gått tillväga vid genomgången av tidigare forskning, därpå följer 
en beskrivning av enkätundersökningens upplägg, därefter följer litteratursökningens 
genomförande och slutligen en beskrivning av telefonintervjuerna.  
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2.1 Kartläggning av tjänsten 
 
2.1.1 Litteratursökning 
Insamlandet av litteratur inför kartläggningen ska hjälpa oss att få en uppfattning om vilken 
form av referensarbete som tjänsten Boka en bibliotekarie är. Detta är även utgångspunkten 
för utformningen av den enkät som ligger till grund för insamlandet av det empiriska 
materialet. 
 
Vårt urvalsförfarande bygger i första hand på den litteratur som vi under våra studier på 
Biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionen vid Högskolan i Borås har kommit i 
kontakt med, en utbildning som enligt vår mening har gett oss en god förförståelse. Genom att 
studera kurslitteratur inom området fick vi uppslag till vidare läsning och därigenom tips på 
användbara söktermer. Läsningen av magisteruppsatser gav en överblick över 
forskningsområdet. Utifrån dessa typer av källor gick vi vidare till för oss relevanta 
primärkällor som genom olika infallsvinklar belyste forskning om referensarbete. 
 
Genom att söka i databaser har vi lokaliserat ytterligare källor. I databasen Nordiskt BDI-
index fann vi relevanta magisteruppsatser från det Biblioteks- och informationsvetenskapliga 
området, liksom artiklar. Sökningar i Artikelsök gav träffar på intressanta forskningsartiklar i 
svensk bibliotekspress. Vi har även använt oss av Samsök där sökningen görs parallellt i flera 
vetenskapliga databaser inom området, som exempelvis Lisa och Inspec. Sökningar har också 
gjorts i bibliotekskataloger såväl i lokala kataloger som i Bibliotek.se och Libris.  
 
Litteraturen som redovisas i kapitlet är dock endast sådan som vi konkret använt oss av, vi har 
medvetet valt bort litteratur som vi tagit del av men som av olika anledningar inte funnits 
tillräckligt relevant för uppsatsen. Såväl utländsk som svensk litteratur har använts och i första 
hand primärkällor men det förekommer även en del sekundärkällor.  
 
De söktermer som genomgående används är: referensarbete, referenstjänst, referenssamtal, 
informationstjänst, användarundervisning, bibliotekspedagogik, folkbibliotek, reference 
service, library service och reference interview. 
 
2.1.2 Enkätundersökning  
Genom enkätundersökningen vill vi presentera en bild av tjänsten Boka en bibliotekarie 
eftersom den är bristfälligt omskriven och förklarad. Detta kan fångas upp på olika sätt t.ex. 
genom intervjuer, enkäter, gruppdiskussioner, observationer och varianter av dessa. Utifrån 
vårt syfte och våra frågeställningar anser vi att enkäter kan generera den information som vi 
behöver för att kunna svara på problemformuleringarna. Vår ambition är att i undersökningen 
få reda på hur tjänsten administreras och utnyttjas, eftersom det finns så pass lite skrivet om 
den i dagsläget. För detta syfte är enkätmetoden bra då den ger möjlighet att nå ut till så 
många respondenter som möjligt, vilket enligt Rolf Ejvegård är en av fördelarna med enkäter. 
Metoden är också ett enklare, billigare och mindre tidskrävande sätt att samla in material än 
intervjuer, bl.a. eftersom svaren redan från början är skriftliga och därmed lättare att bearbeta 
och jämföra, då alla respondenter fått samma frågor (Ejvegård, 1996, s. 50). 
 
Enkäter sorteras generellt in under benämningen kvantitativa metoder vilka används när man 
vill kunna uttala sig generellt om ett fenomen. Frågor som rör hur ofta, hur vanligt, hur många 
hör hemma i den kvantitativa metoden (Trost, 2001, s. 21f).  Den kvantitativa tekniken ger 
överblick och skapar generella slutsatser medan den mer djupgående kvalitativa metoden är 
betydelsefull för att kunna belysa skillnader och se mönster, så båda är viktiga och kan gärna 
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användas tillsammans. Att insamlingen sker kvantitativt utesluter således inte att den kan få 
kvalitativa aspekter. Det passade oss då vi gärna såg fylliga, uttömmande enkätsvar som 
kunde ge oss en utgångspunkt för analys istället för statistiskt analyserbar information. Jan 
Trost visar att det är fullt möjligt att kombinera de olika undersökningssätten under de tre 
faserna datainsamling, analys/bearbetning och tolkning (Trost, 2001, s. 19f). 
 
2.1.2.1 Enkätens struktur 
Enkätfrågorna och strukturen på enkäten arbetade vi med en längre tid. Vi eftersträvade 
frågeformuleringar som krävde uttömmande svar men som var lätta att förstå och relatera till.  
Vi valde att utforma enkäten med generella frågor för att låta de yrkesverksamma 
bibliotekarierna fritt få formulera sig kring tjänsten i syfte att komma åt bibliotekariernas 
spontana uttryck i det egna arbetet med tjänsten.  
 
Vid utformandet av enkätfrågor är enkätformens karaktär viktig att tänka på för att 
enkätsvaren ska bli så användbara som möjligt. Vi som intervjupersoner kan inte hjälpa 
respondenten att förstå frågan bättre, eller uppmana henne att utveckla svaret och motivera 
henne att svara utförligt när väl enkäten är i hennes hand. Dock betyder inte avsaknaden av 
personlig kontakt mellan intervjuperson och respondent att enkätrespondenterna står helt utan 
intryck av vem den frågande är. Enkätens layout liksom hur frågorna formuleras är viktigt för 
att upprätthålla förtroendet för frågeställaren och intresset för enkäten. Frågorna ska vara 
välformulerade och rimliga och samtidigt inte alltför utmanande eller känsliga till sin natur 
(Trost, 2001, s. 44). 
 
Från början innehöll enkäten ett trettiotal frågor och en stor del var slutna i svarsalternativen 
Ja/Nej. Frågorna var för tydlighets skull indelade under olika rubriker: Generella frågor, 
Praktiskt genomförande, Målgrupp, Organisatoriska frågor, Framtiden. De organisatoriska 
frågorna var i majoritet. Efter en pilotstudie, som gjordes med den för tjänsten ansvariga vid 
Eskilstuna stads- och länsbibliotek, kunde vi konstatera att vissa frågor var otydliga och svåra 
att förstå liksom att svaren vi fick inte gick att använda på det sätt vi tänkt. Göran Ejlertsson 
skriver i sin bok Enkäten i praktiken att ett av syftena med pilotstudier är att få reda på om de 
svarande tolkar frågor och svar på samma sätt som frågekonstruktören. Ett annat viktigt skäl 
är att man kan få reda på om det saknas svarsalternativ till någon fråga vilket kan medföra att 
frågan blir omöjlig att besvara för vissa respondenter. I pilotstudien fick vi även en 
uppfattning om frågornas validitet, om de mäter vad de är avsedda att mäta (Ejlertsson, 1996, 
s. 32). Judith Bell menar att det också är ett sätt att få reda på om pilotpersonerna upplever att 
enkäten tar lång tid att fylla i, om instruktionerna är lätta att förstå och om layouten är bra 
samt om det fattas någon viktig fråga (Bell, 2000, s. 112f).  
 
Efter genomförd pilotstudie förändrade vi upplägget till att bestå av helt öppna frågor som vi 
sorterade under ovanstående rubriker, men vikten lades nu istället på frågor kring det 
praktiska genomförandet eftersom det är där man kan få en förståelse för hur bibliotekariens 
arbetar med tjänsten.  
 
Vi valde frågor med enbart öppna svarsalternativ eftersom vi inte kände till tjänsten särskilt 
väl vid utformningen så ville vi inte låsa oss genom att använda slutna frågor. Professor Alan 
Bryman tar upp både för- och nackdelar med att använda öppna frågor. En fördel som 
Bryman beskriver och som vi tagit fasta på är att öppna svarsalternativ är att föredra vid 
utforskningen av nya områden. Tjänsten Boka en bibliotekarie är ett förhållandevis nytt 
fenomen och vi har inte hittat någon tidigare forskning på området och vi ansåg det omöjligt 
att på förhand förutse vilka svar som vi kunde förvänta oss. Vi valde därför medvetet att 
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använda öppna svarsalternativ något som Bryman menar lämnar det öppet för respondenterna 
att göra sina egna tolkningar (2002, s. 158). Vi var medvetna om att en sådan enkät vanligtvis 
tar längre tid att besvara men eftersom vi var intresserade av så många olika svar som möjligt 
tyckte vi att det var en risk värd att ta. Med enkäten så skickade vi dock ett följebrev, 
missivbrev, där vi tydligt förklarade för respondenten vårt syfte med undersökningen och vi 
hoppades därmed att vi skulle överbrygga det faktum att enkäten var rätt omfattande och 
tidskrävande att besvara. En annan nackdel som Bryman tar upp med öppna svarsalternativ är 
att kodningen av svaren blir mer tidskrävande. För att man ska kunna analysera svaren så 
krävs det att man läser igenom samtliga svar och försöker hitta olika teman (ibid).   
 
Öppna frågor lämnar stort utrymme för respondenternas egna tolkningar vilket är viktigt när 
vi som här vill låta respondenterna associera fritt. Nackdelen är att respondenterna har 
möjlighet att svara hur utförligt eller kort som de själva finner lämpligt och antingen med 
faktauppgifter eller åsikter menar Trost (2001, s. 57). Variationen blir således stor mellan 
svaren, vilket utgör det stora problemet med en sådan här undersökning. 
 
2.1.2.2 Enkätens slutgiltiga utformning 
Enkäten i sin slutversion, se bilaga 1, består av 25 frågor vilket är en ansenlig mängd. Men 
eftersom de som vi har skickat enkäten till i de flesta fall är huvudansvariga eller t.o.m. 
initiativtagare till tjänsten så förutsätter vi att de har ett engagemang för frågorna och för att 
delta i en undersökning i ämnet. I slutet av enkätformuläret bad vi de respondenter som kunde 
tänka sig att delta i en intervju kring mer fokuserade frågor att ange sina kontaktuppgifter. 
 
Våra frågor under rubriken Generella frågor syftar till att få reda på varför tjänsten erbjuds, i 
vilken utsträckning den används samt förhållandet till andra referenstjänster. Under rubriken 
Praktiskt genomförande syftar frågorna till att beskriva det faktiska mötet i tjänsten för att 
fördjupa de inledande frågorna och få svar på hur bibliotekarierna arbetar med tjänsten. I 
avsnittet Målgrupp vill vi ringa in vilka man riktar tjänsten till och i vilken utsträckning man 
har tagit hänsyn till användarnas behov. Under rubriken Organisatoriska ställer vi frågor 
kring vilken betydelse som tjänsten har i organisationen och det dagliga arbetet. De ger en bra 
bild av varför arbetet med tjänsten ser ut som det gör och hur de övergripande strategierna 
uttrycks. Enkäten avslutas med rubriken Framtiden där vi vill ta reda på utvecklingen av och 
framtiden för tjänsten. 
 
2.1.2.3 Urval och genomförande 
Urvalet av respondenter grundar sig på att det är ett begränsat antal bibliotek som erbjuder 
tjänsten och att vi enbart är intresserade av att fråga bibliotekarier som aktivt arbetar med den. 
För att få en så bra bild som möjligt av tjänsten så premierar vi en mångfald av olika bibliotek 
istället för flera röster från samma arbetsplats. Vi antar att de respektive biblioteken har en 
gemensam syn på utformningen av tjänsten och därför tillfrågas en bibliotekarie från 
respektive bibliotek. 
 
För att kunna få reda på vilka bibliotek som erbjuder tjänsten gjorde vi en enkel sökning via 
Google och räknade med att många vill marknadsföra denna typ av tjänst på sina biblioteks 
webbplatser. Vi fick på det sättet uppgifter om 33 folkbibliotek från norr till söder såväl i 
storstad som på landsbygd, som har en sådan service till sina besökare. Eftersom vår 
undersökning inte utger sig för att omfatta samtliga bibliotek ansåg vi att det antal vi samlat in 
i webbsökningen räckte. 
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Vi sökte våra respondenter bland de i personalen som arbetar med tjänsten och möter 
användarna på dessa bibliotek. För att få tag på en kontaktperson på varje bibliotek utgick vi 
ifrån webbplatsernas information, där det i många fall stod vem som var ansvarig för just 
tjänsten Boka en bibliotekarie. Resterande bibliotek kontaktade vi via telefon för att få reda på 
en lämplig kontaktperson. Antingen pratade vi med den personen direkt och förklarade vårt 
ärende samt att vi tänkte skicka ut en enkät, eller så fick vi namn och adress till en ansvarig 
bibliotekarie av den som besvarade telefonsamtalet.  
 
Tillsammans med enkäten skickade vi ut ett följebrev, se bilaga 2, till de 33 utvalda 
biblioteken där vi, som Trost förespråkar, förklarar undersökningens syfte. Missivbrevet är 
ofta den enda kontakt frågeställaren har med respondenten och är därför viktigt för att förklara 
vem det är som frågar och vad svaren ska användas till. Brevet ska motivera respondenterna 
till att delta i undersökningen och bör därför ha genomtänkt utformning och innehåll menar 
Trost (2001, s. 93). Vi försökte i missivbrevet väcka intresse för vår undersökning genom att 
påpeka att det än så länge inte gjorts så många undersökningar av Boka en bibliotekarie-
tjänsten. Samtidigt var det viktigt att förklara för respondenterna att deras svar skulle 
behandlas anonymt så att de inte skulle tveka att besvara någon fråga för den sakens skull. 
 
Undersökningen utfördes under försommaren 2006. Enkäterna skickade vi ut via mejl i början 
av maj och vi hade i missivbrevet angett ett sista svarsdatum i slutet av maj då vi gärna såg att 
svaren var insända till oss. Utskicket skedde via mejl eftersom vi ansåg det som ett smidigt 
medium både för oss och för respondenterna. Vi slapp hantera papperspost med allt vad det 
innebär med långsam postgång åt båda håll och kostnader i form av porto och tid. 
Respondenterna fick valmöjligheten att skicka svaren via mejl eller vanlig postgång men den 
övervägande delen svar kom den elektroniska vägen. Ingen av respondenterna verkade 
misstycka i detta förfarande. När datumet i slutet av maj hade passerats skickades en 
påminnelse till de personer som ännu inte besvarat enkäten. Ännu en påminnelse skickades i 
början av juni.  
 
Totalt hade vi i slutet av juni 16 svar att bearbeta vilket motsvarar en svarsfrekvens på 48 
procent. Tio stycken hade meddelat att de inte önskade delta och uppgav i majoriteten av 
fallen att tjänsten var så pass ny på deras bibliotek att de inte kunde uttala sig kring frågorna. 
När man arbetar med enkätmetoden är svarsfrekvens och bortfall viktiga begrepp särskilt när 
svaren ska analyseras statistiskt eftersom resultaten då måste vara säkerställda och 
representativa (Ejvegård, 1996, s. 52).  
 
I denna undersökning säger vi oss inte vilja representera alla bibliotekarier som arbetar med 
Boka en bibliotekarie-tjänsten och vi är inte intresserade av att ge några generella 
förklaringar. Därför blir svarsfrekvensen inte viktig av den anledningen, däremot så är vi 
givetvis beroende av att så många som möjligt deltar, men inte av statistiska skäl. Hur många 
som svarar beror på en rad faktorer. Ejvegård nämner några: enkätens storlek, hur 
förtroendeingivande den ser ut, hur lång svarstid som tillåts, om och hur många påminnelser 
som görs, om frankerat svarskuvert medsänds, om de svarande erbjuds någon morot samt om 
det klart anges att materialet kommer att behandlas konfidentiellt (1996, s. 52). 
 
Enligt Trost (2001, s. 113) är det av stor vikt att man innan man bearbetar insamlad data 
genomför en bortfallsanalys om man inte har fått en väldigt hög svarsfrekvens. Eftersom vår 
svarsfrekvens låg på 48 procent anser vi att det är viktigt att diskutera vilka konsekvenser det 
får för vår undersökning. Som vi nämnde i föregående kapitel så svarade tio respondenter att 
de inte ville delta i studien på grund av bristande erfarenhet av tjänsten. Det motsvarar ett 
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bortfall på 30 procent. Nu i efterhand så hade vi kunnat göra en uppföljning kring detta och 
frågat respondenterna om vilka skäl som låg bakom denna bristande inblick i tjänsten. Några 
av dem som inte velat delta i undersökningen uppgav trots allt skäl. Det fanns i huvudsak två 
orsaker, dels att tjänsten var väldigt ny, dels att den inte användes i särskilt stor omfattning. 
Även om de obesvarade enkäterna motsvarar bortfall så säger de lika fullt oss något om 
tjänsten.    
 
Ett annat skäl som angavs var att vår enkät var för omfattande och därmed tidskrävande. Nu i 
efterhand har vi förstått att vi troligtvis hade fått in fler svar om den innehållit färre frågor och 
om den hade varit utformad så att man hade kunnat besvara den även om tjänsten inte 
används så ofta. Urvalet av frågor kan också ifrågasättas och vi kan känna att vi försökt täcka 
in lite för många områden i vår enkät. De svar som vi fått har trots allt gett oss många 
intressanta upplysningar om tjänsten och vi uppfattar dem som tillräckligt detaljerade för att 
ligga till grund för vårt fortsatta arbete.  
 
Den ursprungliga tanken med insamlandet av enkätmaterialet motsvarade inte det faktiska 
resultat som vi fick fram. Det empiriska materialet fokuserade i huvudsak på problematiken 
kring att tjänsten inte används i särskilt stor utsträckning och våra frågor var därför svåra för 
respondenterna att svara detaljerat på. Det dåliga utnyttjandet av tjänsten blir istället vår 
utgångspunkt när vi i nästa steg ska hitta utvecklingsmöjligheter för tjänsten. Där väljer vi att 
fördjupa oss inom marknadsföring. 
 

2.2 Utveckling av tjänsten 
 
2.2.1 Litteratursökning 
Vår litteraturstudie behandlar ämnesområdet marknadsföring. Syftet med denna 
litteraturstudie är att ge en allmän ingång till marknadsföring och i synnerhet 
tjänstemarknadsföring i en bibliotekskontext. Innan detta arbete hade vi bristfälliga kunskaper 
i marknadsföring och därför valde vi att till en början definiera begreppet marknadsföring och 
vilka användningsområden som kunde vara intressanta i denna framställning. Läsningen av 
magisteruppsatser gav en god överblick av ämnesområdet. Vi insåg tidigt att Philip Kotler, 
professor i marknadsföring, är en central gestalt och valde därför att ta del av hans arbeten.   
 
Marknadsföring är ett väl omskrivet område så vi fann inga svårigheter att hitta litteratur, 
snarare tvärtom. Vi valde tidigt att i huvudsak inrikta oss på forskning kring bibliotek och 
marknadsföring vilket underlättade arbetet med att få en överblick över ämnesområdet. 
För att fördjupa oss ytterligare när det gäller bibliotek och marknadsföring fann vi i 
magisteruppsatserna en återkommande referens, Eileen Elliott de Saéz, som vi bestämde oss 
för att studera närmare. Viktigt är dock att poängtera att vi inte avser att ge en allomfattande 
bakgrund utan att vi här endast återger en liten begränsad del av ämnesområdet. Vi är av den 
åsikten att den på ett fullgott sätt ska kunna hjälpa oss i vårt arbete med att konstruera de 
rekommendationer som vi hoppas att biblioteken ska kunna implementera i verksamhet för att 
utveckla tjänsten Boka en bibliotekarie. 
 
