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The thesis is a qualitative study. The main material consists 
of 36 actual reference transactions that were gathered using 
the observation method during a five week period at two 
public libraries in 1994-95. Since the study was undertaken 
before “the Internet revolution” its main focus is on manual 
searches. To gain a deeper understanding of the reference 
process and the librarians’ views on search strategies five 
interviews with a selection of the observed librarians were 
also performed. This empirical material was then used to 
compare with the reference process as described in theory 
by – mainly – William A. Katz, Denis Grogan and Marcia J. 
Bates.

The study shows that answering difficult reference questions 
can be a highly creative task and that the approach favoured 
by Grogan and Bates, which consists of search strategies and 
tactics rather than detailed charts, is the most consistent with 
actual practice. The study further shows that librarians’ 
views on whether or not they consciously use search 
strategies vary greatly and that either way they have a 
difficult time expressing these strategies.
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1 Inledning

I Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete
(Specialgruppen för referensarbete, 2002) kan man bl.a. läsa att ”Referensarbete 
förutsätter att biblioteket har bibliotekarier för uppgiften att bistå vid användandet av 
bibliotekets medier och vid förmedling av information och litteratur som måste sökas 
utanför det egna biblioteket”. Vidare står det lite längre ner att ”I referenstjänsten ska 
bibliotekarien eftersträva att uppnå kvalitet i varje enskilt fall”. Jag betraktar den 
service som referensarbete innebär som en av de mest grundläggande funktionerna
inom biblioteksområdet och jag tycker att det är oerhört viktigt att det finns en levande 
diskussion om referensarbetet och dess metoder. Ett av syftena med detta är att vi skall 
uppnå den kvalitet som Svensk biblioteksförening beskriver och som användarna har 
rätt att förvänta sig av oss. Jag anser att bibliotekens existens är beroende av det 
mervärde vi skapar och att Ranganathans fjärde lag ”save the time of the reader”
(Steckel 2002), i allra högsta grad är applicerbar än idag. Våra andvändare har rätt att 
förvänta sig ett kompetent bemötande och det är min tro att en viktig del i att 
åstadkomma detta är att diskutera, granska och analysera våra arbetsmetoder. 

Mitt intresse för referensarbete grundlades tidigt under utbildningen och har sedan 
fördjupats under de år som jag har arbetat i yrket efter studietiden. Mitt fokus är ett 
praktiskt, empirinära förhållningssätt där man kan se en direkt koppling mellan teori 
och yrkesliv. Den här uppsatsen har genomförts inom ramen för magisterutbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap och uppsatsens ämne präglas i grunden av en 
väldigt enkel fråga. Jag vill helt enkelt veta: hur gör man? Vad är det som erfarna 
referensbibliotekarier känner till som inte jag kan? Dessa frågor är naturligtvis för stora 
för att kunna besvaras inom ramen för en magisteruppsats, men jag hoppas att 
uppsatsen skall kunna hjälpa till att fördjupa diskussionen om frågeställningarna. Detta, 
snarare än att försöka ge några slutgiltiga och generella svar, är mitt syfte.

Jag ville att min undersökning skulle utföras på ett folkbibliotek, eftersom jag var 
nyfiken på hur man hanterade mångfalden. Jag ville med andra ord få med olika typer 
av frågeställningar, ämnen och användare. Jag har försökt att hitta generella, i motsats 
till specifika regler som är giltiga för ett avgränsat kunskapsfält. Jag ville också att det 
skulle vara ”riktiga” frågor; frågor där såväl användaren som bibliotekarien var 
angelägna om att man skulle hitta fram till ett svar på frågan och där också verkligheten 
i all sin komplexitet med utlånade eller saknade böcker, information som inte hittas på 
förväntade ställen o.s.v. skulle finnas med. Detta gör det naturligtvis svårare att 
generalisera, vilket jag är medveten om. Men jag hoppas ändå att det jag tappar i 
generaliserbarhet uppvägs av den möjlighet till fördjupning som det kan innebära. Med 
andra ord – jag har velat undersöka på vilket sätt som autentiska referensfrågor 
behandlas och besvaras av de tjänstgörande bibliotekarierna.

Uppsatsen strävar alltså efter att säga något allmängiltigt om referensarbete, men den är 
också fast förankrad i den tid då undersökningen utfördes. Det innebär att den i första 
hand är en beskrivning av hur referensarbetet utfördes innan ”Internet-revolutionen”. 
Visst genomfördes det databassökningar, men med undantag för datorbaserade 
katalogsökningar så är de en mycket perifer del av uppsatsens innehåll.
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1.2 Problem

Utifrån mitt intresse för referensarbete så började jag att fundera på den kunskap som 
erfarna referensbibliotekarier har och på vilket sätt de behandlar och besvarar referens-
frågor. Vad är det t.ex. som gör att en bibliotekarie föredrar vissa källor framför andra i 
en specifik situation? Finns det ”ett recept” att följa eller är det snarare att betrakta som 
en form av problemlösning? Fattar bibliotekarien medvetna beslut eller fattas beslut 
främst baserat på känslor och tillfälligheter? En viktig del av uppsatsens problem består 
därför i att försöka undersöka referensarbetets natur – kan den sägas vara standardiserad 
eller är den mer otydlig och beroende på den individuella bibliotekarien? Jag vill i 
första hand försöka komma åt de generella regler och strategier som påverkar 
bibliotekarierna när de söker efter information och inte de som enbart gäller ett 
begränsat kunskapsfält.  

