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Abstract:  The purpose of this thesis is to study how some librarians working at a public 

library experience problems that can occur at the reference interview, slightly 
focusing on communication difficulties. Therefore I interviewed three 
librarians working at the reference desk on a daily basis. I chose to limit the 
study to public libraries and to the south of Sweden. 
 
My main question is: what difficulties can a librarian encounter during a 
reference interview and what can he/she do to treat these? In support of my 
main question I have three subordinated questions: 
What reasons can there be to a librarian not understanding a user’s 
information need? 
What methods are useful for a librarian to enhance the condition of the 
reference interview?  
What attitudes and qualities can be of use for the librarian at a difficult 
reference interview? 
 
For the collection of empirical data I chose to use semi-structured interviews. 
The semi-structured interview is a method which is open to following up the 
answers of the interviewee, therefore giving him/her more freedom in 
developing his/her answers than following a rigorously constructed interview 
formula. I recorded the interviews and then typed out the interviews in their 
entirety. The transcriptions were then analyzed using a set of statements 
extracted from earlier studies and literature. 
 
The study shows, among other things, that communication difficulties can 
depend on; that the librarian lacks knowledge about the subject of the user’s 
inquiry, that the question is out of its context and therefore has less or no 
meaning, and that the user has problems with formulating his/her question or 
information need. The study also shows that the librarians interviewed use 
their intuition as a way of handling the reference interview. 
 

Nyckelord:  referenssamtal, referensintervju, referensarbete, referensbibliotekarie, 
folkbibliotek, referensfrågor, kommunikationsproblem, 
kommunikationssvårigheter 

 



 iii

Innehållsförteckning 
1. Inledning................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 
1.1.1 Kommunikation vid referenssamtal .......................................................................... 3 

2. Problemformulering och syfte................................................................................................ 4 
2.1 Frågeställning ................................................................................................................... 4 
2.2 Avgränsning ..................................................................................................................... 4 

3. Motivering/relevans ............................................................................................................... 5 
3.1 Begreppsdefinition ........................................................................................................... 5 
3.2 Informationssökning......................................................................................................... 6 

4. Metod ..................................................................................................................................... 6 
4.1 Den kvalitativa intervjun.................................................................................................. 6 
4.2 Min tillämpning av den kvalitativa intervjun ................................................................... 7 
4.3 Urval och tillvägagångssätt .............................................................................................. 8 

5. Litteraturgenomgång .............................................................................................................. 8 
5.1 Litteratur del I – Ross, Nilsen, Dewdney, Michell........................................................... 9 
5.2 Litteratur del II - Grogan, Owen, Jennerich, Marby ...................................................... 12 

6. Analytisk grund .................................................................................................................... 17 
7. Resultat................................................................................................................................. 18 

7.1 Presentation av intervjupersonerna ................................................................................ 19 
7.2 Resultatredovisning........................................................................................................ 19 

8. Analys och diskussion.......................................................................................................... 26 
8.1 Problem relaterade till förståelse av frågan.................................................................... 26 
8.2 Problem relaterade till bemötande.................................................................................. 28 
8.3 Karakteristiska drag hos en bra bibliotekarie ................................................................. 30 
8.4 Vägar att underlätta och förbättra samtalet .................................................................... 32 

9. Slutsatser .............................................................................................................................. 34 
10. Avslutande reflektioner ...................................................................................................... 38 
11. Sammanfattning ................................................................................................................. 38 
Källförteckning......................................................................................................................... 40 
Bilaga 1 - Kontaktbrev ............................................................................................................. 42 
Bilaga 2 – Intervjuguide/mall - teman...................................................................................... 43 



 1 

1. Inledning 
”The process of finding out what the user really wants is the bedrock of successful reference, 
upon which everything else depends. The most comprehensive understanding of the sources is 
wasted if the information intermediary is looking for the wrong thing.”1 
 
Mitt intresse och min nyfikenhet inför referensarbete och speciellt kring referensintervjuer har 
dykt upp under tidigare kurser på BHS som berört ämnet, men det har också sin grund i att jag 
själv har varit en biblioteksanvändare som många gånger har ställt olika frågor till 
bibliotekarier. Jag såg det, speciellt när jag var yngre, som en självklarhet att den bibliotekarie 
jag frågade skulle kunna hjälpa mig att finna det jag ville ta reda på. Jag reflekterade inte 
mycket över min fråga och att hur jag ställde den hade någon inverkan på de möjligheter 
bibliotekarien hade att ge mig ett svar i enlighet med min önskan. Denna inställning har 
förändrats mycket under åren och även så under utbildningen på BHS då vi under några av 
delkurserna själva har intervjuat personer i olika sammanhang om deras informationsbehov. 
Det har vid dessa tillfällen blivit uppenbart att det är en nog så ädel konst att kunna utföra ett 
referenssamtal, vilket både teori och praktik har visat på.  
 
En annan anledning till mitt val att utföra mitt arbete inom detta område var att jag tror att jag 
själv kan komma att möta situationer där erfarenheter och kunskaper kring referenssamtal kan 
vara betydelsefulla. Jag menar här att det kan vara viktigt för mig som framtida bibliotekarie 
att ha en uppfattning om och kunskaper kring, hur ett referenssamtal kan utföras. En förståelse 
för hur en användare kan bemötas på ett bra sätt, hur frågor kan ställas och hur de ska 
avgränsas för att förstå och kunna tillmötesgå användarens informationsbehov ser jag som 
relevanta delar av biblioteksarbetet, vilket en bibliotekariestudent bör ha en grundförståelse 
för. 

1.1 Bakgrund 
I Nationalencyklopedin går det att läsa följande om bibliotekens mål och metoder 
”Biblioteken skall […] erbjuda hjälp att finna rätt information för ett bestämt ändamål.”2 
Detta är en service som vanligtvis kallas för referenstjänst/arbete i bibliotekssammanhang och 
kan innefatta allt från förberedande arbete för att underlätta för användare att finna sin väg på 
biblioteket till att erbjuda möjligheten att ställa frågor till en bibliotekarie, ofta vid en separat 
informationsdisk, en plats där bibliotekariens tillgänglighet för samtal också torde vara mer 
inbjudande för användaren än vid en lånedisk. Svensk biblioteksförening har gjort en 
sammanställning av riktlinjer kring referensarbete och menar att ”[r]eferensarbete är den 
professionella hjälp besökaren får av bibliotekarien i syfte att få adekvat information, där 
bibliotekariens yrkeskunskaper ger frågeställaren ett större utbyte av bibliotekets resurser än 
vad han/hon skulle ha fått på egen hand”.3 I denna definition poängteras bibliotekariens 
professionella kunskaper att lotsa användaren, eller frågeställaren, i hamn med rätt 
information med hjälp av bibliotekets faciliteter. I den bästa av världar kan bibliotekarien ge 
svar på allt, men nu är det inte riktigt så och först och främst krävs att användaren kommer till 
biblioteket med en fråga, ställer den till bibliotekarien och att denne i sin tur uppfattar den 
korrekt. Men vad händer då bibliotekarien inte förstår frågan av olika anledningar? Den 
kanske är otydlig, oprecis, dåligt formulerad, eller det kanske till och med är så att användaren 

                                                 
1 Ross, Catherine Sheldrick, Nilsen, Kirsti & Dewdney, Patricia (2002). Conducting the reference interview s. ix 
2 Thomas, Barbro (2008). Bibliotek – Bibliotekens mål och metoder 
3 Svensk Biblioteksförening (2002). Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och 
informationsarbete 
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inte själv är på det klara med vad han/hon egentligen vill veta. Eller kanske problemet inte alls 
ligger hos användaren, bibliotekarien kan själv ha hört fel eller missuppfattat frågan på något 
sätt. Hur går då bibliotekarien tillväga när själva kommunikationen kring informationsbehovet 
är otillfredsställande? Finns det en utstakad väg att ta när en dylik situation uppstår, eller är 
det så att bibliotekarien får använda sig av ett förfarande som innebär ”trial-and-error” vid 
varje nytt tillfälle? Kanske handlar det om att finna en medelväg mellan erfarenheter från 
tidigare upplevelser av svåra referenssamtal och en förmåga att se, och möta, det unika i varje 
användares informationsbehov, när en bibliotekarie försöker närma sig en korrekt uppfattning 
av en användares fråga. Hur gör bibliotekarien när hon utför ett referenssamtal och samtidigt 
försöker bibehålla sin egen neutralitet och inte heller önskar inskränka på användarens 
integritet? Och vad anser bibliotekarien att det är viktigt att tänka på när det dyker upp ett 
svårt referenssamtal? Hur gör bibliotekarien för att intervjun mer ska ha karaktären av ett 
samtal än ett förhör för användaren? 
 
Richard Bopp skriver i Reference and Information Services om den service en bibliotekarie 
ger i en referenssituation och menar att den består av de tre delarna information, instruktion 
och vägledning. Informationsservice innebär att bibliotekarien besvarar en användares fråga 
eller mer allmänna informationsbehov, vilket då gäller oavsett hur tidskrävande eller komplex 
denna fråga är. Vid en instruktionsservice lär/hjälper en bibliotekarie en användare att 
lokalisera information genom bibliotekets resurser och föreslår även sökstrategier. Den tredje 
delen, vägledning, gör sig gällande när en bibliotekarie ger en användare hjälp och råd vid val 
av passande material i ämnet han/hon letar efter. Bopp menar att dessa går att urskilja i teori, 
men att de i praktiken oftast flyter in i varandra och att interaktion med en användare kan 
innehålla drag av alla tre delarna.4 Det är således inte alltid lätt att avgöra vad som är vad vid 
en referenssituation, och referenssamtalet kan överskrida och flyta in i alla moment längs 
vägen till att en användare känner att hans/hennes informationsbehov är tillfredställt. 
 
I Question-Negotiation and information seeking in libraries skriver Robert Taylor att 
interaktionen som sker runt en referensfråga utan tvekan är en av de mest komplexa 
mänskliga handlingarna. Här försöker en person beskriva något för en annan person, inte 
något han/hon vet, utan snarare något han/hon inte vet men dock vill veta.5 Att användaren 
överhuvudtaget kommer till ett bibliotek och ställer en fråga har mycket att göra med 
hans/hennes tidigare upplevelser av biblioteket och personalen, eller andra bibliotek och dess 
personal. Därav är det också viktigt att som bibliotekarie upprätthålla en god relation till 
användarna, skriver Taylor.6 Till skillnad från en normal konversation där en person lite 
slumpartat kan få reda på vad en annan person är intresserad av, så krävs både struktur och 
ledning av bibliotekarien för att kunna uppnå ett önskvärt resultat vid ett referenssamtal. Detta 
leder till att mer information måste förmedlas på mindre tid, i jämförelse med en normal 
konversation, samtalet kan således sägas bli mer koncentrerat.7 Taylor menar att det är en 
uppenbar självklarhet för alla bibliotekarier som jobbar i informationsdisken att användare 
sällan frågar efter det de önskar vilket ofta kommer fram senare under samtalet. Många 
gånger kan användarna inte definiera vad de vill ha, men de kan dock ibland diskutera varför 
de behöver det. I dessa fall är bibliotekariens funktion att hjälpa användaren att komma fram 
till vad det är han/hon faktiskt önskar.8 

                                                 
4 Bopp, Richard (1992). Reference and Information Services s. 5 
5 Taylor, Robert (1968). “Question negotiation and information seeking in libraries” s. 180 
6 Ibid., s. 182 
7 Ibid., s. 183 
8 Ibid., s. 185 
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1.1.1 Kommunikation vid referenssamtal 
Etymologiskt härstammar ordet kommunicera från latin och betyder meddela och deltaga. 
Andra ord som associeras med att kommunicera är dela, förmedla, utbyte och uttrycka. En 
person som misslyckas i att delta i en diskussion kommunicerar således inte. Kommunikation 
måste dock inte vara verbal, utan kan även ske på andra sätt som till exempel genom 
teckenspråk.9 Att vara en god lyssnare är grundläggande för verbal kommunikation mellan 
människor. Kommunikation är inte ett envägsförlopp där någon säger något till en passiv 
mottagare, utan en handling som inbegriper att både talaren och lyssnaren är aktiva. Målet för 
en god lyssnare är således att förstå den andra personens mening.10 Elizabeth Thomsen menar 
också hon, att kommunikation alltid är en ömsesidig process. Det är alltså en delad aktivitet 
som kräver deltagande från båda parter. En person har något som den vill delge någon annan 
och väljer ord för att uttrycka detta, medan den andra parten hör orden och tolkar dem. 
Thomsen gör en parallell till sport och menar att en person kastar iväg en tanke medan den 
andra tar emot den.11 Richard Bopp menar att principerna för kommunikation vid ett 
referenssamtal inte är helt unika, utan är likartade samtalstekniker som förekommer i andra 
professioner med en hjälpande roll. Han menar att det till exempel finns likheter med hur en 
doktor frågar en patient angående olika symptom, alltså att man frågar för att kunna utesluta 
och/eller fastställa olika faktorer utifrån klienten/användarens egna ord.12 
 
Dewdney och Mitchell menar att för att bättre förstå en persons informationsbehov behöver 
bibliotekarien kunna fråga mer än om ämnet, i vilken form svaret önskas och hur mycket. 
Bibliotekarien behöver till exempel kunna fråga hur informationsbehovet har uppkommit och 
hur användaren tänker använda det. Litteraturen inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen består dock av både personer som uppmanar bibliotekarier att 
ständigt ställa dessa frågor och dem som menar att man absolut inte bör ställa dem. 
Bibliotekarien behöver veta de bakomliggande orsakerna till hur användarens 
informationsbehov uppstått, dels för att kunna utforma en produktiv sökstrategi, dels för att 
undvika en massa onödigt sökande efter information som inte besvarar den riktiga frågan.13 
Att fråga varför någon behöver veta något kan dock för många uppfattas som ett uttryck av 
kritik eller som en invändning, vilket alltså troligtvis inte genererar ett fruktsamt svar som kan 
vara till hjälp för att förstå informationsbehovet bättre.14 
 
Katz skriver att även om det är viktigt att kunna hantera ett referenssamtal för att finna de 
rätta svaren, och ibland de rätta frågorna, så behöver det trots allt inte vara något som ska ses 
som strikt formellt. Det genomsnittliga referenssamtalet handlar oftast om att småprata med 
en person om hans/hennes behov och de flesta frågor kräver inget långt samtal mellan 
bibliotekarie och användare. Samtidigt gör de ständigt växande mängderna information att det 
behövs någon som kan hjälpa till att bana väg fram till ett svar, och det är här bibliotekarien 
kommer in som en förmedlare. Referenssamtalet pekar också på kommunikationen mellan 
bibliotekarie och användare, och bibliotekarien bör vara intresserad av kommunikation som 
helhet istället för att se referenssamtal som helt separata samtal som sker ett och ett. Katz 
menar att vad vi än väljer att kalla det, konversation, samtal, intervju eller diskussion, så är 
det en väsentlig resurs i dagens bibliotek.15 

                                                 
9 Katz, William A. (2002). Introduction to reference work s. 125 
10 Ross, Catherine Sheldrick, Nilsen, Kirsti & Dewdney, Patricia (1998). Communicating Professionally s. 15 
11 Thomsen, Elizabeth (1999). Rethinking Reference s. 49 
12 Bopp, Richard E. (2000). The Reference interview s. 47f 
13 Dewdney, Patricia & Mitchell, Gillian (1997). “Asking "why" questions in the reference interview.” s. 51 
14 Ibid., s. 53 
15 Katz, William A. (2002). Introduction to reference work s. 124f 
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Vidare benämner Katz referenssamtal som varande en konstart, där olika svar gäller för olika 
personer vid olika situationer. Givetvis krävs att man har den tekniska kunskapen och den 
sociala förmågan, men det finns ändå inga givna regler eller helt säkra svar. Nästan allt beror 
på situationen, individerna och den tid och plats som samtalet utspelar sig på. Allt som oftast 
är de regler och råd gällande referenssamtal alldeles för allmängiltiga och banala, skriver 
Katz, och menar att de kvalitéer som utgör ett bra referenssamtal oftast tenderar att vara en 
medfödd del av vissa bibliotekariers personlighet, och de vet då instinktivt vilket ord eller 
vilken rörelse som är lämplig, eller om ett steg tillbaka är passande. Även den mest erfarne 
kan dock lära sig från dem som har erfarenheter från tidigare referenssamtal, anser Katz.16 

2. Problemformulering och syfte 
Denna uppsats är tänkt att behandla svårigheter och problem som kan uppstå i 
kommunikationsprocessen vid ett referenssamtal, hur dessa kan hanteras, och hur 
bibliotekarien kan bemöta användaren på ett bra sätt när dessa svårigheter och problem 
infinner sig. I en traditionell referensintervju på ett bibliotek möts oftast bibliotekarien och 
användaren ansikte mot ansikte och den interaktion som då uppstår kan vara både lätt- som 
svårhanterlig när det gäller att förstå och tillmötesgå ett informationsbehov. Hur gör då 
bibliotekarien när denne ställs inför ett referenssamtal som känns problematiskt? 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några folkbibliotekarier upplever 
kommunikationssvårigheter mellan en bibliotekarie och en användare vid ett referenssamtal 
och hur man som bibliotekarie kan gå till väga när en sådan situation uppstår. 

2.1 Frågeställning 
Min huvudfrågeställning är följande: Vilka svårigheter och problem kan en bibliotekarie 
ställas inför under ett referenssamtal gällande förståelsen av en användares informationsbehov 
och vad kan bibliotekarien göra för att bemöta dessa? Främst gäller det 
kommunikationssvårigheter under själva samtalet, men jag kommer även att beröra 
bemötandets betydelse för ett referenssamtal.  
 
Följande underfrågor har jag ställt upp till hjälp för att kunna besvara huvudfrågan och riktas 
till studiens informanter: 
 

1. Vilka anledningar kan finnas till att en bibliotekarie inte förstår en användares 
informationsbehov? 

 
2. Vilka tillvägagångssätt kan bibliotekarien använda sig av för att öka förutsättningarna 

för ett referenssamtal? 
 
3. Vilka attityder och egenskaper hos bibliotekarien kan underlätta vid en problematisk 

referensintervju? 

2.2 Avgränsning 
Jag ämnar intervjua bibliotekarier, verksamma på folkbibliotek, med erfarenhet av 
referenssamtal. Jag kommer att intervjua de bibliotekarier som jobbar i en informationsdisk, 
om någon sådan finnes. Anledningen till att jag valt just folkbibliotek är för att det är där som 

                                                 
16 Katz, William A. (2002). Introduction to reference work s. 125f 
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flest användare kommer i kontakt med en bibliotekarie. Det är också folkbiblioteken som har 
störst spridning i vilka som använder dessa, vilket innebära att bibliotekarier som jobbar där 
också borde få en stor variation på de frågor som ställs. Jag kommer att intervjua 
bibliotekarierna om referenssamtal de har haft på biblioteket, öga mot öga med användaren, 
och alltså inte när det gäller via telefon, chatt eller mail. Jag upplever det som att det är en 
skillnad när människor uttrycker sig i tal i ett möte med varandra än vad det är i jämförelse 
med via telefon, eller medels skrift via chatt eller mail, då det vid ett möte går att se varandra. 
Det kan till exempel vara så att relevant information inte når fram då det inte finns stöd av 
röst och ickeverbal kommunikation. Min studie rör sig kring själva samtalssituationen och jag 
berör alltså inte huruvida bibliotekarier kan bedöma om det återfunna materialet är relevant 
eller inte för användaren. 