Sökord som varit användbara i detta moment är: marknadsföring, tjänstemarknadsföring, 
bibliotek, folkbibliotek, kunskapsföretag, icke-vinstdrivande, marketing, non-profit 
organization.  
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2.2.2 Telefonintervju 
Slutligen konstruerar vi våra rekommendationer som presenteras för några av de bibliotekarier 
som deltog i enkätundersökningen. För detta moment använder vi oss av telefonintervjuer. 
 
Intervjuformen gör det möjligt för oss att bredda och förklara rekommendationerna för 
respondenterna och dessutom föra en fördjupad dialog. Vi kontaktar några av dem som 
besvarat enkäten för att diskustera våra rekommendationer. Intervjuerna genomförs via 
telefonsamtal, ett metodval som beror till största del på det fysiska avståndet mellan oss och 
våra respondenter. Det hade troligtvis varit fördelaktigt att kunna göra intervjuerna på plats 
men vi anser dock att vi kan uppnå ett fullgott resultat genom telefonkontakt.  
 
Telefonintervjuer lämpar sig främst för kvantitativa undersökningar där man följer en 
strukturerad frågemall och där ingående diskussioner inte är målet för samtalet (Trost, 2005, 
s. 22). I vår undersökning har vi redan varit i kontakt med respondenterna och låter dem ta del 
av våra rekommendationer i förväg så att de har tid att förbereda sig och det väger till viss del 
upp nackdelarna i metodvalet. Respondenter kan dessutom ses som särskilt motiverade att 
delta då de på eget initiativ valt att bli intervjuade. Vi är medvetna om den distans som 
telefonintervjuer kan medföra. Bryman framhåller att avsaknad av direkt och personlig 
kontakt är en brist eftersom respondentens kroppsspråk förblir okänd för intervjuaren. För att 
motverka detta kommer vi att vara noggrant förbereda och genomföra intervjun vid en 
tidpunkt som passar såväl våra respondenter som oss själva. En positiv aspekt med 
telefonintervjuer menar Bryman är att respondenten inte färgas av synliga faktorer hos oss 
som utför intervjun. Vår inverkan på de svar som respondenten ger minskas också genom att 
vi inte är fysiskt närvarande (Bryman, 2002, s. 128f).    
  
Formen som vi tillämpar i intervjuerna är ostrukturerad eftersom vi vill kunna ta fasta på 
respondenternas reaktioner och föra in diskussionen på sådant som vi anser är extra intressant.  
Den intervjuguide som vi har konstruerat, se bilaga 3, utgår från våra rekommendationer och 
ska fungera som ett stöd för olika följdfrågor inom de olika ämnesområdena, ett upplägg som 
rekommenderas av Bryman som också förordar flexibilitet i guiden för att kunna anpassa 
frågorna till den specifika situationen (ibid, s. 304f). Vi vill med våra stödfrågor återknyta till 
dagsläget samt få åsikter angående hur respondenterna förhåller sig till det arbetssätt som vi 
framhåller. 
 
Trost menar att ostrukturerade intervjuer med fördel kan genomföras av olika personer och 
ställer inte heller något krav på att intervjuare utgår från samma intervjuguide. Huvudsaken är 
att guiderna är samstämmiga så att innehållet överensstämmer (Trost, 2005, s. 50). Trots 
denna öppna inställning till intervjuarens roll valde vi att låta en av oss utföra 
telefonintervjuerna eftersom de är så få till antalet. Vi menar att detta också gör det lättare för 
en person att få överblick och arbeta in sig i intervjufrågorna och i kontakten med 
respondenterna. Intervjuerna genomfördes under en tidsperiod av två veckor. 
 
Det praktiska genomförandet av telefonintervjuerna kommer att beskrivas mer utförligt i 
kapitel 7.1.1 eftersom genomförandet bygger på resultatet av enkätundersökningen. 
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3 Referensarbete på folkbibliotek 
 
Här redovisas forskning kring referensarbete för att dels få en bakgrund inom området som 
det gestaltar sig för folkbiblioteken, dels få en uppfattning om hur tjänsten Boka en 
bibliotekarie platsar bland olika metoder för referensarbete. Vi har själva varit kritiska och 
upplevt att andra inom biblioteksvärlden känt samma skepsis till att tjänsten behövs på 
folkbibliotek. Därför vill vi här peka på faktorer som talar för tjänstens varande även i icke-
akademiska miljöer.  
 
Området som rör referensarbete har en lång historia av forskning bakom sig vilket bekräftar 
dess viktiga roll i bibliotekarieyrkets identitet. I 1870-talets USA förespråkade Samuel Swett 
Green att bibliotekarierna ska tillhandahålla mer service än att införskaffa, ordna och återfinna 
information. Användarna behöver hjälp med att hitta i det välorganiserade biblioteket, menade 
Green, och pratade sig varm för den personliga kontakten mellan låntagare och bibliotekarie 
(Green i Saxton & Richardson, 2002, s.18). Även andra forskare inom ämnet framhäver 
referensarbetets centrala funktion t.ex. Denis Grogan som menar att referensarbete är den 
sammanhållande yrkeskompetensen inom bibliotekariekåren och som sådan blir den ett 
verktyg i arbetet med att höja bibliotekarieyrkets status. Det är den del av yrket som är 
utåtriktad och där kontakten med användaren blir som tydligast och därför borde den bilden 
av yrket bli synlig i folks medvetanden (Grogan, 1992, s. 33f). 
 

3.1 Definition av referensarbete 
 
Hur ska begreppet referensarbete förstås? Grogan förklarar dess funktion på ett enkelt sätt: 
referensarbete är till för att användaren, med hjälp av bibliotekarien, ska få tillgång till 
bibliotekets samlingar på ett bättre och mer effektivt sätt än de hade fått på egen hand (1992, 
s. 8). Bibliotekarien fungerar som en länk mellan användaren och beståndet och dennes 
uppgift är att förstå och hantera båda aspekterna för att kunna presentera ett bra resultat.  
Den amerikanska organisationen Reference and User Services Association (RUSA) som är en 
del av The American Library Association (ALA), använder sig av följande definition: 
 

”An information contact that involves the use, recommendation, interpretation, or 
instruction in the use of one or more information sources, or knowledge of such sources, 
by a member of the reference or information staff.“  
(Definitions of a reference transaction, 2007). 

 
RUSAs definition ger en uppfattning om vilka aktiviteter som kan komma att bli aktuella i 
referensarbetet, d.v.s. på vilka sätt bibliotekarien kan hjälpa användaren att få tillgång till 
information. Här nämns att användning, tolkning och undervisning är områden som 
bibliotekarien bör behärska (ibid). 
 
För att förklara referensarbetets innehåll och karaktär på ett mer detaljerat sätt har vi studerat 
hur det uttrycks av Carol Kuhlthau, forskare och författare till boken Seeking meaning (1994), 
respektive Charles Bunge och Richard Bopp som skrivit en av artiklarna i boken Reference 
and information services (2001). 
 
Kuhlthau delar in bibliotekariens direkt användarinriktade arbetsuppgifter i två huvudsakliga 
delar: 
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• att lokalisera böcker, tidskrifter och andra medier,  
• att vägleda användaren i informationssökningsprocessen. 

 
Den första delen, den produktorienterade, är en traditionell bibliotekarieuppgift i vilken 
bibliotekarien har påtagliga hjälpmedel i form av kataloger, databaser, referenslitteratur etc. 
och där kontakten med låntagaren etableras i och med referenssamtalet. Den andra uppgiften 
hör ihop med den pedagogiska delen av bibliotekariearbetet där även referenssamtal och 
förmedling av källor ingår (Kuhlthau, 1994, s. 133).  
 
Enligt Bunge och Bopp erbjuder interaktionen med referensbibliotekarien tre olika nivåer av 
service beroende på vad användaren efterfrågar. Den första nivån kallas Information och den 
omfattar alla referensfrågor där slutprodukten är att tillhandahålla informationsmaterial som 
svar på en specifik fråga. Det kan röra sig om enklare referensfrågor där det som efterfrågas är 
en adress, en specifik titel eller material inom ett bestämt ämnesområde. Också tidsmässigt 
mer omfattande frågor blir aktuella på denna nivå. Till exempel gäller det frågor där 
ämnesområde och frågeställningar behöver omarbetas gemensamt av bibliotekarie och 
användare för att ge svar på användarens informationsbehov (Bunge & Bopp, 2001, s. 7ff). 
Den motsvaras tydligt av förmedlar-rollen som Kuhlthau presenterar. Som förmedlare av 
information menar hon att bibliotekarien kan röra sig i ett spann från att vara den som 
organiserar informationsutbudet och inte har någon kontakt med användaren, via att svara på 
enkla, specifika frågor där t.ex. bokens titel är given eller på frågor rörande ett ämnesområde, 
till att vara rådgivande i fråga om sökmetoder och källor (Kuhlthau, 1994, s. 138ff). Den 
högsta nivån innebär att den professionelle förstår sökprocessen som en lärande och 
individuell process samt att rådgivningen anpassas efter användarens behov och var hon 
befinner sig i processen (ibid, s. 143f). 
 
Nästa servicenivå kallar Bunge och Bopp för Guidning och detta arbetssätt blir aktuellt när 
användaren är mer intresserad av att hantera ett större område än att få svar på en specifik 
fråga. Bibliotekariens uppgift är här att tillsammans med användaren genomsöka området och 
göra det hanterbart för användaren så att denna kan utnyttja materialet enligt sina behov. 
Guidning innebär således att referensbibliotekarien gör en kartläggning och presentation av 
befintligt material som användaren sedan kan välja bland.  
 
Den tredje nivån är Instruktion och är till för de användare som vill lära sig om hur de själva 
kan söka och använda information. Här ingår hela spektrat av användarundervisning från att 
presentera biblioteket och de resurser som finns där till att undervisa i hur specifika databaser 
används och att lära användaren att hitta, utvärdera och använda information. Denna typ av 
referensarbete kan ske både i grupp och individuellt (Bunge & Bopp, 2001, s. 11ff).  
 
I Kuhlthaus indelning motsvaras dessa två nivåer, Guidning och Instruktion, av rollen som 
pedagogisk vägledare. Här blir bibliotekarien synlig som allt från den systematiska 
organisatören av samlingarna, via användarundervisning för grupper antingen gällande alla 
bibliotekets källor eller avgränsat till en speciell källa, till att se mer enhetligt och långsiktigt 
på processen och vara till hjälp i användarens olika faser för att lokalisera källor (Kuhlthau, 
1994, s. 146ff). Den mest avancerade nivån innebär att bibliotekariens båda 
användarorienterade roller, d.v.s. förmedling och undervisning, integreras till en helhet där 
informationssökning inte bara är ett sätt att återfinna relevant information utan en väg till 
förståelse och lärande (ibid, s. 151ff). 
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Kuhlthaus respektive Bunges och Bopps beskrivningar pekar på den variation och mångfald 
som specificerar referensarbete idag.  
 

3.2 Referensarbetets villkor  
 
Behoven av och kraven på referensarbete förändras ständigt och just nu går vi mot en allt 
teknikintensivare vardag som påverkar också detta informationsarbete. Därför är det viktigt 
att kunna ta del av vad olika biblioteksorgan ser som viktiga ingredienser för bibliotekarier i 
referenstjänst. 
 
Vi börjar med att citera Bibliotekslagen som pekar på de uppgifter som folkbiblioteken har 
gentemot allmänheten. Denna lag innehåller de övergripande bestämmelserna för 
biblioteksväsendet och sätter ramarna för hur biblioteken ska verka. Lagens andra paragraf är 
mest aktuell i det här sammanhanget:     
  

 ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig 
för alla medborgare.”  
(Bibliotekslag 1996:1596) 

  
Det fackliga förbundet DIK, som engagerar många bibliotekarier, menar att yrket består i att 
hantera och strukturera information och göra det tillgängligt för användaren. Förutom att 
förmedla information arbetar bibliotekarien med att handleda och utbilda i 
informationssökning. Användarperspektivet och det utåtriktade arbetet är centralt i DIK:s 
presentationer (DIK Bibliotekarieförbundet, 2007). 
 
Svensk Biblioteksförening är en ideell politisk organisation som arbetar för att stärka och 
hävda bibliotekens roll i samhället. Organisationen har en specialgrupp för referensarbete där 
nya sätt att arbeta med dessa uppgifter fångas upp och sprids i biblioteksvärlden med hjälp av 
kurser och konferenser. Denna grupp har upprättat ett antal rekommendationer för 
referensarbete. De menar att bibliotekarier som arbetar i referenstjänst ska eftersträva att ge 
god service med avseende på kvalitet, behärska referensintervjun och samtidigt beakta 
användarens integritet, kunna nyttja alla tillgängliga informationskällor samt arbeta 
pedagogiskt med informationssökning och kritisk utvärdering av information (Svensk 
Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete, 2007). 
 
Om man tittar på den internationella diskussionen kring referensarbetets framtid så blir några 
olika faktorer synliga. IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions) som är den stora internationella biblioteksorganisation med globalt perspektiv på 
biblioteks- och informationsfrågor räknar på sin hemsida upp områden inom referensarbete 
som är aktuella för mer forskning och utredning. Där återfinns bl.a. hur man ska arbeta med 
att forma referensservicen efter användarens behov, hur den digitala miljön påverkar 
referensarbetet och hur det påverkar referensbeståndet samt hur man kan jobba med 
marknadsföring för att synliggöra referenstjänster (Reference and Information Service 
Section, 2006). Det amerikanska biblioteksorganet ALA hade 2002 en konferens kring 
framtidsscenarier och många av de inbjudna forskarna förde fram liknande synpunkter. 
Lyhördhet inför användarna önskemål om service och kontakten mellan användaren och 
bibliotekarien framhålls som områden att fokusera på. Beroendet av Internet och andra 
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elektroniska informationskanaler sätter för en lång tid framöver sin prägel på referensarbetet. 
Joseph Janes, assisterande professor vid University of Washington, som skrivit ett av inläggen 
efterlyser större variation bland referenstjänsterna så att användaren kan få referenshjälp dels 
direkt via en referensdisk, ett inbokat möte, telefon eller chatt, dels kan vända sig till 
bibliotekarien med hjälp av distanskontakt via mejl eller webbformulär. Janes menar vidare 
att folk i allmänhet blir mer och mer vana vid att söka information på Internet vilket gör att de 
snabba, enklare referensfrågorna i framtiden kommer att minska i informationsdiskarna. 
Istället blir bibliotekariernas största arbetsuppgift att vara ledsagare i bredare frågeställningar 
där instruktion och handledning i informationssökning blir viktigt för att skapa självgående 
användare (Janes, 2005). 
 
Jo Bell Whitlatch, vid San Jose State University Library, är i sitt inlägg inne på samma 
tankegångar och hävdar också att många bibliotekarier tycker sig få mer komplicerade 
frågeställningar som kräver undervisning i att hitta, värdera och använda information 
(Whitlatch, 2005). 
 
För att referenstjänsterna ska fylla de funktioner som vi i kapitel 3.1. behandlat så måste de 
utnyttjas. Vissa debattörer menar att bibliotekarien i referensdisken är för passiva. Det går inte 
att förutsätta att användarna förstår vilken nytta de kan ha av bibliotekariens kompetens menar 
Anne Lipow, framliden bibliotekskonsult och direktör för Library solution institute i Berkley 
Kalifornien. I referensdiskarna blir det allt färre omfattande referensfrågor och Lipow menar 
att det är en utmaning inför framtiden att vända trenden så att biblioteken blir det naturliga 
forumet för sådana frågor och inte kommersiella webbreferenstjänster (Lipow, 2005). 
 
I en svensk undersökning av referensarbetets kvalitet efterlyser Susanna Gillberg Wallner och 
Eva Hessman marknadsföring av referenstjänster för att göra användarna medvetna om vad 
bibliotekarier kan var till hjälp med (1998, s. 51) 
 

3.3 Referensarbetets kvalitet 
 
Som informationsförmedlare är målet att tillfredsställa användarnas informationsbehov d.v.s. 
man vill ha nöjda låntagare som anser sig ha blivit bra behandlade och har fått den önskade 
upplysningen. Därför är det av vikt att här belysa kvaliteten på referensarbete som utförs på 
traditionellt vis vid en referensdisk. Det ger en intressant fingervisning om vilken service som 
är efterfrågad. 
 
1995 utfördes en studie av referensservicen vid referensdisken på 50 svenska folkbibliotek 
vars resultat ledde till mycket diskussioner kring referensarbetets kvalitet i biblioteksvärlden. 
Undersökningen gjordes genom att bedöma korrektheten i svaren på ett antal frågor. Samma 
frågor ställdes på alla bibliotek. Slutresultatet blev att korrekta svar lämnades på 27 procent av 
frågorna (Jansson, 1996). Frågorna som ställdes var utvalda för att representera de frågor som 
normalt ställs i referensdisken och de var övervägande av faktakaraktär där entydiga svar 
kunde lämnas (ibid, s. 21). Detta oroväckande resultat har tillsammans med studiens 
genomförande analyserats av Susanna Gillberg Wallner och Eva Hessman. De menar att 
resultatet bör sättas i sitt sammanhang. De frågor som fanns med i studien hörde alla till det 
som Bunge och Bopp kallar Information, d.v.s. frågor som har specifika svar. Eftersom 
referensarbete består av att handskas med väldigt olika former av metoder, som blir aktuella 
beroende på vad användaren vill ha hjälp med, så är det inte rimligt att utvärdera hela 
referensarbetet med fokus på bara en av metoderna menar författarna (Gillberg Wallner & 
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Hessman, 1998, s. 52). I deras egen studie av referensarbete, som genomfördes på ett utvalt 
folkbibliotek, visar det sig att den typ av frågor som är faktainriktade endast utgör en liten del 
av de frågor som ställs i referensdisken (Gillberg Wallner & Hessman,1998, s. 103). 
Kvalitetsmätningens fokus på att bibliotekarien ska ge det rätta och specifika svaret på en 
fråga ställs mot Gillberg Wallners och Hessmans undersökning vid Uppsala bibliotek. Den 
visar att flertalet bibliotekarier föredrar att arbeta på ett pedagogiskt sätt för att ge kunskap i 
hur informationssökning går till (ibid, s. 105), den referensarbetskategori som Bunge och 
Bopp kallar Instruktion. 
 
En amerikansk studie på samma tema har utförts av Matthew Saxton, professor vid University 
of Washington och John Richardson, professor vid University of California. De har studerat 
hur pass bra och korrekt referensservicen är genom en undersökning vid tolv olika 
folkbibliotek i södra Kalifornien. Utgångspunkten för deras studie var avvikelsen mellan hur 
väl referensfrågor besvaras och hur nöjda användarna var med sitt biblioteksbesök. I flertalet 
studier som med hjälp av en jury bestående av experter granskat korrektheten i de svar 
användarna fått, på en skala från ”fullständigt besvarat” till ”inte besvarat”, så blir resultatet 
att bara ungefär hälften är riktiga. Det motsägelsefulla i detta är att studier, där man frågat 
användare som lämnar biblioteksbyggnaden hur nöjda de blev i referenssituationen, uttrycker 
majoriteten en hög tillfredsställelse (Richardson, 2002, s. 41). 
 