1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att utifrån mina insamlade exempel på autentiska informations-
sökningar försöka belysa om det finns några strukturer eller strategier som 
bibliotekarier medvetet eller omedvetet använder sig av för att lösa komplicerade 
referensfrågor. Jag vill dessutom undersöka och belysa referensarbete med avseende på 
om sökprocessen är standardiserad eller mer intuitiv till sin natur. För att få svar på 
detta tänker jag analysera de insamlade informationssökningarna och sedan jämföra 
dessa med litteratur inom området för att titta på vad som är likt och vad som skiljer sig 
åt. I denna jämförelse kommer William A. Katz modell över sökprocessen att användas 
som det viktigaste analysredskapet. En annan del av studien innebär att analysera de 
utförda intervjuerna med de observerade bibliotekarierna för att komplettera den bild av 
referensarbetet som ges av observationerna.

1.4 Frågeställningar

Uppsatsens syfte har lett fram till följande frågeställningar:

1. Hur beskrivs informationssökningens förlopp i litteraturen, främst exemplifierat 
genom Katz?
2. Hur överensstämmer mönstren i litteraturen med mitt material?
3. Vilka tankar om sökstrategier framkommer hos de observerade bibliotekarierna i de 
utförda intervjuerna?
4. Vad kan man utläsa om referensarbetets natur utifrån mitt insamlade material?

1.5 Avgränsningar 

Som tidigare har nämnts så är den här undersökningen fast förankrad i den tid (1994-
1995) då den utfördes. Det innebär att den till största delen begränsar sig till manuella 
söktekniker (med undantag främst för datoriserade kataloger), vilket avspeglar hur de 
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insamlade exemplen ser ut. I mångt och mycket har undersökningen alltså ett slags 
historiskt perspektiv, även om det är närliggande historia det syftas på.

Referensintervjuer, och övrigt samspel mellan bibliotekarien och användaren, är en 
mycket viktig del av referensprocessen och ofta direkt avgörande för om sökningen 
skall bli lyckad eller inte. Men det är också ett mycket stort och komplicerat ämne. I 
denna uppsats kommer det endast att beröras hastigt, och bara när det direkt har 
inverkat på mina insamlade frågor eller helt enkelt inte går att undvika. Men detta beror 
alltså inte på att det inte förekom någon interaktion mellan användaren och 
bibliotekarien i de faktiska situationerna ute på biblioteken, utan på uppsatsens syfte. 
Den information som ges om frågorna är därför ett resultat av såväl den faktiska fråga 
som användaren ställde och, i vissa fall, av referensintervjun. 

Detta innebär också att användarperspektivet saknas helt i uppsatsen. Hur de upplevde 
servicen, om de var nöjda med resultatet av densamma och liknande frågeställningar 
berörs över huvud taget inte, utan fokus ligger nästan uteslutande på bibliotekarierna 
och deras informationssökningar.

Jag vill inte heller ge sken av att ge någon heltäckande, representativ bild av hur 
referensarbetet såg ut på folkbiblioteken vid tiden då uppsatsen gjordes. Frågorna är 
inte utvalda för att vara representativa, utan det är helt andra kriterier som har använts 
vid urvalet.

De intervjuer jag har gjort är främst tänkta för att fylla ut den bild av referensprocessen 
som jag fick genom mina observationer på biblioteken, och dessutom var det en 
möjlighet att få en mer samlad uppfattning om bibliotekariernas syn på sitt arbete. Vid 
ett flertal tillfällen hade vi även små, informella samtal kring den pågående sökningen, 
vilket också var mycket givande. Men poängen är att intervjuerna är en understödjande 
metod, och någon egentlig, separat redovisning av dem saknas därför i uppsatsen.

Självklart förekommer det frågor där jag har synpunkter och funderingar på 
bibliotekariernas sökstrategier, något annat vore nog inte möjligt efter att ha funderat 
över och analyserat dessa frågor under så lång tid. Men jag är fullt medveten om att det 
är en helt annan sak att i lugn och ro sitta och analysera sökningarna än att utföra dem 
snabbt och under tidspress med en användare framför sig. Det har aldrig varit min 
avsikt att mitt material skall användas för att på något sätt utvärdera eller kritisera 
bibliotekariernas sökstrategier och det skulle inte kännas etiskt försvarbart mot mina 
informanter utifrån den information som jag har gett dem. Jag kommer därför inte att 
kommentera den aspekten av sökningarna eller diskutera om svaret var korrekt eller om 
användaren var nöjd med det. 

1.6 Definitioner

1.6.1 Kategoriindelning av referensfrågor 

I litteraturen om referensarbete redovisas ett flertal olika slags referensfrågor vilka är 
väsentligt skilda åt till sin karaktär. För att möjliggöra en diskussion kring den aspekt 
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av referensarbete som jag har valt anser jag det vara viktigt att definiera och namnge de 
olika referensfrågorna för att skapa ett slags utgångspunkt, vilken man sedan kan 
resonera utifrån.