3. Motivering/relevans 
Ett flertal studier har gjorts inom området referensarbete, så även på BHS, och många av 
dessa har inriktat sig på referensintervjun i första hand. Ännu en studie på området kan kanske 
kännas överflödig, men jag anser dock att referensintervjun är en så central funktion inom 
bibliotekarieprofessionen att ytterligare studier borde vara välkomna att sälla sig till dem som 
utförts tidigare, och där varje nytt rön, stort som litet, kan vara betydelsefullt. Min studie 
skiljer ut sig något ur mängden genom att den främst är inriktad på problem och svårigheter 
kring kommunikationsprocessen vid ett referenssamtal och vägar för att avhjälpa dessa. Det 
finns en tidigare studie som till viss del liknar min egen, vilken har titeln 
Kommunikationsproblem och bemötande inom referensarbete och är skriven av Stefan 
Furuberg under 2004. Det som skiljer hans och min studie åt är dock att han har gjort korta 
intervjuer med biblioteksanvändare för att få fram deras åsikter om vad som var viktigt vid ett 
referenssamtal. I min studie kommer jag istället att intervjua bibliotekarier för att nå deras 
uppfattningar och upplevelser av referenssamtal. 

3.1 Begreppsdefinition 
Referenssamtal 
I uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppet referenssamtal rörande den 
interaktion/kommunikation som uppstår då bibliotekarien ställer frågor till användaren för att 
bättre förstår hans/hennes informationsbehov och för att genom detta samtal kunna 
tillmötesgå detta behov. I engelskspråkig litteratur använder man sig av termen reference 
interview, medan man på svenska oftast brukar termen referenssamtal. Internationellt råder 
något skilda meningar om det ska ses som ett samtal eller en intervju, men inom den svenska 
bibliotekssfären anser man att samtal bättre speglar den kommunikation som sker mellan 
användare och bibliotekarier. 
 
Användare 
I litteraturen om referenssamtal, och då främst den engelskspråkiga, finns många olika 
benämningar på dem som kommer till ett bibliotek för att på ett eller annat sätt använda sig av 
dess faciliteter. Häribland kan exempelvis nämnas klienter vilket påminner om en situation 
som involverar en advokat eller psykolog, eller kunder vilket för tankarna till någon form av 
affärer. På svenska förekommer också termen kund och även låntagare. Det går ju dock att 
komma till ett bibliotek utan att göra ett lån, till exempel för att få upplysningar om något. I 
mitt arbete har jag valt att genomgående använda mig av begreppet användare, vilket pekar på 
att bibliotekets besökare aktivt kan använda biblioteket, och på flera olika sätt. 
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3.2 Informationssökning 
Den litteratur som jag har sökt efter och använt i uppsatsen består av artiklar, samt böcker om 
referenssamtal. Litteraturen har jag sökt via databastjänsten Samsök som tillhandahålls av 
Högskolan i Borås. Jag har även använt mig av dess katalog i min jakt efter material. De 
sökord som jag har använt mig av har bland annat varit: referenssamtal, referensintervju, 
referensarbete, referensfrågor och deras engelska motsvarigheter. Vissa av de böcker jag 
funnit har skett via browsing av bibliotekets hyllor. En del av artiklarna har jag funnit genom 
pearl-growing, alltså genom att titta på vad andra som har skrivit inom ämnet har använt sig 
av för referenser. 

4. Metod 
I följande kapitel redovisar jag den metod jag använt mig av vid insamling av empiriska data.  
Conny Svenning skriver i Metodboken att syftet med den kvalitativa undersökningen inte är 
att ge generella svar utan att fördelen med denna typ av undersökning istället är att det utifrån 
ett litet material går att nå längre in i en problematik och med hjälp av exempel beskriva ett 
problem.17 Studien kan således inte ge en heltäckande bild av hur det ser ut vad gäller 
bibliotekariers erfarenheter av referenssamtal eller ge något generellt svar på de frågor jag 
ställer. Istället kan min studie ses som en exemplifiering av bibliotekariers upplevelser av 
referenssamtal, där jag lyfter fram särdrag i informanternas upplevelser. Dock kan påpekas att 
jag, om jag hade gjort flera intervjuer, troligen hade kunnat fånga flera nyanser till förmån för 
min undersökning, och därmed också ge en annan bild av bibliotekariers erfarenheter av 
referenssamtal. Svenning skriver även att det är orden som utgör den kvalitativa 
undersökningen och är dess styrka, till skillnad från matematiska beräkningar som oftast är 
bärande inom kvantitativa studier.18 

4.1 Den kvalitativa intervjun 
Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder, att en av tyngdpunkterna i kvalitativ 
forskning ligger i förståelsen av den sociala verkligheten på basis av hur deltagarna i en viss 
miljö tyder denna verklighet.19 För att nå fram till bibliotekariers erfarenheter och upplevelser 
av referenssamtal har jag valt att utföra tre stycken intervjuer med bibliotekarier verksamma 
på stadsbibliotek i södra Sverige. Genom att använda mig av intervjuer vill jag nå ett djup i 
förståelsen kring problem som kan uppstå vid referenssamtal, vägar till lösning av problem, 
eventuella förebyggande åtgärder av problem, och hur bibliotekarier har nått fram till denna 
kunskap. I Forskningsmetodik menar Holme och Solvang att den kvalitativa intervjuns syfte 
är att skapa ett underlag för en djupare och fullständigare uppfattning om det fenomen som 
man undersöker.20 För att nå detta djup kring bibliotekariers upplevelser av referenssamtal 
kommer jag använda mig av kvalitativa intervjuer av semistrukturerad art. Detta innebär att 
jag har ett antal i förväg skrivna öppna frågor till hjälp, rörande de ämnen som jag vill ringa 
in. Denna typ av intervju innebär alltså att det inte finns några fasta svarsalternativ eller ett på 
förtur sannolikt svarsutrymme. Informanterna är tillåtna att tala fritt när de svarar på frågorna 
och ordningsföljden är av mindre betydelse. Svarar informanten på en fråga som kommer 
senare under intervjuschemat hoppas denna alltså över när den dyker upp senare under 
intervjun. I Forskningshandboken skriver Martyn Denscombe, att vid semistrukturerade 
intervjuer har intervjuaren bestämt vilka teman som ska behandlas och vilka frågor som ska 

                                                 
17 Svenning, Conny (1997). Metodboken s. 69f 
18 Ibid., s. 69 
19 Bryman, Alan (2006). Samhällsvetenskapliga metoder s. 250 
20 Holme, Magne & Solvang, Krohn (1997). Forskningsmetodik 
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besvaras under intervjun. Informanten har en större flexibilitet när det gäller ordningsföljden 
på frågorna och en större möjlighet att utveckla sina idéer, gentemot en helt strukturerad 
intervju. Vid en semistrukturerad intervju är alltså svaren öppna vilket framhäver den 
intervjuades uppfattningar.21 Även Bryman poängterar intervjuns flexibilitet som en av de 
stora fördelarna vid val av metod för en kvalitativ forskningsstudie.22 Mitt val av 
semistrukturerade intervjuer har också att göra med att jag är tämligen ovan vid att utföra 
intervjuer, men ändå inte för den sakens skull ska behöva vara bunden till frågorna för mycket 
som vid en strukturerad intervju. Bryman menar att det kan uppstå nya frågor under intervjuns 
gång, då det är möjligt för intervjuaren att ställa uppföljningsfrågor på de svar informanten 
gett.23 I min studie har jag valt att använda denna typ av intervjuguide till stöd under intervjun 
(se bilaga 2), för att hålla intervjun i en önskad bana och för att inte tappa bort mig om jag 
eller informanten skulle glida långt från ämnet. Jan Trost menar i Kvalitativa intervjuer att 
även om intervjun ska vara välplanerad och att man ska ta till vara på intervjuguidens alla 
delar får intervjun gärna ske i den ordning som passar den intervjuade och dennes 
associationsbanor bäst. Trost drar också en tydlig gräns för vad som är en intervju och vad 
som är ett samtal, och menar att den intervjuade gärna får uppfatta intervjun som ett samtal, 
medan den som utför intervjun inte alls bör göra det.24 Detta kan vara på grund av de positiva 
effekter det medför, som till exempel att den intervjuade känner sig avslappnad och inte 
främmande för en intervjusituation som annars kan kännas konstlad. 

4.2 Min tillämpning av den kvalitativa intervjun 
Då jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer gjorde jag en intervjuguide som 
jag kunde utgå ifrån under själva intervjuerna. Mallen använde jag för att få med all 
information jag önskade. Jag hade på förhand tänkt mig att mallen skulle vara bra hjälp vid 
intervjuer där informanterna inte var så talföra, men det problemet upplevde jag dock aldrig 
från deras sida. De hade alla mycket att berätta om sitt arbete och var också mycket 
tillmötesgående och hade inte några svårigheter att prata utifrån de frågor jag ställde till dem. 
 
Jag försökte utforma frågorna i intervjumallen så att de inte skulle vara ledande på något sätt. 
Därefter gjorde jag en testintervju på en av mina kurskamrater för att se hur frågorna kändes 
och hur det lät när man spelade in ett samtal på min mp3spelare. Vid detta tillfälle upptäckte 
jag att jag glömt ta med en fråga, vilken jag då lade till i mallen. I Närhet och distans 
rekommenderar Pål Repstad att spela in intervjuer om möjligt och menar att då situationen 
ändå är en aning konstlad så gör inspelningsapparatur varken till eller från för intervjun. Han 
skriver att den ofta glöms av under intervjun, efter att eventuellt ha varit ett orosmoment vid 
intervjuns början.25 Anledningen till att jag valde att spela in intervjuerna är många, till 
exempel så har intervjuaren möjligheten att koncentrera sig på det informanten säger utan att 
behöva tänka på att anteckna allt det som sägs vid intervjutillfället. Då blir det också lättare att 
fånga upp ickeverbala budskap såsom miner och gester hos informanten.26  
 
Innan varje intervjutillfälle började försökte jag småprata med informanterna för att försöka 
bygga upp en positiv relation så att de skulle få möjlighet att känna sig trygga under intervjun. 
Informanterna berättade glatt om sina bibliotek och hur deras verksamhet fungerade, så jag 
upplevde aldrig att de kände sig obekväma vid intervjuerna. Dock påpekade två av dem att det 
                                                 
21 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken s. 135f 
22 Bryman, Alan (2006). Samhällsvetenskapliga metoder s. 299 
23 Ibid., 301 
24 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer s. 34 
25 Repstad, Pål (1999). Närhet och distans s. 70 
26 Ibid., s. 70 
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kändes lite nervöst med att bli inspelade, men då intervjuerna väl kom igång var detta inget 
som märktes. Två av intervjuerna skedde på informanternas arbetsrum, medan den tredje 
utfördes i en konferenslokal. I den tredje intervjun kom det in två personer för att hämta lite 
böcker på slutet av intervjun, men då var jag och informanten så varma i kläderna att vi inte 
stördes något av detta. Vid en av intervjuerna som utfördes på en informants arbetsrum blev 
vi vid två tillfällen avbrutna av telefonsamtal, men jag noterade då snabbt var vi var 
någonstans i intervjun och tog upp tråden direkt när informanten var på plats igen. Inte heller 
här kändes det som att flytet i intervjun fick ett betydande avbräck, utan jag och informanten 
pratade lätt vidare. Repstad skriver att platsen för intervjun kan påverka resultatet. Det bästa 
är om intervjun kan ske på en plats som är ostörd, menar han. Detta kan till exempel vara en 
lokal där informanten känner sig hemma, och därigenom mer avslappnad.27 Vid alla tre 
intervjuerna rådde det ändå en avspänd och lite lättsam atmosfär. Jag kände att alla 
informanterna hade lätt att uttrycka det de ville och att de inte behövde tänka sig för under en 
längre tid innan de svarade. De tre bibliotekarier jag intervjuade arbetar alla i södra Sverige 
och alla jobbar med referensfrågor i informationsdisken på ett rullande schema. Innan jag 
började ställa första frågan gjorde jag en kort definition av vad jag menade med 
referenssamtal. Intervjuerna varade mellan fyrtio och femtio minuter, vilket var inom det 
tidsspann jag ungefärligen hade beräknat tidigare.  

4.3 Urval och tillvägagångssätt 
För att nå informanter till intervjuerna som skulle ligga till grund för studien skickade jag ut 
ett e-postmeddelande till två bibliotek i södra Sverige med en förfrågan om det fanns en 
möjlighet att intervjua en eller två av deras bibliotekarier (se bilaga 1). Jag valde att rikta mig 
till dessa stadsbibliotek för att de har en bemannad informationsdisk och bibliotekarier som 
jobbar frekvent med referensfrågor.  Mitt första e-postmeddelande skickade jag till de 
ansvariga bibliotekscheferna på de respektive biblioteken, vilka i sin tur vidarebefordrade mitt 
meddelande till de personer som de ansåg hade störst kunnighet på området. Då jag efter 
några dagars väntan inte fått något svar från dessa, tog jag upp kontakten på nytt. Jag skickade 
då också e-post till ett tredje bibliotek, dels för att få tag på fler informanter, dels för att vara 
på den säkra sidan om någon av de första informanterna plötsligt inte skulle kunna delta. Då 
jag upplevde det som något långsamt att skicka e-post fram och tillbaka ringde jag slutligen 
upp informanterna istället, och verifierade då definitiv tid och plats för intervjuerna. Efter att 
de inledande kontakterna hade gjorts frågade jag också informanterna om de godkände att jag 
spelade in intervjuerna, vilket alla samtyckte till. 
 
I de e-postmeddelanden jag skickade ut lovade jag mina informanter att de skulle få vara 
anonyma i studien genom fingerade namn. Denna anonymitet gäller inte mig då jag träffat 
informanterna personligen då jag utförde intervjuerna. Dock är informanterna anonyma för 
alla andra som tar del av uppsatsen, genom det som kallas konfidentialitet. Trost skriver att 
konfidentialitet innebär att ingen utomstående kan ta del av något rörande intervjuerna så att 
den enskilde kan igenkännas eller röjas. Ingen ska alltså kunna få reda på vem som har gjort 
eller sagt vad.28 

5. Litteraturgenomgång 
I följande kapitel redovisas litteratur och forskning inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap som behandlar referenssamtalet. Det finns mycket skrivet inom ämnet 
både vad det gäller handböcker, forskningsartiklar och uppsatser, varav jag har valt ut några 
                                                 
27 Repstad, Pål (1999). Närhet och distans s. 72 
28 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer s. 40f 



 9 

som är relevanta för min frågeställning. De olika verk jag använder mig av kommer att 
presenteras i tur och ordning, var för sig. Litteraturen kommer även att fungera som studiens 
analytiska grund. Jag kommer att visa på ett antal gemensamma drag i de olika texterna, vilka 
jag senare kommer att använda för att analysera mitt empiriska material. 
 
När jag undersökte vad som skrivits inom ämnet dök vissa personer upp flera gånger, speciellt 
personer kopplade till University of West Ontario i Kanada. Efter vidare undersökningar stod 
det klart för mig att mycket av den forskning som gjorts om referenssamtal under senare 
hälften av 90-talet och 2000-talet hade skett just här och att deras teorier har haft stor 
genomslagskraft. Personerna knutna till detta universitet är Catherine Sheldrick Ross, Kirsti 
Nilsen, Patricia Dewdney och Gillian Michell, vilka alla är verksamma inom Deparment of 
Library and Information Science där. Dessa skrifter bildar den första uppdelningen av 
litteraturgenomgången. De andra texterna jag valt är skrivna av Dennis Grogan, Tim Owen, 
Elaine och Edward Jennerich, och Celia Marby och betonar lite andra sidor av 
referenssamtalet än de ovan nämnda och bildar på så vis också en motvikt till de föregående 
och minskar risken att ge en allt för ensidig forskartradition från ett och samma universitet. 
De bildar litteraturgenomgångens andra del. De artiklar och böcker som jag har använt 
spänner mellan 1992 och 2006 och är endast ett axplock av vad som skrivits under denna 
period, men de ger ändå en liten fingervisning om hur forskningen kring referenssamtal sett 
ut. De texter jag har använt är alla författade av engelskspråkiga personer då jag tycker att 
dessa texter syntes mig mer lämpliga att använda än de svenskspråkiga jag funnit då de senare 
har varit mindre aktuella.  

5.1 Litteratur del I – Ross, Nilsen, Dewdney, Michell 
En handbok med mycket material kring referenssamtal är Conducting the reference interview 
av Catherine Sheldrick Ross, Kirsti Nilsen och Patricia Dewdney vilka alla har en gedigen 
bakgrund inom ämnet med cirka 25 års erfarenhet av referensarbete. I boken ger författarna en 
introduktion till vad ett referenssamtal är, en kort intervju ansikte mot ansikte med syftet att ta 
reda på vad användaren egentligen vill veta så att bibliotekarien kan matcha användarens 
fråga mot bibliotekets resurser. De menar vidare att en användares fråga oftast är oklar eller 
ofullständig. Målet med referenssamtalet är då att försöka få fram tillräckligt med information 
om det riktiga behovet för att bibliotekarien ska kunna börja sin sökning. Användarens 
ursprungliga fråga behöver oftast förtydligas, avgränsas, göras mer detaljerad och sättas in i 
en kontext. Författarna skriver också att ett referenssamtal vanligtvis är tre minuter eller 
kortare, men ett referenssamtal med en användare som har ett komplext informationsbehov 
kan vara upp till tjugo minuter och ibland till och med längre.29 
 
Ross, Nilsen och Dewdney skriver också om sex vanliga orsaker till att det uppstår problem 
och svårigheter vid kommunikationen mellan en bibliotekarie och en användare. Den första 
punkten författarna tar upp som en orsak till kommunikationssvårigheter är då bibliotekarien 
inte uppmärksammar/ser användaren. Det är viktigt att etablera kontakt med användaren 
direkt genom ögonkontakt, gester och genom att upprepa frågan. Punkt två handlar om 
problem som uppstår om inte bibliotekarien lyssnar. En person som är oerfaren att utföra en 
intervju tenderar att prata mer än en erfaren intervjuare, som istället lyssnar mer. 
Bibliotekarier som tänker eller pratar i förväg om exempelvis olika sökstrategier lyssnar inte 
lika uppmärksamt och kan därför missa viktig information från användaren. Författarna 
föreslår här att bibliotekarien ska pausa och/eller uppmuntra användaren, istället för att 
försöka svara på allt han/hon säger. För att visa att han/hon lyssnar kan bibliotekarien använda 

                                                 
29Ross, Catherine Sheldrick, Nilsen, Kirsti & Dewdney, Patricia (2002). Conducting the reference interview s. 3f 
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ett lämpligt kroppsspråk och visa att han/hon har förstått vad användaren menar genom att 
reflektera eller summera samtalet. Punkt tre beskriver att bibliotekarien inte ska försöka göra 
en frågelek med snabbfrågor som inte leder någon vart. Rekommendationen är istället att 
använda sig av öppna frågor eller det de kallar för ”sense-making” frågor som till exempel 
”vad vill du veta om X”, vilket troligtvis leder betydligt längre och ger resultat på kortare tid 
än frågor som ”är det det här” eller ”är det det där”. Punkt fyra beskriver att problem kan 
uppstå om bibliotekarien avbryter vid fel tillfälle. Författarna menar här att om bibliotekarien 
avbryter eller pratar när en användare försöker berätta något som är relevant för frågan så 
lyssnar bibliotekarien inte. Här rekommenderar författarna igen användandet av pauser och 
uppmuntran för att signalera till användaren att det är dennes tur att prata och om 
bibliotekarien skulle behöva styra samtalet tillbaka till dess syfte/ursprung så är det bäst att 
vänta till användaren har prata färdigt. Punkt fem handlar om att man inte bör göra några 
antaganden vid samtalet. Antagande som har sin grund i användarens uppträdande eller ens 
egen uppfattning om problemet är ofta felaktiga och kan till och med väcka anstöt hos 
användaren om de uttrycks av bibliotekarien på något sätt. Rådet är här att försöka undvika en 
förtidigt ställd prognos och istället använda ”sense-making” frågor som till exempel ”kan du 
berätta lite mer hur du tänker använda informationen”. Sista punkten i listan kring 
kommunikationsproblem handlar om vikten av uppföljning av referenssamtalet. Ross, Nilsen 
och Dewdney menar att det går att rädda upp ett referenssamtal som har haft inslag av 
kommunikationssvårigheter genom att göra en uppföljning efteråt. Då kan bibliotekarien 
ställa en stängd eller öppen uppföljningsfråga om den service användaren har fått har hjälpt 
dem eller om de önskar en annan hjälp. Författarna menar att det är viktigt att ge användaren 
en möjlighet till uppföljning även om bibliotekarien är upptagen vid tillfället.30 
 
I artikeln Oranges and Peaches skriver Patricia Dewdney och Gillian Michell om sin studie 
där de, genom att låta bibliotekarier berätta om sina upplevelser av referenssamtal, försöker 
förstå kommunikationsproblem som kan uppstå vid referenssamtal. De poängterar här att den 
viktigaste faktorn vid ett sådant samtal är att bibliotekarien har en klar och fullständig 
förståelse för användarens informationsbehov innan ett tillfredställande svar kan ges, och att 
de flesta kommunikationsproblemen uppstår på grund av att någon missuppfattar ett eller flera 
nyckelord av kommunikationen. Författarna delar här upp kommunikationsproblemen i fyra 
olika kategorier och ger förklaringar till vad de innebär och även till hur man kan hantera 
dem.  
 