I Saxtons och Richardsons studie, som använt sig av representativa referensfrågor, blev 
resultatet att 90 procent av frågorna erhöll korrekta svar eller en korrekt hänvisning till en 
annan institution, allt enligt expertpanelen som bedömde svaren (Saxton & Richardson, 2002, 
s. 95). För att utvärdera hur användarna upplevde interaktionen ställdes särskilda frågor till 
dem, dels om användbarheten av det erhållna svaret, dels hur nöjda det var med mötet. 
Resultatet av denna delundersökning visar att hur bibliotekarien förhåller sig till användaren 
och genomför själva referenssamtalet är helt avgörande för hur mötet upplevs. Oavsett hur 
många olika informationskällor och hur mycket informationssökningskunskap bibliotekarien 
besitter så är bemötandet det bestående intrycket för användaren (ibid, s. 96ff).  
 
En viktig del i referensarbetet är alltså, enligt denna studie, på vilket sätt servicen till 
användaren gestaltar sig. Vi fördjupar oss lite i detta genom att i nästa avsnitt titta på olika 
forskares syn på metoder som kan användas i referenstjänsten.  
 

3.4 Metoder för interaktion med användaren i referensarbetet 
 
En hel del forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap jämför interaktionen mellan 
bibliotekarie och användare i referenssituationen med förhållandet mellan läkare och patient i 
bestämning av diagnos. Carol Kuhlthau är ett tydligt exempel på detta. För att bibliotekarien 
ska kunna erbjuda rätt service och alltså förstå användarens behov har hon utformat en modell 
baserad på hur läkare diagnostiserar sina patienter och avgör vilken typ av vård som behövs. 
Modellen för interaktion är indelad i fem zoner (Kuhlthau, 1994, s. 158f). 
 
I zon ett kan problemet lösas av användaren själv genom att hon självständigt söker 
information. I zonerna två till fem vänder sig användaren till bibliotekarien som med hjälp av 
referenssamtalet diagnostiserar problemet till att kräva en viss typ av interaktion, som kan 
vara antingen att förmedla en produkt eller vägleda i återfinnings- och bearbetningsprocessen. 
Referenssamtalet är nyckeln till att fastställa servicebehovet, det är i dialog och samförstånd 
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med användaren som bibliotekarien med sin erfarenhet och kompetens kan sätta en diagnos 
menar Kuhlthau (1994, s. 158f).  
 
Kuhlthaus diagnosmodell står inte oemotsagd. Den har kritiserats framförallt för dess sätt att 
placera bibliotekarien som den allvetande, diagnostiserande informationsexperten. 
Diagnosmodellen bygger på att bibliotekarien med hjälp av sin erfarenhet och professionalitet 
kan avgöra användarens behov och det är detta synsätt som får doktorskandidaten Kimmo 
Tuominen att reagera. Tuominen menar att diagnosmodellen i princip förutsätter att 
bibliotekarien behärskar den omöjliga tekniken för tankeläsning, eftersom den kräver insikt i 
hur användaren tänker kring sitt unika och individuella problem och hur långt i tanke- och 
forskningsprocessen denne har kommit. Bibliotekariens medel för att komma åt den 
informationen är genom samtal, vilket allmänt sett inte avspeglar den egentliga, exakta 
tankeprocessen hos användaren. När individuella tankar omsätts till ord som ska förmedlas till 
en annan part blir de omformulerade och anpassade till ett uttryckssätt som är allmänt 
accepterat i den sociala miljö där de ska uttryckas (Tuominen, 1997, s. 360f). Det betyder att 
det bibliotekarien försöker diagnostisera inte alls överensstämmer med användarens egentliga 
behov, vilket gör hela den metoden missvisande och ger en felaktig bild av vad referensarbete 
går ut på. 
 
Även högskolelektor Sarah Anne Murphy vid Ohio State University gör liknelsen mellan 
läkare-patient-relationen och bibliotekarie-användare-relationen i samband med att hon 
utforskar referenssamtalet. Hennes sätt att betrakta samtalet är hämtat från ett hermeneutiskt 
synsätt som används inom det medicinska området där interaktionen mellan patient och läkare 
mynnar ut i en berättelse där patientens uttryck för sina symtom utvecklas med hjälp av 
läkarens frågor som används i läkarens diagnostisering. Båda parter deltar i resonemangen 
kring behandlingsmetod och berättelsen avslutas när patienten blir frisk. Detta arbetssätt 
framhäver läkaren som en subjektiv del av ett givande och tagande samtal. Läkaren 
hörsammar patientens känslor och önskemål istället för att utgå från en objektiv mall i 
diagnos och behandling (Murphy, 2005, s. 249). 
 
Murphy talar utifrån detta om referenssamtalet som varande en berättelse där användaren 
beskriver sitt informationsbehov, vilket bibliotekarien bygger vidare på med riktade frågor 
och som de gemensamt utvecklar till en fullständig historia där ämne och fokus blir allt 
tydligare. Denna historia kan sedan av bibliotekarien översättas för användning i 
informationssystemet. Användarens feedback på sökningen avgör om berättelsen behöver ta 
en ny vändning, eller om informationsbehovet är tillfredsställt. Metoden utgår hela tiden från 
användarens perspektiv och bibliotekarien uppmanas att passa sig för att ta över i samtalet 
utan utgå från användarens vilja och inriktning (ibid, s. 250f).  
 
Detta samarbetssynsätt förespråkas också av bibliotekarien Mark Stover som arbetar med 
ämnesområdena psykologi och beteendevetenskap vid San Diego State University. Han gör 
jämförelsen mellan referensbibliotekarien och psykoterapeuten och menar att den nya tidens 
terapeut eftersträvar ”delad expertis” och ser sig själv som en lärande individ istället för en 
allvetande yrkesutövare. Inställningen hos dagens terapeuter är att öppet möta patientens 
problem, hålla tillbaka sina professionella diagnoser och istället på ett icke-förutbestämt, 
nyfiket sätt och i samarbete med patienten utveckla frågorna. Moderna terapeuter visar 
förtroende för klientens egna vilja och kraft att hantera sin situation och anpassar sitt arbetsätt 
efter detta (Stover, 2004, s. 279f). Stover menar att detta förhållningssätt är det riktiga även 
för bibliotekarien gentemot användarna, eftersom det är större chans att låntagaren får den 
hjälp och service som hon efterfrågar om bibliotekarien är lyhörd och öppen för samverkan. 
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Olika användarundersökningar visar att bibliotekariens sätt i kontakten med låntagaren väger 
tungt i hur dessa bedömer hur nöjda de är (Stover, 2004, s. 286ff).  
 
Stover kritiserar alltså att bibliotekarien framhäver sig själv som en expert på att handskas 
med information och får stöd i detta av Kimmo Tuominen. Tuominen menar att det är fel att, 
som bl.a. Kuhlthau förespråkar, arbeta utifrån en fastslagen modell för hur 
informationssökningsprocessen går till eftersom det undermedvetet gör att man försöker 
forma användarna efter en mall. På så vis talar man om för användaren att du har tänkt fel, det 
här är det rätta sättet (Tuominen, 1997, s. 366). 
 
I referenssamtalet ska fokus, enligt ovanstående röster, ligga på användaren och hon ska alltid 
erbjudas att klargöra och utveckla sin fråga oavsett hur enkel den kan tyckas vara. En bred 
fråga döljer ofta ett mycket specifikt syfte och det är bibliotekariens uppgift att belysa den 
dolda frågeställningen.  
 

3.5 Pedagogisk vägledning i informationssökningsprocessen 
 
Informationssökning är en mer komplex aktivitet än att identifiera ett informationsbehov och 
tillgodose det, det berör fler faktorer än frågan och svaret eftersom det också handlar om att 
använda information för att lära sig något och utvidga sina kunskaper. Carol Kuhlthau  har 
med hjälp av tidigare forskning och egna undersökningar studerat informationssökning som 
process. Kuhlthau och andra forskare kallar informationssökningsprocessen för en konstruktiv 
eller lärande process där mening skapas utifrån en individs tidigare kunskap i samspel med ny 
information (Kuhlthau, 1994, s. 3). 
 
Kuhlthau framhåller att informationssökning är en aktivitet som påverkas av användares 
individuella förutsättningar från identifieringen av informationsbehov via 
kunskapskonstruktion till erhållen kunskap i ämnet. Utgångspunkten till att 
informationssökning påbörjas är upplevelsen att sakna kunskap för att fullfölja en tankebana, 
en uppgift eller en studie av ett intresseområde.  
 
Den konstruktiva processen innebär alltså att fylla igen tomrummet mellan vad som är känt 
och vad som behövs för att lösa en uppgift, men den påverkas också av känslomässiga 
aspekter. Vägen från att ett informationsbehov uppstår till att ny kunskap skapas, kantas av 
individens känslor vilket påverkar processen (Kuhlthau, 1994, s. 7). I början av en sökning 
finns känslor av osäkerhet inför området, eftersom sökningen i sig initieras av viljan att 
utforska ett okänt fenomen, och man försöker knyta an till sådant man redan känner till. 
Allteftersom kunskapsluckor fylls igen blir informationsbehovet mer preciserat och fokuserat 
och osäkerheten byts mot mer självförtroende och engagemang. Stegen i processen följer 
dock inte någon allmängiltig ordning eftersom det som sagt handlar om tänkande, kännande 
individer som har olika upplevelser under sitt arbete (ibid, s. 6 & s. 111).  
 
Pedagogik förknippas först och främst med lärarrollen i skolvärlden. Därifrån härstammar de 
flesta pedagogiska teorier vilket medför att utgångspunkten är förhållandet mellan lärare och 
elev, där läraren symboliserar auktoriteten som avgör vad som ska läras in. I 
informationsdisken på biblioteken är det istället användaren som bestämmer vad hon önskar 
lära sig och bibliotekarien har uppgiften att vägleda henne till denna nya kunskap. De 
pedagogiska metoderna behövs, speciellt då det gäller användarundervisning, men 
utgångspunkten blir annorlunda (Sætre, 2002, s. 166f).  
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I biblioteksvärlden kan två aspekter på pedagogik urskiljas där bibliotekarien som undervisare 
och lärare i traditionella termer utgör den ena och den andra representeras av bibliotekarien 
som stödperson i användarens egen lärprocess, där det är användaren som styr hur 
undervisningen ska gå till.  
 
Evelyn Daniel, professor i informations- och biblioteksvetenskap vid University of North 
Carolina, menar att båda dessa typer av pedagogiska metoder är viktiga i biblioteken och 
användningen av dem bör anpassas efter användarens behov och efterfrågan. I den 
undervisande rollen har bibliotekarien ansvaret för att göra undervisningen intressant, 
begriplig och motiverande så att eleverna/användarna får kunskaper som de kan använda i 
sina framtida sökprocesser (Daniel, 2000, s. 79ff). Den stödjande bibliotekarien ska vara 
öppen för användarens egna önskemål och där är utgången av interaktionen är mer oviss. 
Daniel menar att nackdelen i den rollen är att bibliotekarien måste släppa kontrollen över vad 
som lärs ut och att det istället är användaren som ska ta ansvaret vilket kräver en viss 
självsäkerhet. Dessutom är det en tidskrävande form av användarundervisning som kan 
komma att kräva en serie av interaktioner. Det som gör metoden fördelaktig är att mötet sker 
på användarens initiativ, och att samspelet mellan dennes motivation och bibliotekariens 
kunskaper om informationssökningsprocessen resulterar i bestående och flexibel kunskap 
(ibid, s. 82). Det är i kombinationen mellan dessa typer av användarundervisning som det 
finns förutsättningar för att skapa informationskompetens hos användare, eftersom de beror av 
varandra så till vida att det krävs baskunskaper i att hitta och värdera källor för att kunna nå 
aktivt lärande. 
 

3.6 Sammanfattning 
 
Enligt den forskning som finns kring referensarbete så står biblioteksvärlden inför ett vägskäl. 
De definitioner som idag föreligger har huvudsakligen två inriktningar, dels som 
informationsförmedlare, dels som undervisare, handledare och pedagog. Den första 
inriktningen är enligt många forskare på väg att försvinna eftersom många av de faktafrågor 
som ingår här enkelt kan besvaras med hjälp av en sökning på Internet. Det verktyget 
behärskas redan idag av stora grupper i samhället och bland kommande generationer kan man 
förvänta sig ännu mer förfinad kunskap. Den typ av frågor som allmänheten i ökad 
utsträckning kommer att behöva hjälp med blir att hitta mönster och svar i större 
sammanhang. Allmänheten behöver informeras om att det är till personalen på biblioteket 
man kan vända sig med sina större informationsbehov för där finns det bred kompetens när 
det gäller informationssökning och informationsanvändning. Sedan är det upp till 
bibliotekarierna att visa att de behärskar de metoder som behövs för att kunna motsvara 
användarens förväntningar både då det gäller referenssamtalet och i handledningssituationen.  
 
Denna genomgång visar att en tjänst som Boka en bibliotekarie är aktuell och viktig även för 
folkbiblioteken. Den kan vara ett verktyg för att möta framtidens krav och visa allmänheten 
redan nu vilken nytta de kan ha av biblioteken. Bibliotekariekåren står nu inför stora 
förändringar och måste aktivt värna om sin spetskompetens. 
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4 Kartläggning av Boka en bibliotekarie  
 
I syfte att få en bild av tjänsten Boka en bibliotekarie ska vi här sammanfatta de svar som 
enkäterna givit. Inledningsvis så kommer vi att presentera biblioteken som deltar i studien för 
att visa på de olika typer av folkbibliotek som erbjuder tjänsten. Därpå följer en beskrivning 
av hur tjänsten är utformad på dessa bibliotek. Som avslutning kopplar vi samman 
bibliotekariernas uttalanden och arbetssätt med den forskning kring referensarbete som vi 
redogjort för i tidigare kapitel.   

 

4.1 Presentation av bibliotek 
 
De flesta bibliotek som vi har varit i kontakt med började erbjuda tjänsten under 2004 och 
2005 och etableringen fortsätter under 2006. Några av dem som valde att inte besvara enkäten 
menade att tjänsten var så pass ny i deras verksamhet att de inte kunde besvara våra frågor. 
De hade helt enkelt inte haft tillräckligt många bokningar för att kunna bedöma tjänsten. 
 
Här nedan följer en kort beskrivning av de 16 bibliotek som finns representerade i studien. 
För att särskilja biblioteken har vi valt att titta på några olika fakta. Dessa är:  

• hur stor är kommunen som biblioteket ligger i 
• hur många lån har biblioteket per invånare 
• hur många bibliotekarier är anställda på biblioteket  
• hur länge har man erbjudit tjänsten Boka en bibliotekarie samt finns det någon 

information om tjänsten på bibliotekets webbplats.  
Uppgifterna är hämtade från Bibliotekskalendern 2006.    
 
1. Bibliotek Alfa  
Invånarantal i kommunen: 98 886.  
Lån/inv: 13. 
Antal anställda bibliotekarier: 16,3. 
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Tjänsten infördes för första gången för flera år 
sedan men lades på is på grund av bristande intresse men återupptogs igen 2005.   
Information om tjänsten på webbplatsen: Nej.  
 
2. Bibliotek Beta     
Invånarantal i kommunen: 10 237. 
Lån/inv: 6. 
Antal anställda bibliotekarier: 2,5. 
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Maj 2005.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, under länken Studerande. 
 
3. Bibliotek Gamma 
Invånarantal i kommunen: 18 378. 
Lån/inv: 5,7. 
Antal anställda bibliotekarier: 4.  
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Mars 2005.  
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, under länken Aktiviteter och tjänster 
för dig. 
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4. Bibliotek Delta   
Invånarantal i kommunen: 23 135.  
Lån/inv: 12. 
Antal anställda bibliotekarier: 9,5.  
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Våren 2004.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, på startsidan. 

 
5. Bibliotek Epsilon  
Invånarantal i kommunen: 11 844 invånare. 
Lån/inv: 5,7.  
Antal anställda bibliotekarier: 2. 
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Februari 2006.  Tjänsten erbjöds även tidigare 
under några år på 90-talet men den försvann i samband med att flera av bibliotekets tjänster 
drogs in men nu satsar man på nytt. 
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, på startsidan. 
 
6. Bibliotek Digamma  
Invånarantal i kommunen: 68 696.  
Lån/inv: 10,8. 
Antal anställda bibliotekarier: 18,9.   
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Maj 2005.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Nej, inte längre. 
 
7. Bibliotek Zeta  
Invånarantal i kommunen: 101 423. 
Lån/inv: 12,4. 
Antal anställda bibliotekarier: 49,0.   
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Januari 2005.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, på startsidan. 
 
8. Bibliotek Eta  
Invånarantal i kommunen: 57 752.  
Lån/inv: 9,3. 
Antal anställda bibliotekarier: 22,4.  
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Januari 2006.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, på startsidan. 
 
9. Bibliotek Teta 
Invånarantal i kommunen: 29 377. 
Lån/inv: 10,9. 
Antal anställda bibliotekarier: 5.    
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Våren 2006.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, under länken Studerande. 
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10. Bibliotek Jota 
Invånarantal i kommunen: 36 835. 
Lån/inv: 10,7. 
Antal anställda bibliotekarier: 9,0.  
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Våren 2005.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, under länken Studier. 
 
11. Bibliotek Kappa  
Invånarantal i kommunen: 765 044. 
Lån/inv: 6,2. 
Antal anställda bibliotekarier: 200.   
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Maj 2004.  
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, på startsidan. 
 
12. Bibliotek Lambda 
Invånarantal i kommunen: 182 076.  
Lån/inv: 8,8. 
Antal anställda bibliotekarier: 45,2.   
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Våren 2005.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Nej, inte längre. 
 
13. Bibliotek My  
Invånarantal i kommunen: 7 422. 
Lån/inv: 8,7. 
Antal anställda bibliotekarier: 2,75.  
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Ungefär 2 år.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, på startsidan. 
 
14. Bibliotek Ny 
Invånarantal i kommunen: 32 464.  
Lån/inv. 9,3. 
Antal anställda bibliotekarier: 12.29.  
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Våren 2006.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, under länken Studiebesök och 
visningar. 
 
15. Bibliotek Xi  
Invånarantal i kommunen: 26 898. 
Lån/inv: 8,1. 
Antal anställda bibliotekarier: 6,4.  
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: Januari 2006.  
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Nej. 
 
16. Bibliotek Omikron  
Invånarantal i kommunen: 126 982. 
Lån/inv: 7,4. 
Antal anställda bibliotekarier: 33,0. 
Erbjuder Boka en bibliotekarie-tjänsten sedan: 1 ½ år.   
Information om tjänsten på bibliotekets webbplats: Ja, under länken Biblioteket A-Ö. 
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4.2 Tjänstens utformning  
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för tjänstens form och funktion på de bibliotek som är 
tillfrågade. Med hjälp av denna empiriska studie vill vi ge en mer detaljerad bild av tjänsten 
än vad som hittills framkommit. 
 
4.2.1 Allmän beskrivning 
Många av de tillfrågade biblioteken erbjuder flera olika typer av referenstjänster. Förutom den 
traditionella referenstjänsten vid en informationsdisk finns möjlighet att via datorn chatta eller 
mejla sina frågor till en bibliotekarie eller att planera sin kontakt med bibliotekarien och boka 
tid för personlig service i tjänsten Boka en bibliotekarie. Tjänsten riktar sig, enligt de flesta av 
respondenterna, huvudsakligen till vuxenstuderande men biblioteken nekar inte övriga att 
boka tjänsten, utan majoriteten välkomnar alla som har behov. Bibliotekarie Jota har svarat att 
de riktar sig till alla som har en omfattande fråga vilket kan vara allt från människor som vill 
lära sig mer om något på sin fritid eller i sitt jobb, till studerande. Bibliotekarie Kappa uppger 
att de också riktar sig till skolklasser som vill ha visning i ett speciellt ämne. Bibliotekarie 
Lambda säger att de riktar sig till ”bibliotekslösa studenter” och syftar då på dem som läser på 
Komvux, folkhögskola eller på distans.  
 