Indelningar av referensfrågor diskuteras bl.a. av Bunge (1990, s. 46), Grogan (1992, s. 
36ff), Katz (2002a s. 15ff) och Lynch (1978, s. 126f). Dessa varierar på många olika 
sätt. Katz (s. 11ff) diskuterar t.ex. två olika sorters klassningar; en väldigt bred och en 
något mer specifik. Den första klassningen består endast av två breda kategorier. I den 
första kategorin rör det sig om frågor där användaren är ute efter ett specifikt dokument 
och i den andra om frågor där användaren söker efter information utan att känna till en 
specifik källa. I den andra klassningen som Katz tar upp identifierar han fyra 
frågekategorier. Dessa är Direction (administrativa och hänvisningsfrågor), Ready 
reference (frågor efter specifika fakta), Specific-search questions (frågor efter material 
om ett visst ämne) och Research (frågor efter mycket djupgående information som ofta 
kommer från t.ex. en forskare). Dessa fyra kan sedan paras ihop i två olika kategorier, 
data retrieval och document retrieval. I de två första kategorierna, direction och ready 
reference, rör det sig om användare med en specifik fråga som de vill ha ett specifikt
svar på (data retrieval). Vad gäller de andra två kategorierna, specific-search questions
och research, rör det sig snarast om användare som vill ha information om ämnet och 
inte enbart ett kortfattat svar (document retrieval).

Lynchs (1978, s. 126f) indelning av frågekategorier skiljer sig delvis från Katz. Lynch 
identifierar fem frågekategorier. Dessa är: Directional (administrativa och 
hänvisningsfrågor), Holdings transactions (frågor efter specifika dokument), 
Substantive transactions (faktafrågor och frågor efter material som rör ett visst ämne) 
och slutligen, Moving transactions (frågor som från början hör hemma i en viss 
kategori, men som genom referensintervjun eller under sökningens gång egentligen 
visar sig tillhöra en annan kategori).

Den indelning som jag tycker är mest relevant för min uppsats är Grogans (1992 s. 
36ff). Denna kommer jag därför att redovisa mycket mer detaljerat än de två föregående 
och när jag längre fram i uppsatsen använder t.ex. termen faktafrågor så är det Grogans 
definition som jag syftar på.

Jag kommer nedan först att beskriva de olika kategorierna utifrån Grogan och därefter 
kort beskriva varje kategoris betydelse för den här uppsatsen. Jag har översatt namnen 
på frågekategorierna till svenska, i vissa fall till vad jag uppfattar som vedertagna 
begrepp, ibland lite mer improviserat1. För tydlighets skull är även Grogans engelska 
beteckningar medtagna. I de fall där det förekommer förklarande exempel är de 
hämtade ur min egen undersökning.

1.6.2 Självbegränsande- och öppna frågor

Grogan (1992, s. 36ff) identifierar först och främst två breda kategorier, som han sedan 
delar in i ett antal underkategorier.

                                               
1 Undantaget är browsing där jag inte har hittat någon lämplig, kortfattad term och därför använder mig 
av det engelska begreppet. 
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Frågorna som faller inom den första kategorin utmärks främst av att de kräver mindre 
assistans av bibliotekarien än de i den andra kategorin. Detta beror för det första på att 
frågorna har ett specifikt, exakt och slutgiltigt svar, de är alltså slutna till sin karaktär. 
För det andra är det uppenbart att när man funnit informationen så är sökningen 
avslutad och för det tredje behöver bibliotekarien aldrig tveka om det rätta svaret är 
funnet eller inte.

Den andra kategorin kräver mer assistans av bibliotekarien eftersom frågorna är öppna 
till sin karaktär. Dessa frågor saknar dels ett definitivt svar och dels når man aldrig den 
punkt där sökningen kan betraktas som fullständig, eftersom det alltid är möjligt att 
upptäcka mer material genom en utförligare sökning. Följaktligen är bibliotekariens 
enda möjlighet att få reda på om sökningen resulterat i material som faktiskt motsvarar 
användarens behov att studera reaktioner eller fråga användaren. 

Underkategorier till den första gruppen är:
 Administrativa- och hänvisningsfrågor (administrative and directional

enquiries). Här handlar det om frågor som berör öppettider, olika mediers 
placering eller funktion, exempelvis ”Var finns MC-Nytt?” eller ”Hur fungerar 
Artikel-Sök?”. Eftersom dessa frågor inte kräver någon form av sökning, utan 
snarare kunskap om bibliotekets rutiner eller var olika saker är placerade, 
kommer denna kategori över huvud taget inte att diskuteras i uppsatsen.

 Författare/Titelfrågor (author/title enquiries). Här handlar det om användare 
som är ute efter ett bestämt verk. Det finns två varianter på frågan. Den första, 
known-item, handlar om att belägga ett verk som man vet existerar. Här gäller 
det för bibliotekarien att kontrollera, och eventuellt lägga till uppgifter, 
exempelvis ”Vem skrev ’Om barnet inom oss’?” Den andra varianten, not-
known-item, handlar om när man inte vet säkert om verket existerar, exempelvis 
”Finns det någon fortsättning på ’Dinas bok’ av Wassmo?” Dessa frågor kan 
vara komplicerade att lösa om uppgifter inte stämmer, eller om bibliotekarien 
försöker hitta ett verk som man inte är säker på existensen av. Jag har samlat in 
ett fåtal sådana frågor och kategorin kommer att behandlas i uppsatsen.

 Faktafrågor (fact finding enquiries). Här handlar det om frågor som kräver 
specifika fakta för att lösas, exempelvis ”På vilken gata började branden i 
London år 1666?”. Trots att dessa frågor ibland kallas quick reference (ibid, s.
38) så kan de, beroende på ämnet, kräva såväl en lång som komplicerad 
sökning. Eftersom jag har samlat in många komplicerade faktafrågor under min 
undersökning så är denna grupp väl representerad i uppsatsen.