I första kategorin hamnar problem som har att göra med att bibliotekarien inte hört eller 
förstått frågan på grund av för mycket andra ljud runt omkring eller för att användaren pratat 
för lågt. Detta kan dock avhjälpas snabbt genom att bibliotekarien direkt ber användaren att 
upprepa sin fråga. Andra kategorin består av oupptäckta tolkningsfel som bibliotekarien 
inledningsvis gör. Dessa kan bero på variation i uttal, som till exempel dialektala skillnader, 
eller på homofona ord, alltså ord som stavas olika men uttalas lika, vilket kan leda till att 
bibliotekarien uppfattar och tolkar innebörden av ett ord felaktigt gentemot användarens 
intention. Tredje kategorin innefattar kommunikationsproblem som uppstått på grund av 
andrahandsinformation, alltså att en användare har uppfattat något fel, feltolkat, hört eller 
minns fel och repeterar detta för bibliotekarien i sin fråga. I motsats till föregående kategori så 
hör bibliotekarien rätt här, men då användaren fått fel för sig i ett föregående led, innan 
han/hon kommer till biblioteket och ställer sin fråga, så förmedlas samma fel vid 
referenssamtalet. I sista kategorin berörs problem som relaterar till att användaren 
rekonstruerar ett eller flera ord, eller ändrar syntax för en fras. Denna kategori påminner om 
                                                 
30 Ross, Catherine Sheldrick, Nilsen, Kirsti & Dewdney, Patricia (2002). Conducting the reference interview s. 
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den föregående, men här handlar det inte om att användaren har missuppfattat vad någon 
annan har sagt. Användaren har vanligtvis hört/läst rätt, men minns frasens eller ordets 
innebörd snarare än dess form. Detta gör att det blir svårt för bibliotekarien att matcha frasen 
eller ordet mot systemets vokabulär.31 
 
För att få bukt på problem av första och andra kategorin är det viktigt att upprepa några av 
användarens ord, vilket kan bidra till att användaren får ett erkännande och att ett bra 
kommunikationsklimat därigenom uppstår. Det som är viktigast med att upprepa användarens 
fråga är dock att det tillåter honom/henne att antingen bekräfta eller rätta bibliotekariens 
förståelse av det som sagts. Bibliotekarien kan även kombinera detta med en öppen fråga som 
får användaren att prata, och därigenom få reda på mer om vad han/hon vill veta.32 
Kommunikationsproblem av kategori tre och fyra är dock svårare att reda ut menar 
författarna. Här kan det också vara användbart att ställa öppna frågor, men användaren kan 
dock ha svårt att svara bibliotekarien då användaren helt enkelt inte vet svaret på grund av att 
han/hon helt enkelt fått fel för sig. Här påpekar författarna att det är viktigt att veta att 
människor oftast ställer frågor från en personligt meningsfull kontext, vilken kan blottas 
genom neutrala frågor, till exempel ”var hörde du om x” eller ”var läste du om x”. Att veta att 
informationsbehovet ligger inbäddat i en kontext hjälper bibliotekarien att upptäcka olika 
kopplingar till informationsbehovet, och därigenom få en förståelse vad det handlar om. En 
annan strategi kan vara att bibliotekarien frågar användaren, om det till exempel är en student, 
vad läraren har sagt eller att be att få se uppgiften de fått.33 Typexemplet på detta är studenten 
som frågar bibliotekarien efter boken Oranges and Peaches vilken hans lärare har sagt skall 
finnas i många exemplar på biblioteket. Boken visar sig efter mycket om och men vara On the 
Origin of Species av Charles Darwin. Under denna tid har användaren hunnit bli både 
frustrerad och arg, allt på grund av att han alltså har råkat uppfatta titeln till boken fel och har 
med sig detta ”fel” när han frågar bibliotekarien. 
 
Catherine Sheldrick Ross har också skrivit artikeln The reference interview: why it needs to 
be used in every (well, almost every) reference transaction där hon frågar sig om och när ett 
referenssamtal är nödvändigt. Hon beskriver här referenssamtalet som en kreativ 
problemlösningsprocess med betoning på samarbetet mellan bibliotekarie och användare. 
Ross menar att de flesta användare inte har hört termen referenssamtal och att många 
vanligtvis inte vet att de blir intervjuade. Hon menar att ett väl genomfört referenssamtal 
oftast är väldigt kort, men att frågan/informationsbehovet kan klarna för användaren genom 
de frågor som bibliotekarien ställer. Ett bra referenssamtal är ett samarbete där bibliotekarie 
och användare är likvärdiga deltagare med olika områden av expertis. Tillsammans uppnår de 
en ny förståelse av problemet som de inte skulle ha kunnat uppnå på egen hand. Vidare menar 
Ross att det är viktigt att ge varje användare en chans att utveckla sin fråga tillsammans med 
en bibliotekarie. Om det efteråt skulle visa sig att det har varit onödigt så är ingen skada 
skedd. Alternativet skulle istället vara att man tar användaren på orden och följer hans/hennes 
fråga ordagrant och skulle det visa sig att det inte ger användaren ett önskvärt resultat så är det 
dennas problem. Detta är ett exempel på dålig service menar Ross och pekar på en studie som 
hon utfört där det visade sig att cirka fyrtio procent av användarna vid ett referenssamtal inte 
var säkra på hur de skulle formulera sin inledande fråga. Därav anser hon att referenssamtalet 
är ett viktigt redskap till hjälp för ovana biblioteksanvändare, men även för alla andra då det 
ökar chanserna för att erhålla ett adekvat svar på en användares fråga.34 Ross skriver att ett 
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referenssamtal måste ske varje gång en användare ställer en fråga och det råder oklarheter 
kring informationsbehovet, användare borde således bli erbjudna att utvidga och klargöra sin 
fråga. Att som bibliotekarie ta sig lite extra tid till att genomföra ett referenssamtal kan spara 
tid på lång sikt menar Ross, då bibliotekarien lägger mindre tid på att leta efter fel saker, inte 
beställer fel material via fjärrlån, eller exempelvis skriver ut felaktigt material.35 
 
Ross studie grundar sig på tre tidigare studier som hon utfört tillsammans med Patricia 
Dewdney, och här visar hon på fyra gemensamma problem vid referenssamtal från de 
studierna. Studenter har fått i uppgift att ställa frågor till referensbibliotekarier och därefter 
utvärdera den hjälp de fått. Det första problemet har att göra med att bibliotekarien börjar göra 
en sökning på datorn utan att säga något till användaren direkt efter användarens fråga. Ross 
menar att bibliotekarien troligtvis är mycket effektiv i att utföra en sökstrategi, men att det 
inte är lätt för användaren att veta det, och dessutom lär sig användaren inte något av 
sökprocessen heller. Dessutom har bibliotekarien börjat söka innan hon gjort något för att 
klarlägga den riktiga frågan. Det andra problemet som Ross beskriver handlar om att 
bibliotekarien många gånger hoppar över referenssamtalet, vilket Ross menar har varit en 
konstant faktor under de 25 år av forskning hon har tagit del av. Detta problem hänger ihop 
med det första, alltså att bibliotekarien istället för att utföra ett referenssamtal använder sig av 
ett nyckelord i användarens inledande fråga som sökterm. Detta förfaringssätt är dock oftast 
mer tidskrävande än ett sätt att spara tid. Tredje problemet Ross rapporterar om är när 
bibliotekarier tar ett systembaserat perspektiv. Ross menar att det för många användare är som 
att komma till en ny planet där ett obegripligt språk talas när de kommer till ett bibliotek. 
Istället för att begära att användaren ska använda bibliotekariens språk och försöka att få deras 
fråga att passa i bibliotekssystemet, borde bibliotekarien ställa frågor som inbjuder dem till att 
beskriva sitt informationsbehov med sitt egna språk och sina egna termer. Det sista problemet 
handlar om när bibliotekarien ger användaren en hänvisning till ett hyllsignum eller en 
plats/resurs i biblioteket utan att följa upp, eller stämma av om källan är återfunnen eller om 
det besvarar frågan. Ett hyllsignum, en URL eller namnet på en databas kan ofta vara 
svårförståeligt för en användare, som kanske inte vet hur man ska använda dem.36 
 
Ross konstaterar slutligen att användare i mångt och mycket behöver bibliotekarien som en 
nyckel till informationssökningsprocessen. Hon menar dessutom att man inte ska minska den 
mänskliga faktorn på ett bibliotek utan istället göra den starkare, mer ändamålsenlig och 
effektiv och att den viktigaste resursen på ett bibliotek troligt är bibliotekarien som länkar 
samman användare med samlingen och bibliotekets andra resurser.37 

5.2 Litteratur del II - Grogan, Owen, Jennerich, Marby 
En person vars åsikter gällande referenssamtalet nästan bildar en motpol till Ross är Dennis 
Grogan i sin bok Practical reference work. Enligt honom vet de flesta biblioteksanvändare 
som ställer en fråga till en bibliotekarie precis vad de är ute efter och frågar efter det på ett 
tydligt sätt. Grogan menar att det inte behövs något resonemang kring de flesta frågor och att 
det därigenom alltså inte heller behövs något referenssamtal. Hans hållning är att den fråga 
som ställs är precis det som användaren vill ge uttryck för. Grogan skriver att tillfällen då 
referenssamtal är nödvändigt är överskattat i mycket av litteraturen kring ämnet och att det är 
riskfyllt när en bibliotekarie har en attityd där han/hon inte ser användarens fråga för vad den 
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är. Att kunna avgöra vilken fråga som behöver ett referenssamtal kräver omdöme och expertis 
och är det som skiljer den kunnige från en novis.38  
 
Vad kan då indikera att det finns skäl till att utföra ett referenssamtal? Vissa signaler är givna, 
som till exempel då användaren visar tveksamheter kring frågan eller informationsbehovet, 
medan andra tecken kan vara svårare att tyda som till exempel en ofullständig fråga. Vid 
tillfällen då en fråga ställs i väldigt generella ordalag, behövs det oftast ett referenssamtal för 
att avgränsa frågan, då bibliotekarien kan ana att användarens motiv inte är riktigt klarlagda. 
Ofta kan det dock vara så att det är hos bibliotekarien som problemet ligger, som till exempel 
om bibliotekarien inte förstår frågan eller inte är bekant med ämnet. Det ligger då an på 
bibliotekarien att fråga. Även vid tillfällen då frågan är klar och tydlig kan det behövas ett 
referenssamtal för att exempelvis avgöra hur mycket information användaren önskar och på 
vilken nivå det bör vara.39 
 
Grogan citerar en studie som utförts där studenter har uppgett att de känner att bibliotek kan 
vara skrämmande och ge känslor av obehag, vilket han kallar för library anxiety. Detta kan 
härledas till att studenterna inte riktigt vet hur biblioteket fungerar, vilket kan leda till att de 
känner en viss motvilja och obehag kring att ställa en fråga till en främmande människa i en 
miljö de inte känner sig hemma i. Många användare kan också känna sig utlämnade vid en 
informationsdisk, då de upplever att det är svårt att ha en personlig integritet när 
referenssamtalet sker i en öppen miljö inom hörhåll för andra.40 Att bibliotekarien visar en 
tillgänglighet menar Grogan är viktigt för att användaren lättare ska känna sig avslappnad i en 
referenssituation.41 Förmågan att kunna lyssna är väldigt viktig vid ett referenssamtal, skriver 
Grogan. Det första steget till att bli en bra lyssnare är att sluta prata. Att ta en paus och lyssna 
aktivt på vad användaren säger kan leda till att mer information kring hans/hennes 
informationsbehov kommer fram av sig självt.42 
 
Ickeverbal kommunikation, alltså den kommunikation som sker på andra sätt än med ord, 
spelar en betydlig roll vid ett referenssamtal, menar Grogan. Han skriver att socialpsykologer 
anser att 65 procent av ett samtal öga mot öga, mellan två personer, förmedlas genom 
ickeverbal kommunikation. Vidare menar han även att det är: ”[d]en aspekt av 
mellanmänsklig kommunikation som har haft det största inflytandet på referensbibliotekariers 
arbete de senaste tjugo åren”. Exempel på ickeverbal kommunikation är ansiktsuttryck, gester, 
hållning, suckar, kroppskontakt och klädsel, vilka alla kan ge skilda signaler, och som spelar 
en central roll i sociala sammanhang. Därav är det viktigt för en bibliotekarie att vara 
medveten om att även ickeverbal kommunikation kan spela en viss roll vid ett referenssamtal 
och försöka undvika ytterligheter och extremiteter i dylika uttryck.43 
 
En svårighet är att den ickeverbala kommunikationen oftast sker på ett omedvetet plan och 
således är varken avsändare eller mottagare medvetna om de signaler de avger och tar emot. 
Men dessa signaler är ändå en del av samtalet och bidrar till att utforma de attityder vi har 
gentemot varandra, och alltså även bibliotekarier och användares inställning till varandra, 
menar Grogan.44 Exempel på beteenden som, enligt Grogan, kan påverka användare att 
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uppfatta bibliotekarien som otillgänglig eller ogästvänlig är att sucka när någon ställer en 
fråga, dölja ansiktet genom att hålla handen framför det, avbryta användaren, inte titta upp 
och möta blicken på användaren, rynka pannan eller att verka ointresserad av användarens 
fråga.45 
 
Sucess at the enquiry desk är skriven av Tim Buckley Owen som är en före detta 
bibliotekarie med över 35 års erfarenhet inom referensarbete, och nu jobbar som frilansande 
skribent. I boken skriver Owen att det är väldigt lätt att ibland bli helt tom i huvudet när man 
som bibliotekarie, eller informationsspeciallist, ställs inför den utmaning som en ny fråga kan 
ge. Om det då skulle visa sig vara så att man inte kommer ihåg något alls, kan man försöka 
erinra, vad Owen ser som, fem fundamentala hjälpmedel vid frågebesvarning och 
informationssökning. Dessa menar Owen kan hjälpa bibliotekarien att komma igång och hålla 
samtalet och sökprocessen löpande. Det första rådet handlar om att man aldrig ska ta en fråga 
för vad den är, utan istället bör man ställa en fråga tillbaka då det inte går att vara säker på var 
det leder. Råd nummer två beskriver att det är bra att starta med att föreställa sig hur det 
slutliga resultatet kan se ut, vilket skulle kunna hjälpa en att inrikta sig på de bästa källorna 
för att fina materialet som eftersöks. Tredje rådet handlar om vikten av att skriva ner alla 
söktermer som man kommer att använda i hierarkisk struktur, vilket Owen menar ska 
underlätta sökprocessen genom att göra den mer effektiv och snabbare. Råd nummer fyra 
skildrar att när man själv inte kan finna svaret ska man tänka på vem som kan veta något om 
den typ av information som eftersöks, och då be denna person om hjälp. Slutligen, råd 
nummer fem, handlar om att man ska se till att värdera och rangordna materialet man 
presenterar. Detta menar Owen visar på ens professionalism.46 
 
Owen skriver att möjligheterna till missförstånd när en användare frågar är oändliga och kan 
till exempel bero på dialekt, artikulation eller antaganden, vilka kan få in en på ett helt 
felaktigt spår och som slösar bort tid för både användaren och bibliotekarien. Owen menar att 
när bibliotekarie och användare möts ansikte mot ansikte finns mycket av kommunikationen i 
ickeverbala signaler som kroppsspråk, ögonkontakt och ansiktsuttryck, vilka kan ge en 
ledtrådar. Owen skriver dock att hur än frågan kommer till en så är första regeln att man gör 
klart för sig att man har förstått den.47 
 
Enligt Owen är det så att de flesta människor inte frågar efter det de egentligen vill veta, 
vilket det enligt honom finns många olika anledningar till. En anledning kan vara att 
användaren inte vill störa bibliotekspersonalen, särskilt om det rör sig om ett lite större 
bibliotek som kan vara ganska livligt, med många användare på kö till informationsdisken. 
Owen menar att det är lätt att frestas att ta användaren ordagrant, och svara på den fråga som 
initialt ställs, i en situation då det är jäktigt, men han avråder dock från detta. Troligtvis 
kommer användaren missnöjd tillbaka till informationsdisken, vilket är bortkastad tid och 
sannolikt ger en dålig relation till användaren. Det finns också de användare som inte tror på 
bibliotekariens förmåga att hjälpa dem, och därför mycket hellre söker själva än får sin tid 
bortkastad av en bibliotekarie. Denna typ av användare har antagligen fått en dålig service 
tidigare i liknande sammanhang och det kan då vara bra att visa att man kan hjälpa dem, om 
inte annat för att förbättra relationen och visa på bibliotekets möjligheter. Det finns även 
användare som inte vill att någon ska få veta vad det är de letar efter och varför. Trots att 
bibliotekarien frågar vänligt kan det då vara näst intill omöjligt att få någon information som 
kan underlätta i sökandet. Här råder Owen en till att bibehålla lugnet och inte känna sig 
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frustrerad, då det kan finnas goda skäl till att de inte säger mer än de gör och rör deras 
personliga integritet. En annan typ av användare som Owen beskriver är de som ödslar en 
massa tid, då de överöser en med varje detalj gällande deras undersökning. Då är det viktigt 
att styra upp samtalet, så att det till exempel inte inkräktar på andra som också kan vilja ha 
hjälp. När man möter denna typ av användare i ett referenssamtal är det således viktigt att 
försöka fokusera samtalet på det som är relevant för själva frågan.48 
 