När användaren vill boka en bibliotekarie har hon oftast olika alternativ. Antingen görs 
bokningen direkt hos tjänstgörande personal i informationsdisken eller via ett telefonsamtal, 
mejl eller ett specialkonstruerat formulär på bibliotekens webbplats. På vissa bibliotek tar den 
bibliotekarie som ska hålla i mötet kontakt med användaren för att bestämma tid och ges då 
även möjlighet att fråga om problemet för att kunna förbereda sig. Några av de tillfrågade vill 
att användaren ger en så utförlig beskrivning som möjligt av problemet när de bokar medan 
andra inte ser det som något krav. Många har svarat att det beror på problemets natur och att 
vissa frågor inte kräver några förberedelser från bibliotekariens sida utan man får resonera sig 
fram när man träffas. Ibland kan formuleringen av problemet vara själva problemet menar 
Bibliotekarie Digamma och då får man jobba vidare med just den biten först. Det är viktigt att 
få reda på vad användaren redan har tagit reda på, menar några. Bibliotekarie Epsilon vill 
gärna veta om frågan är studierelaterad och i så fall vilken studienivå det gäller. 
 
Bibliotekarie Delta vill veta så mycket som möjligt innan mötet så att det finns tid att gå 
igenom olika databaser, se vad som finns på biblioteket inom ämnet, söka på Internet osv. 
Sedan sammanställer bibliotekarien informationen så att den blir hanterbar för låntagaren. 
Andra går igenom frågeställningen och testsöker i katalog och databaser. Bibliotekarie Jota 
har svarat att det beror på vilket ämne användaren vill ha hjälp med, att man i förväg gärna 
tittar lite på ämnet men har en avslappnad inställning till mötet. Ibland rådfrågar denne även 
en kollega, för att få lite input själv om hur man kan vägleda till rätt områden. 
Sammanfattningsvis tyder de flesta svar på att bibliotekarierna vill ha en uppfattning både om 
vad användaren vill diskutera och vilken hjälp som passar bäst att erbjuda. 
 
När bibliotekarien och användaren väl träffas följer de flesta respondenter samma mönster. 
Användaren får förklara sitt problem, bakgrunden till problemet och vad hon vill ha hjälp med 
för att se vilka ingångar som kan vara intressanta. Datorn är ett ofta använt redskap och oftast 
väljer bibliotekarien en plats som är avskild och störningsfri. En respondent Bibliotekarie Eta 
påpekar att man efter att man har diskuterat låntagarens problem kanske inser att det inte går 
att lösa med datorns hjälp utan att det kanske finns något annat sätt, inte nödvändigtvis med 
hjälp av biblioteket. En del bibliotekarier har förberett sig och börjar med att berätta hur de 
har tänkt kring ämnet. Bibliotekarie Delta går igenom den information som hon har hittat, 
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men också hur den hittades. Andra låter användaren göra sökningar själv och ger tips och råd 
under tiden så att det blir en växelverkan och ett samtal. Bibliotekarie Jota uttrycker det så 
här:  
 

”Målet är inte att hitta en massa litteratur och information, utan fokus ligger på 
strategierna”. 

 
Tanken som många av bibliotekarierna delar är att mötet ska göra användaren medveten om 
vilka möjligheter biblioteket erbjuder, att personalen gärna delar med sig av sina kunskaper 
samt ge självförtroende att använda sig av bibliotekets resurser och också att de ska våga ta 
kontakt och fråga om hjälp nästa gång de besöker biblioteket. Användarna ska 
förhoppningsvis lämna biblioteket med en ökad kunskap om strategier för 
informationssökning och källkritik. 
 
4.2.2 Organisatoriska aspekter 
Hur arbetet kring tjänsten organiseras är olika från bibliotek till bibliotek. Ungefär hälften av 
bibliotekarierna i undersökningen tar på egen hand ansvar för alla bokningar. På andra 
bibliotek delar man på ansvaret men vanligast är då att en person har en samordnande 
funktion och fördelar frågorna beroende på vem som är i tjänst, vem som har tid samt frågans 
ämne i relation till personalens olika ämneskunskaper. På Bibliotek Eta väljer två 
bibliotekarier ut den som de tror passar bäst för frågan och skulle mötet äga rum under någons 
informationspass blir hon/han avlöst och på några av biblioteken ingår det i tjänsten som 
studiebibliotekarie att arbeta med tjänsten. 
 
Att tjänsten tagits in som en del av verksamheten beror i största utsträckning på enskilda 
bibliotekariers initiativ. I vissa fall har det skett i samråd med bibliotekschef eller 
utomstående institution t.ex. det lokala lärcentrat. Andra bibliotek har implementerat den på 
uppdrag av förvaltnings- och/eller bibliotekschef.  
 
Olika projektarbeten har också varit en inkörsport till tjänsten. Några av biblioteken började 
med tjänsten som en del i det kulturrådsstödda projektet Folkbiblioteken – stöd för vuxnas 
lärande. 
 
Överlag så saknar biblioteken en nedskriven målbeskrivning för tjänsten. Utvärdering görs 
kollegor emellan i form av samtal och i något enstaka fall fyller bibliotekarien i en enkät efter 
avslutat möte. 
 
Den marknadsföring som biblioteken gör idag sker via en eller flera av följande kanaler: 
muntlig kontakt med användare och lärare på vuxenutbildning, på bibliotekets webbplats, 
tryckt informationsmaterial som finns på biblioteket, tryckt information som riktas mot 
speciella grupper t.ex. vuxenstuderande, gymnasiestuderande, kommunanställda, artiklar i 
lokaltidningen etc. 
 
4.2.3 Framtiden 
Många av respondenterna är själva delaktiga i att tjänsten införts och det märks i de 
engagerade och insatta svar som vi har fått. Det finns en stark tro på denna typ av tjänst; att 
den kommer att bli viktig i framtiden och att det personliga mötet inte kommer att tappa i 
betydelse på grund av alla nya elektroniska tjänster. Många tror att behovet kommer att öka i 
takt med att användningen av Internet ökar. 
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”Vi tror att efterfrågan på tjänsten kommer att öka i takt med att biblioteket ytterligare 
integreras i det övriga samhället, informationsbehovet kommer att öka och det kommer 
att bli svårare för allmänheten att hitta och strukturera sökt information. Specialiserad 
information kommer att efterfrågas i allt högre grad och där kan Boka en bibliotekarie 
vara svaret på den eftersökta informationen.”  
(Bibliotekarie Zeta)  

 
Majoriteten av respondenterna tror att behovet kommer att växa men för att öka efterfrågan på 
tjänsten måste man lyckas synliggöra och marknadsföra tjänsten. I det arbetet ingår att ta varje 
möte seriöst och ge användaren en positiv bild av biblioteket och den hjälp man kan få där, så 
att det goda ryktet kan spridas till fler.  
 
Uppfattningen att användarna helst vill ha snabba svar på sina frågor när de kommer till 
biblioteket finns hos respondenterna och några menar att möjligheten att boka en tid för att 
sedan komma tillbaka och få hjälp inte attraherar allmänheten. Bibliotekarie Jota uttrycker, i 
samklang med detta, en önskan om en ny organisering av referensarbetet med utgångspunkt i 
Boka en bibliotekarie, där flera bibliotekarier finns tillgängliga för användarna under 
öppettiderna. Det skulle fungera som på många bankkontor menar respondenten, så att varje 
fråga ägnas lika stor uppmärksamhet och engagemang oavsett om den är kortfattad eller 
omfattande och att problemet avhandlas enskilt i en stressfri miljö. 
 
Än så länge har efterfrågan på tjänsten varit liten. Trots att personalen ser den som en sådan 
tillgång för allmänheten så har inte allmänheten själva upptäckt denna service. De bibliotek 
som deltagit i vår undersökning har i regel några enstaka bokningar per månad. Flertalet 
menar att det beror på undermålig marknadsföring och säger sig planera för en större 
informationsinsats om tjänsten. 
 

4.3 Referensarbetet i tjänsten 
 
Efter att ha målat upp en allmän bild av tjänsten är detta avsnitts fokus att redogöra för hur 
bibliotekarierna beskriver referensarbetet i samband med tjänsten. Syftet med detta är att 
samla de kompetenser som yrkesverksamma bibliotekarier ger uttryck för och de kompetenser 
som forskning kring referensarbete lyfter fram. En sådan jämförelse mellan teori och praktik 
resulterar i både styrkor och svagheter med hur bibliotekarierna arbetar med tjänsten.      
 
De allra flesta tillfrågade påpekar vikten av att användaren efter mötet ska känna sig nöjd med 
den hjälp hon har fått. Att ge god service är viktigt och några påpekar att de genom sitt sätt att 
arbeta med användaren, i just den här tjänsten, vill förmedla en positiv bild av biblioteket. 
Bibliotekarierna försöker bemöta användarna på ett pedagogiskt sätt för att de ska få 
kunskaper som blir bestående och kan användas i andra informationssökningssituationer. 
Användarnas egna önskemål ses som den bästa utgångspunkten men man vill samtidigt visa 
på de resurser som finns för att kunna erbjuda hjälp till självhjälp. Bibliotekarie Xi uttrycker 
det så här:  
 

”Syftet är ju att visa redskapen, inte nödvändigtvis alltid hitta det rätta svaret”.  
 
De uppgifter som användarna vill ha hjälp med varierar stort, men vanligast förekommande är 
behov av hjälp med informationssökning kopplat till studier, t.ex. att söka vetenskapliga 
artiklar och uppsatser, söka fonder och stipendier, söka litteratur i bibliotekskatalogen och 
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andra databaser, värdera information och hitta relevant information, hitta information om 
olika saker där frågan är ganska tidskrävande samt reda ut en frågeställning inför ett 
uppsatsarbete. Även fritidsrelaterade frågor utgör en anledning till att vilja ha en längre 
pratstund med en bibliotekarie. En hel del datorovana personer har sökt sig till tjänsten för att 
lära sig hantera Internet och ordbehandling. En allmän introduktion till hur man kan använda 
bibliotekets resurser och hur man hittar på biblioteket har också efterfrågats. Ett av de 
tillfrågade biblioteken (Bibliotek Alfa) erbjuder företagsservice som riktar sig till dem som 
funderar på att starta företag och deras frågor kretsar kring olika regelverk och liknande. 
 
Bibliotekariernas uppfattning är att användarna förväntar sig att få sina informations- och 
kunskapsbehov tillfredställda och att i lugn och ro få hjälp. Bibliotekarie Beta beskriver att 
användarna bokar en bibliotekarie när de kört fast i sitt arbete och vill ha hjälp att gå vidare. 
Det finns alltid en grupp användare som främst ser till påtagliga resultat och vill bli serverade 
med rätt svar snabbt men de flesta uttrycker att användarna tycks inriktade på att vilja lära sig 
hur man gör, inte att bibliotekarien ska leverera svaren åt dem. Användarna framhålls som 
mycket positiva och ivriga att lära sig. 
 
Tjänsten ses som ett bra komplement till informationsdiskens service när det handlar om mer 
komplicerade frågor som tar längre tid. Eftersom användaren vanligtvis i förväg ska precisera 
vad hon egentligen är ute efter så hinner bibliotekarien förbereda sig och tänka igenom en 
sökstrategi. I tjänsten ges möjlighet till ett fördjupat samtal med användaren och en möjlighet 
för bibliotekarien att visa databaser och sökteknik i lugn och ro. Bibliotekarien och 
användaren hinner gå igenom mycket mer än om de möts i informationsdisken där det kan 
uppstå kö som påverkar mötet negativt. En bibliotekarie jämför servicen i informationsdisken 
med en snabbkassa medan möjligheten att boka en bibliotekarie gör att takten kan anpassas 
efter användaren (Bibliotekarie Kappa). Man ser också tjänsten som ett sätt att framhålla den 
kompetens som finns tillgänglig på ett bibliotek. 
 
Tjänsten är enligt samtliga tillfrågade en bra utveckling av referensarbete. Det ger ett tillfälle 
att fördjupa en frågeställning, något som kan vara givande för båda parter. Det är ett sätt att 
kunna ge handledning i informationssökning som är mer tillfredsställande för både 
bibliotekarien i fråga och för biblioteksbesökaren. Man har möjlighet att arbeta färdigt med en 
frågeställning utan att störas av annat runt omkring. Bibliotekarierna menar att de ”tvingas” 
söka efter information som de inte söker efter normalt i jobbet vilket leder till nya vägar och 
källor. Bibliotekariens dilemma uttrycks av en respondent (Bibliotekarie Delta):  
 

”I en informationsdisk blir man ofta duktig på mycket, men hinner inte gå djupare in i 
olika ämnen”. 

 
 Det uppfattas positivt att kunna bidra till att användarna blir bättre och säkrare på att söka och 
hitta information, det ses som ett långsiktigt givande arbete att lära ut hjälp till självhjälp. Den 
största nackdelen som uttrycks är att tjänsten kan komma att utnyttjas på så sätt att 
bibliotekarien får utföra sådant som användaren egentligen hade kunnat göra själv. 
 
Några av bibliotekarierna menar att tjänsten är en bra fortbildning för dem själva genom att 
den i förlängningen ger större förståelse och kunskap i de databaser som biblioteket erbjuder 
eftersom sökningarna blir djupare än i informationsdisken. Ofta får de också nya tips från 
användaren vilka ibland har en specialiserad kunskap inom ett eller flera ämnen. Det ges 
också förståelse för hur användaren tänker kring och hanterar informationssökning. Denna 
kunskap kan med fördel komma fler i personalen till del via internutbildning. 
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4.4 Utvärdering av tjänsten 
 
Bibliotekarierna som deltagit i undersökningen är själva engagerade i denna tjänst både som 
initiativtagare och som aktiva och de ser också mycket positivt på den, vilket inte förvånar. 
Det är möjligheten att sitta ner med användaren i en lugn miljö utan störande köer för att reda 
ut en frågeställning på djupet som de flesta framhäver som vinsterna med den här tjänsten. 
Respondenterna tycker sig också märka att användarna är intresserade av att lära sig tekniker 
för att kunna söka själva och sällan förväntar sig att få snabba svar och lösningar levererade. 
Bibliotekarierna ser att behovet av tjänsten kommer att öka både för studerande och för den 
intresserade allmänheten. Forskningen inom detta område tror också på en sådan utveckling 
och ser framförallt ett ökat behov på mer kvalificerad och omfattande handledning. 
Forskningen uttrycker även att frågornas karaktär kommer att förändras då många användare 
hanterar de enklare frågorna på egen hand genom att använda sig av olika sökmotorer. 
Bibliotekariens uppgift förskjuts istället till att fungera som handledare, bollplank och 
instruktör vid mer komplicerade frågor. Framtidens frågeställningar kommer i högre grad att 
förutsätta undervisning i att söka information (jmf. DIK Bibliotekarieförbundet, 2007; Janes, 
2005; Svensk Biblioteksförening, 2007; Whitlatch, 2005).    
 
Bristen som de flesta påpekar är att efterfrågan är så liten och t.o.m. minskar och i samma 
andetag nämns marknadsföring som en eftersatt del i införandet av tjänsten. Den reklam som 
görs kan vara direktriktad till utvalda grupper eller tillgänglig för allmänheten via hemsidor 
och fysiskt på biblioteket. Men det finns ingen samlad strategi för hur man presenterar 
tjänsten. Genomgående i forskningen kring referensarbete så uttrycks vikten av att fokusera 
på användarnas behov (jmf. Reference and Information Service Section, 2006; DIK 
Bibliotekarieförbundet, 2007; m.fl.). Ingen av de tillfrågade har gjort någon behovsanalys hos 
användarna, det finns sällan några dokumenterade målbeskrivningar för tjänsten och på endast 
ett fåtal bibliotek gör man utvärderingar av tjänsten genom att användarna får fylla i ett 
frågeformulär efter avslutat möte. 
 
4.4.1 Styrkor 
Boka en bibliotekarie-tjänsten är enligt forskningen en referenstjänst i tiden och det anser 
även våra respondenter. Tjänsten gör det möjligt för bibliotekarien att ge individuellt anpassat 
stöd för användaren på ett sådant sätt som ingen annan referenstjänst tidigare gett möjlighet 
till. Bibliotekarien ges möjlighet att noggrant kartlägga användarens informationsbehov och 
därefter på bästa sätt ge individuellt anpassad handledning.  
 
Utgångspunkten för referenssamtalet ska alltid vara användarens behov oavsett om samtalet 
äger rum i tjänsten eller i en informationsdisk. Tjänsten ger dock större utrymme för en mer 
ingående analys av frågeställningen. Respondenterna i vår enkätundersökning visar på insikt i 
betydelsen av att klargöra användarens frågeställning.  
 
Majoriteten av användarna av tjänsten efterfrågar, enligt vår undersökning, hjälp med 
informationssökning. De befinner sig i den arbetsprocess som Kuhlthau (1994) kallar 
konstruktiv och som påverkas starkt av individens känslor kring arbetet och ämnet. För 
bibliotekarien är det viktigt att ha en förståelse för hur användaren uppfattar sin situation i 
processen men också för den osäkerhet som kan finnas inför sökverktyg och tankesätt kring 
praktisk informationssökning. I informationsdisken hinner man inte gå på djupet i 
informationssökningen utan den används som verktyg för att plocka fram material, men den 
bokningsbara handledningen är ett naturligt forum för att förmedla att 
informationssökningsprocessen också är en del i lärandet. Flertalet av respondenterna i 
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enkäten ser det som ett uppdrag att ge användaren långsiktig kunskap i att på egen hand 
hantera ett informationsbehov. Enligt Daniel (2000) så måste bibliotekarien i sammanhanget 
vara medveten om att det vid den pedagogiska handledningen är viktigt att ge användaren 
utrymme att själv agera och ta initiativ.    

 
Arbetet med handledning i informationssökning är en del av bibliotekariens yrkeskompetens. 
Hon ska ha sådan kompetens för att vara användaren behjälplig när denne vill återfinna 
information både direkt genom att förmedla material och indirekt genom att undervisa i hur 
användaren själv kan leta information. Respondenterna i vår undersökning är mycket måna 
om att användarna får en positiv upplevelse både av de tjänster som biblioteket har att erbjuda 
och av det specifika mötet. En styrka med tjänsten är således att den ger stort utrymme för 
bibliotekarien att visa på de resurser som biblioteket har att erbjuda samt de yrkeskompetenser 
som denne själv besitter. I informationsdisken kan det vara svårt att få tid att exempelvis visa 
databaser som biblioteket tillhandahåller och hur man söker i dessa. Forskarna Saxton & 
Richardson (2002) med flera förordar att bibliotekarierna lägger stor vikt vid mötet med 
användaren för att ge en positiv upplevelse av biblioteksbesöket. 
 
Bibliotekarier är i många fall utpräglat serviceinriktade och angelägna om att vara 
hjälpsamma. Baksidan av detta servicetänkande är att användarna serveras med material utan 
egen insats. Det kan hos användaren skapa frustration över att det egentliga 
informationsbehovet inte tillfredsställts trots den mängd fakta bibliotekarien presenterat, detta 
menar bl.a. Sætre (2002) är ett bibliotekarieproblem. I Boka en bibliotekarie-tjänsten är 
utgångspunkten att ge användaren en bra handledning där denne själv är delaktig i 
informationssökningsprocessen. 
 