Underkategorierna till den andra gruppen är:
 Ämnesfrågor (material-finding enquiries). Här handlar det om när användaren 

söker information om en sak eller ett ämne. Det kan röra sig om allt ifrån 
”någonting om” till ”så mycket som möjligt om” ämnet eller saken, beroende på 
vad användaren skall använda materialet till. Exempel är ”Jag vill ha 
information om Toni Morrison.”. Denna typ av frågor kan vara mycket 
krävande att lösa och är därför medtagna i uppsatsen.

 Gränsöverskridande frågor (mutable enquiries). Här handlar det om frågor vars 
karaktär förändras under själva sökningen. Till exempel kan en fråga efter en 
bestämd boktitel omvandlas till en ämnesfråga om det visar sig att biblioteket 
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inte har den efterfrågade boken. Även denna frågekategori behandlas i 
uppsatsen.

 Forskningsfrågor (research enquiries). Här handlar det om frågor där 
användarens problem inte kan lösas genom den befintliga litteraturen. För att 
lösa frågan krävs att man sätter upp egna hypoteser, drar slutsatser etc. Kort 
sagt: forskar. Detta är alltså inte längre referensarbete i egentlig mening. Då jag 
inte har stött på frågor av denna typ under min insamling diskuteras inte denna 
kategori närmare i uppsatsen.

 Resterande frågor (residual enquiries). Här avses frågor som inte kan ha något 
svar, p.g.a. någon logisk omöjlighet i frågan. Som exempel nämner Grogan 
”Har du en förteckning över alla öar i världen?” (ibid, s 43). Denna 
frågekategori har jag inte stött på under min insamling och den diskuteras därför 
inte närmare i uppsatsen.

 Frågor utan svar (unanswerable questions). Här handlar det om frågor som i 
teorin skulle kunna ha ett svar, men som saknar det i praktiken. Detta är dock 
ofta enbart möjligt att upptäcka genom en sökning. Om frågan t.ex. gäller 
statistik, kan det bero på att ingen har tyckt att det varit av intresse att samla in 
uppgifterna. Det finns också fall där informationen med avsikt hålls dold för 
allmänheten. Det gäller t.ex. innehållet i patentskyddade produkter eller 
sekretessbelagt material. Jag har stött på ett fåtal frågor som hör hemma i denna 
kategori, och den kommer att diskuteras i uppsatsen.

Slutligen hämtar jag min sista kategori ur Grogan’s Case studies in reference work
(1987, s. 28f) eftersom en motsvarighet till denna saknas i Practical reference work, 
och jag anser att en aspekt saknas om denna inte finns med.

 Rådgivning till användaren (readers’ advisory work). Här rör det sig om 
personlig assistans från bibliotekariens sida till en användare som behöver läsa 
in sig på ett ämne, antingen för yrkesmässiga skäl eller utifrån ett privat intresse.
Denna frågekategori kan tyckas påminna mycket om ämnesfrågor, men här är 
det vägledning och inte sökhjälp som användaren vill ha från bibliotekariens 
sida. Det handlar alltså inte om att finna en bok inom ett ämne, utan om att hitta 
den mest lämpade boken utifrån den specifike användarens behov. Under min 
undersöknings gång har jag stött på en del frågor av denna typ, men ingen av 
dessa är medtagna i uppsatsen och kategorin kommer därför inte att diskuteras 
närmare.  

1.6.3 Vad är en svår/komplicerad fråga?

Grogans ovanstående kategorier är baserade på hur det faktiska svar som bibliotekarien 
skall ge till användaren ser ut (1992, s. 45). Hans definition av enkla och komplicerade 
frågor är därför beroende av huruvida frågan är sluten till sin karaktär (enkel) (ibid, s. 
36), eller öppen (komplicerad) (ibid, s. 40). Men eftersom denna uppsats berör 
komplicerade sökningar, upplever jag att det krävs en annan definition. Rent 
söktekniskt behöver t.ex. inte en ämnesfråga vara så svår; det kanske räcker att söka på 
ett ämnesord i katalogen och plocka fram titlarna åt användaren. Som kontrast kan en 
faktafråga, vilken definieras som enkel av Grogan, kräva en mycket uttömmande 
sökning. Min slutsats är därför att man, ur en rent sökteknisk synvinkel, inte kan 
klassificera en hel frågekategori med termerna enkel eller komplicerad.
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Jag har därför valt att istället använda mig av John P. Wilkinsons och William Millers 
step approach, (här kallad steg-metod) för att definiera svåra och komplicerade frågor 
(Wilkinson, 1978). Metoden innebär att frågorna analyseras utifrån det antal steg som 
krävs för att kunna besvara frågan. Ett steg definieras som en tydlig och definierbar 
bedömning som leder fram till ett beslut, en handling eller en rekommendation. 
Förutsatt att bibliotekarien känner till hur biblioteket ifråga är uppställt bör därför en 
administrativ- och hänvisningsfråga som ”Var förvaras MC-nytt?” kunna lösas i ett 
enda beslutsmässigt steg och den räknas alltså som en en-stegs fråga. ”Vem skrev Om 
barnet inom oss? blir däremot en två-stegs fråga eftersom bibliotekarien först måste 
välja en lämplig källa att slå upp informationen i och därefter meddela resultatet av 
sökningen till användaren. Wilkinson betonar att utformningen av svaret till användaren 
bör betraktas som ett eget steg, vilket kräver att bibliotekarien både fattar ett beslut och 
använder sitt omdöme (ibid, s. 295). ”På vilken gata i London började branden år 
1666?” räknas som en multi-stegsfråga, eftersom bibliotekarien först måste välja 
lämplig källa/källor, därefter lämplig ingång i källan och slutligen slå upp det rätta 
svaret och meddela det till användaren. Som exempel på multistegsfrågor nämner 
Wilkinson främst bibliografiska sökningar och andra komplexa datainsamlingar. I de 
fall då det krävs att bibliotekarien fattar en rad olika beslut för att kunna använda en 
enda källa effektivt kan t.o.m. en fråga där man enbart använder sig av en enskild källa 
räknas som en multistegs fråga. 