I The reference interview as creative art skriver Elaine och Edward Jennerich att det finns ett 
antal färdigheter, knutna till referensintervjun, som kan identifieras, studeras och användas. 
För att kunna utföra en lyckad intervju behöver man lära sig dessa färdigheter. Här ibland 
nämner de vad de kallar för ickeverbala färdigheter. De ickeverbala färdigheterna är; 
ögonkontakt, gester, hållning, ansiktsuttryck och röstläge.49 
 
Enligt Jennerich och Jennerich är ögonkontakt den överlägset kraftigaste ickeverbala 
kommunikationen och menar att det är förvirrande att försöka samtala med någon som inte ser 
en i ögonen. Det är dock viktigt att tänka på att detta inte gäller i alla kulturer och för en 
person som är blyg eller generad kan det vara svårt att etablera ögonkontakt. Författarna anser 
dock att man som bibliotekarie ska försöka uppehålla ögonkontakt med användaren under 
referenssamtalet, vilket de menar är mycket lättare att göra om bibliotekarie och användare är 
på samma nivå. Många människor gör också saker omedvetet, vare sig det är distraherande 
och/eller nervösa gester som till exempel att slå med pennan mot bordet eller att bita på 
naglarna, och författarna menar att det är viktigt att försöka uppmärksamma dessa beteenden 
och skära ner på dem för att inte störa användaren. En annan ickeverbal 
kommunikationsfaktor är den hållning man har som bibliotekarie och här förordar Jennerich 
och Jennerich att man ska försöka ha en så avslappnad hållning som möjligt, då stelhet och 
reservation kan verka som hinder vid kommunikation. Här är det typiskt dåliga exemplet att 
luta sig bakåt i stolen med korsade armar, vilket lätt kan signalera ett ointresse inför vad 
användaren har att säga. Att kunna använda ett lämpligt ansiktsuttryck och röstläge är också 
av vikt och här uppmanar författarna till att inte ge uttryck för frustrationer eller ilska som kan 
uppstå under samtalet Däremot kan man visa inlevelse och uppriktighet om användaren visar 
starka känslor. Att röstläget passar med det man säger är också betydelsefullt. Författarna 
skriver att 65 procent och ibland mer, av innebörden i en tvåpersons kommunikation sker via 
ickeverbala aspekter. De poängterar dock att det kan uppstå en massa missförstånd genom att 
försöka läsa av personers sätt, för även om ickeverbalt beteende spelar in vid kommunikation 
och bör tas på allvar, bör det göras med klokhet och måtta.50 
 
En annan egenskap Jennerich och Jennerich menar är viktig är att ha ett engagemang för sitt 
arbete. Detta engagemang skulle då särskilt gälla att tillmötesgå och hjälpa användarna att 
uppfylla sitt informationsbehov. Detta är en egenskap som lyser igenom och som 
återkommande användare ofta lägger märket till och uppskattar.51 Ett genuint intresse för, och 
att tycka om, människor är en viktig egenskap, menar författarna, och skriver att det inte går 
att genomföra en lyckad intervju annars vilket förmedlar ett synsätt på användare som 
individer och inte bara som informationssökare. Bibliotekarieyrket är en av de minst isolerade 
professionerna och då många inte har något kontor och spenderar mycket av sin arbetstid 
bland människor, är det en fördel att tycka om människor och vara intresserade av dem. Vid 
tillfällen då det är hektiskt vid informationsdisken kan det vara svårt som bibliotekarie att 
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behålla koncentrationen, och brist på koncentration menar författarna är den största orsaken 
till att inte minnas vad som sagts vid ett referenssamtal. För att undvika detta kan det vara bra 
att göra det till rutin att skriva ner stödord för att minnas bättre, och författarna skriver att 
inget är så irriterande för användare som känslan av att bibliotekarien hör men inte lyssnar på 
vad han/hon säger. En förmåga att kunna fantisera och att vara kreativ kan vara ovärderligt för 
en bibliotekarie vid en referensintervju och kan göra samtalet både intressantare och mer 
produktivt när det gäller att förstå en användares informationsbehov.52 
 
En god portion tålamod och envishet är också faktorer som kan leda till ett lyckat 
referenssamtal enligt Jennerich och Jennerich. Tålamodet och envisheten menar de oftast är 
lönande i det långa loppet då det kan visa sig att en användare egentligen frågar efter något 
helt annat än han/hon inledningsvis sagt. Det är också bra med sådana egenskaper vid 
intervjuer av tystlåtna eller blyga användare. Energi och uthållighet är också de paradord vad 
det gäller referensintervjuer, för att ständigt bevistas med människor, både användare och 
kollegor kan också vara uttröttande. Författarna menar att det kan krävas mycket energi att 
jobba vid en informationsdisk där det är mycket frågor och utan ork kan det vara svårt att leva 
upp till en önskad servicenivå.53 
 
En något annorlunda hållning till referenssamtal har Celia Hales Marby i sin artikel The 
reference interview as partnership, där hon pekar på den sociala interaktionens och 
samarbetets betydelse vid referenssamtal. Marby menar att ett referenssamtal i grund och 
botten är ett partnerskap mellan användare och bibliotekarie och menar att inget gott kommer 
ur detta partnerskap om de båda individerna inte uppfattar sig som varandras jämlikar. 
 
Insikten av att det rör sig om ett samlärande, eller kooperativt lärande, är viktigt vid 
referenssamtal menar författaren. Detta innefattar både att ge en bra service såväl som att 
kunna mötas på det personliga planet. Bibliotekarien är här den som har mest kunskap om 
biblioteket och dess möjligheter medan användaren är den som vet mer om sitt 
informationsbehov. Marby menar också att det till största delen är upp till bibliotekarien att ta 
initiativet till att skapa förutsättningarna för referenssamtalet, vilket kan ha en betydande 
skillnad för dess utgång.54 
 
De första femton sekunderna är den ungefärliga tid då de flesta skapar sig det första intrycket 
vid en interaktion mellan två människor. Under denna tid spelar bibliotekariens uppträdande 
en viktig roll i fråga om öppenhet och tillgänglighet. Detta inkluderar vad han/hon signalerar 
med sitt kroppsspråk, har en öppen hållning, ett intresserat ansiktsuttryck och ett vänligt 
leende. Här återkommer författaren återigen till att det absolut viktigaste vid ett 
referenssamtal är jämlikheten mellan bibliotekarie och användare. Marby menar att 
bibliotekarien ska visa användaren att han/hon respekterar användarens fråga och ger den sin 
fulla uppmärksamhet. Dessutom kan bibliotekarien lyssna till tonläget på användarens röst för 
att avgöra om han/hon är tveksam eller blyg, och om möjligt försöka få han/henne lugn. Det 
är även viktigt att man som bibliotekarie är lugn för att kunna låta ett svar dyka upp från det 
undermedvetna, där all utbildning och tidigare erfarenhet av referensarbete finns.55 När 
samtalet kommit utanför de första femton sekunderna är det viktigt att fortsätta lyssna 
uppmärksamt och att försöka att inte börja tänka på sökstrategier så fort användaren har börjat 
prata om sin fråga då det är allt för lätt att dra förhastade slutsatser. Koncentrationen skall 
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istället vara på vad användaren säger, vilket är centralt för en lyckosam referenssituation. Om 
bibliotekarien är för snabb och försöker avgöra frågan för hastigt så är det mycket möjligt att 
han/hon finner ett svar, men hela referenssamtalet har misslyckats på grund av att det inte är 
svaret användaren önskar. Och risken finns att användare inte berättar det för bibliotekarien 
heller, helt enkelt för att användaren upplever biblioteket och/eller bibliotekarien som 
skrämmande.56 
 
Att inte samarbeta som bibliotekarie, eller arbeta kooperativt, och be om hjälp när det behövs 
är förenligt med dålig service menar Marby. När arbetslaget istället samarbetar vid svåra 
referenssituationer resulterar detta däremot till en betydligt större möjlighet att ge en bra 
service. Detta kan leda till en grupp med individer som har en bred expertis för att klara av 
många olika typer av frågor. Känslan av att ha ett stöd från kollegor kan även leda till att det 
känns bättre för den enskilde bibliotekarien vid en referenssituation.57 Ännu en aspekt att 
tänka på vid referenssamtal är att inte vara dömande på något sätt vad gäller en användares 
fråga. Detta leder i sin tur till ett dömande av användaren som ställer frågan, eller att han/hon 
känner sig anklagad, något som Marby menar absolut inte tillhör bibliotekariens roll. Istället 
ska bibliotekarien ge den information som efterfrågas, utan att lägga in sina personliga åsikter. 
Detta ska man även försöka göra vid tillfällen då sökandet går på tvärs med det man själv 
anser vara moraliskt riktigt.58 
 
Marby rör sig emellanåt lite i vetenskapens utkant och förespråkar både vikten av att lita till 
sin intuition och att befinna sig i nuet under ett referenssamtal. För att uppnå den bästa 
referensservicen är det viktigt att släppa taget om det förflutna, gamla referensfrågor, och det 
som möjligtvis komma skall, framtida referensfrågor, och istället fokusera just det behov som 
användaren framför dig har. Vilket alltså innebär att försöka befinna sig i nuet. Marby menar 
att förmågan att använda sin intuition vid en referenssituation kan vara bra. Detta kan till 
exempel vara att man fångar upp signaler från kroppsspråk eller ansiktsuttryck vilket kan tyda 
på om man går i rätt eller fel riktning med en fråga. Att lära sig att lyssna till sin inre röst kan 
visa sig lönande och hjälpa en att bidra med en god service när man har gjort det till en 
vana.59 

6. Analytisk grund 
Nedan refererar jag till de problem och tankar jag kommer att använda vid analys av mitt 
empiriska material. Dessa är en sammanställning av de gemensamma drag, och viktiga 
aspekter av referenssamtalet, jag har funnit i den tidigare forskning jag redovisat i 
ovanstående kapitel. Jag kommer således att leta efter uttryck för dessa tankar i 
informanternas svar när jag gör analysen. Jag har delat upp dessa drag/aspekter av 
referenssamtalet i fyra olika grupperingar. De forskare och författare jag presenterat i 
litteraturgenomgången poängterar att följande är viktigt att ta fasta på gällande referenssamtal: 
 
A. Problem relaterade till förståelse av frågan 
- Användaren kan inte formulera frågan 
- Användaren frågar inte efter det han/hon vill ha 
- Användarens frågor är oklara/ofullständiga 
- Användaren har inte själv förstått frågan 

                                                 
56 Marby, Celia Hales (2003). “The reference interview as partnership.” s. 45 
57 Ibid., s. 47 
58 Ibid., s. 51f 
59 Ibid., s. 53f 
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- Bibliotekarien behärskar inte ämnet 
- Frågan är kontextlös 
 
 
B. Problem relaterade till bemötande 
- Bibliotekarien bör vara tillgänglig och lyssna aktivt/uppmärksamt 
- Bibliotekarien bör sträva efter jämlikhet i mötet 
- Bibliotekarien bör samarbeta med användaren 
- Bibliotekarien får gärna göra mötet personligt 
- Personlig integritet, många kan känna sig utlämnade i en öppen miljö 
- Library anxiety, bibliotekarier/bibliotek kan vara skrämmande för vissa användare 
- Ickeverbala signaler, ögonkontakt, gester, kroppshållning spelar stor roll 
 
C. Karakteristiska drag hos en bra bibliotekarie 
- Fantasi och kreativitet 
- Tålamod och envishet 
- Intuition och en förmåga att vara i nuet 
- Tycka om, och vara intresserad av, människor 
- Vara engagegerad 
- Vara serviceinriktad och tidseffektiv 
 
D. Vägar att underlätta/förbättra samtalet 
- Etablera kontakt med, och uppmärksamma, användaren 
- Ge råd/förslag på var användaren kan vända sig för hjälp 
- Förtydliga/klargör frågan 
- Sätt in frågan i en kontext  
- Avgränsa/detaljera frågan 
- Samarbeta med kollegor 
- Anteckna stödord/söktermer 
- Gör inga antaganden/för tidig prognos 

7. Resultat 
I följande kapitel redovisar jag de resultat som jag funnit i mitt empiriska material. Jag har, 
som nämnts ovan, intervjuat tre bibliotekarier och låtit dem beskriva sina erfarenheter och 
upplevelser av mötet med användare vid referensdisken med betoning på 
kommunikationssvårigheter. 
 
Under intervjun försökte jag följa upp de svar informanterna gav, vilket gjorde att 
intervjuerna också gick i lite olika riktningar, men de höll sig dock inom ämnet av 
referenssamtal. Detta är också fördelen med den typ av semistrukturerade intervjuer jag 
beskrivit i metodavsnittet då det öppnar för den intervjuade att gå sin egen väg, utan att 
intervjuaren stoppar upp samtalet. Därav betonas alltså det svar, eller den berättelse, som den 
intervjuade ger. De teman jag har listat i intervjuguiden är därför något missvisande vid första 
anblicken, för även om alla teman behandlades under de tre intervjuerna var det så mycket 
mer som togs upp. Uppföljningen av informanternas svar är av stor betydelse vid denna typ av 
förfarande och de frågor som finns i intervjuguiden fungerar således endast som ett stöd för 
intervjun. Alltså är det de svar som informanterna gav inom de olika teman som jag följde, 
som är av större vikt än själva frågorna i sig. Detta gör också att informanternas svar ger en 
något bredare bild av referenssamtalets problem och svårigheter än bara gällande 
kommunikationssvårigheter, då informanterna ges möjlighet att utveckla sina svar. 
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Jag har delat in materialet i olika teman, och jag redovisar intervjuerna utifrån dessa teman. 
De olika teman jag har är följande; Start & avslut; När problem uppstår; Tid & miljö; 
ickeverbal kommunikation & samtalsnivå; Censur, integritet & neutralitet och slutligen 
Utbildning & erfarenhet. Först kommer jag dock att börja med en kort presentation av mina 
informanter. 

7.1 Presentation av intervjupersonerna 
Agnes gick sin utbildning på Bibliotekshögskolan i Borås och avslutade den 1990. Hon har 
jobbat som bibliotekarie sedan dess och har nu alltså varit verksam i arton år inom yrket. 
 
Bodil gick också sin utbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås och tog sin examen 1976. 
Hon började arbeta som bibliotekarie 1977 och har varit verksam i yrket sedan dess. 
 
Cecilia har arbetat som bibliotekarie sedan 1975 och även hon gick sin utbildning på 
Bibliotekshögskolan i Borås där hon tog examen i slutet av 1974. 
 
Alla tre informanterna jobbar på stadsbibliotek i södra Sverige, dock ej samma, och alla 
arbetar med referensfrågor i informationsdisken på en återkommande basis. 

7.2 Resultatredovisning 
När jag använder mig av citat från informanterna så indikerar interpunktionen korta pauser i 
de fall där jag inte använder mig av hakklamrar, då detta istället indikerar att citatet börjar i en 
mening. 
 
Start & avslut 
På frågan om informanternas uppfattning om hur referenssituationen ser ut idag svarar både 
Agnes och Cecilia att referenssamtalen har minskat drastiskt med tidigare. Detta menar de 
beror på att de lokala gymnasieskolorna tidigare inte hade någon skolbibliotekarie vilket alltså 
innebar att eleverna kom till stadsbiblioteket med sina frågor oftare. Cecilia menar också att 
de gymnasiebibliotek som fanns tidigare inte var så bra heller, vilket även det gjorde att 
eleverna kom till stadsbiblioteket istället. Agnes i sin tur menar att det statliga projektet 
Kunskapslyftet som bedrevs några år under 90-talet gjorde att de fick mycket fler elever, och 
därigenom referensfrågor, till stadsbiblioteket. Bodil menar att hon har en känsla av att det är 
många användare som inte frågar överhuvudtaget, och säger att hon tror att det i många fall 
beror på att många inte vet vilka möjligheter biblioteket erbjuder, något som hon ofta har stött 
på när hon samtalat med användarna om annat. Användarna har ofta uttryckt sin förvåning då 
Bodil informerat om de tjänster biblioteket erbjuder och sagt att de inte visste att de 
möjligheterna fanns. Alla tre informanterna säger att det kommer elever från andra högskolor 
än den lokala högskolan och ställer frågor. Informanterna menar även att det varierar mycket i 
mängden frågor de får vid referensdisken och Agnes säger att: 
 

[…] man kan ha en lugn period under två månader där det knappt kommer några frågor alls, 
och sen sitter man ett pass… jag vet jag satt ett pass nu i måndags där jag hade fyra frågor 
på ett tretimmarspass, men det var såna här konstiga frågor, som man knappt… herregud 
vad ska jag börja leta någonstans. Och då känner man lite, det är ju det här vi egentligen 
sitter här för och inte de här vanliga ”är Mobergs bok inne?” 

 
När jag talar med informanterna om hur referenssamtalen brukar börja svarar alla tre att det 
absolut vanligaste är att en användare kommer fram till informationsdisken och ställer sin 



 20 

fråga till dem. Agnes säger att det ibland är så att användare ställer sina frågor till den person 
som jobbar i utlåningsdisken, vilka då får hänvisa dem vidare till informationsdisken. Bodil 
menar att användare ofta har med sig en lista på vad de önskar låna, en bok de sett eller hört 
något om. Det kan då vara rättstavat med både titel och författare, men många gånger har de 
bara delar av titeln, ett förnamn, har stavat fel eller hört fel. Bodil menar att det då ”blir en 
liten gåta som man måste lösa”, något hon menar hon försöker göra genom att intervjua 
användaren.  
 
När det gäller hur referensintervjuer brukar avslutas säger både Agnes och Bodil att det 
förhoppningsvis ofta slutar med att användaren fått ett svar han/hon är nöjd med, men att det 
inte alltid är så. Agnes berättar: 
 

Är det väldigt kluriga saker eller det är sånt man inte kan reda ut så får man ta kontakt med 
låntagaren efter, att man får lite tid på sig att söka efter. Man behöver kanske kontakta 
andra skolor eller annan förvaltning eller någonting sånt där, som man inte kan göra i 
informationen. Det händer ju, men i de allra flesta fall så hoppas man ju att man kan lösa 
frågan på plats och att låntagaren kan få med sig ett svar. 

 
Både Bodil och Cecilia poängterar vikten av att kunna söka efteråt och alla informanterna 
menar att det då kan vara lättare att söka på grund av att de då befinner sig på ett arbetsrum 
där de har lugn och ro. Möjligheten till att kunna söka efteråt om det behövs ser de alla som 
betydelsefull, då det ibland kan vara svårt att hitta alla lösningar i stunden. Bodil menar dock 
att det ibland kan behövas ett visst mått av personkännedom och pedagogiska förmågor vid ett 
samtal. Hon ger under min intervju följande syn på ämnet: 
 

[…] man måste vara ganska mycket psykolog när man arbetar i informationen, att man 
känner av ”hur mycket klarar den här personen?”. Ofta får man kanske ha en hel lektion i 
hur katalogen fungerar, hur biblioteket är upplagt och systemet fungerar med SAB:s 
klassifikationssystem. Ja, släpper man iväg en låntagare ut att själv hitta boken så bör man 
också kolla upp när den går förbi, ”hittade du dina böcker eller hur gick det?” eller om man 
möts ute i biblioteket att man kollar upp om det fungerar. Och det är ju många som klarar 
sig själva jättebra va, men ibland så är det bra med den här lilla undervisningen också tror 
jag. 