4.4.2 Svagheter 
Det huvudsakliga problemet med tjänsten enligt våra respondenter är att den inte används i 
särskilt stor utsträckning. Vi har genom undersökningen och vår teoretiska genomgång fått 
indikationer på möjliga orsaker till detta. Inställningen till bibliotekariens funktion kan vara 
en möjlig faktor. Enligt Lipow (2005) så kan man inte förutse att användarna vet vilken hjälp 
man kan få på ett bibliotek. Det är inte tillräckligt att sätta upp en informationsdisk i 
biblioteket för att sedan överlåta till användaren att förstå vad de kan få hjälp med. Den 
utåtriktade, förklarande kommunikationen måste medfölja och upprätthållas. En sådan 
kommunikation kan åstadkommas delvis genom marknadsföring, vilket de flesta respondenter 
är medvetna om. Många har också planer på en utökad marknadsföringsinsats. 
 
Det finns även andra sätt att kommunicera en annan bild av bibliotekarien. Troligen behövs 
genomgående ett mer öppet förhållningssätt gentemot användarna där man låter användaren 
bli mer framträdande och mer delaktig i referensarbetet. Referensarbetsforskarna Murphy 
(2005) och Stover (2004) menar att bibliotekarien ska hålla en låg profil och låta användaren 
styra samtalet och bestämma dess innehåll. Bibliotekarien ska fungera som ett stöd i 
processen att få fram vad användaren behöver hjälp med, och genom samverkan mellan 
parterna uppnås detta bäst anser forskarna.  
  
Flera av de svarande bibliotekarierna tar tacksamt emot förhandsinformation vilket är 
begripligt då man vill kunna vara förberedd inom ämnesområdet. Samtidigt kan 
förhandsinformationen leda till en omedveten fokusering från bibliotekarien på den 
frågeställning som lämnades vid bokningen. Mötet ska istället fokusera på att användaren och 
bibliotekarien gemensamt beslutar vilken riktning handledningen ska ta. Under själva mötet 
och arbetet med användarens frågeställning rekommenderar forskarna samma typ av strategi, 



 34

d.v.s. arbeta tillsammans med användaren på så sätt att båda parter är delaktiga i 
sökprocessen. Processen ska inte vara uttänkt eller genomförd i förväg av bibliotekarien 
eftersom det gör att användaren hamnar i en utomstående position där den professionelles 
åsikter blir dominerande. Stover (2004) belyser istället bibliotekariens förmåga att locka 
användaren att använda sin egen förmåga genom att vara lyhörd och öppen för att samverka. 
 
I tjänstens möten mellan bibliotekarie och användare ska Kuhlthaus (1994) mest avancerade 
nivåer för förmedling och undervisning vara framträdande. Många av våra respondenter ser 
tjänsten som en väg till mer självgående användare vad gäller informationssökning, men det 
är också viktigt att användarna, förutom att lära sig söktekniken, görs medvetna om att 
informationssökningen i sig är en del i lärandet. Att arbeta med informationssökning på det 
sätt som tjänsten förutsätter innebär, enligt Daniel (2000), en hög arbetsbelastning eftersom 
bibliotekarien måste involvera användaren i informationssökningen och anpassa sin 
undervisning efter individuella behov. Det behövs engagemang och en förmåga att sätta sig in 
användarens situation och arbetet kan kräva flera möten för att ge resultat. Att ha en 
genomtänkt arbetsfördelning i den här tjänsten är viktigt för att skapa struktur och belysa 
arbetets ansvarsomfattning. Enkätsvaren antyder att ansvaret för tjänsten är förlagd på 
enskilda individer i organisationen som också är initiativtagare till tjänsten. Att det avsätts 
begränsade resurser kan tyda på att denna tjänst inte prioriteras och inte är förankrad i 
verksamheten vilket i sin tur skapar begränsade utvecklingsmöjligheter. I princip alla 
tillfrågade bibliotek saknar en utförlig målbeskrivning för tjänsten. 
 
Ytterligare en omständighet som kanske leder till att tjänsten inte används så mycket är att det 
krävs framförhållning av användaren som inte kan få tid för enskild handledning direkt på 
plats utan måste boka tjänsten i förväg. En utvecklingstanke för referensarbetet som skulle 
motverka denna nackdel skulle kunna vara att allt referensarbetet är utformat som Boka en 
bibliotekarie, vilket en av respondenterna ger som framtidsvision. 
 

4.5 Sammanfattning 
 
Tjänsten ser olika ut på olika bibliotek vilket avgörs av faktorer som hur många bibliotekarier 
som arbetar med tjänsten, vem man riktar sig till och hur många bokningar man har. Tjänstens 
form går inte att standardisera men däremot är den gemensamma grundtanken med tjänsten en 
önskan att öka servicen för användarna. Denna ökade service åstadkoms dels genom det 
fördjupade referenssamtalet och dels genom den individuellt anpassade handledningen.  
 
Det står klart att tjänsten ställer höga krav på bibliotekariens referensarbete i referenssamtalet 
och i handledningen i informationssökning. Respondenterna i undersökningen tycks vara 
överens om att tjänsten inte används till sin fulla potential. Vi har genom 
enkätundersökningen blivit uppmärksammade på några faktorer som kan vara orsaken till 
detta underutnyttjande.  
 
Vi delar respondenternas åsikt att tjänsten har framtiden för sig och ser den som en möjlighet 
för biblioteken att förmedla nyttan med bibliotekets referenstjänster. Mot bakgrund av detta 
vill vi undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som finns. I arbetet med att ta fram 
förbättringsförslag använder vi oss av marknadsföringsstrategier som verktyg eftersom det 
handlar om att förbättra kommunikationen mot användarna. 
 



 35

5 Marknadsföring på folkbibliotek  
 
Det här kapitlet ska resultera i en marknadsföringsstrategi som kan användas praktiskt av 
folkbiblioteken i syfte att utveckla och förbättra tjänsten Boka en bibliotekarie. Genom att 
anamma marknadsföringsteorins kundorienterade förhållningssätt blir denna del av uppsatsen 
automatiskt fokuserad på biblioteksanvändaren.  
 
Marknadsföring är inget nytt arbetsområde när det gäller folkbibliotek. Från 70-talets början 
och framåt så var Greta Renborg aktiv förespråkare för bibliotekets externa kommunikation 
och PR. Hon var tidig med att betona vikten av marknadsföring i det dagliga arbetet (se 
Renborg, 1973 & 1977)  
 
Kapitlet inleds med en kort förklaring av teorier kring marknadsföring för att sedan komma in 
på tjänstemarknadsföring och marknadsföring av bibliotek. Vi ska med hjälp av 
marknadsföringsteorierna konstruera rekommendationer som biblioteken kan använda. Syftet 
är att beskriva de moment som leder fram till en marknadsföringsstrategi samt visa hur en 
sådan strategi kan utformas. 
 

5.1 Marknadsföringsteorier 
 
Marknadsföring förklaras i Nationalencyklopedin (2006) utifrån två olika aspekter, dels dess 
egentliga innebörd nämligen ett sätt för verksamheter att urskilja och tillgodose kundbehov, 
dels som en styrd process för att främja utbytet med marknaden. 
 
5.1.1 Kundbehov 
Modern marknadsföring är kundorienterad och fokus läggs på att identifiera alla potentiella 
användare på marknaden och därefter nå dessa med sin produkt. Det finns en rad olika klyftor 
mellan produkten och marknaden; fysiska genom det faktiska avståndet mellan användare och 
organisation och mentala genom att användare saknar kännedom om vad organisationen 
erbjuder eller en omedvetenhet av det egna behovet. För att nå ut med sin produkt eller tjänst 
är det viktigt att organisationen identifierar sin tilltänkta målgrupp, deras behov och önskemål 
för att på så vis minimera klyftorna. Vissa klyftor är ofrånkomliga men går att begränsa, 
fysiska genom införandet av mellanled och effektiv fysisk hantering, mentala genom att 
företaget skaffar sig kunskap om marknaden och anpassar erbjudandet till marknadens behov 
och önskemål (Nationalencyklopedin, 2006). 
 
5.1.2 Styrd process 
Den andra aspekten av marknadsföring är att se den som en styrd process innefattande analys, 
planering, genomförande och uppföljning. Marknadsplanen brukar vanligtvis struktureras i 
följande ordning: 
 

• Lägesanalys – en analys av organisationens möjligheter, marknad och omvärld såväl i 
den nuvarande situationen som i den framtida 

• Målsättning – utifrån lägesanalysen sätter organisationen upp målen för 
marknadsföringen 
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• Strategi – en plan för hur målen ska uppnås. Den bör bl.a. innehålla val av tilltänkt 
målgrupp, hur erbjudandet ska anpassas till målgruppen, identifiering av konkurrenter 
samt hur konkurrensmedlen ska hanteras 

• Taktik – en utförlig handlingsplan för upplägget av det vidare arbetet 
• Budget – vilka medel och resurser finns att tillgå för att strategin och aktiviteter ska 

genomföras 
• Kontroll – såväl under som efter genomförandet bör resultaten studeras, dels för att se 

om det överensstämmer med målen och dels för att förbättra framtida planering. 
(Kotler, 2003, s.112) 
 
Den amerikanske professorn Philip Kotler är ett välkänt namn inom marknadsföring. Han 
menar att marknadsplanen är grundläggande för all marknadsföring. Steg ett utgörs av en 
lägesanalys som i vårt fall görs utifrån en enkätundersökning genom vilken vi kunnat utläsa 
vilka delar i arbetet med tjänsten Boka en bibliotekarie som kan förbättras. Lägesanalysen 
visar att det saknas strukturerat arbete med marknadsföring i samband med tjänsten. Steg två 
blir att formulera ett förslag på målsättning för marknadsföringen. I denna uppsats är målet att 
framhäva tjänsten Boka en bibliotekarie på ett positivt och tydligt sätt. Nästa steg blir att sätta 
samman en strategi för att kunna avgöra vilka delar av verksamheten som behöver belysas i 
marknadsföringsarbetet och det är det steget som denna uppsats behandlar. De resterande 
delarna i marknadsplanen är svårare att beskriva i generella termer varför dessa överlåts till de 
respektive biblioteken att formulera. 
 
Innan vi går in på det fortsatta arbetet vill vi sätta in marknadsföring i ett 
bibliotekssammanhang. Att föra in marknadsföringstankar i en icke-vinstdrivande 
serviceverksamhet är en utmaning som kräver en ordentlig omarbetning av de 
marknadsföringsstrategier som gäller för producerande företag. 
 

5.2 Marknadsföring av tjänsteföretag 
 
Arbetet med marknadsföring av tjänster skiljer sig från att marknadsföra produkter och det är 
viktigt att denna skillnad uppmärksammas för att skapa förståelse för tjänsteproduktionens 
karaktär. En tjänst är abstrakt till skillnad från en vara som är verklig. Tjänsten kan inte 
beskrivas utifrån exakta parametrar utan varierar beroende på den som utför tjänsten och den 
som efterfrågar tjänsten, därför kan inte tjänsten värderas i förväg. Tjänsten skapas och 
förbrukas vid samma tillfälle, den är således inte ett ting utan en process och kan därför inte 
lagras. Att skapande och förbrukande sammanfaller gör också att produktionen av tjänsten blir 
kritisk för hur mottagaren upplever förmedlarorganisationen. En produkt hinner rättas till och 
förbättras innan den når mottagaren medan en tjänst beror på det aktuella tillfället och hur 
förmedlaren av tjänsten utför sina arbetsuppgifter vid exakt det tillfället. Mottagaren är alltså 
inte bara konsument utan också en del i produktionen (Grönroos, 1996, s. 48f och de Sáez, 
2002, s. 6f).  
 
Christian Grönroos, professor i marknadsföring, beskriver tjänstemarknadsföringens natur 
genom att påpeka att den viktigaste delen av marknadsföring i tjänsteorganisationer sker vid 
det tillfälle när tjänsten produceras, alltså i interaktionen mellan förmedlare och mottagare. 
Han menar att PR-aktiviteter mot allmänheten möjligen kan väcka intresse för organisationen 
och dess tjänster men att den verkliga påverkan på mottagarna görs i den personliga kontakten 
och i den miljö där tjänsten utförs.  Därför utgör traditionell marknadsföring i form av 
utåtriktad reklam bara en ingång till mottagarna. De löften som ges i massmarknadsföringen 
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ska kunna uppfyllas när tjänsten utförs annars tappar kunden förtroendet för förmedlaren 
(Grönroos, 1996, s. 52). Men det är inte bara kontakten med förmedlaren som påverkar 
mottagarens uppfattning om organisationen. Också mötet med organisationens miljö och 
system liksom mötet med andra kunder påverkar. Kort sagt inverkar hela atmosfären kring 
mötet (ibid, s. 53). Således förstärker Grönroos ytterligare den åsikt som förs fram av de flesta 
som forskar om referensarbete, men ur ett marknadsföringsperspektiv. Vikten av att tänka 
större än att enbart ge användaren vad hon efterfrågar kan alltså inte nog understrykas. 
 

5.3 Marknadsföring av bibliotek 
  
Kotler har i samarbete med Alan Andreasen formulerat sig kring ämnena marknadsföring och 
icke-vinstdrivande företag i boken Strategic marketing for non-profit organizations. Där slår 
de fast att marknadsföring är relevant i alla sammanhang där man har möjlighet att påverka 
andra människors beteende således även i icke-vinstdrivande organisationer (Kotler & 
Andreasen, 2003, s. 5). 
 
I skriften En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek argumenterar Zuzana 
Helinsky för vikten av att biblioteken visar vad de kan men också anpassa sig efter 
användarnas behov. Helinsky, som arbetar som bibliotekarie men också som konsult och 
föreläsare inom marknadsföring, tycker att bibliotekspersonalens kunskaper kommer att 
behövas i allt högre grad i och med att informationssamhället blir alltmer utbrett och naturligt. 
Dock gäller det att kunna förmedla vad man kan erbjuda och vilken kompetens som finns i 
verksamheten (Helinsky, 2006, s. 16). Detta säger oss att kommunikation genom 
marknadsföring är viktigt i biblioteksvärlden. Inte i syfte att öka vinster utan som metod för 
att öka förståelsen för och användandet av verksamheten, vilket i förlängningen kan bidra till 
argument för höjda resursanslag och till att tydliggöra bibliotekarieyrkets bredd inför 
allmänheten.  
 
Helinsky menar att marknadsföring är ett sätt att kontinuerligt utveckla en verksamhet 
eftersom marknadsföringen kräver att arbetet ständigt är på väg åt rätt håll, annars så risker 
man att missa användarnas behov (2006, s. 13). Biblioteken måste skärskåda sin verksamhet 
för att identifiera vad som är viktigast att arbeta med. Därefter bör man fokusera på dessa 
saker för att ha tid att utvärdera och förbättra sin kärnverksamhet, istället för att ta på sig fler 
och fler arbetsuppgifter och serviceuppdrag som det inte finns tid att analysera (ibid, s. 18). 
Arbetet med marknadsföring kan struktureras med hjälp av olika metoder för att på så sätt 
belysa vilka områden som kräver fördjupat arbete. Helinskys steg på vägen mot en 
marknadsföringsplan liknar Kotlers (2003) anvisningar ovan.  
 

5.4 Marknadsföringsstrategi 
 
Kotler (2003, s. 112) menar att strategin ska innefatta specificeringar av de faktorer som 
påverkar hur målen kan uppnås, t.ex. målgrupp, prissättning och identifiering av konkurrenter. 
I den här uppsatsen kan inte vi bestämma dessa faktorer eftersom de varierar från bibliotek till 
bibliotek. Istället blir vår utarbetade strategi ett förslag på vilka delar som bör beaktas och 
behandlas när man ska arbeta med marknadsföring av tjänsten Boka en bibliotekarie. 
Faktorernas reella innebörd överlämnar vi åt de olika biblioteken att utarbeta på egen hand. 
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Det finns olika sätt att utveckla en marknadsföringsstrategi, den metod som presenteras nedan 
upplever vi som strukturerad och konkret när man vill förbättra det sätt på vilket en vara 
uppfattas och den är också genomgående använd i marknadsföringsteorier. Vi använder oss 
främst av de biblioteksanpassade teorier som Eileen Elliott de Sáez presenterar i Marketing 
concepts for libraries and information services (2002). De Sáez arbetar med marknadsföring 
och har undervisat vid School of Information Studies vid University of Northumbria i 
Newcastle. Marknadsföring är ett omfattande forskningsområde och det är därför 
betydelsefullt att kunna utgå från litteratur som är specifikt inriktad på den typ av verksamhet 
som vi beskriver. De Sáez erbjuder mer djuplodade kopplingar till biblioteksvärlden. 
 
Enligt de Sáez utgörs de aspekter som är betydelsefulla för hur en produkt eller tjänst 
uppfattas av den s.k. marknadsmixen. Marknadsmixen är det paket eller den bild av 
organisationen som ska presenteras för mottagaren och utgör ett verktyg för att ta fram en 
marknadsföringsstrategi. Mixens beståndsdelar är Produkt, Plats, Pris och Påverkan. Dessa 
fyra P:n introducerades på 70-talet som ett verktyg för att fokusera på olika delar i arbetet 
med att fastställa en marknadsföringsstrategi. De är ett hjälpmedel för att anpassa sin 
verksamhet och externa kommunikation till den omvärld och den användargrupp som man 
riktar sig till.  
 
Faktorn Produkt representerar, enligt de Sáez definition, det som verksamheten erbjuder 
användaren vilket kan anta formen av en vara eller tjänst, d.v.s. vara påtaglig eller abstrakt. 
Det som avgör kvaliteten på produkten är hur pass aktuell och användbar den är, om den 
levereras i rätt tid, vilken kunskap som personalen besitter och den effektivitet som 
genomsyrar produktionen (de Sáez, 2002, s. 57f). 
 
Faktorn Plats handlar om tillgänglighet i stora drag. Det handlar om att som användare kunna 
komma i kontakt med verksamheten både via det fysiska och virtuella biblioteket. Frågor man 
bör funderar över är sina öppettider, om man ska erbjuda referenstjänster med snabba svar 
samt andra barriärer så att alla samhällsinvånare har möjlighet att komma i kontakt med 
bibliotekets service. Att verksamheten ger ett positivt intryck kan bero på så enkla saker som 
att biblioteket ser inbjudande ut och att all information utåt är korrekt (ibid, s. 59ff). 
 
Det kan kännas ovidkommande att prata om faktorn Pris i samband med icke-vinstdrivande 
organisationer men i detta sammanhang är det användarens egna tid och energi som utgör 
priset. Användaren påverkas också av hur bibliotekspersonalen fördelar sina resurser, t.ex. 
kan arbetet med att introducera en ny tjänst göra att andra arbetsuppgifter blir lidande. De 
Saéz ser också ett samhällsekonomiskt perspektiv i denna faktor när resultatet av 
resurskrävande men ineffektiva användarutbildningar gör att felaktiga beslut fattas av 
användare i yrkeslivet. Samhället avsätter resurser för biblioteksverksamhet och i gengäld 
förväntas biblioteken öka medborgarnas bildning i fråga om kultur och information (ibid, s. 
67ff). 
 
Faktorn Påverkan handlar om att skapa uppmärksamhet kring biblioteket så att användarna 
vet vad som erbjuds samt att bidra till att skapa positiva attityder gentemot verksamheten. För 
biblioteken handlar det om att hitta former för att kommunicera dels inåt i organisationen till 
beslutsfattare, dels utåt mot användare av biblioteket. Med hjälp av PR och kampanjer kan 
man visa nya sidor av biblioteket och rikta sig mot speciella grupper. Det dagliga arbetet är 
minst lika viktigt och där utgör personalen den mest betydelsefulla aktören. Det som sägs i 
kommunikationen med användarna ska utgöra en del av en fastställd verksamhetssyn och ska 
vara ett uttalat arbetssätt i marknadsföringsarbetet. Det krävs en starkare medvetenhet om att 
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vad som sägs och hur det sägs påverkar användarnas uppfattning av verksamheten (de Sáez, 
2002, s. 70ff). 
 