Hur frågan löses, och därmed hur många steg som krävs, beror naturligtvis delvis på 
den enskilda bibliotekarien (ibid, s. 298). Det som är en enkel fråga för en bibliotekarie 
kan vara en svår fråga för en annan, vilken behöver betydligt fler steg än den första för 
att kunna lösa frågan. Detta kan t.ex. bero på tidigare erfarenheter och privata 
kunskaper. Någon möjlighet att studera hur olika individer löser samma fråga ryms 
dock inte inom uppsatsens ram och detta är därför främst att betrakta som en 
reservation för ett av definitionens inbyggda problem. 

För att en fråga skall betraktas som komplicerad (och som en följd av detta bli 
medtagen i uppsatsen) krävs att det är en multi-stegs fråga, där åtminstone tre 
bedömningar klart kan urskiljas. Övriga insamlade frågor kommer inte att behandlas i 
uppsatsen, med undantag för de fall då de används för att illustrera ett specifikt 
resonemang .

Jag är medveten om att det finns många andra sätt att bedöma svårighetsgraden på 
referensfrågor. Den vanligaste metoden är kanske att bedöma svårighetsgraden utifrån 
hur lång tid sökningen tar i anspråk, d.v.s. ju längre tid, desto svårare fråga. Detta har 
jag dock valt att inte göra, främst p.g.a. de praktiska problem som en sådan metod 
skulle medföra. Det är t.ex. vanligt förekommande att mer komplicerade frågor inte 
löses i ett svep. Avbrott som beror på att det finns andra väntande användare är mycket 
vanligt. Ibland förhåller det sig därför så att bibliotekarien endast söker några minuter 
här och några minuter där, tills frågan är löst. Givetvis förekommer det även tillfällen 
då bibliotekarien enbart kan ägna sig åt en fråga, men beror på hur arbetsbelastningen 
ser ut i biblioteket. Jag anser därför att detta skulle göra en tidtagning mycket svår att 
genomföra i praktiken. Men jag vill inte förneka att det finns ett samband mellan tid 
och sökningens svårighetsgrad. 



8

1.6.4 Övriga definitioner

Referensarbete
Jag ansluter mig till den definition som används i Svensk biblioteksförenings 
rekommendationer för referens- och informationsarbete (2002) där referensarbete 
beskrivs som 

…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 fått på egen 
hand.

Svensk biblioteksförening i sin tur uppger sig ha hämtat denna definition från Denis 
Grogans Practical reference work (1979).

Referensbibliotekarie
Eftersom det är ovanligt att bibliotekarier uttryckligen anställs som referensbiblio-
tekarier på folkbibliotek i Sverige så syftar jag med denna benämning inte på någon 
specifik utbildningsgrad eller anställningsform i denna uppsats. Uttrycket referens-
bibliotekarie används omväxlande med bibliotekarie i uppsatsen och betecknar den 
bibliotekarie som vid det aktuella tillfället tjänstgjorde i informationsdisken med att 
besvara användarnas frågor.

Sökstrategi
Här har jag valt att ansluta mig till Ward Dalrymples (2001, s. 81) definition där 
sökstrategi beskrivs som en medveten metod att angripa beslutsfattande för att uppnå 
vissa specificerade mål. 

Vid ett flertal tillfällen i uppsatsen förekommer det engelska originaltermer. Detta är 
gjort för att undvika missförstånd och sker i de fall då jag inte känner till vedertagna 
motsvarigheter på svenska.

1.7 Beskrivning av biblioteken

Den beskrivning som ges nedan gäller de förhållanden som rådde på respektive 
bibliotek under den tid som jag samlade in frågorna. Sedan dess har mycket förändrats 
på de bägge biblioteken, men det kommer inte att diskuteras i denna uppsats.

1.7.1 Västra Frölunda regionbibliotek

Västra Frölunda är ett av tre regionbibliotek i Göteborg. Biblioteket fungerar som 
regionbibliotek för ca 150 000 människor och utlåningssiffran för 1993 var 381 347. 
Mediabeståndet var 152 929 titlar 1993. Dessutom prenumererade biblioteket på 71 
dagstidningar och 411 tidskrifter (Stencil betitlad Västra Frölunda regionbibliotek). 
Biblioteket flyttade in i sina nuvarande lokaler i Frölunda kulturhus 1980. I kulturhuset 
finns, förutom bibliotek, flera olika verksamheter såsom bio, simhall, café och 
utställningshall. Biblioteket ligger också nära en gymnasieskola.
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Västra Frölunda har två informationsdiskar, en i barnavdelningen och en i 
vuxenavdelningen. Jag satt endast med i vuxenavdelningens informationsdisk och 
kommer därför enbart att referera till denna. Informationsdisken är alltid dubbel-
bemannad. På Västra Frölunda har man inga speciellt anställda referensbibliotekarier, 
utan alla bibliotekarier har pass i informationsdisken. En bibliotekarie kan dock sägas 
ha huvudansvar för informationsdisken.