 
När problem uppstår 
Jag talar med informanterna om hur de brukar göra när de vill få användare att berätta mer om 
sin fråga, eller sitt informationsbehov, och de svårigheter de stött på under sina 
referenssamtal. Alla tre informanterna ger i denna fråga uttryck för att de försöker utföra ett 
referenssamtal med användarna när de behöver få mer information från användarna. Både 
Agnes och Cecilia menar att det ibland kan bli problematiskt när de inte har kunskap om det 
ämne som användaren frågar om och att de då försöker ha ett referenssamtal som ger dem en 
fingervisning till vad det handlar om. Cecilia menar att: ”Ibland vet man inte ens ämnet, jag 
kan inte alla ämnen, så ibland får man börja med att försöka nysta upp själva ämnet.” Kan det 
vara fysik eller något annat, till exempel naturvetenskapliga ämnen är inte jag så bra på.” 
 
Agnes uttrycker sig liknande vad gäller svårigheter kring ämnen som hon inte har någon 
kunskap om och säger: 
 

[…] ibland så ställer de frågor som man inte ens… alltså jag vet jag fick på någonting sånt 
där udda som låg inom fysik/kemi/naturvetenskap på något sätt och jag fick ju börja med att 
fråga inom vilket ämnesområde det var. För jag förstod alltså inte frågan. Så det är ju… på 
något sätt så måste man fortsätta fråga så att jag i alla fall förstår vad det är de har frågat 
efter. 
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Alla tre informanterna poängterar betydelsen av att fråga vad det är användaren ska använda 
materialet till, särskilt i de fall då det rör sig om en student. Agnes och Cecilia menar också att 
det ofta kan vara svårt med studenter och ålagda frågor, då de ibland har missuppfattat, eller 
inte vet vad det är de behöver för att klara uppgiften. Agnes menar att det även kan vara så att 
vanliga andvändare inte riktigt vet vad det är de egentligen söker, även om det är vanligast 
med studenter, och hon säger: ”Det tycker jag händer rätt så ofta, att man börjar med en fråga 
och sen när man har fortsatt att prata lite och man har diskuterat om det och det, så visar det 
sig att det de har frågat efter det var inte riktigt det de sökte.” Agnes och Cecilia uttrycker 
också en viss irritation mot att lärare ofta inte är på det klara med bibliotekets arbetssätt. 
Cecilia uttrycker det på följande sätt: 
 

[…] det händer ju rätt så ofta egentligen att de knappt vet själva vad det är de vill ha, för de 
har fått något ämne av en lärare… och man blir ju ofta lite irriterad på lärare som ger elever 
ämnen som det då knappt finns någonting om. Alltså jag har ett exempel, många som går på 
vårdutbildningar där de kanske ska bli undersköterskor… de kan ju få sånna här konstiga 
uppgifter som tex socialvården i Irak, och det är ju nästan omöjligt att få mer än två tre 
rader om det va. Och då skulle man ju ha önskat att läraren hade tagit kontakt och kollat att 
det verkligen är möjligt för dem att skriva om det. Det är ju jättesynd om eleverna också… 
och en del är lite studieovana och de blir helt hysteriska när de inte får tag på någon 
information. 

 
Bodil betonar lite andra delar av referenssamtalet, som att fråga om de har bråttom att få 
materialet, och menar att det är viktigt med vad hon kallar för ”tidsperspektivet” för att veta 
om det är lönt att göra fjärrlån eller ställa användaren i kö för en bok. Hon talar också om 
aspekter som hon kallar för ”psykologiska” och menar att det är sånt som man lär sig i yrket.  
I följande citat resonerar hon kring detta och betonar även vikten av att inte vara framfusig: 
 

[…] men framför allt fråga efter vad det ska användas till, vilken nivå till exempel. Och det 
lär man sig ju… det läser man av ganska snabbt när man möter en person tror jag… ja 
personkemi och personkännedom tycker jag nog är viktigt. Man får ju inte vara allt för 
påflugen utan ta det lite pö om pö och känna av. Men gärna linda upp frågan lite och sen 
dra tillbaka. 

 
Agnes menar också att det kan uppstå en del svårigheter om användarens fråga kräver någon 
form av avancerad eller speciell litteratur som inte finns på biblioteket, vilket leder till att hon 
brukar leta på Internet och i kataloger för att försöka beställa böckerna till biblioteket. 
Svårigheten i detta menar hon beror på att det kan visa sig inte alls är något som användaren 
har någon användning för när materialet väl kommit. Agnes menar även att hon kanske är lite 
dålig på att kunna de möjligheter som finns: 
 

Vi betalar för databaser, vi har databaser, men man använder dem lite för sällan, så när man 
väl får frågan sen så ”ja just det, hur var det nu man sökte i den här?” För det är ett och ett 
halvt år sedan jag var inne och tittade i den, och så har den naturligtvis ändrat utseende och 
sen hittar man inte, ha ha. 
 

Bodil å sin sida berättar om att det ibland är svårt när personer som fordrar att vissa saker ska 
finnas på biblioteket kommer in och begär detta. Ofta gäller detta kurslitteratur som studenter 
efterfrågar och en del studenter tar då för givet att det ska finnas till utlån på stadsbiblioteket. 
Bodil fortsätter sitt resonemang i en pedagogisk riktning med att säga: ”det här med att ställa 
sig med en lista i handen och få allting serverat för sig, så vill vi ju inte att det ska vara utan vi 
vill ju gärna vara lite pedagoger och undervisa”. Att lära folk att fiska, inte fiska åt dem, utan 
lära dem att fiska själva.” Cecilia menar att det även kan vara svårt för henne som 
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bibliotekarie att ringa in ämnet när användaren har liten kännedom om det och/eller har svårt 
att uttrycka i klartext vad det är de vill ha. 
 
När jag frågar informanterna om det finns några metoder som är lämpliga vid svåra 
referenssamtal/frågor säger Cecilia att hon ibland brukar be studenter att gå tillbaka till sin 
lärare för att få ämnet bättre förklarat för sig. Hon brukar också fråga om de kan tänka sig att 
vinkla ämnet på något sätt som gör det lättare, men hon menar samtidigt att det är viktigt att 
inte påverka dem på något sätt, men hon tycker ändå att det är betydelsefullt att de får med sig 
något material. Bodil menar att det personliga bemötandet är viktigt och att man försöker vara 
saklig och att man får försöka att inte hetsa upp sig om det är en påstridig användare vid 
informationsdisken. Hon uttrycker även vikten av att bemöta alla användare på samma sätt, att 
alla får samma förutsättningar. Bodil menar också att det är viktigt att upplysa om andra 
möjligheter till svar vid svåra referensfrågor och att man är lite uppfinningsrik i sitt sökande: 
”Och sen att man kanske kan ge dem andra möjligheter att söka, att gå till andra myndigheter 
eller instanser… hitta på alla möjliga utgångar, man får vara lite uppfinnare på något sätt.” 
Alla tre informanterna berättar också att möjligheten till att kunna fråga sina kollegor och att 
kunna resonera med dem är väldigt viktigt, speciellt när det är ett ämnesområde som de inte 
kan eller om de känner att de kört fast på något sätt. Cecilia säger följande om detta:  
 

Ibland kan det ju vara rätt så svårt… att man låser sig själv liksom… men då har man ju… 
alltså man har ju faktiskt sina kollegor också… och här är det så att vi är två i disken 
samtidigt, och det tycker jag det finns en fördel med för då kan man ju bolla över ”har du 
någon annan infallsvinkel på detta?”. Det är ju ofta så att man hör den andras frågor, och 
om man märker att den har lite svårt, eller att den inte kommer på något som jag kommit 
på, då försöker man tipsa varandra. Man har ju alltid sina kolleger att bolla frågor med. 

 
Agnes svarar att de på hennes bibliotek har försökt lära skolelever lite bibliotekskunskap och 
att de då rådde dem att använda uppslagsverk för att få en allmän översikt, men hon menar 
samtidigt att det är något hon sällan själv gör när hon sitter i informationen.  Hon säger: 
”Annars är jag rädd för att vi många gånger gör som vi lite grann skäller på låntagarna att inte 
göra, man googlar…ha ha ha”. Sen kollar man så att man får en tråd att börja på, som man 
kan nysta på, och sen går man vidare.” Agnes säger dock att hon även söker på flera andra 
håll, som i Libris, bibliotek.se, burk och den egna katalogen där hon ofta börjar. Nu mer är det 
inte så många som frågar efter artiklar så vanan att även söka efter artiklar i databaser har 
fallit lite i glömska, menar hon. Hon tycker även att många användare har en önskan om att 
det ska gå att få materialet snabbt, då de ofta är vana att få tillgång till material på en gång via 
fulltextdatabaser och om Agnes då ska behöva beställa material som kan ta ett par dagar att få, 
så är användarna inte lika intresserade längre. 
 
På frågan om vilken betydelse informanterna tror att deras egen inställning har vid ett 
referenssamtal, svarar samtliga att de tror att det inverkar och menar att deras eget humör har 
en stor betydelse. Att de själva är på bra humör och hur deras dagsform är, är viktigt för att 
arbetet ska fungera bra. Agnes menar dessutom att det blir svårare att söka om någon frågar 
om sådant som hon inte själv har intresse av eller inte har en aning om, men säger samtidigt 
att det inte borde vara så. Skillnaden kan hon känna är när någon frågar henne om något som 
faller inom området för hennes specialintressen, för då vet hon ofta redan saker om ämnet på 
förhand och kan lättare vara till hjälp. Bodil menar i sin tur att det är betydligt lättare att 
kommunicera om man ser varandra, jämfört med missförstånd som hon upplever kan uppstå i 
samband med telefon och chatt. 
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Tid & miljö 
Jag samtalar med informanterna om tidsbrist hos användare och bibliotekarier påverkar 
referenssamtalet och hur det i så fall yttrar sig och alla tycker att det är en faktor som inverkar 
på förutsättningarna för hur de lyckas genomföra sitt arbete. Både Agnes och Bodil nämner 
köbildning och den stress som det kan medföra som en omständighet som också kan påverka 
deras jobb och Bodil menar att det vid sådana tillfällen: ”gäller att ha nerver av stål.” Alla tre 
informanterna säger att de försöker lösa tidsbristen genom att be att få återkomma till 
användarna. Bodil nämner dock att de försöker ha en backup där de täcker för varandra, att de 
kan ringa till någon som kan komma och hjälpa dem. Agnes kommenterar frågan med att hon 
tycker det kan vara en svår avvägning om hon kan be att få återkomma till användaren då hon 
menar att det inte är användarens fel att det står fyra till i kö bakom honom/henne utan att 
han/hon borde ha rätt till lika god service ändå. Hon menar att användaren ändå har tagit sig 
tid att komma till biblioteket och ställt frågan och därigenom borde vara berättigad till hjälp. 
Cecilia säger följande när vi pratar om tidsbrist: 
 

Ja det påverkar ju, för har man väldigt lite tid så lägger man ju ner mindre… alltså det blir 
automatiskt så att man lägger ner mindre arbete, men ibland så säger man då ”att just nu så 
kan jag nog inte göra så mycket mer, utan jag kan återkomma till dig”. Men har man 
jättemycket tid så håller man på mycket längre med frågan och försöker verkligen på alla 
sätt att hjälpa till genom alla möjligheter vi har. 

 
När det gäller frågorna kring vilken betydelse informanterna tror att deras snabbhet, 
effektivitet och tillgänglighet har för användaren vid ett informationssamtal, svarar de att de 
tror att snabbt kunna leverera ett svar till användaren är viktigt. Bodil nämner att yngre 
generationer bibliotekarier än den hon själv tillhör säkert har lite lättare att vara snabba och 
effektiva i sitt informationssökande för att de har växt upp med tekniken och därigenom är 
mer van vid den, och då också kan vara snabbare vid ett referenssamtal. Hon säger dock att 
hon tror att biblioteken och bibliotekarier ligger i framkant vad gäller informationssökning 
och ser att styrkan är att de har databaser och kunskaperna om den. Dock tillägger hon att det 
är mycket att kunna kring databaser och att: ”det gäller att hänga med”, i dess utveckling för 
att kunna vara effektiv vid ett referenssamtal Agnes betonar att det är viktigt att vara snabb i 
sin informationssökning, men att det samtidigt inte får bli så att svaren hastas igenom. Hon 
säger för att: ”få till bra svar på referensfrågor så kräver det nästan att man tar sig tid som 
bibliotekarie till viss del.” Cecilia säger att när det gäller högskolestudenter så kan hon tycka 
att de bör ha försökt söka lite själva innan, att det tillhör uppgiften/utbildningen, men oftast 
vill de ha ett snabbt svar serverat till sig. Hon säger att de gärna vill att: ”man ska peka på 
raderna där precis det de vill ha står”. ”Och det är kanske det här att vi har ett annat samhälle 
där allting ska gå väldigt fort som gör att det blir så.” 
 
Miljöns inverkan på referenssamtal tycker samtliga informanter är av betydelse, och de 
nämner alla att det blir svårare att utföra ett bra jobb om det är stökigt i lokalen. Bodil menar 
dock att det är bra om det inte är för tyst heller och säger att de i personalen inte är så tystlåtna 
av sig själva. Hon menar vidare att de har en policy att vara öppna mot användarna och att de 
inte står och tittar ner när användare kommer till dem utan att de möter dem i blicken och med 
en hälsning. Cecilia säger att hon tror att lugn runtomkring informationsdisken leder till ett 
bättre referenssamtal. De har på hennes arbetsplats pratat om att kunna boka en bibliotekarie, 
men att de inte riktigt haft de resurserna ännu. Hon tror att detta skulle ha genererat ett mycket 
bättre samtal genom att hon då skulle kunna sitta tillsammans med användaren vid en dator 
och mer ingående gå igenom hans/hennes fråga. Agnes säger att det är lätt att bli splittrad, 
vilket påverkar hennes referenssamtal, om det är stökigt i lokalen och menar att hon i värsta 
fall ber användaren att vänta, medan hon ber de högljudda personerna att tona ner sig. 



 24 

 
Ickeverbal kommunikation & samtalsnivå 
Alla tre informanterna tror att ickeverbal kommunikation spelar in vid referenssamtal och 
Agnes menar att hon tror att ens kroppsställning är viktig och säger att man till exempel inte 
bör halvligga i stolen när man sitter i informationen. Alla nämner klädselns betydelse när de 
jobbar i informationen och Bodil säger att hon inte har samma kläder när hon jobbar i 
informationen som när hon sitter inne och jobbar på sitt kontor. Agnes skämtar lite om 
klädseln på sin arbetsplats, att de skulle behöva gå i bikini på grund av värmen på sommaren, 
men hon kontrar med vikten av att inte verka stötande mot någon i sitt klädval. Bodil säger att 
det är viktigt att försöka vara på samma nivå som, och att man är öppen mot, användarna. Hon 
berättar också att det är viktigt att man inte är rädd för att inleda en diskussion eller 
kommunikation och att man gärna får vara lite personlig, om man känner att det går hem. 
 
På frågan om hur informanterna gör för att bedöma rätt nivå på ett referenssamtal svarar 
Cecilia att hon anser att man som bibliotekarie inte har rätt att fråga för mycket, men att hon 
ändå försöker lista ut vad det är de önskar och brukar då fråga om han/hon till exempel ska 
använda det till ett skolarbete. Hon menar dessutom att hon ibland känner av vad det är 
användarna önskar. Agnes uttrycker sig i liknande ordalag och säger även hon att hon på 
något sätt försöker känna av användaren för att bedöma rätt nivå på samtalet. Hon säger att 
hon utgår från ålder på personen och lägger sig till exempel på en lägre nivå när det är ett barn 
hon talar till. Agnes menar att hon efterhand som referenssamtalet fortskrider försöker avgöra 
hur låntagaren verkar reagera och därigenom avgöra nivån på samtalet. Det hon upplever kan 
vara svårt är när låntagaren kan ett språk som hon inte behärskar och vill ha material på detta 
språk. Hon brukar då be dem bokstavera det och söker därefter på det, sen får användaren 
själv avgöra om det är något hon vill ha eller inte. Även Bodil nämner förmågan att kunna 
vara lyhörd för användarna: 
 

Det är ju det här att man måste ha lite personkännedom, att man kan läsa av… och det är ju 
ingenting som man lär sig på bibliotekshögskolan precis ha ha… utan det är nog mycket det 
här att man pratar med kollegor, genom studiedagar, genom ren erfarenhet helt enkelt. Att 
man måste vara lite klok. 

 
Censur, integritet & neutralitet 
På frågan om censur svarar Agnes att de till exempel inte tillåter pornografiskt eller 
våldsrelaterat material och att hon skulle bli misstänksam om någon frågade om det, men 
menar också att det faktiskt skulle kunna röra sig om ett skolarbete och att det då blir ett 
gränsfall. Agnes menar dock att det är oftare som hon värderar än censurerar, genom att tipsa 
användare till exempel om att inte ta ett svar från en kommersiell sida för en sanning. Bodil 
säger att det är viktigt att följa de mål och konventioner som är skrivna för 
biblioteksverksamhet, att det inte bör finnas sånt som kan vara diskriminerande till exempel 
mot en viss etnicitet. Hon menar även att biblioteken bör gå i bräschen för ett bra synsätt. 
Cecilia säger att det material de har på biblioteket är sådant hon kan stå för då de går igenom 
det de tar in, så någon censur gällande det tycker hon inte behövs. Däremot tycker hon att det 
gäller att fundera på vad det är man ger användaren från Internet. 
 
Jag samtalar med informanterna om hur de gör för att bibehålla användarens integritet när 
kommunikationssvårigheter uppstår vid ett referenssamtal och Cecilia svarar att hon tycker 
det är viktigt att användarna inte ska behöva känna sig utlämnade, att hon är nyfiken eller vill 
veta något om dem personligen. Hon menar att hon kan känna när det är något som inte 
stämmer, men att användaren ändå vill ha någon form av information och att hon då försöker 
ge dem det efter bästa förmåga. ”Det är mycket att känna av stämningar tycker jag”, säger 
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hon. Bodil svarar att det gäller att göra så gott det går i sådana sammanhang och att det är 
viktigt att försöka vara sannfärdig. På hennes bibliotek har de haft personal från sociala 
myndigheter och polis för att ge dem råd hur de ska bemöta svåra personer, som personer med 
psykiska besvär eller är drogpåverkde, vilka ibland kan komma in och ställa frågor. Vid något 
tillfälle har det till och med varit så att de har varit tvungna att ringa polisen berättar hon. 
Agnes säger att det ibland kan vara svårt att uppehålla användarens integritet på grund av att 
det biblioteket hon jobbar på är väldigt lyhört, så när hon pratar med någon i informationen så 
är det lätt att höra vad som sägs. Då är det bra om låntagaren själv påpekar att det är lite 
känsligt så att de eventuellt kan gå någon annanstans för samtalet, men hon menar att 
låntagaren kanske inte tänker på att det kan vara lyhört. Agnes säger också att det inte går att 
ställa allt för personliga frågor, utan att hon försöker utgå ifrån vad användaren säger och 
märka av om de inte vill prata om det, och att hon då försöker gå en annan väg. 
 