De Sáez lyfter fram ytterligare tre faktorer som kan komplettera de fyra P:na. Hon poängterar 
att de kan återfinnas i de befintliga P:na, men att man genom att uttrycka dem framhäver de 
specifika funktionerna i just serviceorganisationer (ibid, s. 53). 
 
Faktorn Person avser de som är aktiva i tjänsteproduktionen. Dessa blir framträdande i alla 
ovanstående P:na, eftersom det är människor som ligger bakom i alla de aspekterna, även 
användaren eftersom hon ingår i produktionen. Person-aspekten blir speciellt tydlig i 
produkt- och påverkanssammanhang. 
 
Faktorn Påtaglighet har en nära koppling till faktorn Plats då det handlar om hur miljön ser 
ut där tjänsten levereras och hur informationsmaterial utformas. 
 
Faktorn Process utgör helheten i marknadsmixen där alla de olika delarnas aktiviteter uttrycks 
som en process som leder fram till att tjänsten levereras.  
 
Liknande tankar kring faktorer att fokusera på i strategiarbetet presenteras av de svenska 
författarna och marknadsföringskonsulterna Britt-Marie Ahrnell och Monica Nicou. De har i 
sin bok Kunskapsföretagets marknadsföring upprättat sju K:n som de menar är 
kunskapsföretagens konkurrensmedel. Boken är främst riktad mot företag som säljer sina 
tjänster såsom konsulter, analytiker, rådgivare m.m. men delar av teorierna anser vi går att 
applicera på kunskapsföretag inom offentlig sektor. De sju K:na liknar i många stycken de sju 
faktorer som de Sáez beskriver. T.ex. finns begreppen Kundvärde (jmf. Produkt) – som 
betyder att verksamheten måste tydliggöra vilken nytta användaren kan ha av deras tjänst, 
Kommunikation (jmf. Påverkan) – som står för att förklara utåt vad verksamheten gör. 
Begreppet Kundkännedom innefattar att ha god kunskap om vilka kunderna är och om deras 
förutsättningar och önskemål och tillgång till resurser (jmf. Pris och Plats). Till dessa lägger 
Ahrnell och Nicou Kundval – för att belysa vikten av att välja målgrupper vilket är väldigt 
viktigt i privata företag men även av betydelse för bibliotek, Kontaktnät – som ett sätt att 
sprida informationen om vad verksamheten är bra på så att fler får upp ögonen för den, 
Kunskapsspridning – i syfte att berätta vad verksamheten kan om sådana saker som kanske 
inte är allmänt känt; om användarna inte vet att de saknar något så efterfrågas det inte heller, 
Kompetenskultur – handlar om att arbeta med den interna kunskapen genom 
kompetensutveckling i syfte att attrahera nya användare (Ahrnell & Nicou, 1989, s. 14f). 
 
De två referenserna, de Sáez och Ahrnell och Nicou, presenterar intressanta synsätt på hur 
man kan arbeta med marknadsföring i tjänsteföretag. Fokus ligger på kunderna/användarna i 
syfte att definiera vilka de är, vad de efterfrågar och också vad de skulle kunna ha behov av 
fast det i dagsläget inte efterfrågas samt att kommunicera sin förmåga och sina kunskaper till 
målgruppen.  
 
Faktorerna som presenterats fungerar som en påminnelse om vad som är viktigt att tänka på i 
arbetet med marknadsföring och det ger en struktur kring hur man ska tackla de olika bitarna i 
marknadsföring. Marknadsföring är inte bara att förmedla sitt budskap utåt, det består också 
av att kontinuerligt granska sin verksamhet och utveckla sina tjänster med användarens bästa i 
blickfånget liksom att arbeta med den interna kompetensen för att bättre kunna uppfylla 
användarnas förväntningar. Med ett strukturerat marknadsföringsarbete skapas en helhetssyn 
på verksamheten. 
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MARKNADSFÖRINGS-

MODELL 

Figur 1. Marknadsföringsmodell för folkbibliotek enligt Bäckström och Wasserman (2006). 

5.5 Marknadsföringsstrategi i form av en modell för svenska 
folkbibliotek 

 
Marknadsföringsverktygen går att tillämpa på en mängd olika sätt, vilket blir tydligt i 
föregående avsnitt. Det är möjligt att anpassa verktygen efter de behov som finns i det område 
man verkar inom. Denna anpassning kräver dock en grundlig bearbetning där man tar fasta på 
dels teorier och dels det faktiska verksamhetsområdet. Under vårt arbete med att samla in 
material hittade vi en nyproducerad magisteruppsats, Presentation av en 
marknadsföringsmodell för folkbibliotek, vars syfte är att ”utveckla en modell för 
marknadsföringsarbete på folkbibliotek” (Bäckström & Wasserman, 2006, s. 2). Där utgår 
författarna Liza Bäckström och Ingeborg Wasserman främst från de Sáez teorier när de har 
utvecklat modellen.  
 
Bäckström och Wasserman bearbetar marknadsföringsteorier och undersöker befintliga 
marknadsföringsstrategier på ett svenskt folkbibliotek för att förankra modellen i en svensk 
folkbibliotekskontext. Slutligen presenterar de en marknadsföringsmodell med, enligt 
författarna, relevanta aspekter för en folkbibliotekskontext. Modellen ska enligt författarna 
kunna fungera både som analysverktyg i vetenskapliga undersökningar och i det praktiska 
arbetet med marknadsföring på folkbibliotek (ibid, s. 72).  
 
5.5.1 Marknadsföringsmodell för svenska folkbibliotek 
Modellen består av sammanlagt sju aspekter som var och en tar upp olika delar av 
biblioteksverksamheten som är viktiga i marknadsföringsarbetet. Författarna är tydligt 
inspirerade av de Sáez teorier vilka syftar till att arbetet med marknadsföring ska skapa en 
verksamhet där användaren ställs i fokus. I figur 1 presenteras aspekterna var för sig med en 
specificering av vad de innebär så som de presenteras i Bäckström och Wassermans uppsats 
(2006, s. 64ff). Den efterföljande förklaringen till varje aspekt är vår egen formulering som 
syftar till att ge faktorerna en sammanhållen beskrivning och koppling till teorin. 
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Målarbete 
Biblioteket måste fokusera sin verksamhet genom att tydligt klargöra vilken funktion det vill 
fylla både för användare och för personal. Arbetet kring marknadsföring ska vara genomtänkt 
och väl förankrat i biblioteksverksamheten och finnas beskrivet i visioner, målbeskrivningar 
och policydokument. I arbetet med marknadsföring måste det finnas resurser både vad gäller 
personal och budget. Här ser man kopplingar till en av faktorerna i marknadsmixens sju P:n, 
nämligen Process. Författarna beskriver övergripande strukturer såsom målbeskrivningar, 
visioner samt andra faktorer som utgör stödjande ramar för de övriga aspekterna.    
 
Rummet 
Det fysiska bibliotekets utformning inverkar på hur biblioteket uppfattas. Sådana aspekter 
som möblering, färgsättning, ljussättning och skyltning samspelar för att skapa bibliotekets 
atmosfär, vilket gör att det kan upplevas som välkomnande eller inte. Den direkta kopplingen 
till de Sáez faktor Plats är tydlig. Vi tycker dock att Bäckström och Wasserman är en aning 
snäva i sin definition då de väljer att inte diskutera frågan om tillgänglighet i anknytning till 
rummet.    
 
Användare 
Biblioteket ska vara lätt att besöka för användaren och tillgängligheten kan förbättras med 
hjälp av generösa öppettider. Genom att definiera målgrupper och behov bland användarna så 
kan man anpassa verksamheten och rikta sin marknadsföring. Enligt marknadsmixenssju P:n 
ska användaren vara synlig i alla faktorer medan Bäckström och Wasserman här väljer att 
plocka ut användaren som en enskild aspekt. Vi ställer oss frågande till detta men vi anser 
samtidigt att fokus på användaren inte kan framhållas nog. Det resulterar dock i att vi inte kan 
härleda deras användaraspekt till någon separat faktor i de Sáez indelning.   
 
Personal 
Personalen har stor betydelse för bibliotekets marknadsföring. Därför är det viktigt att de får 
möjlighet till fortbildning för att känna sig trygga i sin roll och att organisationen är 
sammanhållen och strävar mot gemensamma mål. En positiv stämning i personalstyrkan 
speglar av sig på hur användarna bemöts och därmed även på vilken bild av biblioteket som 
skapas. Det är bra om man utser en person eller grupp som är huvudansvarig för 
marknadsföring men samtliga i personalen ska känna till den utarbetade strategin. Vi menar 
att personalaspekten kan återfinnas i flera av de Sáez faktorer. Personalen är en del i 
tjänsteproduktionen och påverkar således hur effektivt tjänsten genomförs, d.v.s. faktorn 
Produkt. De har även inflytande på hur atmosfären uppfattas, d.v.s. Plats, liksom på hur 
påverkan på användarna ska utformas, d.v.s. Påverkan. 
    
Det dagliga arbetet 
Det är viktigt att hålla beståndet aktuellt genom gallring och inköp samt att exponera det för 
att synliggöra bibliotekets faktiska innehåll. Genom att vidga sina åtaganden till att även 
inbegripa utlåning av paraply eller servering av kaffe så kan biblioteket förstärka bilden av att 
vara välkomnande och serviceinriktat. Om man återkopplar till de sju P:na så blir flera av dem 
tydliga eftersom samtliga ingår i det dagliga arbetet.  
 
Kampanjer 
Kampanjer kan användas av biblioteken för att visa på bredden i utbudet och samtidigt skapa 
intresse för andra delar av verksamheten både hos allmänheten och internt inom kommunen. 
Omnämningar och artiklar i media är ett bra sätt att synas och bör uppmuntras. Affischering 
och bibliotekets webbplats är andra lämpliga kanaler för marknadsföring. Här ser vi en stark 
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anknytning till faktorn Påverkan. Vi menar att Kampanjer är en alltför snäv benämning på 
det som aspekten innehåller, eftersom den enligt vår mening innehåller faktorer som bör ingå i 
det dagliga arbetet och inte enbart engångsaktiviteter vilket benämningen ”kampanjer” 
antyder.  
 
Webbplats 
Webbplatsen är en viktig kanal för marknadsföring av biblioteket. Den ska vara enkel att hitta 
till och väl där ska den vara lättnavigerad och innehålla aktuell information. Denna aspekt 
återknyts enligt de Sáez i två faktorer, Produkt och Plats som belyser tillgänglighet genom 
elektroniska resurser vilket kan resultera i en ökad användning av bibliotekets 
informationsresurser.     
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6 Utvecklingsstrategi för Boka en bibliotekarie 
 
Bäckström och Wassermans (2006) marknadsföringsmodell för folkbibliotek är tänkt att 
användas för biblioteksorganisationen som helhet men vi ser den också som ett bra instrument 
att applicera på en enskild företeelse, i det här fallet tjänsten Boka en bibliotekarie. Deras 
förslag på aspekter som är viktiga i marknadsföringsarbetet för en hel organisation anser vi är 
lika viktiga i marknadsföringen av en enskild tjänst. Deras studie anpassar de Sáez teorier till 
en svensk folkbibliotekskontext och det gör den lämplig att använda som analysverktyg för att 
belysa förbättringsåtgärder för en specifik tjänst. Bäckström och Wassermans modell 
uppfyller vårt kriterium att ta ett helhetsgrepp på verksamheten därför ser vi den som ett bra 
analysverktyg för vårt syfte. 
 
I det här kapitlet har modellen anpassats för att användas på den specifika tjänsten Boka en 
bibliotekarie. Vi har valt att inte fördjupa oss i aspekten Det dagliga arbetet, såsom 
Bäckström och Wasserman valt att definiera den, eftersom den blir tillräckligt 
uppmärksammad i de andra aspekterna. 
 

6.1 Målarbete 
 
I arbetet med mål för tjänsten är det mycket viktigt att man inom organisationen tydligt 
formulerar tjänstens identitet och profil, d.v.s. att man har en gemensam syn på vad tjänsten 
står för och syftar till. Mål och visioner rörande tjänsten bör finnas nedskrivna i 
verksamhetens målbeskrivning och verksamhetsplan. Det är ett sätt att markera tjänstens 
betydelse och plats i organisationen och att förankra detta hos personalen. I de mer konkreta 
policydokumenten bör tjänstens praktiska tillämpning finnas specificerad. Syftet med tjänsten 
bör tydliggöras så att det är uppenbart för all personal vad det är man erbjuder med den här 
tjänsten. Ledningens inställning till att avsätta medel i budgeten markerar också tjänstens 
betydelse i verksamheten. 
 
Förutom de punkter som Bäckström & Wasserman (2006) tar upp i denna aspekt så anser vi 
att utvärdering av verksamheten är viktig för att följa upp sitt arbete och syna sina brister för 
att på så sätt kunna jämföra resultat med uppsatta mål. Tjänsten skulle tjäna på att utvärderas 
både utifrån användarnas och utifrån personalens perspektiv.  
 
Enkätundersökningen om tjänsten belyser att arbetet med dessa frågor är eftersatt, bara ett 
fåtal bibliotek säger att tjänsten tas upp i målbeskrivningar. De flesta av biblioteken har från 
början profilerat sig mot studerande men flertalet har efter det svaga intresset från användarna 
vidgat sin målgrupp till att omfatta alla som känner behov av tjänsten. Tjänsten utvärderas 
bristfälligt bland de bibliotek vi frågat.  
 
Vi anser att biblioteken bör innefatta tjänsten i sina målbeskrivningar och i sin 
verksamhetsplan för att stärka dess position i organisationen.  
 
 
  



 44

6.2 Rummet 
 
Man bör reflektera över den fysiska platsen där mötet går till och hur det påverkar 
interaktionen. Vissa användare kanske känner sig främmande om mötet sker på den ansvarige 
personalens arbetsrum. Därför tror vi att det är viktigt att man gör en åtskillnad mellan det 
privata rummet och det offentliga rummet så att det i biblioteket finns en särskild plats som är 
avsedd för tjänsten. 
 
Vi rekommenderar biblioteken att noggrant reflektera över på vilken plats man väljer 
att genomföra tjänsten och hur det valet kan påverka mötet.  
 

6.3 Användare 
 
Användaren ska på ett enkelt sätt kunna boka tjänsten och det ska erbjudas olika kanaler för 
att göra bokningen. Ett tänkbart hinder kan vara att användaren uppmanas att precisera sitt 
problem och i den situationen känner sig osäker och istället undviker att försätta sig i den 
situationen. Mycket ansvar hänger på personalen som snabbt bör återkomma till användaren.  
 
Målgruppen bör definieras för att klargöra vilka grupper som marknadsföringen ska riktas 
mot. Om biblioteket har en tydlig målgrupp för tjänsten så bör den tydliggöras även utåt så att 
användarna känner sig träffade av beskrivningen. Riktar sig biblioteket istället till alla 
användare så bör tjänstens syfte och innehåll preciseras för användarna så att de kan relatera 
till sina egna behov. Biblioteken bör vara flexibla i sin syn på målgrupper och uppmärksamma 
nya behov.  
 
Vissa bibliotek i vår studie har en uttalad målgrupp medan andra riktar sig mot en bred 
allmänhet. Ett av biblioteken har uppmärksammat nyföretagare som en grupp som behöver 
extra stöd i sin informationssökning och kallar denna del av tjänsten för Företagsservice. 
 
Tjänsten Boka en bibliotekarie utgör ett sätt för biblioteket att erbjuda en service som 
användarna efterfrågar eller kanske inte visste att de behövde förrän den blir presenterad för 
dem. I princip utgick inget av de tillfrågade biblioteken från en användarstudie. Det betyder 
att varken biblioteksanvändares eller icke-användares behov har efterfrågats i utvecklingen av 
tjänsten och denna avsaknad kan försvåra arbetet med att nå ut till olika grupper med 
information om tjänsten.  
 
Vår rekommendation till biblioteken blir därför att tydligt klargöra till vem tjänsten 
riktar sig för att utifrån den tilltänkta målgruppens behov på bästa sätt kunna anpassa 
såväl utformning som marknadsföring av tjänsten.     
 

6.4 Personal 
 
För att kunna tillmötesgå användarnas behov är det viktigt att bibliotekarien känner sig trygg 
med de redskap som finns tillgängliga. Personalen är i behov av att hålla databaskunskaper 
och referensbeståndet levande så att de känns naturliga att arbeta med, liksom pedagogiska 
kunskaper för att kunna vara lyhörd, förmedla tillvägagångssätt och sakkunskaper. För de 
bibliotek som riktar tjänsten mot studerande är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som 
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händer inom utbildning och skola eftersom det är en fördel om man som bibliotekarie kan 
sätta sig in i användarens kontext.  
 
Bemötandet i alla delar av tjänsten är avgörande för hur den upplevs av användaren och därför 
bör det läggas vikt vid all sorts direktkontakt med användaren. 
 
Samtliga i personalen ska ha likvärdig information om tjänsten d.v.s. veta hur den är 
utformad, hur den blir tillgänglig för användaren samt vilket syfte tjänsten har. Dessa 
förmågor är viktiga för att tjänsten ska kunna marknadsföras på alla nivåer och i alla 
sammanhang och de bidrar till att personalen på ett regelbundet och naturligt sätt kan hänvisa 
till tjänsten i det dagliga arbetet. Användningen av intern marknadsföring är ett medel för att 
sprida information om tjänsten inåt i organisationen, d.v.s. till kommunpolitiker och 
skolledning.  
 
Att utse en bibliotekarie med övergripande ansvar som både har kontakt utåt och samordnar 
arbetet internt kan vara motiverat. Hela bibliotekariestyrkan ska känna sig bekväma i att jobba 
med tjänsten, även om vissa av användarnas problem lättast besvaras av den inom personalen 
som besitter i ämnet specifika kunskaper.  
 
I vår studie av bibliotek finns det i många fall en eldsjäl som varit initiativtagare till tjänsten 
och sköter hela tjänsten. Då vilar ansvaret tungt på en person som av intresse lagt till detta 
arbete utöver sina vanliga arbetsuppgifter. För att tjänsten ska få genomslag i organisationen 
och arbetet med den ska upplevas som en väsentlig uppgift bör ansvaret spridas i 
personalstyrkan. 
 
Därför rekommenderar vi biblioteken att hålla personalen informerad om tjänsten 
oavsett om alla aktivt arbetar med den eller inte. Personalen ska kunna ge information 
om tjänsten. De bör även delta i kompetensutveckling för att kunna möta användarnas 
behov på bästa sätt. En samordnare för tjänsten är att rekommendera men alla 
bibliotekarier ska känna sig bekväma i att arbeta med tjänsten.  
 

6.5 Kampanjer 
 
När man börjar med tjänsten så bör man med hjälp av olika kanaler gå ut med massiv 
information om tjänsten för att väcka uppmärksamhet kring den. Utifrån den valda 
målgruppen kan man välja vilka metoder man anser lämpliga. Ungdomar skiljer sig från 
vuxenstuderande som skiljer sig från pensionärer och deras behov är olika vilket bör 
avspeglas i upplägget. Av informationen ska framgå till vem tjänsten riktar sig, vilken 
användning användaren kan ha av tjänsten och tydliga uppgifter om hur bokningen och mötet 
går till. På det sättet kan den tilltänkte användaren känna sig träffad av beskrivningen och få 
en bild av hur tjänsten egentligen går till, vilket bidrar till säkerhet och trygghet. 
 