Informationsdisken är belägen så att man ser den direkt när man kommer in i 
biblioteket. Vid denna disk har man samlat några hyllor med de mest utnyttjade 
referensverken, exempelvis Världens länder och Nationalencyklopedin. Här har den 
huvudansvariga bibliotekarien samlat ihop ett antal artiklar i ämnen som det anses svårt 
att få tag på information om. Samma bibliotekarie har även sammanställt ett antal 
hjälpkataloger, i form av kortkataloger, över böcker som kan vara svåra att hitta genom 
datorkatalogen. De olika hjälpkatalogerna är Fack (här slår man på olika ämnen), 
Författare (här får man uppgifter om i vilka antologier o.dyl. som olika författare ingår 
i), Landskap, Göteborgiana, Genre (förtecknar skönlitterära böcker i olika genrer), 
Länder och Årsböcker (förtecknar de olika årsböcker som biblioteket har i sin ägo). 
Man har även en exspektanskatalog (förtecknar inköpta, men ännu inte anlända böcker) 
för såväl svenska böcker, språkkurser och talböcker som utländska böcker. Det finns 
också en katalog över C-listade böcker (d.v.s. böcker som ansetts vara av för dålig 
kvalité för att köpas in till biblioteket).

Längre in i biblioteket finns också en tyst läsesal där alla övriga referensböcker 
förvaras.

1.7.2 Lunds stadsbibliotek

Lunds stadsbibliotek ligger sedan 1970 centralt beläget i Lund på S:t Petri kyrkogata. I 
nära anslutning till biblioteket finns också Ekska huset som hyser Lundasamlingen.

Såsom huvudbibliotek i Lunds kommun har Lunds stadsbibliotek hela kommunen som 
sitt upptagningsområde. Utlåningssiffran för 1993 var 1 202 085 och biblioteket ägde 
524 405 böcker och AV-medier 1993. Dessutom prenumererade biblioteket på 99 
tidningar och 741 tidskrifter (Verksamhetsberättelse, 1993).

Lunds stadsbibliotek har fem olika informationsdiskar. En i barnavdelningen, en för 
musikavdelningen, en för tidningar och tidskrifter och, slutligen, en för referensböcker. 
Informationsdiskarna för utlåningsböcker och tidningar och tidskrifter ligger i nära 
anslutning till bibliotekets ingång. Dessa diskar har därför ett mycket stort tryck på sig 
och det är ofta köer med väntande användare. Informationsdisken vid läsesalen ligger 
längre in i biblioteket, där det är lite lugnare och färre besökare. Denna informations-
disk är därför till viss del tänkt som en plats dit bibliotekarierna vid de andra diskarna 
kan hänvisa användare med frågor som kräver komplexa sökningar eller på annat sätt är 
tidskrävande. Givetvis söker sig även användare hit på egen hand, både de med 
komplicerade och de med mer lättbesvarade frågor.
Jag satt med vid informationsdisken vid läsesalen, och det är denna avdelning som 
avses i fortsättningen. Referensavdelningen är en självständig avdelning inom 
biblioteket med ett eget bokanslag. Bokanslaget låg på 305 000 kr 1994 och av detta 
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gick ca 75 % till prenumerationer av olika slag. (Muntlig uppgift av chefen för 
referensavdelningen). Vid informationsdisken i läsesalen tjänstgör framför allt tre 
bibliotekarier. Av dessa tre bibliotekarier är en avdelningschef och har därmed 
huvudansvar för avdelningen samt sköter majoriteten av inköpen, en har ansvar för 
fjärrlånen och en sköter databassökningarna. Detta gäller då främst sökningar i de lite 
mindre utnyttjade databaserna, t.ex. Affärsdata. Varje fredag har man personalmöte för 
alla som arbetar vid informationsdisken i läsesalen. Detta möte är till för att ta upp 
problem i det dagliga arbetet, men fungerar också som ett slags informell 
vidareutbildning där bibliotekarierna kan tipsa varandra om nya eller lite mer okända 
verk som någon av dem har upptäckt är användbara.

1.7.3 Skillnader och likheter mellan biblioteken

När jag samlade in materialet till uppsatsen använde både Lund och Göteborg samma 
datoriserade katalogsystem, Libertas. Detta upplevde jag som en stor fördel eftersom 
det gjorde att sökmöjligheterna i katalogen var samma på de bägge biblioteken.

Ytterligare ett par saker som skiljer biblioteken åt är att i Lund är referensavdelningen 
en självständig avdelning med en egen chef och ett eget bokanslag. Bibliotekarierna vid 
referensavdelningen är också speciellt anställda som referensbibliotekarier. På Västra 
Frölunda har man inte denna grad av specialisering, utan alla bibliotekarierna har pass i 
informationsdisken. Något särskilt bokanslag för referensböcker finns inte heller.
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2 Metod

I följande kapitel kommer jag att redovisa för val av metod och hur jag har genomfört 
undersökningen i praktiken. Jag kommer även att beröra hur det har fungerat praktiskt. 
Det finns också ett avsnitt om etik, där jag resonerar kring några aspekter av uppsatsen 
som jag har tagit ställning kring. Avslutningsvis finns det en beskrivning av det 
material som ligger till grund för uppsatsen.