På frågan om informanterna tycker att det är viktigt att som bibliotekarie uppehålla neutralitet 
under referenssamtalet svarar Bodil att det beror på om det är en person som hon känner eller 
inte. Om hon inte känner personen tycker hon att hon bör förhålla sig neutral men om det är 
någon hon känner sedan tidigare är hon lite mer personlig, fast hon menar samtidigt att det är 
viktigt att kunna skilja yrkesrollen från den privata. Cecila svarar att hon tycker det är viktigt 
att vara neutral i sin yrkesroll, men menar att det inte alltid behöver vara så. Hon säger att det 
beror mycket på den person hon har framför sig i informationen och att hon försöker känna av 
hur hon kan vara mot denna. Agnes sin tur svarar att det beror på ämnet användaren frågar 
om, om hon försöker vara neutral eller inte. Hon kommer här in på rekommendationer och 
menar att så fort hon rekommenderar något till en användare så är hon inte längre neutral, 
men hon säger också att det finns fall då användare faktiskt frågar efter hennes personliga 
åsikt och att hon då försöker välja material som har god rennomé. 
 
Utbildning & erfarenhet 
När jag frågar informanterna om hur de har lärt sig att utföra en referensintervju svarar Cecilia 
följande:  
 

Trial and error ha ha ha. Ja alltså det är ju så. Det är ju genom erfarenhet och det är det som 
är roligt med detta yrke är att man lär sig något nytt varje dag och det är jättekul att jobba 
med människor. Man hade ju ingenting sånt på skolan, inte på min tid, utan det var ju bara 
en massa plugg om olika saker. 

 
Hon menar också att hon märker på nyexaminerade bibliotekarier att de inte har någon 
kunskap om hur man utför ett referenssamtal. Agnes svarar också liknande på frågan och 
säger att hon inte minns att hon lärt sig något om referenssamtal på bibliotekshögskolan. Hon 
säger att hon istället har lärt sig genom erfarenhet, av sina egna misstag, och genom att fråga 
sina kollegor. Bodil svarar också hon i linje med de två andra och säger att hon lärt sig utföra 
referenssamtal genom erfarenhet. Hon anser också att det är bra att inte vara rädd för att prova 
sig fram och att det alltid är bra att kunna fråga kollegor om hjälp och råd. 
 
På frågan om vilka kunskaper/färdigheter informanterna tror att man som bibliotekarie 
behöver för att kunna genomföra ett referenssamtal säger Bodil att hon tycker att det är viktigt 
att tycka om människor. Hon ser också att det viktigt att vara utåtriktad och att inte vara rädd 
för att öppna samtal. Dessa kunskaper i kombination med allmänna kunskaper i 
informationssökning menar hon är nödvändiga för att kunna utföra ett bra referenssamtal. 
Cecilia nämner att det är viktigt att kunna sitt yrke, att kunna göra en bra 
informationssökning, men att man dessutom måste kunna möta människor. Hon menar att 
man måste kunna kommunicera och göra sig förstådd och att kunna göra så att användarna 
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känner sig välkomnade. Även hon menar att de egenskaper hon nämnt är minst lika viktiga 
som själva utbildningen. Agnes säger att det är bra om man är nyfiken, då det gör att man på 
så sätt vill veta svaret själv. Att man är lite envis tycker hon är bra, så att man inte ger sig för 
lätt. Agnes säger även att: 
 

Man måste ju ha någon form av social förmåga i all fall, för du kan inte sitta där och vara 
helt utan den sociala biten. Jag förknippar ju mycket med gamla tiders bibliotekarier, det 
var kufar som gick och gömde sig bakom hyllorna och som egentligen inte ville träffa folk. 
Nu mera är det ett serviceyrke, man måste vara öppen för att man servar den som kommer. 

 
Jag frågar informanterna om de har några riktlinjer eller mål på sina bibliotek för hur 
referenssamtal ska se ut och de svarar alla tre att de inte har något sådant. Bodil säger att de 
inte har några skrivna regler men väl oskrivna och att de brukar diskutera arbetsuppgifter, och 
däribland referenssamtal, i olika grupper på hennes bibliotek. Agnes berättar att de på hennes 
bibliotek har mål och riktlinjer för hela verksamheten men inte för referenssamtal och menar 
att det inte är något det har funderat över. Hon säger att det är viktigt att vara öppen och 
tillgänglig för annars kommer inte användarna fram och frågar överhuvudtaget. Agnes menar 
också att det är viktigt att inte visa om man skulle bli irriterad på en användare. Det är viktigt 
att inte sitta i informationen och vara otrevlig, säger hon. Cecilia svarar följande på frågan om 
riktlinjer/mål: 
 

Nej, det har vi inte, men det kanske vi skulle ha. Ja man har ju lärt sig hur man ska göra, 
sen vet man ju inte om man gör rätt heller i och för sig, det kanske är urdåligt. Det bara slog 
mig, hur vet jag att jag gör rätt? Egentligen! 

8. Analys och diskussion 
För analys av mitt empiriska material använder jag mig av en sammanställning av åsikter 
vilka jag har presenterat utförligare i kapitlet Analytisk grund. Det jag kommer att göra i 
följande kapitel är således att använda olika tankar och påståenden, som forskare och 
författare framhåller som viktiga för att lyckas vid ett referenssamtal, och leta efter uttryck för 
dessa i informanternas svar. De kategorier jag sammanställt den analytiska grunden under är: 
A. Problem relaterade till förståelse av frågan, B. Problem relaterade till bemötande, C. 
Karakteristiska drag hos en bra bibliotekarie, D. Vägar att underlätta och förbättra samtalet. I 
följande kapitel kommer jag även att diskutera de resultat som analysen av empirin ger. 

8.1 Problem relaterade till förståelse av frågan 
Det vanligaste sättet som ett referenssamtal brukar inledas på är enligt informanterna att en 
användare kommer och ställer en fråga i informationsdisken. En av informanterna säger att 
användarna ibland har en lista på önskade lån, eller något de vill veta mer om. Många gånger 
är det då så att användaren kan ha stavat fel, uppfattat fel, eller bara har en del av en titel eller 
ett förnamn. Detta är exempel på då användarens frågor är oklara och han/hon har svårt att 
formulera vad hon/han är ute efter. Detta kan leda till att det blir mycket svårare för 
bibliotekarien att hjälpa användaren, och bibliotekarien får då försöka intervjua användaren 
för att få bättre grepp om frågan. Ross, Nilsen och Dewdney liksom Grogan belyser det 
problematiska med oklara och ofullständiga frågor, men där de första tre författarna ser att 
detta oftast är fallet med många användares frågor, och pekar på vikten av att då göra ett 
referenssamtal,60 så menar Grogan istället att denna typ av frågor tillhör minoriteten och att 
tillfällen då referenssamtal behövs är överskattat.61 När det under referenssamtal dyker upp 
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svåra frågor, eller situationer som är oklara, menar de tre informanterna att det är väldigt 
betydelsefullt att kunna söka efteråt i lugn och ro, och då oftast i enskildhet på ett kontor. 
Detta ger dem förutsättningar till att kunna göra ett bättre arbete menar de, då arbetet i 
informationsdisken ibland kan lida av tidsbrist. Således tycks informanterna uttrycka att det, 
trots att det har funnits oklarheter under referenssamtalet, går att hämta upp det under vidare 
efterforskningar på egen hand och kontakta användarna vid ett senare tillfälle. Kanske kan det 
då vara bra om bibliotekarier som jobbar mycket i informationsdisken också har möjlighet 
och tid till att följa upp referenssamtal som är oklara och/eller där han/hon stött på ett ämne 
som hon/han har liten eller ingen kunskap i. Möjligtvis är det då också lättare att sätta sig in i 
ett ämne eller en fråga om det inte finns samma tidspress som till exempel en kö med 
väntande användare kan ge, speciellt vid tillfällen då bibliotekarien inte har någon kunskap 
alls om ämnet och referenssamtalet tycks dra ut på tiden.  
 
Två av informanterna tar också upp de kommunikationssvårigheter som kan uppstå när de inte 
har ämneskunskapen inom det område användaren frågar. Informanterna menar då att de får 
börja fråga om själva ämnesområdet för att kunna få en förståelse för vad frågan över huvud 
taget handlar om. Agnes och Cecilia menar att det kan vara problematiskt då användarna inte 
riktigt är på det klara med vad de söker, vilket gäller främst studenter men ibland även andra 
användare. Enligt Owen frågar de flesta människorna inte efter det de egentligen vill veta, och 
han menar att det är lätt att frestas att ta användaren ordagrant, och svara på den fråga som 
initialt ställs, vilket troligtvis endast leder till bortkastad tid och en missnöjd användare.62 
Grogan å sin sida tycker att det är riskfyllt när en bibliotekarie har en attityd där han/hon inte 
ser användarens fråga för vad den är. Han menar att den fråga som ställs är precis det som 
användaren vill ge uttryck för.63 Cecilia säger att hon ibland brukar fråga om användaren kan 
tänka sig att vinkla ämnet, utan att försöka påverka dem på något sätt. Skillnaden ligger i om 
det ämne användaren frågar efter faller inom ett av bibliotekariens specialområde, menar 
Agnes. Då är det är det lättare att förstå vad användaren talar om och även lättare att hjälpa 
denna att komma fram till vad den önskar. En annan orsak till att kommunikationssvårigheter 
kan uppstå är då användaren pratar eller frågar efter information på ett språk som 
bibliotekarien inte behärskar och då får förlita sig till att användaren till exempel bokstaverar 
ordet eller orden rätt för att kunna göra en sökning. I dessa fall får bibliotekarien förlita sig på 
att användaren finner det han/hon önskar, då bibliotekarien inte heller har möjlighet att hjälpa 
användaren utvärdera och bedöma materialet. 
 
Informanterna ger indikationer på att det ofta uppstår kommunikationsproblem och 
svårigheter kring vissa referenssamtal på grund av att användarna inte riktigt är på det klara 
med vad det är de frågar efter och samtidigt förutsätter att bibliotekarien ska kunna lösa deras 
problem. Ofta är dessa användare studenter som har fått en ålagd uppgift från en lärare och då 
missuppfattat eller inte förstått frågan/ämnet. Frågan/ämnet kan i dessa fall alltså ses som 
kontextlös, och det blir svårare för bibliotekarien att genomföra ett referenssamtal med 
användaren då denne inte innehar den primära informationen om det han/hon frågar om och 
inte kan uttrycka i klartext vad han/hon önskar. Här är det bra om lärare och bibliotekarier har 
kontakt med varandra på förhand så att bibliotekarien har en möjlighet till att förbereda sig 
och sätta sig in i ämnet, vilket skulle främja arbetet för bibliotekarien såväl som studenten. 
Cecilia säger också att hon önskar att läraren tar kontakt innan och kollar om och hur 
bibliotekarien kan hjälpa till. Dewdney och Michell skiver om kommunikationsproblem som 
uppstått på grund av andrahandsinformation, alltså att en användare har uppfattat något fel, 
feltolkat, hört eller minns fel och repeterar detta för bibliotekarien. Eftersom användaren fått 
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fel för sig i ett föregående led, innan han/hon kommer till biblioteket och ställer sin fråga, så 
förmedlas samma fel vid referenssamtalet. En strategi för att lösa detta kan vara att 
bibliotekarien frågar användaren, om det till exempel är en student, vad läraren har sagt eller 
att be att få se den uppgift de fått.64 En bibliotekaries ämneskunskaper kommer alltid att vara 
begränsade på ett eller annat sätt med, speciellt på folkbibliotek med tanke på att alla har 
tillträde dit och till att ställa frågor där. Det är därför orimligt att vänta sig att en bibliotekarie 
ska kunna hjälpa alla med lika förutsättningar, då det alltid finns något han/hon kan mycket 
eller kanske inte alls. Genom ett referenssamtal kan bibliotekarien dock öka möjligheterna till 
att förstå användarens utgångspunkt och därigenom förhoppningsvis kunna vara till bättre 
hjälp. Om möjligheten till att kunna behandla frågan/ämnet i enskildhet och kunna få 
återkomma vid en senare tidpunkt finns så ökar möjligheterna ytterligare. Grogan menar 
också att i de fall då bibliotekarien inte är bekant med ämnet, så kommer det då an på denne 
att fortsätta fråga för att få klarhet i vad det rör sig om.65 Betydligt svårare är när en användare 
använder ett språk som bibliotekarien inte kan, vilket då givetvis leder till stora 
kommunikationsproblem och förändrade förutsättningar för vissa användare. Det är dock inte 
rimligt att en bibliotekarie ska kunna behandla en mängd språk, utan goda kunskaper i 
skolspråken torde räcka. Många gånger kommer man också långt med ett enklare teckenspråk. 
Möjligheten att anställa bibliotekarier med specialkunskaper i vissa språk i områden med 
stora etniska grupper kan vara en fördel. 

8.2 Problem relaterade till bemötande 
Förmågan att kunna samarbeta med användarna ökar förutsättningen för att bibliotekarien ska 
kunna utföra ett bra referenssamtal och ernå det användaren önskar. Bodil säger att hon ofta 
frågar om det är brådskande med materialet, vad det ska användas till och vilken nivå det bör 
vara på det. Detta pekar mot att hon försöker samarbeta med användarna genom att ställa ett 
antal grundfrågor rörande förhållandena kring användarens frågor, för att på så vis få en 
vidare uppfattning om dess premisser. Bodil tycker också att det är viktigt att hjälpa 
användarna att hjälpa sig själva genom att undervisa dem i hur man kan använda sig av 
bibliotekets resurser. Även detta indikerar att hon genom att samarbeta med användarna också 
lär dem finna vägar att själva finna svar på sina frågor. Marby betonar samarbetets betydelse 
vid referenssamtal och menar att ett referenssamtal i grund och botten är ett partnerskap 
mellan användare och bibliotekarie och att inget gott kommer ur detta partnerskap om de båda 
individerna inte uppfattar sig som varandras jämlikar.66 Även Ross betonar samarbete vid 
referenssamtal och skriver att ett bra referenssamtal är ett samarbete där bibliotekarie och 
användare är likvärdiga deltagare med olika områden av expertis. Tillsammans uppnår de en 
ny förståelse av problemet som de inte skulle ha kunnat uppnå på egen hand.67 Således skapar 
bibliotekarien bättre förutsättningar för referenssamtalet genom att signalera en jämlikhet med 
användaren vilket kan leda till att han/hon slappnar av och inte känner stora krav på samtalet. 
Alla tre bibliotekarier nämner i olika ordalag att referenssamtalet gärna får vara lite 
personligt, vilket kan ses som att de strävar efter att ernå en jämlikhet med användarna, men 
de menar också att det finns tillfällen då det inte går att vara för personlig, exempelvis frågor 
gällande användarens privata angelägenheter. 
 
Ett annat tecken på samarbete mellan bibliotekarier och användare är när Agnes och Cecilia 
berättar att de försöker påpeka för användare att sidor på Internet inte alltid är helt tillförlitliga 
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som källhänvisning eller faktaunderlag. Internetrelaterad information är också nära knutet till 
om man ska censurera material som bibliotekarie eller inte. Bodil menar att det inte bör finnas 
material som är etniskt diskriminerande och Agnes menar att de inte tillåter pornografiskt 
eller våldsrelaterat material, men att det kan bli ett gränsfall om det rör sig om ett skolarbete. 
Även här finns alltså en tendens till en öppning för ett samarbete mellan användare och 
bibliotekarie, trots att det kanske går på tvärs mot vad de vanligtvis gör. Ross skriver att 
användare behöver bibliotekarien som en nyckel till informationssökningsprocessen. Hon 
menar att man inte ska minska den mänskliga faktorn på ett bibliotek utan istället göra den 
starkare, mer ändamålsenlig och effektiv och att den viktigaste resursen på ett bibliotek troligt 
är bibliotekarien som länkar samman användare med samlingen och bibliotekets andra 
resurser.68 Enligt detta resonemang kan alltså bibliotekarien med sin expertis vara en 
ovärderlig hjälp för användaren, vilket skulle kunna komma till gagn vid ett referenssamtal. 
 
Bodil menar att det är viktig att inte vara påflugen när man som bibliotekarie ställer frågor till 
en användare, vilket tyder på att hon vill värna om användarnas integritet. Bodil säger också 
att det är viktigt att bemöta alla användare på samma sätt så att alla får samma förutsättningar, 
och gärna ge dem ett bemötande som känns personligt. Alla tre informanterna anser att det 
beror på användaren om man som bibliotekarie försöker upprätthålla en neutralitet under 
referenssamtalet eller inte. Det som kan förändra detta är om bibliotekarien känner 
användaren sedan tidigare eller det ämne användaren frågar om. Alltså finns det ändå en viss 
skillnad i hur informanterna bemöter användare beroende på användare eller ämne, vilket 
givetvis inte behöver innebära något negativt då det kan öppna för en mer personlig dialog 
vilket i sin tur kan leda till att användare återkommer till biblioteket för att ställa frågor. Bodil 
poängterar dock i detta sammanhang att det är viktigt att kunna skilja yrkesrollen från den 
privata. 
 
Agnes och Cecilia anser att man inte har rätt att fråga för mycket som bibliotekarie men att de 
ändå försöker ta reda på vad det är användaren ska använda materialet till. De uttrycker här en 
önskan att uppehålla användarens integritet genom att inte var för frågvis och gå för nära inpå 
användaren. Bakgrunden till detta kan ligga i att inte vilja stöta sig med, eller skrämma bort, 
användare på grund av allt för personliga frågor. Agnes nämner att det ibland kan vara 
problematiskt att upprätthålla användares integritet då det är väldigt lyhört på hennes 
bibliotek. Här spelar alltså bibliotekets miljö en roll till hur referenssamtalets förutsättningar 
blir mindre gynnsamma, speciellt för användaren. För att kunna motverka detta skulle kanske 
bibliotekarien som jobbar i informationsdisken ha en möjlighet att utföra referenssamtalet i 
enskildhet, genom att kunna gå ifrån till ett annat rum. För att kunna göra detta krävs i sådana 
fall att man är minst två som arbetar i informationen, eller att någon annan bibliotekarie kan 
avlösa under tiden. Grogan nämner library anxiety, när användare inte riktigt vet hur 
biblioteket fungerar, vilket kan leda till att de känner en viss motvilja och obehag kring att 
ställa en fråga till en främmande människa i en miljö de inte känner sig hemma i. Många 
användare kan också känna sig utlämnade vid en informationsdisk, då de upplever att det är 
svårt att ha en personlig integritet när referenssamtalet sker i en öppen miljö inom hörhåll för 
andra.69 En annan aspekt av bibliotekets miljö som alla tre informanterna tycker inverkar på 
referenssamtalet är om det är för stökigt eller högljutt i lokalen, vilket kan leda till ett sämre 
bemötande. Det kan då till exempel vara svårt att koncentrera sig och lyssna 
aktivt/uppmärksamt på vad en användare säger. Agnes säger också att hon tycker att det är lätt 
att bli splittrad om det är stökigt på biblioteket vid ett referenssamtal och att hon då kan be 
användaren att vänta medan hon ber de som är högljudda att lugna sig. Bodil menar dock att 
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det är bra om det inte är för tyst i lokalen heller. Detta kan vara kopplat till att det då är lättare 
för andra användare att uppfatta vad någon frågar om i informationsdisken, vilket också kan 
leda till att användare inte söker sig dit överhuvudtaget. Cecilia å sin sida betonar att hon tror 
att lugn runtomkring informationsdisken ökar förutsättningarna för ett referenssamtal. Här går 
det att se en viss koppling mellan en lugn och behaglig miljö kring informationsdisken, och 
ökade förutsättningar för referenssamtalets utfall. 
 