Den lokala pressen är viktig att utnyttja för att förmedla information vid introduktionen. På så 
sätt når man även den del av målgruppen som inte besöker biblioteket.  
 
En idé kan vara att genom återkommande kampanjer ge biblioteksbesökare smakprov på 
tjänsten där t.ex. hela bibliotekariestyrkan står till förfogande för bokning under en dag. 
Personalen skulle kunna presenteras genom sina intresseområden som t.ex. resor, friluftsliv, 
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musik, datorer och på så sätt visa vilka kunskaper som finns bland personalen och samtidigt 
visa bibliotekariernas personliga sida. 
 
Biblioteken i enkätundersökningen har på olika sätt försökt nå ut med information om 
tjänsten. Trycksaker i form av affischer och broschyrer finns tillgängliga hos många och 
många riktar också sin marknadsföring till de målgrupper de utsett. Lokaltidningen har också 
använts som förmedlare. Mest arbete har skett under uppstarten men flertalet känner behov av 
att göra fler insatser för att skapa uppmärksamhet kring tjänsten. 
 
Vi rekommenderar biblioteken att marknadsföra tjänsten genom olika kanaler. 
Marknadsföringen ska förankras i den tilltänkta målgruppen och inte ses som ett 
engångsprojekt utan som ett pågående arbete.  
 

6.6 Webbplats 
 
På bibliotekets webbplats är utrymmet som avsätts för tjänsten av betydelse dels för hur 
synlig den är, dels som en markering av dess vikt i verksamheten. Webbplatsen ska vara lätt 
att navigera på, enkel att förstå, innehålla uppdaterad information samt beskrivning av 
tjänsten och kontaktuppgifter. Det är också ett utmärkt forum för att presentera de 
informationssökningsresurser som finns på biblioteket och om det är möjligt kan de också 
tillgängliggöras via webben. 
 
Det kan vara av intresse att veta vilka som besöker bibliotekets webbplats för att jämföra det 
mot den tilltänkta målgruppen för tjänsten. Riktar man sig exempelvis mot studerade så är det 
lämpligt om information om tjänsten finns i anslutning till annan information riktad till den 
specifika målgruppen.  
 
Ingår bibliotekets webbplats i en gemensam portal för kommunen så kan man arbeta för att få 
lägga ut en kort notis och länk på startsidan i samband med uppstarten. Det är även viktigt att 
gå ut med information internt i kommunen.  
 
Vi anser att biblioteken tydligt bör informera om tjänsten på sin webbplats och gärna 
länka till den från andra sidor som målgruppen kan komma i kontakt med. 
 

6.7 Sammanfattning med våra rekommendationer 
 
Resultatet av våra studier i marknadsföring i förhållande till vår enkätundersökningens 
resultat ger oss möjlighet att här presentera en marknadsföringsstrategi som vi sammanfattar i 
tio stycken rekommendationer. Våra rekommendationer ska således ligga till grund för 
marknadsföringsarbetet inom tjänsten Boka en bibliotekarie. 

 
Här följer våra rekommendationer enligt vår analys: 
 

• Biblioteken bör innefatta tjänsten i sina målbeskrivningar och i sin 
verksamhetsplan för att stärka dess position i organisationen.  

 
• Biblioteken bör noggrant reflektera över på vilken plats man väljer att 

genomföra tjänsten och hur det valet kan påverka mötet.  
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• Biblioteken bör tydligt klargöra till vem tjänsten riktar sig för att utifrån den 

tilltänkta målgruppens behov på bästa sätt kunna anpassa såväl utformning som 
marknadsföring av tjänsten.  

 
• Biblioteken bör hålla personalen informerad om tjänsten oavsett om alla aktivt 

arbetar med den eller inte. Personalen bör kunna ge information om tjänsten. De 
bör även delta i kompetensutveckling för att kunna möta användarnas behov på 
bästa sätt. En samordnare för tjänsten är att rekommendera men alla 
bibliotekarier ska känna sig bekväma i att arbeta med tjänsten.  

 
• Biblioteken bör marknadsföra tjänsten genom olika kanaler. Marknadsföringen 

ska förankras i den tilltänkta målgruppen och inte ses som ett engångsprojekt 
utan som ett pågående arbete.  

 
• Biblioteken bör tydligt informera om tjänsten på sin webbplats och gärna länka 

till den från andra sidor som målgruppen kan komma i kontakt med. 
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7 Respondentvalidering av utvecklingsstrategi för 
Boka en bibliotekarie 

 
I det här kapitlet ska vi presentera de sex rekommendationer, som vi anser kan leda till ett 
ökat intresse för tjänsten Boka en bibliotekarie, för några av de bibliotekarier som deltog i 
enkätundersökningen. Syftet med detta tillvägagångssätt är att få reda på hur vår 
marknadsföringsstrategi skulle kunna fungerar i praktiken och hur den ytterligare kan 
anpassas och förbättras efter de erfarenheter som de yrkesverksamma besitter.  
 

7.1 Telefonintervju 
 
Tanken med denna uppföljning är att få ta del av några yrkesverksamma bibliotekariers 
kommentarer på de rekommendationerna som vi arbetade fram i föregående kapitel. 
 
Den kunskap som vi genom enkätundersökningen fått om hur respektive bibliotek arbetar 
med Boka en bibliotekarie används även för att anpassa frågeställningarna i den specifika 
intervjun. På så sätt kan vi få en fördjupad kunskap inom de områden som de arbetar mycket 
med och förbättra våra rekommendationer med dessa kommentarer. 
 
 
7.1.1 Urval och genomförande 
Vi kommer att återknyta kontakten med fem stycken bibliotekarier som i 
enkätundersökningen uttryckt sitt medgivande till att bli kontaktade igen. De fem biblioteken 
är: Epsilon, Zeta, Eta, Teta och Lambda. De återfinns i södra och mellersta delarna av Sverige 
och representerar bibliotek av olika storlekar. De fem bibliotekarierna har valts ut för att de 
utgör ett hanterbart underlag för intervjuer och samtidigt kan ge oss ett bra underlag för att 
diskutera de rekommendationer vi föreslår. Deras respektive enkätsvar visar att de i dagsläget 
bedriver olika typer av marknadsföring och att den sker i olika stor utsträckning. Vi vill på det 
sättet få input från både organisationer som bedriver genomtänkt marknadsföring och sådana 
som har mindre strukturerat arbete utåt, vilket kan ge oss en utgångspunkt för analysen av 
rekommendationerna. 
 
Vi valde att kontakta våra respondenter via mejl där vi påminde dem om vår 
enkätundersökning och syftet med vår magisteruppsats (se bilaga 4). För att förklara varför vi 
valt att arbeta med marknadsföring och ge en bakgrund till de rekommendationer som vi 
önskade få kommenterade kändes det viktig att förklara vårt tillvägagångssätt och hur vårt 
arbete utvecklats.  
  
Efter en vecka hade tre av de tillfrågade bibliotekarierna svarat och givit sitt medgivande till 
att bli intervjuade samt angivit en tidpunkt då intervjun kunde äga rum. En påminnelse 
skickades till de bibliotekarier som inte hade svarat men utan resultat. Tre stycken 
respondenter kan ses vara i minsta laget men eftersom vi är intresserade av att i första hand 
erhålla respons på våra rekommendationer så är vi av uppfattning att det motsvarar denna 
ambition.   
 
Rekommendationerna skickades ut både tillsammans med det ursprungliga mejlet och även i 
samband med att intervjutillfället bestämdes. Detta för att vi ansåg det viktigt att 
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respondenterna hade läst igenom och hade haft tid att tänka igenom dem. 
Rekommendationerna fungerade även som en intervjumall, se bilaga 3, och som intervjuare 
hade vi även stöd av bibliotekariens enkätsvar. Intervjuerna varade i genomsnitt 20 minuter. 
Noggranna anteckningar fördes under intervjuerna och sammanfattas här nedan. 
 

7.2 Redovisning av telefonintervju 
 
Vår ambition med telefonintervjuerna var att få reda på hur några yrkesverksamma 
bibliotekarier ser på de förslag som vi kommit fram till i denna uppsats. Våra respondenter 
har genom intervjuerna gett oss en större kännedom om tjänsten. Här nedan så kommer deras 
svar att sammanfattas i korthet utifrån rekommendationernas ordning i bilaga 3.  
 
På frågan huruvida biblioteken bör innefatta tjänsten i sina målbeskrivningar och i sin 
verksamhetsplan för att stärka dess position i organisationen så verkar det råda enighet bland 
de svarande. De tror att tjänsten skulle stärkas men å andra sidan menar de att biblioteken 
erbjuder många olika tjänster som inte står nedskrivna. Bibliotekarie Lambda poängterar att 
vissa av de tjänster som de erbjuder fungerar bättre än den här trots de inte finns med i några 
målbeskrivningar. Samma respondent menar att det inte är tillräckligt med att skriva in den i 
målbeskrivning och verksamhetsplan utan det handlar mer om att den ska implementeras 
bättre på all nivåer i organisationen. Bibliotekarie Teta ser kopplingen mellan det låga 
utnyttjande av tjänsten och dess korta historik. 
 
Nästa rekommendation handlar om att man noggrant bör reflektera över på vilken plats man 
väljer att genomföra tjänsten och hur det valet kan påverka mötet verkar vara något som våra 
respondenter funderat över. Tjänsten förutsätter att man som användare i lugn ro kan få 
individuellt anpassad hjälp. I svaren kan man skönja en enighet om att mötet mellan 
bibliotekarie och användare ska ske på en neutral plats i biblioteket och man avfärdar 
användandet av bibliotekariens arbetsrum som ett tänkbart alternativ. Ingen av de tillfrågade 
bibliotekarierna verkar ha haft några problem med valet av plats men till saken hör att 
tillströmningen av användare har varit begränsad. Bibliotekarie Lambda uttrycker en 
medvetenhet kring valet av plats: 
 

”Mötet ska ske i biblioteksmiljön så att det blir naturligt för användarna att nästa gång 
de ska söka artiklar kan återvända till exakt samma plats.”  

 
Vi rekommenderar även biblioteken att tydligt klargöra till vem man riktar sig med tjänsten 
för att utifrån den tilltänkta målgruppens behov på bästa sätt kunna anpassa såväl utformning 
som marknadsföring av den. Alla tre biblioteken riktar sig enbart till vuxenstuderande. I 
bibliotekens information om tjänsten framgår det tydligt att det är till den specifika gruppen 
vuxenstuderande man riktar sig. Bibliotekarie Teta menar att den gruppen är svår att 
identifiera. Det blir synligt i svaren att även om man klart har identifierat målgruppen så kan 
det svårt att ringa in alla dess medlemmar. Bibliotekarie Teta uttrycker sig så här: 
 

”Vi har en klart uttalad målgrupp, vuxenstuderande, för tjänsten. Det är dock en svår 
grupp att identifiera och fånga upp. Vissa pluggar en termin, andra fyra år eller mer.”  
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Vi anser att biblioteken bör hålla personalen informerad om tjänsten för att alla ska kunna 
informera potentiella användare om den. Detta är något som våra respondenter håller med om 
eftersom tjänsten på de flesta håll är ny, inte särskilt populär och verkar försvinna i mängden 
av alla tjänster som biblioteken erbjuder sina användare. Motivering är en annan aspekt som 
Bibliotekarie Epsilon betonar. 
 

”Det skulle säkert vara fördelaktigt om samtliga var villiga att arbeta med tjänsten men 
det är lika viktigt att man som bibliotekarie känner att det är ett roligt arbete.”  
(Bibliotekarie Epsilon) 

 
Vi betonade i våra rekommendationer just aspekten med kompetensutveckling i syfte att 
kunna möta användarnas behov på bästa sätt men hur långt det ska sträcka sig är en annan 
fråga. Tjänsten är resurskrävande och ju fler bokningar det blir desto mer tid tar den från 
annat arbete. Bibliotekarie Lambda är samordnare för tjänsten vilket vi tror är bra men denne 
samordnar även en rad andra saker och beskriver därför problematiken så här:  
 

”Visst har jag funderat på om man skulle låta alla få tillgång till tjänsten för att få fler 
bokningar men det skulle kunna ge en negativ effekt genom att ta tid från annat. Det är en 
balansgång. Folkbiblioteken ska tjäna alla men samtidigt har vi inte tillräckliga resurser. 
Skulle vi låta alla få boka tjänsten så tror jag att vi skulle få fler bokningar och fler 
bokningar skulle innebära att fler måste jobba med tjänsten. Det är intressant att fundera 
över vilka uppdrag som vi verkligen ska ta på oss.” 

 
Under tiden som uppsatsen växte fram så såg vi ett allt tydligare behov av att biblioteken 
kontinuerligt marknadsför tjänsten genom olika kanaler och att man i den marknadsföringen 
tydligt kan skönja den tilltänkta målgruppen. Samtliga respondenter riktar tjänsten till 
målgruppen vuxenstuderande, något som även verkar återspeglas i deras marknadsföring. 
Bibliotekarie Teta uttrycker svårigheterna med att hitta kontaktpersoner för att kunna nå ut 
med informationen och samtidigt är det svårt att få rutin och arbeta in tjänsten då den används 
i så liten utsträckning. Vårt intryck är att det blir en ond cirkel som är svår att bryta. Våra 
respondenter verkar inte ha reflekterat över arbetet kring helhetsbegreppet marknadsföring 
utan fokuserar på den direkta utåtriktade marknadsföringen.    
   
Vår sista rekommendation handlade om att biblioteken tydligt bör informera om tjänsten på 
sin webbplats och gärna länka till den från andra sidor som målgruppen kan komma i kontakt 
med. Information om tjänsten återfinns på två av våra respondenters webbplatser. Den ena 
respondenten (Bibliotekarie Lambda) håller med om att det säkert skulle vara bra om det 
kunde länkas till deras webbplats från andra sidor men denne vill ändå framhålla den muntliga 
informationen som den främsta marknadsföringskanalen.   
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8 Diskussion och slutsats 
 
Det första delmomentet av uppsatsen består av en enkätundersökning som visar att de 
tillfrågade bibliotekarierna är positivt inställda till tjänsten Boka en bibliotekarie och ser att 
behovet av den kommer att öka i takt med att samhället ställer högre krav på 
informationskompetens hos medborgarna. De ser tjänsten som dels en möjlighet att skapa en 
positiv bild av biblioteken genom att ge god service, dels som ett sätt att skapa självgående 
informationsanvändare som behärskar vägen från ett informationsbehov till 
informationsanvändning. Det här är de tydliga styrkor hos tjänsten som man kan ta med sig 
från vår enkätundersökning.  
 
Vid tiden för undersökningen så erbjöds tjänsten på 33 folkbibliotek i Sverige och av dem 
deltog knappt hälften. Genom denna höga svarsfrekvens samt samstämmigheten bland 
respondenterna så anser vi oss kunna göra uttalanden också om tjänsten utformning på 
bibliotek som inte deltagit i studien. Detta understödjer att våra rekommendationer för att 
utveckla tjänsten kan användas inte bara av de bibliotek som deltagit i studien utan även av 
övriga bibliotek som tillhandahåller tjänsten. Vi uppmuntrar folkbibliotek att ta del av våra 
rekommendationer antingen för att utveckla sin befintliga tjänst eller för att implementera den 
för första gången. 
 
Vi anser att Boka en bibliotekarie är ett intressant sätt att arbeta med informationsförmedling 
på folkbibliotek och dessutom ett medel för biblioteken att uppfylla bibliotekslagens krav på 
att göra databaserad information tillgänglig för samtliga medborgare. Folkbiblioteken måste 
tydligare värna om sitt folkbildningsideal och inte stanna vid att verka läsfrämjande och 
kulturförmedlande. De akademiska biblioteken kan ses som naturliga läromiljöer med 
pedagogisk inriktning men deras arena är inte tillgänglig för allmänheten och därför ser vi ett 
självklart behov av pedagogiska och lärande funktioner även i folkbibliotekssektorn. Eftersom 
vi lever i ett informationssamhälle måste det göras tillgängligt för alla och här har 
folkbiblioteken en viktig uppgift som förmedlare av informationsresurser. Tjänsten Boka en 
bibliotekarie är unik såtillvida att den erbjuder denna förmedling i form av handledning och 
undervisning i folkbibliotekssammanhang. Vi ser en risk i att om bibliotekariekåren inte lär 
sig att hantera och förmedla kunskap kring informationssökningsprocessen så finns det andra 
yrkesgrupper som kommer att erbjuda dessa tjänster istället. Därigenom kan andra aktörer 
konkurrensutsätta bibliotekarieyrket på informationshanteringsområdet. T.ex. är det 
informationssökningsintensiva arbetsområdet omvärldsbevakning idag dominerat av andra 
yrkesgrupper.   
 
Det finns också andra faktorer som ställer krav på biblioteken och deras prestation. 
Folkbiblioteken är offentligt finansierade och samhället kan ställa krav på hur biblioteken 
förvaltar de resurser som investeras i verksamheten. Vi menar precis som de Saéz (2002) att 
samhället har rätt att kräva någonting i gengäld för de pengar som man investerar i 
verksamheten och att man på så sätt kan se på biblioteksverksamheten utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Det går att diskutera om biblioteken har ansvar för att forma 
informationskompetenta samhällsmedborgare som inte skadar samhällsekonomin genom att 
fatta beslut baserade på felaktig information.    
 
Alla tillfrågade bibliotekarier säger sig ha ett begränsat antal bokningar av tjänsten Boka en 
bibliotekarie trots att de själva tycker sig se ett behov av den. Varför används inte tjänsten? Vi 
tror att det till största delen beror på en oförmåga att kommunicera vilka kompetenser som 
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bibliotekarier har. För att användaren ska bli medvetna om vilken hjälp folkbiblioteken kan 
erbjuda krävs det ett aktivt utåtriktat arbete för att synliggöra behoven. Ahrnell och Nicou 
(1989) menar att en viktig del av marknadsföring är att vara kunskapsspridare eftersom det 
man inte vet att man saknar, inte heller efterfrågas. Biblioteken måste förmedla bilden av en 
verksamhet som tillhandahåller inte enbart fysiskt tillgängligt material utan också 
representerar en informationsresurs som inte stannar vid bibliotekets väggar. Vi har 
formulerat ett antal rekommendationer som ska fungera som ett stöd för att utveckla och 
förbättra tjänsten så att den når fler användare. Rekommendationerna är tänkta att skapa 
förståelse och tydlighet vad gäller tjänsten både inåt i organisationen och utåt för allmänheten.  
 
En betydande beståndsdel i införandet av en ny tjänst är att den förankras i verksamheten och 
detta har vi uttryckt i en av våra rekommendationer. De tillfrågade bibliotekarierna tror att 
tjänsten skulle stärkas om den skulle behandlas i verksamhetens målbeskrivning men 
uttrycker också att måldokument behandlar övergripande strukturer och medger inte utrymme 
för specifika tjänster. Vi vidhåller att dokumentation är nödvändig för att tjänsten ska 
förankras och lyftas fram i organisationen men vi inser att målbeskrivningen kanske inte är 
rätt form. Istället kan en separat tjänstebeskrivning som förklarar ramarna, målen och 
arbetssätten för tjänsten fylla samma funktion. En sådan dokumentation förenklar också 
arbetet med att utvärdera tjänsten, vilket vi ser som något grundläggande för att utveckla 
arbetsmetoder. Arbetet med utvärdering är eftersatt bland våra respondenter och därför vill vi 
poängtera betydelsen av ett sådant granskande arbete. 
 