2.1 Kvalitativ ansats

Undersökningens syfte är att få en ökad förståelse för hur bibliotekarier arbetar med att 
lösa komplicerade referensfrågor och försöka hitta återkommande mönster i dessa 
sökningar. Till detta kan läggas att studien bygger på autentiska frågor där varje fråga 
är unik. Mitt mål är alltså att undersökningen skall vara empirinära, gå på djupet, jag är 
intresserad av det som eventuellt är avvikande och att försöka se mönster i materialet 
(Holme & Solvang 1997, s. 78). Jag har därför valt att använda mig av en kvalitativ 
ansats, eftersom jag inte tror att dessa mål hade kunnat uppnås med hjälp av en 
kvantitativ metod. 

Om uppsatsens syfte däremot hade formulerats annorlunda hade en kvantitativ metod 
kunnat användas för att analysera hela det insamlade materialet på 204 frågor. Detta 
hade gett en bredare undersökning och större generaliserbarhet, men eftersom det som 
främst intresserar mig även involverar det avvikande föredrar jag en kvalitativ ansats 
för att – på bekostnad av bredden – kunna gå på djupet i min undersökning.

Den metod som jag har använt mig av för att samla in frågor är en kombination av 
öppen och dold observation. Det rör sig om öppen observation i den betydelsen att 
bibliotekarierna, som var de som jag i egentlig mening studerade, var medvetna om 
varför jag var där och syftet med min undersökning. När det gäller användarna så rörde 
det sig om dold observation, eftersom det inte fanns någon information anslagen i 
biblioteken om vem jag var eller om undersökningen. Observationerna kan beskrivas 
som deltagande observationer eftersom jag deltog i bibliotekariernas arbete och 
”…lyssnar, observerar, frågar och försöker förstå vad det är som händer med 
individen…” (Bell 2006, s. 189).

Frågorna samlades in under en vecka i november 1994 och en vecka i januari 1995 vid 
informationsdisken vid läsesalen i Lunds stadsbibliotek, samt tre veckor i november 
och början av december 1994 i informationsdisken i Västra Frölunda regionbibliotek i 
Göteborg.

Insamlingen av frågor gick till på så sätt att jag helt enkelt satt bredvid bibliotekarierna 
och antecknade de frågor som var av mer komplicerad art samt hur sökningen efter 
lösningen på frågan gick till. Telefonfrågorna fick jag återgivna för mig av den 
bibliotekarie som tog emot samtalet, så långt det var praktiskt möjligt. Vid vissa frågor 
kunde jag av praktiska skäl inte följa riktigt alla led. Oftast berodde detta på att en 
bibliotekarie fortsatte på en sökning som hade påbörjats av en kollega. Den information 
som jag fick tillgång till då var samma som den bibliotekarien som skulle fortsätta med 
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sökningen fick. Generellt så upplevde jag att bibliotekarierna hade antecknat de källor 
som de hade sökt igenom, men jag kan naturligtvis inte säga detta med säkerhet 
eftersom jag inte följde sökningarna från början. 

Eftersom det var nödvändigt för mig att kunna följa bibliotekarierna fritt under 
sökningens gång bar jag alltid en namnskylt med texten ”praktikant” på. Den främsta 
avsikten med detta var att det skulle verka naturligt för användarna att jag följde efter 
bibliotekarierna ute bland hyllorna, så att ingen skulle behöva fundera över vem jag var. 
Jag upplevde det också som att jag smälte in väl som ”elev”; ingen användare 
ifrågasatte min närvaro eller föreföll på något sätt besvärad av den.

Som ett resultat av att användarna inte kände till avsikten med min närvaro var jag 
sparsam med att anteckna i deras åsyn. Jag skrev främst ner korta stödord, som jag 
sedan utvecklade bakom disk när sökningen var avslutad. I de fall då bibliotekarierna 
sökte utan en användare närvarande (t.ex. vid telefonfrågor) antecknade jag utförligt 
under sökningens gång. Samtliga frågor har sedan renskrivits i ett slags berättelseform. 
Jag har strävat efter att få med samtliga led i sökprocessen, men en reservation måste 
läggas in för det som jag kan ha missat eftersom jag inte har använt mig av några 
tekniska hjälpmedel (t.ex. bandspelare eller kamera med ljud).

Jag har även gjort fem kvalitativa intervjuer. Informanterna valdes ut med anledning av 
hur stort ansvar för referensavdelningen de hade. I Lund upplevde jag urvalet som 
oproblematiskt, eftersom det fanns tre bibliotekarier som var anställda specifikt vid 
informationsdisken i Läsesalen där jag utförde min undersökning. På Västra Frölunda 
hade man inte lika specialiserad personal vilket gjorde urvalet mer komplicerat. En 
bibliotekarie hade dock huvudansvar för referensavdelningen och tillsammans med 
informationschefen tycker jag att jag fick en bra överblick även över denna verksamhet.
Intervjuerna tog ca 30-45 minuter och spelades in med bandspelare, vilket samtliga 
informanter godkände. En av informanterna bad att få frågorna upplästa innan själva 
intervjun påbörjades, vilket hon också fick. I övriga fyra fall hörde bibliotekarierna 
frågorna för första gången i samband med att de ställdes. Jag märkte att jag föredrog det 
sistnämnda tillvägagångssätt eftersom det gjorde att jag kände mig friare i förhållande 
till min intervjumall och med större möjlighet att gå vidare på de oväntade spår som 
intervjuerna ibland ledde in på. 