Informanterna nämner stress på arbetsplatsen som en faktor som kan inverka på 
referenssamtalet och menar att det i vissa fall kan leda till ett sämre arbete, något de försöker 
avhjälpa genom att be att få återkomma till användarna. Här kan man se tendenser på att 
förhållandena för bibliotekarierna påverkar dem i deras arbete. Vid tidsbrist kan det vara 
större risk för ett misslyckat referenssamtal då bibliotekarien kan råka missuppfatta 
användaren eller inte bemöta honom/henne på samma sätt som när tidspressen inte finns. Alla 
tre menar även att deras egen inställning vid ett referenssamtal är betydelsefullt och, att de är 
på bra humör, hur deras dagsform är, är faktorer som påverkar förutsättningarna för ett 
referenssamtal. Alltså kan även informanternas egen inställning påverka referenssamtalet och 
därigenom också möjligtvis leda till kommunikationssvårigheter genom att han/hon tappar 
fokus. Marby menar att det till största delen är upp till bibliotekarien att ta initiativet till att 
skapa goda förutsättningarna för referenssamtalet, vilket kan ha en betydande skillnad för dess 
utgång.70 Att ibland ha bättre eller sämre dagar är dock en mänsklig faktor som gäller för alla, 
men kan trots allt i värsta fall leda till att en användare får en ensidig bild av bibliotekariers 
förmåga att assistera henne/honom och kanske inte frågar igen nästa gång.  
 
De tre informanterna menar att ickeverbal kommunikation kan påverka resultatet för ett 
referenssamtal. Den kroppsställning man har under ett referenssamtal och vilka kläder man 
bär ser de som mest betydelsefullt. Jennerich och Jennerich skriver att det är viktigt att tänka 
på den hållning man har som bibliotekarie och de rekommenderar att man ska försöka ha en 
så avslappnad hållning som möjligt, då stelhet och reservation kan verka som hinder vid 
kommunikation. Ett typiskt dåligt exempel är att luta sig bakåt i stolen med korsade armar, 
vilket lätt kan signalera ett ointresse inför vad användaren här att säga.71 Att alla tre nämner 
just klädernas betydelse när de jobbar vid informationsdisken, pekar på att de reflekterat över 
det, och kan bero på att inte vilja vara allt för utmanande/provocerande i sitt klädval i ett yrke 
där man dagligen möter människor. Att bära någon form av enhetlig klädsel i yrket likt andra 
professioner är dock ingen bra lösning, då detta troligtvis skulle ge bibliotekarier ett alltför 
formellt samband och därigenom skapa distans till användarna. 

8.3 Karakteristiska drag hos en bra bibliotekarie 
Bodils sätt att se på ett svårt referenssamtal ger en fingervisning om hennes fantasi och 
kreativitet, då hon ser det som en gåta som hon behöver finna svaret på. Hon säger även att 
det är bra att vara lite uppfinningsrik. Agnes menar att det är bra om man är nyfiken och envis 
så att man själv vill finna svaret och inte ger upp så lätt, vilket kan ses som tecken på både 
tålamod och engagemang. Cecilia och Agnes ger även exempel på att ha tålamod och 
engagemang genom att fortsätta att fråga och nysta i de fall då de inte förstår själva ämnet 
som referenssamtalet rör sig om. Med referenssamtalets hjälp får de på så vis möjligheter att 
bättre förstå vad användaren menar, genom att de då får en inblick i ämnet det rör sig om. 
Jennerich och Jennerich skriver att en förmåga att kunna fantisera och att vara kreativ kan 
vara ovärderligt för en bibliotekarie vid en referensintervju och kan göra samtalet både 
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intressantare och mer produktivt när det gäller att förstå en användares informationsbehov. De 
skriver också att envishet och tålamod oftast är lönande vid svåra referenssamtal.72 Bodil 
menar att det är viktigt att inte hetsa upp sig om hon möter en påstridig användare i 
informationsdisken, vilket visar på att vara tålmodig är en bra egenskap i liknande fall. Även 
Agnes pratar om detta och menar att det är viktigt att inte visa om man blir irriterad på en 
användare och att man inte ska vara otrevlig, och hon poängterar också att yrket nu mera är ett 
serviceyrke. Ovanstående resonemang kan också det ses som ett tecken på det är av vikt att 
vara tålmodig vid svåra referenssamtal. Ett annat tecken på att det krävs både tålamod och 
engagemang är att informanterna har lärt sig att genomföra ett referenssamtal mestadels 
genom att själva utföra det utan några egentliga förkunskaper. Det är alltså oftast genom den 
egna erfarenheten som de har kommit fram till det de vet rörande referenssamtal.  
 
Något informanterna återkommer flera gånger till är förmågan att kunna känna av vad som är 
rätt eller fel just i stunden under ett referenssamtal. Cecilia säger också uttryckligen att hon 
tycker det är jättekul att jobba med människor. Bodil menar att hon kan behöva vara som en 
psykolog och att hon försöker känna av hur mycket en användare klarar av. Hon säger vidare 
att det är något som man lär sig i yrket och att personkännedom är viktigt, och menar även att 
man gärna får vara lite personlig vid ett referenssamtal om man känner att det går hem. 
Cecilia säger att hon ibland känner av vad det är användarna önskar vid ett referenssamtal och 
Agnes säger att hon på något sätt försöker känna av användaren för att bedöma rätt nivå på 
samtalet. Cecilia säger även att det handlar mycket om att känna av stämningar, och menar 
särskilt i fall då det rör sig om användarens integritet. När Agnes pratar om integritet vid 
referenssamtal så säger hon att hon försöker utgå ifrån vad användaren säger och därigenom 
märka av vad de vill eller inte vill prata om. I samband med att jag pratar med Cecilia om 
neutralitet vid referenssamtal så nämner hon att hon försöker känna av den personen hon har 
framför sig för att veta hur hon kan vara mot denna.  
 
Det går att tolka ovanstående som att referenssamtalets form till viss del styrs av den 
upplevelse bibliotekarien får av användaren, och vad bibliotekarien känner kring det samtal de 
för. Det går även att tolka det som att informanterna delvis använder sin intuition, troligtvis 
baserad på tidigare erfarenheter, för att känna hur de kan agera gentemot en användare och 
som ett medel till att leda dem på rätt väg i referenssamtalet. Marby skriver att förmågan att 
använda sin intuition vid en referenssituation kan vara bra. Detta kan till exempel leda till att 
man fångar upp signaler från kroppsspråk eller ansiktsuttryck vilket kan tyda på om man går i 
rätt eller fel riktning med en fråga. Att lära sig att lyssna till sin inre röst kan visa sig lönande 
och hjälpa en att bidra med en god service när man har gjort det till en vana.73 
 
Att man som bibliotekarie bör ha ett intresse för människor och sociala förmågor kommer upp 
under intervjuerna och när jag pratar med Agnes om vilka kunskaper/färdigheter hon tror det 
är bra att ha som bibliotekarie vid referenssamtal så nämner hon att man måste ha någon form 
av social förmåga och att det inte går att sitta i informationen utan kunskap om den sociala 
biten. Cecilia säger att man måste kunna möta människor, kunna kommunicera, kunna göra 
sig förstådd och kunna göra så att användarna känner sig välkomnade. Bodil säger att det är 
viktigt att tycka om människor, att vara utåtriktad och att inte vara rädd för att öppna samtal. 
Jennerich och Jennerich skriver att ett genuint intresse för, och att tycka om människor, är 
viktiga egenskaper vilka förmedlar ett synsätt på användare som individer och inte bara som 
informationssökare. Bibliotekarieyrket är en av de minst isolerade professionerna och då 

                                                 
72 Jennerich Elaine Z. & Jennerich, Edward J. (1997). The reference interview as creative art s. 36f 
73 Marby, Celia Hales (2003). “The reference interview as partnership.” s. 53f 



 32 

många inte har något kontor och spenderar mycket av sin arbetstid bland människor, så är det 
en fördel att tycka om människor och vara intresserade av dem.74 
 
Samtliga informanter tror att det är viktigt att snabbt kunna ge användaren ett svar. Servicen 
kan dock ibland krocka med den tekniska utvecklingen vilket Agnes uttrycker då hon säger att 
hon är lite dålig på de möjligheter som finns och ger ett exempel på svårigheten som kan 
uppstå då en databas har ett nytt gränssnitt som hon inte har sett förut. Bodil nämner att 
styrkan och fördelen som en bibliotekarie har är att tillgången till databaser och kunskapen 
om dem. Hon menar dock samtidigt att det gäller att hänga med i databasernas utveckling för 
att kunna vara effektiv vid ett referenssamtal. Agnes säger att det är bra om man kan vara 
snabb men att det samtidigt inte får bli så att svaren hastas igenom. Cecilia säger att en del 
användare vill ha ett svar snabbt serverat och hon tror att det delvis beror på att mycket annat i 
samhället går fort. Detta pekar på att god kunskap kring de möjligheter bibliotekarier har till 
sitt förfogande kan leda till bättre service och därigenom också ett bättre referenssamtal, då 
bibliotekarien lättare kan möta vissa användares krav på ett referenssamtal där 
frågan/informationsbehovet snabbt behöver lösas.  
 
I föregående kapitel, 6.2, nämnde jag tidsbrist som en faktor som kan inverka på 
referenssamtalets utfall och alla tre informanterna nämner att de försöker lösa tidsbrist i 
informationsdisken med att be att få återkomma till användarna. Agnes menar att det kan vara 
en svår avvägning att be att få återkomma till användaren då han/hon egentligen borde ha rätt 
till lika god service även om det till exempel uppstår en köbildning. Cecilia ger sin syn på 
tidsbrist genom att säga att det automatiskt leder till att man lägger ner mindre arbete om tiden 
inte finns och att man håller på längre när det finns gott om tid. Hon menar också att hon ber 
att få återkomma i de fall då det blir nödvändigt. Ovanstående resonemang kan ses som ett 
tecken på då möjligheten till att ge en bra service krockar med hur mycket tid som finns, 
vilket i sin tur kan leda till ett mindre lyckat referenssamtal. Ross, Nilsen och Dewdney menar 
att det går att rädda upp ett referenssamtal som har haft inslag av kommunikationssvårigheter 
genom att göra en uppföljning efteråt. Författarna menar att det är viktigt att ge användaren en 
möjlighet till uppföljning även om bibliotekarien är upptagen vid tillfället.75 Alltså kan de 
referenssamtal som blivit lidande på grund av tidsbrist kanske lösas vid ett senare tillfälle när 
bibliotekarien har mer tid, om detta nu passar för användaren. Han/hon kan ju möjligtvis själv 
vara under tidspress och då faller kanske inte erbjudandet om hjälp vid ett senare tillfälle inom 
ramen för vad som är önskvärt. Jennerich och Jennerich skriver om tidspress och menar att 
det kan krävas mycket energi att jobba vid en informationsdisk där det är mycket frågor och 
utan ork kan det vara svårt att leva upp till en önskad servicenivå.76 I dessa fall skulle det vara 
bra om möjligheten att kunna be en kollega om hjälp fanns. Bodil nämner också att de 
försöker ha en backup där de täcker för varandra på hennes arbetsplats. 

8.4 Vägar att underlätta och förbättra samtalet 
Agnes berättar att det ibland kan vara så att hon kan behöva kontakta skolor eller andra 
förvaltningar för att kunna lösa svåra referensfrågor och att hon vid dessa fall kan behöva lite 
tid på sig och därför ber att få kontakta användaren vid ett senare tillfälle. Bodil menar också 
att det är viktigt att upplysa om andra möjligheter till hjälp vid svåra referensfrågor som andra 
myndigheter och instanser. Här syns tecken på att informanterna dels själva söker hjälp 
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utanför bibliotekets gränser, dels att de rekommenderar användare andra vägar till hjälp 
utanför biblioteket. Owen rekommenderar också att när man själv inte kan finna svaret så ska 
man tänka på vem som kan veta något om den typ av information som eftersöks, och då be 
denna person om hjälp.77 Detta kan således innebära att bibliotekarien antingen tar hjälp av 
sina kollegor eller riktar sig mot andra institutioner eller företag i samhället. 
 
Cecilia pratar om att inte kunna ämnet och att hon då försöker nysta upp det, vilket kan ses 
som ett försök till att förtydliga eller klargöra frågan för egen del för att på så sätt kunna vara 
mer behjälplig för användaren och kunna ge en bättre service vid referenssamtalet. Agnes 
nämnde också svårigheten med referenssamtal där hon inte förstår själva ämnet användaren 
pratar om och säger då att hon måste fortsätta fråga så att hon i alla fall förstår vad det är de 
har frågat efter. Även Agnes ger här uttryck för att försöka förtydliga eller klargöra frågan för 
sin egen del för att kunna assistera användaren bättre. 
 
Att användaren inte känner till, eller har en koppling till, den kontext varur frågan eller 
informationsbehovet uppstått, kan skapa problem tog jag upp i kapitel 6.1, och det underlättar 
oftast för både användare och bibliotekarie om sammanhanget är känt under referenssamtalet. 
De tre informanterna poängterar också betydelsen av att fråga vad det är användaren ska 
använda materialet till, och särskilt i de fall då det rör sig om en student, vilket alltså kan ses 
som ett försök till att sätta in frågan eller informationsbehovet i en kontext som ger en bredare 
förståelse och på så vis också troligtvis blir lättare att behandla. I dessa fall kan kontexten vara 
en fingervisning i rätt riktning för bibliotekarien och förhoppningsvis spara tid på sökningar 
inom fel område. Dewdney och Michell skriver att det är viktigt att veta att människor oftast 
ställer frågor från en personligt meningsfull kontext. Att veta att informationsbehovet ligger 
inbäddat i en kontext hjälper bibliotekarien att upptäcka olika kopplingar och associationer till 
informationsbehovet, och därigenom få en förståelse vad det handlar om.78 Cecilia gav 
exempel på att hon ibland kan be studenter att gå tillbaka till sin lärare då frågan varit oklar 
för studenten själv, vilket kan ses som ett försök till råd och förslag till var användaren kan 
vända sig istället för att få hjälp. Hon säger även att hon ibland frågar om de kan tänka sig att 
vinkla ämnet på något sätt, vilket kan tolkas som ett försök till att avgränsa/detaljera frågan 
för att därmed kunna vara till bättre hjälp för användaren. 
 
Informanterna tycker enhälligt att det är väldigt viktigt att kunna fråga sina kollegor och 
resonera med dem, särskilt vid referenssamtal kring ett ämne de själva har liten kunskap om 
eller om de känner att de har kört fast. Cecilia säger att det är en fördel att vara två som jobbar 
vid disken och därigenom kunna bolla över till kollegan, eller för att kunna tipsa varandra. 
Bodil nämner att de försöker ha en backup för varandra, någon de kan ringa till som kan 
hjälpa dem, när det uppstår tidsbrist vid informationsdisken. Agnes säger att fördelen att ha 
kunnat prata med sina kollegor har varit en del i hur hon har lärt sig genomföra ett 
referenssamtal. Här syns tecken på att informanterna har tagit, och tar, hjälp av sina kollegor 
vid referenssamtal, både vad gäller svåra samtal där de behöver kunna få en kollegas 
perspektiv och vid tillfällen när det uppstår tidsbrist vid informationsdisken. Möjligheten till 
att kunna diskutera med kollegor har även lett till ökad förståelse kring referenssamtal. Marby 
skriver att om arbetslaget samarbetar vid svåra referenssituationer resulterar det i en betydligt 
större möjlighet till att ge en bra service. Detta kan leda till en grupp med individer som har 
en bred expertis för att klara av många olika typer av frågor. Känslan av att ha ett stöd från 

                                                 
77 Owen, Tim (2006). Success at the enquiry desk s. xiii 
78 Dewdney, Patricia & Michell, Gillian (1996). “Oranges and peaches” s. 533f 



 34 

kollegor kan även leda till att det känns bättre för den enskilde bibliotekarien vid en 
referenssituation.79 
 
Ett område av referenssamtalet som inte faller inom detta arbetes gränser är den delen som 
sker online eller via telefon, men Bodil kommer ändå in på detta och säger att hon upplever 
det som betydligt lättare att kommunicera om hon kan se användaren, jämfört med de 
missförstånd hon tycker kan uppstå i samband med chatt och telefon. Här poängterar alltså en 
av informanterna fördelen med att ha användaren framför sig under samtalet, vilket kan ses 
som en möjlighet för bibliotekarien att lättare kunna etablera kontakt med, och 
uppmärksamma, användaren. Bodil menar även att det är viktigt att vara öppen mot 
användarna och att man inte är rädd för att inleda en diskussion eller kommunikation med 
dem. Hon säger även att de på hennes bibliotek har en policy att vara rätt öppna mot 
användarna och att möter dem i blicken och med en hälsning. Ross, Nilsen och Dewdney 
skriver att en orsak till kommunikationssvårigheter är då bibliotekarien inte uppmärksammar 
eller ser användaren. Det menar att det är viktigt att etablera kontakt med användaren direkt 
genom ögonkontakt, gester och genom att upprepa frågan.80 Policyn de har på Bodils 
bibliotek kan alltså ses som ett tillvägagångssätt som ökar förutsättningarna för 
referenssamtalet, även redan innan det inletts. Ett trevligt bemötande kan också vara 
avgörande för om användaren ställer frågan överhuvudtaget och kan också leda till att 
han/hon vänder sig till biblioteket vid ett annat tillfälle. 
 
Agnes menar att även om hon tycker det är viktigt att vara snabb i sin informationssökning så 
säger hon samtidigt att det inte får bli så att svaren hastas igenom. Detta kan ses som ett 
tecken på att hon inte vill göra några antaganden eller ställa en för tidig prognos i 
referenssamtalet, vilket kan leda till att tiden går till att reda ut missförstånd som uppkommit 
just av tidiga antaganden. 
 
Behövs riktlinjer eller mål för hur ett referenssamtal bör utföras eller är en utbildning inom 
området att föredra? Var ska denna utbildning då ske? Kommer det an på högskolor och 
universitet eller bör den ske inom bibliotekens eget hägn? De tre informanter jag har 
intervjuat har alla uttryckt att de först och främst har lärt sig att genomföra referenssamtal 
genom att arbeta vid informationsdisken och besvara de frågor de där fått. Alltså är det 
primärt genom erfarenhet av det egna arbetet som har lett dem till den kunskap de innehar. En 
av informanterna uttrycker även att hon märkt att nyexaminerade bibliotekarier inte har någon 
kunskap om hur man utför ett referenssamtal. Agnes och Cecilia säger att det är en markant 
skillnad i antalet referensfrågor jämfört med tidigare, färre frågor och färre frågar. De ger 
uttryck för att det troligtvis har samband med att många söker sin egen information via 
Internet. Bodil säger att hon tror att många användare inte vet om vilka möjligheter 
biblioteken erbjuder, vilket hon själv märkt vid samtal med användare. 