En annan fördel med att skriftligen beskriva tjänsten är att det förutsätter en genomtänkt och 
gemensamt beslutad överenskommelse rörande tjänstens funktion och behov av resurser. Vi 
tror att biblioteken tar på sig alltför många uppdrag inom referensarbete utan att reflektera 
över vilka tjänstespecifika skillnader som finns gällande resurser, behov och metoder.  
 
Ulrika Svensson och Eva Ångman beskriver i sin magisteruppsats problematiken med att 
betrakta elektroniska referenstjänster som en förlängning av det ordinarie referensarbetet utan 
att fundera över hur tjänsten påverkas av det nya forumet. Svensson och Ångman drar 
slutsatsen att de elektroniska referenstjänsterna inte används i så stor omfattning som skulle 
kunna vara möjlig, vilket kan bero på att det inte finns några utarbetade riktlinjer eller någon 
målbeskrivning för tjänsten (2000, s. 74f). 
 
Detta resonemang stärker vår uppfattning om att det finns en önskan hos biblioteken att vara 
användarna behjälpliga och att nyttja ny teknik, vilket är berömvärt. Men samtidigt avspeglas 
ett bekymmer i och med att tjänsterna introduceras utan analys av deras specifika karaktärer 
och bästa användningsområde. Tekniken måste anpassas till hur bibliotekarierna jobbar och 
inte tvärtom, för då är risken att de kompetenser som bibliotekarien ska framhäva även i det 
nya mediet inte får det utrymme som behövs och då gör man återigen yrket en björntjänst.  
 
Vi hoppas att nya tjänster inte bara är ett försök att visa bibliotekens framåtanda genom 
behärskandet av nya arbetsmetoder utan att det verkligen är användarnas bästa man har för 
ögonen. Helinsky (2006) varnar biblioteken för att ta på sig för många nya resurskrävande 
uppdrag istället för att fokusera på kärnverksamheten och arbetet med uppföljning och 
utvärdering av denna.    
 
För att kunna bedriva ett fokuserat och målinriktat arbete är det enligt vår mening viktigt att 
biblioteken formulerar till vilken målgrupp man vänder sig med tjänsten. Risken med att 
strunta i detta är att användarna inte känner sig inkluderade i beskrivningen. Trots att de 
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tillfrågade biblioteken inriktar sig i huvudsak på vuxenstuderande så rekommenderar vi 
utifrån vår tidigare diskussion om tjänsten som en del i folkbildningen att man vidgar 
målgruppen till att innefatta alla användare. Det betyder dock inte att man ska ha en allmän 
beskrivning av tjänsten utan att man beskriver möjligheterna med den utifrån olika 
användargruppers perspektiv.  
 
Den genomgripande tanken inom marknadsföring är att utgå från sina användare vilket vi 
finner tilltalande och viktigt i biblioteksvärlden. Vi tror att biblioteksverksamheten skulle 
gynnas av att i större utsträckning studera omvärlden för att kunna arbeta mer målinriktat med 
en tydlig bild av användarnas behov. Samtidigt är folkbiblioteken styrda utifrån av olika 
regelverk och uppdragsbeskrivningar och kan inte låta sig styras helt av användarnas krav. Vi 
tycker dock inte att det är försvarligt att använda det som argument för att frångå att sätta 
användarna i fokus i många sammanhang. 
 
Användarna ska också vara i fokus i bibliotekariernas praktiska arbete med tjänsten. 
Utvecklingen av referensarbete verkar gå mot en ökad dialog mellan bibliotekarie och 
användare, där bibliotekarien agerar bollplank och handledare. Den här typen av arbetssätt 
kräver av bibliotekarien en lyhördhet och en förmåga att låta användaren få utrymme att delta 
i processen. Detta förutsätter att bibliotekarien känner sig trygg i sin yrkesroll och har 
självförtroende i hanteringen av de verktyg som finns att tillgå. Vi tror att referensarbete ses 
som en så självklar ingrediens i bibliotekariens yrkesroll att den inte är föremål för 
granskning. Referensarbete är en grundbult i yrket och därför reagerade vi på de enkätsvar 
som uttryckte att det endast är de bibliotekarier som tycker det är roligt som ska arbeta med 
den här tjänsten. Om utvecklingen, som forskningen antyder, går mot mer individanpassat 
referensarbete så skulle bibliotekarierna tjäna på en ökad debatt och kollegialt samarbete 
kring referensarbete för att på så sätt lära av varandra.  
 
Boka en bibliotekarie ser vi som en modern form av referensarbete där användarens behov 
och aktiva deltagande sätts i fokus på ett nytt sätt. En nyligen publicerad magisteruppsats av 
Ewa Gonta (2006) fokuserar på interaktionen som sker i tjänsten Boka en bibliotekarie. Gonta 
har  studerat användare och bibliotekarier både på akademiska bibliotek och folkbibliotek. 
Resultatet visar att användarna vid folkbiblioteken är mer aktiva i mötet med bibliotekarien än 
på akademiska bibliotek. De deltar i större utsträckning i informationssökningens utformning. 
Användarnas främsta inlärningsresultat enligt dem själva består av kunskap i 
informationssökning (Gonta, 2006, s. 67). Även Gonta upptäckte att tjänsten används i liten 
utsträckning på folkbibliotek men anser att dess existens är befogad men i behov av 
marknadsföring för att fungera bättre (ibid, s. 64). Vi tar därför stöd även i Gontas 
undersökning när vi säger att tjänsten med sin interaktiva natur har framtiden för sig. Vi tror 
att det är ett naturligt steg för referensarbete. Då kan Referensarbete 2.0 kanske bli som en av 
våra respondenter siar; att referensarbete i framtiden fungerar som interaktionen på många 
bankkontor, d.v.s. att det alltid finns tjänstgörande bibliotekarie som har möjlighet att avsätta 
den tid som krävs för att tillgodose användarnas informationsbehov oavsett frågans 
omfattning.  
 
En fråga som den nyligen publicerade slutrapporten från Kulturrådsprojektet Folkbiblioteken 
– stöd för vuxnas lärande lyfter är om tjänsten Boka en bibliotekarie är till för användarna 
eller för bibliotekarierna. Tjänsten står för ett arbetssätt som härstammar från akademiska 
miljöer och enligt slutrapporten så har två huvudsakliga problem med tjänsten framkommit, 
dels att tjänsten ställer ökade krav på kompetens hos personalen, dels att biblioteken saknar 
tillräckliga resurser för rejäla satsningar (Gärdén et al, 2006, s. 65ff). Faktum kvarstår att 
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folkbiblioteken satsar på tjänsten trots dessa brister. Det skulle enligt vår mening vara 
intressant för framtida forskning att studera om tjänsten i första hand uppfyller 
bibliotekariernas önskemål om att får mer tid att fördjupa referensfrågor och inte användarnas 
önskan om att i första hand få snabba svar. 
 
Vi vidhåller att det är användarnas behov som ska vara riktmärke för folkbibliotekens 
verksamhet och för att motivera tjänstens framtid så blir nästa steg att ta reda på vilken hjälp 
användarna önskar av folkbibliotekens referenstjänster.        
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9 Sammanfattning  
 
Boka en bibliotekarie är en referenstjänst som ger användaren möjlighet att få individuell 
handledning av en bibliotekarie efter att ha bokat tid i förväg. Tjänsten har på senare år blivit 
allt vanligare på akademiska och publika bibliotek i Sverige men denna uppsats belyser 
situationen på folkbibliotek.  
 
Uppsatsen behandlar tjänsten Boka en bibliotekarie med fokus på dess uppbyggnad och 
funktion på folkbibliotek och vi vill också undersöka hur bibliotekarierna arbetar med tjänsten 
i syfte att få en tydligare bild av den, eftersom denna form av referensarbete är ny och inte 
vetenskapligt omskriven. Därutöver granskas tjänstens svagheter och styrkor för att kunna 
bidra med tankar kring hur tjänsten kan utvecklas i framtiden. För att förankra våra 
utvecklingsförslag bland de bibliotekarier som arbetar med tjänsten tar vi slutligen in deras 
synpunkter. Uppsatsen består således av två moment, dels en kartläggning där informationen 
inhämtas genom en enkätundersökning, dels en utvecklingsstrategi som resulterar i ett antal 
rekommendationer som ska hjälpa till att förbättra tjänsten.  
 
Eftersom Boka en bibliotekarie är en referenstjänst så orienterar sig uppsatsen till att börja 
med inom området och försöker på det sättet förklara tjänsten i ett bredare sammanhang. 
Referensarbete består i grunden av att bibliotekarien utgör förmedlaren mellan 
informationsresurserna och användaren men det finns olika synsätt och olika metoder för hur 
förmedlingen ska gå till. Mycket tyder på att referensarbetets karaktär kommer att förändras 
märkbart och dessa förändringar kommer att ställa ökade krav på bibliotekariens pedagogisk 
och handledande förmåga i informationssökningsprocessen. De enklare referensfrågorna 
kommer enligt forskare på området att minska i omfattning allteftersom allmänheten blir 
förtrogna med IT-samhällets lättillgängliga informationsresurser och användarna kommer 
istället behöva hjälp i samband med fördjupade informationsbehov. I ett sådant scenario blir 
biblioteken en av de instanser som man kan vända sig till för att orientera sig i 
informationslandskapet. Formen för själva referenssamtalet går mot att sätta användaren i 
fokus så att användaren tar mer plats i referenssamtalet och styr inriktningen av dialogen i 
referenstjänsten medan bibliotekarien står för kunskapen om söktekniker och 
informationsresurser.  
 
Med hjälp av en enkätundersökning så vill vi låta bilden av Boka en bibliotekarie framträda 
och samtidigt få en uppfattning om hur de enskilda bibliotekarierna som besvarar enkäten 
beskriver sina erfarenheter av att arbeta med denna typ av referenstjänst. Respondenterna ser 
tjänsten som ett sätt att öka servicen till användarna dels genom det mer ingående 
referenssamtalet och dels genom individuellt anpassad handledning och de är genomgående 
positiva till dess existens. De uttrycker dock alla en enighet kring att utnyttjandet av tjänsten 
är låg. Det finns ett antal brister med tjänsten som kan vara orsaken till att den inte efterfrågas 
i så stor utsträckning. En är behovet av framförhållning då användaren måste boka i förväg. 
En annan att det är några enstaka eldsjälar på varje bibliotek som har initierat och arbetar med 
tjänsten vilket kan innebära att tjänsten inte är förankrad i bibliotekets totala verksamhet. Våra 
respondenter återkommer också till att marknadsföringsinsatserna är begränsade och många 
ser det som orsaken till att tjänsten används i så pass liten utsträckning.  
 
Med utgångspunkt i detta utarbetar vi en utvecklingsstrategi för tjänsten där 
marknadsföringsteorier utgör vårt redskap för att täcka in de brister som framträder på olika 
nivåer. Marknadsföringsstrategin är ett angreppssätt för att få en helhetsbild på förbättringar 
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med fokus på användaren. Den vetenskapligt utarbetade modellen som utgör vårt 
analysredskap är också ett praktiskt verktyg för att peka på konkreta förbättringsåtgärder. Den 
pekar på faktorer alltifrån rummets betydelse i form av välkomnande atmosfär till behovet av 
tydliga målbeskrivningar som förankrar arbetet i verksamheten. Utifrån modellen konstruerar 
vi rekommendationer avsedda för att förbättra tjänsten både organisatoriskt och i det praktiska 
genomförandet. Rekommendationerna är allmänt uttryckta för att kunna vara en utgångspunkt 
i utvecklingsarbetet oavsett i vilken biblioteksorganisation de ska implementeras. 
 
För att förankra våra rekommendationer i verkligheten återknyter vi kontakten med några av 
de bibliotekarier som deltog i enkätundersökningen. De får ta del av rekommendationerna via 
mejl och ombeds därefter att kommentera dem vid en telefonintervju. Intervjuerna ger oss 
fördjupad kunskap och ytterligare insikt i hur tjänsten fungerar. Den dialog som förs i 
intervjuerna belyser rekommendationerna på ett nytt sätt vilket ökade vår medvetenhet om 
tjänstens komplexitet. Rekommendationerna mottogs positivt och respondenterna uttryckte 
förståelse för vårt resonemang men såg samtidigt tjänsten utifrån ett verklighetsförankrat 
förhållningssätt vilket uppmärksammade oss på nya aspekter.  
 
I vår uppsats så har vi försökt synliggöra utvecklingsmöjligheter för tjänsten Boka en 
bibliotekarie och sättet att arbeta med denna form av referenstjänst. I diskussionen belyser vi 
tjänsten mot bakgrund av våra rekommendationer med fokus på hur ledningens, personalens 
och användarnas förhållningssätt till tjänsten Boka en bibliotekarie kan påverkas i syfte att 
utvidga synen på tjänsten och referensarbete i stort.     
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Bilaga 1. Enkät 
 
Enkät om tjänsten Boka en bibliotekarie 
Skriv in Dina svar under varje fråga direkt i formuläret eller i ett separat dokument. 

 
Generella frågor 
1. Vilka referenstjänster har Ni? 

2. Hur länge har Ni haft tjänsten Boka en bibliotekarie?  

3. Vad är syftet med tjänsten? 

4. Vilka fördelar/nackdelar finns med tjänsten? 

5. Hur många bokningar Ni har under en månad?  

6. Upplever Du att intresset för tjänsten har ökat eller minskat med tiden? Vad kan det 
bero på? 

7. Tycker Du att tjänsten är en bra utveckling av referensarbete? Motivera gärna! 

 
Praktiskt genomförande 
8. Hur bokar användaren tjänsten? 

9. Vilka typer av problem vill användarna ha hjälp med? 

10. Hur utförligt vill Du att användaren ska beskriva sitt problem innan mötet? 

11. Beskriv hur ett möte kan gå till? 

12. Hur förhåller Du dig till användaren under mötet? 

13. Vad tror Du att användaren vill få ut av mötet? 

14. Vad vill Du att mötet ska resultera i? 

15. Hur brukar Du förbereda dig inför ett möte? 

 
Målgrupp 
16. Till vem riktar sig Boka en bibliotekarie tjänsten i första hand? 

17. Har det gjorts någon kartläggning av användarnas behov i samband med tjänsten? Vad 
kom Ni fram till? 

18. På vilket sätt tror Du att tjänsten kan öka servicen för användarna? 

 
Organisatoriska frågor 
19. Hur organiseras arbetet kring tjänsten bland personalen? 

20. Vem/vilka har initierat tjänsten? 

21. Finns det någon målbeskrivning med tjänsten? 

22. Hur utvärderas tjänsten? 

23. Hur marknadsförs tjänsten?  
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Framtiden 
24. Hur ser Ni på behovet av tjänsten i framtiden? Motivera gärna! 

25. Hur arbetar Ni för att utveckla tjänsten? 

 
Skulle Du kunna tänka dig att svara på ytterligare frågor vid en intervju? 
Lämna i så fall namn, e-postadress och telefonnummer. 
Namn: 
E-post: 
Telnr: 
 
Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2. Missivbrev för enkätundersökning 
 
 
    Eskilstuna 2006-05-10 
 
Hej! 
 
Anledningen till att Du har mottagit detta mejl är att vi önskar Din hjälp. Vi håller på att 
avsluta utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och 
arbetar nu med vår magisteruppsats. Uppsatsen handlar om den relativt nya tjänsten Boka en 
bibliotekarie som användarna erbjuds på allt fler bibliotek. Vi vill studera hur tjänsten 
utformas och är bland annat intresserade av vad anledningen är till att den ingår i 
serviceutbudet, hur den praktiskt administreras och går till, hur den prioriteras samt utvecklas 
på just Ditt bibliotek.  
 
Bifogat med detta brev är ett enkätformulär vars svar vi kommer att använda för att beskriva 
tjänsten Boka en bibliotekarie som den ser ut idag på svenska folkbibliotek. Det är en 
spännande undersökning eftersom det här är en av de första studierna som görs av denna 
tjänst. Vi är därför mycket förväntansfulla inför de svar som enkäten kan ge och är 
tacksamma om Du tar dig tid att besvara våra frågor så uttömmande som möjligt. Du är som 
svarande helt anonym och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Uppsatsen kommer att baseras på enkätsvaren vilka kan komma att kompletteras med några 
intervjuer för att fördjupa frågeställningarna. Ange gärna om Du kan tänka Dig att delta i en 
sådan intervju. 
 
Vi är tacksamma om svaren kan sändas till oss senast 22 maj 2006. Besvara gärna via mejl 
eller till någon av adresserna nedan. Har Du några frågor kontakta oss gärna: 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin & Hanna  
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Bilaga 3. Intervjumall 
 

• Biblioteken bör innefatta tjänsten i sina målbeskrivningar och i sin verksamhetsplan 
för att stärka dess position i organisationen.  

 
• Biblioteken bör noggrant reflektera över på vilken plats man väljer att genomföra 

tjänsten och hur det valet kan påverka mötet.  
 

• Biblioteken bör tydligt klargöra till vem tjänsten riktar sig för att utifrån den tilltänkta 
målgruppens behov på bästa sätt kunna anpassa såväl utformning som marknadsföring 
av tjänsten.  

 
• Biblioteken bör hålla personalen informerad om tjänsten så att samtliga kan ge 

information om tjänsten. De bör även delta i kompetensutveckling för att kunna möta 
användarnas behov på bästa sätt. En samordnare för tjänsten är att rekommendera men 
alla bibliotekarier ska känna sig bekväma i att arbeta med tjänsten.  

 
• Biblioteken bör marknadsföra tjänsten genom olika kanaler. Marknadsföringen ska 

förankras i den tilltänkta målgruppen och inte ses som ett engångsprojekt utan som ett 
pågående arbete.  

 
• Biblioteken bör tydligt informera om tjänsten på sin webbplats och gärna länka till den 

från andra sidor som målgruppen kan komma i kontakt med. 
 
 

Finner du dessa rekommendationer genomförbara? 
Finner du dessa rekommendationer värdefulla? 
Har du några förändringar/tillägg/förbehåll i anslutning till dessa rekommendationer? 
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Bilaga 4. Missivbrev för telefonintervju 
      
 

Eskilstuna 2006-12-05 
 
Hej! 
 
Under våren deltog Du i en enkätundersökning gällande tjänsten Boka en bibliotekarie som 
ingår i den magisteruppsats vi arbetar med på utbildningen i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Undersökningens resultat visade på att tjänsten 
används i väldigt liten utsträckning på de flesta av biblioteken och många framförde behovet 
av intensivare marknadsföring för att öka antalet bokningar. Därför har vi valt att ta fram ett 
sätt att arbeta med marknadsföring och utifrån teorier kring detta sammanställt ett antal 
rekommendationer för en marknadsföringsstrategi. För att förankra dessa rekommendationer i 
den praktiska biblioteksverksamheten så är vi intresserade av att få höra dina synpunkter för 
att kunna förbättra och anpassa förslagen.  
 
I enkätundersökningen anmälde Du ditt intresse att delta i vårt vidare arbete genom en 
intervju. Vår fråga blir därför om Du kan tänka dig att ta del av våra rekommendationer och 
därefter lämna några synpunkter på dessa vid en telefonintervju? Du är som svarande helt 
anonym och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Lämna gärna önskemål om tidpunkt för intervjun via mejl till Malin Klintholm. Vi ser helst 
att intervjun blir av under vecka 50. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca. 15-20 minuter 
i anspråk. Har Du några frågor kontakta oss gärna: 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin & Hanna 
 