9. Slutsatser 
I det här arbetet är min utgångspunkt kommunikationssvårigheter i samband med 
referenssamtalet på folkbibliotek och jag ska nedan besvara mina frågeställningar. 
Huvudfrågeställningen var, Vilka svårigheter och problem kan en bibliotekarie ställas inför 
under ett referenssamtal gällande förståelsen av en användares informationsbehov och vad 
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kan bibliotekarien göra för att bemöta dessa? Denna har jag försökt besvara genom tre 
underfrågor. 
 
Vilka anledningar kan finnas till att en bibliotekarie inte förstår en användares 
informationsbehov, enligt mina informanter? 
 
En av de anledningar som bibliotekarierna ger till att de inte förstår en användares 
informationsbehov/fråga är att det många gånger uppstår situationer där användaren har stavat 
fel, uppfattat fel, eller bara har en del av en titel eller ett förnamn. Detta är exempel på då 
användarens frågor är oklara och han/hon har svårt att formulera vad hon/han är ute efter, 
vilket kan leda till att det blir mycket svårare för bibliotekarien att hjälpa användaren, och 
bibliotekarien får i dessa fall försöka intervjua användaren för att få bättre grepp om frågan.  
 
Ett annat hinder kan vara de kommunikationssvårigheter som kan uppstå när bibliotekarien 
inte har ämneskunskapen inom det område användaren frågar. Bibliotekarierna menar då att 
de får börja fråga om själva ämnesområdet för att kunna få en förståelse över vad frågan över 
huvud taget handlar om. På så vis nystar de upp själva ämnet och får då en tråd att ta fasta på 
och gå vidare med. 
 
Det uppstår ofta kommunikationsproblem och svårigheter kring vissa referenssamtal på grund 
av att användarna inte riktigt är på det klara med vad det är de frågar efter och samtidigt 
förutsätter att bibliotekarien ska kunna lösa deras problem. Ofta är dessa användare studenter 
som har fått en ålagd uppgift från en lärare och då missuppfattat eller inte förstått frågan eller 
ämnet. Frågan eller ämnet kan i dessa fall alltså ses som kontextlös, och det blir svårare för 
bibliotekarien att genomföra ett referenssamtal med användaren då denne inte innehar den 
primära informationen om det han/hon frågar om och inte kan uttrycka i klartext vad han/hon 
önskar. 
 
En annan orsak till att kommunikationssvårigheter kan uppstå är då användaren pratar eller 
frågar efter information på ett språk som bibliotekarien inte behärskar och då får förlita sig till 
att användaren till exempel bokstaverar ordet/orden rätt för att kunna göra en sökning. Här får 
bibliotekarien förlita sig på att användaren finner det han/hon önskar, då bibliotekarien inte 
har möjlighet att hjälpa användaren utvärdera och bedöma materialet. Detta innebär således 
förändrade förutsättningar för vissa användare, men att kunna alla språk som kan dyka upp på 
ett folkbibliotek är dock en omöjlighet.  
 
Miljön kan även vara en faktor som gör att det uppstår kommunikationssvårigheter vid ett 
referenssamtal. Om det till exempel är stökigt eller högljutt i lokalen, kan det leda till ett 
sämre bemötande. Det kan då vara svårt att koncentrera sig och lyssna aktivt/uppmärksamt på 
vad en användare säger. Alltså finns det en viss koppling mellan en lugn och behaglig miljö 
kring informationsdisken, och ökade förutsättningar för referenssamtalets utfall. En allt för 
öppen och/eller tyst miljö kan i sin tur leda till att färre frågar på grund av att de upplever det 
som utlämnande att ställa frågor på en plats där många kan höra dem. 
 
Stress på arbetsplatsen kan även det inverka på referenssamtalet och bibliotekarierna menar 
att det i vissa fall kan leda till ett sämre arbete, vilket de försöker avhjälpa genom att be att få 
återkomma till användarna. Stress är alltså, tillsammans med miljön, yttre förhållanden som 
kan påverka bibliotekarien i arbetet. Vid tidsbrist kan det vara större risk för ett misslyckat 
referenssamtal då bibliotekarien kan råka missuppfatta användaren eller inte bemöta 
honom/henne på samma sätt som när tidspressen inte finns.  
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Bibliotekariens egen inställning vid ett referenssamtal är också betydelsefullt och, att vara på 
bra humör, hur dagsformen är, menar bibliotekarierna i min studie är faktorer som påverkar 
förutsättningarna för ett referenssamtal. Alltså kan även bibliotekariens egen inställning 
påverka referenssamtalet och därigenom också möjligtvis leda till kommunikationssvårigheter 
genom att han/hon tappar fokus. 
 
Vilka tillvägagångssätt kan bibliotekarien använda sig av för att öka förutsättningarna för ett 
referenssamtal, enligt mina informanter? 
 
Förmågan att kunna samarbete med användarna ökar förutsättningen för att bibliotekarien ska 
kunna utföra ett bra referenssamtal och ernå det användaren önskar. Bibliotekarierna i min 
studie visar alla olika tecken på att de försöker samarbeta så gott de kan med sina användare 
för att på så vis bättre förstå användarens informationsbehov eller frågor. Detta kan yttra sig 
på skilda sätt som till exempel genom att de med användarundervisning lär användarna finna 
vägar att själva finna svar på sina frågor, eller aktivt involverar användaren i 
informationssökningen vilket underlättar referenssamtalet genom att eliminera missförstånd. 
En inställning där bibliotekarien ser användaren som sin jämlike i referenssamtalet leder 
också till ökade förutsättningar för referenssamtalet då detta kan få användaren att slappna av 
och känna mindre krav på samtalet. Bibliotekarierna nämner också att referenssamtalet gärna 
får vara lite personligt, vilket kan ses som att de strävar efter att ernå en jämlikhet med 
användarna, men de menar dock samtidigt att det finns en gräns för vad som är för personligt. 
 
En annan faktor som kan ha inverkan på referenssamtalets utfall är ickeverbal 
kommunikation. Den kroppsställning man har och de kläder man bär vid ett referenssamtal 
ser bibliotekarierna i studien som mest betydelsefullt. Att de enhälligt nämner klädernas 
betydelse när de jobbar vid informationsdisken, pekar på att de reflekterat över det, och kan 
bero på att inte vilja vara allt för provocerande i sitt klädval i ett yrke där man dagligen möter 
människor. 
 
En väg till att bättre kunna hjälpa en användare kan i vissa fall faktiskt vara att be att få 
återkomma, speciellt i fall då det uppstår tidsbrist och/eller köbildning kring 
informationsdisken och det pågående referenssamtalet verkar svårlöst. Detta förbättrar inte 
förutsättningarna för referenssamtalet i stunden, men det kan leda till att bibliotekarien kan ge 
en bättre service vid ett tillfälle då mer tid finns, vilket så klart inte är vidare gynnsamt i de 
fall då användaren önskar hjälp relativt snabbt. I dessa fall är möjligheten till att be en kollega 
om hjälp fördelaktig. De bibliotekarier jag intervjuat tycker också att det är väldigt viktigt att 
kunna be sina kollegor om hjälp och att kunna resonera med dem, särskilt vid referenssamtal 
kring ett ämne de själva har liten kunskap om eller om de känner att de har kört fast. Fördelen 
av att jobba två i informationsdisken eller att ha en backup för varandra anses vara mycket 
bra. Samtalen med kollegorna har också lett till ökad förståelse kring referenssamtalet. 
 
Ibland kan det vara viktigt att skaffa sig en uppfattning om den kontext varur användarens 
informationsbehov/fråga har uppstått och det underlättar oftast för både användare och 
bibliotekarie om sammanhanget är känt under referenssamtalet. Bibliotekarierna i min studie 
poängterar också betydelsen av att fråga vad användaren ska använda materialet till, och 
särskilt i de fall då det rör sig om en student, vilket alltså kan ses som ett försök till att sätta in 
frågan/informationsbehovet i en kontext som ger en bredare förståelse och på så vis också 
troligtvis blir lättare att behandla. I dessa fall kan kontexten vara en fingervisning i rätt 
riktning för bibliotekarien och förhoppningsvis spara tid på sökningar inom fel område. 



 37 

 
Andra tillvägagångssätt som kommer upp i samband med intervjuerna av bibliotekarierna är 
att rekommendera användaren andra vägar till hjälp, vikten av att förtydliga användarens 
fråga och att inte ställa en för tidig prognos. Utbildning och erfarenhet faller också inom 
området för hur det går att öka förutsättningarna för bibliotekariers möjligheter att genomföra 
ett referenssamtal. Här menar bibliotekarierna i studien att de nått sin kunskap kring 
referenssamtal främst genom den egna erfarenheten av det dagliga arbetet och att denna är 
ovärderlig. 
 
Vilka attityder och egenskaper hos bibliotekarien kan, enligt mina informanter, underlätta vid 
en problematisk referensintervju? 
 
Två egenskaper som är användbara vid ett referenssamtal är att kunna använda sin fantasi och 
vara kreativ. Bibliotekarierna i studien säger också att det är bra att vara envis, uppfinningsrik 
och nyfiken. Att inte ge upp för lätt utan att fortsätta fråga och undersöka pekar också på att 
de både har tålamod och engagemang, vilket oftast är lönande vid svåra referenssamtal.  
Fantasin och kreativiteten blir här medel som kan göra samtalet både intressantare och mer 
produktivt när det gäller att förstå en användares informationsbehov.  Tålamod är också en bra 
egenskap vid fall då det dyker upp en påstridig användare i informationsdisken. Det är då 
viktigt att inte visa om man blir irriterad eller att vara otrevlig mot användaren, särskilt med 
tanke på att det rör sig om ett serviceyrke. 
 
Bibliotekarierna återkommer flera gånger i studien till förmågan att kunna snappa upp av vad 
som är rätt eller fel just i stunden under ett referenssamtal. De nämner här exempelvis att de 
kan känna av vad användaren önskar, att de känner av stämningar, eller att de kan märka av 
vad en användare vill eller inte vill prata om. Detta kan ses som att informanterna delvis 
använder sin intuition, troligtvis baserad på tidigare erfarenheter, för att känna hur de kan 
agera gentemot en användare och som ett medel till att leda dem på rätt väg i referenssamtalet. 
Intuitionen blir således här en hjälp för bibliotekarien till att kunna nå bortom det de upplever 
att de kan fråga om, exempelvis sådant som anses för personligt. 
 
En annan viktig del är att ha ett intresse för människor tillsammans med goda sociala 
förmågor. Att kunna möta människor, kunna göra sig förstådd, kunna kommunicera och 
kunna göra så att användarna känner sig välkomna är viktigt. Det är även viktigt att tycka om 
människor, att vara utåtriktad och att inte vara rädd för att inleda samtal. Enligt 
bibliotekarierna i studien är de sociala förmågorna lika viktiga som den tekniska kunskapen. 
 
Att kunna ta det varligt, ej vara påflugen, och värna om användarens integritet är viktigt för 
att öka förutsättningarna för referenssamtalet. Att hålla en viss distans till användaren genom 
att inte vara allt för personlig kan bidra till att han/hon inte blir avskräckt eller känner sig 
utlämnad. Att vara allt för personlig kan också upplevas som stötande för vissa användare. 
Bibliotekarierna i studien menar att det beror på användaren om hon som bibliotekarie 
försöker upprätthålla en neutralitet under referenssamtalet eller inte. Det som kan förändra 
detta är om bibliotekarien känner användaren sedan tidigare eller det ämne användaren frågar 
om. Alltså finns det en viss skillnad i hur informanterna bemöter användare beroende på 
användare eller ämne, vilket givetvis inte behöver innebära något negativt då det kan öppna 
för en mer personlig dialog, något som i sin tur kan leda till att användare återkommer till 
biblioteket för att ställa fler frågor. 
 



 38 

Servicen att snabbt kunna ge användaren ett svar är viktigt enligt bibliotekarierna i studien 
och god kunskap kring de möjligheter bibliotekarier har till sitt förfogande kan leda till bättre 
service och därigenom också ett bättre referenssamtal, då bibliotekarien lättare kan möta vissa 
användares krav på ett referenssamtal där frågan eller informationsbehovet snabbt behöver 
lösas. Denna service kan dock ibland krocka med den tekniska utvecklingen och två 
bibliotekarier uttrycker också svårigheterna med att hålla sig ajour och de problem det kan 
leda till då de inte själva har den tekniska kunskap som krävs. 

10. Avslutande reflektioner 
Jag tror att det är bra om referenssamtal är en del av biblioteksutbildningen för att man ska få 
en förståelse för hur man kan gå till väga i olika situationer, men det kan aldrig ersätta 
erfarenheten av att få ta del av arbetet vid en informationsdisk och därigenom själv uppleva de 
olika typer av referenssamtal som där kan uppstå. Även om antalet referensfrågor som sker 
ansikte mot ansikte har sjunkit i och med Internet och dess möjlighet att använda detta forum 
istället så tror jag att människor alltid kommer att ställa frågor på biblioteken. Möjligtvis kan 
det vara så att fler frågar om tjänsten synliggörs mer för användarna, till exempel genom att 
skylta med det mer direkta ”fråga här” än informationsdisk. Kanske har dock Dennis Grogan 
rätt när han skriver: ”It has been known for many years that reference work cannot be 
taught…”,81 vilket enligt honom innebär att erfarenheten av det praktiska arbetet ger mer än 
en utbildning om det. 
 
Vidare forskning inom området av referenssamtal skulle exempelvis kunna rikta in sig på 
områden som klass, kön, genus och etnicitet för att se om det inverkar på referenssamtalet och 
i så fall hur. Studier liknande min egen kan också göras med ett större antal informanter och 
även i en annan region av Sverige för att se om det utgör en betydelse för referenssamtalets 
utfall. Det behövs även fler studier där biblioteksanvändares erfarenheter av referenssamtal 
behandlas. 

11. Sammanfattning 
I denna uppsats har jag försökt att ge en bild av hur några bibliotekarier upplever de 
svårigheter som kan uppstå i kommunikationsprocessen vid ett referenssamtal, hur dessa kan 
hanteras, och hur bibliotekarien kan bemöta användaren på ett bra sätt när dessa svårigheter 
uppstår.  
 
För att lyckas med detta använde jag mig av följande frågor: 
 

1. Vilka anledningar kan finnas till att en bibliotekarie inte förstår en användares 
informationsbehov? 

  
2. Vilka tillvägagångssätt kan bibliotekarien använda sig av för att öka förutsättningarna 

för ett referenssamtal? 
 

3. Vilka attityder och egenskaper hos bibliotekarien kan, enligt mina informanter, 
underlätta vid en problematisk referensintervju? 

 
Jag ansåg att en kvalitativ metod passade bäst för min undersökning och då det var viktigt att 
ta reda på hur bibliotekariers egna erfarenheter och upplevelser av de 

                                                 
81 Grogan, Dennis (1992). Practical reference work s. 7 
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kommunikationssvårigheter som kan uppstå vid referenssamtal intervjuade jag tre 
bibliotekarier som arbetar i informationsdisken på en frekvent basis. Jag använde mig av det 
som Denscombe kallar för semistrukturerad intervju, vilket innebär att jag hade en 
intervjuguide med ett antal frågeområden som skulle diskuteras under intervjun, men där 
intervjupersonerna har möjlighet att styra i så stor utsträckning som möjligt. Efter att ha fått 
mina respondenters medgivande spelade jag in intervjuerna på band och gjorde även små 
stödanteckningar under tiden. Jag skrev sedan ut intervjuerna och gjorde en sammanfattning 
av varje intervju. Därefter delade jag in materialet i olika teman som beskriver olika aspekter 
av referenssamtalet. Jag redovisar intervjumaterialet i dessa olika teman och under varje tema 
redogör jag för bibliotekariernas svar. 
 
I litteraturgenomgången tar jag upp texter som jag funnit relevanta för studien och jag har här 
fokuserat på engelskspråkiga texter då mycket av den senare tidens forskning inom 
referenssamtalet har skett i anglosaxiska länder. I min genomgång kommer jag fram till ett 
antal påståenden som jag ser som bärande för de olika texterna.  
 
Jag valde att analysera mitt material med hjälp av dessa påståenden och använder dem som ett 
verktyg för att förstå de kommunikationssvårigheter som kan uppstå vid ett referenssamtal. 
Dessa påståenden är uppdelade i fyra olika teman och jag samanställer analysen efter dessa 
teman. I min analys visar jag på de olika sätt dessa påståenden yttrar sig i den empiri jag 
samlat in och för här också en diskussion om de resultat jag funnit.   
 
I slutsatserna besvarar jag mina frågeställningar och kommer här fram till att anledningarna 
till att en bibliotekarie inte förstår en användares informationsbehov eller fråga kan vara; att 
användarens frågor är oklara eller ofullständiga, att bibliotekarien inte har ämneskunskapen, 
att frågan är ålagd, att frågan är kontextlös, att användaren pratar ett språk bibliotekarien inte 
behärskar, att det är en stökig miljö kring informationsdisken, att stress på arbetet påverkar, 
och att bibliotekariens egen inställning kan inverka på referenssamtalet. De tillvägagångssätt 
bibliotekarien kan använda sig av för att öka förutsättningarna för ett referenssamtal 
innefattar: förmågan att kunna samarbete med användaren, att vara jämlik med användaren, 
att vara medveten om den ickeverbala kommunikationens påverkan, att be att få återkomma 
vid ett senare tillfälle samt att sätta in informationsbehovet eller frågan i en kontext. De 
attityder och egenskaper som kan vara underlättande för en bibliotekarie vid en problematisk 
referensintervju inkluderar: fantasi och kreativitet, tålamod och engagemang, envishet, att 
kunna använda sin intuition, att vara intresserad av människor och ha en god social förmåga, 
att kunna ta det varligt och inte vara påflugen, att kunna möta människor och inte vara rädd 
för att öppna samtal. 
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Bilaga 1 - Kontaktbrev 
 
Hej! 
Jag är en student som läser på Bibliotekshögskolan i Borås och skriver denna termin min 
kandidatuppsats, i vilken jag vill göra en undersökning om bibliotekariers erfarenheter av 
referenssamtal. 
 
Jag skulle gärna intervjua en eller två av era bibliotekarier som har erfarenheter av 
referenssamtal, beroende på era möjligheter att avvara personal. Intervjuerna kommer att ta ca 
30-45 minuter och jag har en önskan om att få komma till er och göra dem under vecka 9. 
Alla kommer att vara anonyma i studien genom fingerade namn. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka anledningar till kommunikationssvårigheter mellan en 
bibliotekarie och en användare vid ett referenssamtal och hur en bibliotekarie kan gå till väga 
när en sådan situation uppstår. 
 
Om någon ur er personal har möjlighet att ställa upp på en intervju så kan ni kontakta mig via 
denna e-postadress. 
 
Om ni har några frågor så får ni gärna höra av er. 
 
Tack på förhand 
Med vänliga hälsningar 
Jonte Johansson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide/mall - teman 
 
Bakgrund 
 
Start  
 
Avslut 
 
När problem uppstår 
 
Tidsaspekter 
 
Miljö  
 
Ickeverbal kommunikation 
 
Samtalsnivå 
 
Censur 
 
Integritet 
 
Neutralitet 
 
Utbildning 
 
Erfarenhet 
 