Intervjuerna ägde i samtliga fall rum efter det att mina observationer hade pågått en tid, 
alternativt nyligen avslutats, vilket innebär att jag och informanterna kände varandra 
ganska väl vid intervjutillfällena. Jag upplevde att detta bidrog till ett öppet klimat där 
informanterna kände att de kunde uttrycka sig fritt. Det innebar också att det fanns 
gemensamma upplevelser kring informationssökningarna, vilka informanterna ibland 
tog upp spontant under intervjun. Detta hade jag stor glädje av i analyssituationen och 
med facit i hand så tror jag att det hade varit bra om jag hade gjort mina intervjuer efter 
att analysen hade påbörjats, så att jag hade haft större möjlighet att ställa frågor utifrån 
uppkomna teman i analysen. En nackdel med detta hade dock varit att man hade 
förlorat närheten i tid mellan informationssökningen och själva intervjun och förloppet 
hade kanske inte längre varit aktuellt för informanterna. 

Intervjuerna har sedan skrivits ut i sin helhet. Under arbetet med uppsatsen visade sig 
en del av frågorna vara överflödiga och - återigen med facit i hand - kan jag nu se att 
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det hade varit en fördel att koncentrera intervjuerna mer kring de centrala teman som 
tas upp i analysen. Jag vill dock ytterligare en gång betona att intervjuerna skall ses som 
ett komplement till observationerna, som är mitt huvudsakliga material. Av denna 
anledning finns det inte någon separat redovisning av intervjuerna i uppsatsen.

2.2 Etik

Eftersom användarna inte kände till att jag samlade in deras frågor så känns det viktigt 
för mig att utforma uppsatsen så att de som ställt frågorna inte skall kunna känna sig 
besvärade av det. Detta har varit en bidragande orsak till att jag har valt att inte skriva 
ut på vilket bibliotek som frågan är ställd. Som uppsatsen är utformad nu så tror jag att 
den enskilde användaren skulle kunna känna igen sin egen fråga, men jag tror inte att 
det är möjligt för någon annan (mig själv inkluderad) att koppla samman en användare 
och en fråga. Lyckligtvis slumpade det sig också så att ingen av frågorna är av sådan 
art, t.ex. medicinska eller juridiska spörsmål, att jag tycker mig kunna se någon 
möjlighet där det skulle kunna skada den enskilde användaren om någon mot all 
förmodan skulle lyckas koppla ihop en användare med en fråga. Dessutom ligger själva 
frågeinsamligen vid det här laget ett bra tag tillbaka i tiden, vilket rimligtvis också 
försvårar en eventuell identifikation. Slutligen så ligger uppsatsens fokus nästan 
uteslutande på bibliotekarierna, medan användarna spelar en mer undanskymd roll. Det 
är bibliotekarierna och deras sökningar som jag har studerat, inte användarna.

Som tidigare har nämnts i kapitel 1.5 så är inte syftet med uppsatsen att bedöma 
kvaliteten på det utförda referensarbetet på något av de två biblioteken. Det är inte 
heller min avsikt att utvärdera eller på något annat sätt avge omdömen om de 
observerade bibliotekariernas arbete eller kunskaper och det är min förhoppning och 
ambition att materialet i uppsatsen inte skall användas i ett sådant syfte.

2.3 Material

Det centrala materialet i uppsatsen består av de frågor som jag samlade in under mitt 
FSA (Fältanknutet självständigt arbete). Redan vid insamlingstillfället kunde ett antal 
frågor sållas bort eftersom jag direkt kunde avgöra att de inte skulle vara av intresse för 
undersökningen. Exempel på denna typ av frågor är administrativa- och 
hänvisningsfrågor, men även många enkla författare-/titelfrågor. Insamlingen 
resulterade ändå i ett stort material på totalt 204 frågor. När arbetet med uppsatsen 
påbörjades sorterades även en stor mängd av dessa frågor bort. Till slut återstod 36
frågor, vilka är uppsatsens huvudsakliga material.

Urvalet ur materialet på 204 frågor gjordes med stöd av den definition på vad som utgör
en komplicerad fråga som har diskuterats i kapitel 1.6.3. Wilkinson och Millers (1978) 
steg-metod klassificerar sökningen efter det antal steg som krävs för att besvara frågan. 
Antalet steg blir alltså även ett mått på komplexiteten i frågan. För att frågan skulle 
medtas i uppsatsen krävdes att det skulle vara en multi-stegsfråga, vilket innebar att det 
skulle gå att urskilja minst tre separata steg i sökningen. Detta innebar i praktiken att 
bibliotekarierna var tvungna att använda sig av kunskaper som är specifika för 
professionen, exempelvis klassificering och indexering. Det finns också ett fåtal frågor 
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medtagna i uppsatsen som innehåller någon form av omständighet eller komplikation
som gör att de blir intressanta att undersöka. I några fall har praktiska omständigheter 
påverkat sökningarna vilket har gjort att frågor som, under normala omständigheter, 
hade gått att lösa i ett fåtal steg har krävt betydligt fler steg för att nå fram till en 
lösning. Detta har jag inte tagit någon hänsyn till, utan det är alltid det faktiska antalet 
steg som har använts i sökningen som har avgjort hur frågan skall betraktas.

Det är alltså de 36 frågor som återstod efter detta urval som bildar själva stommen i 
uppsatsen och dessa finns återgivna, tillsammans med separata kommentarer, i bilaga 1.
De frågor som inte är medtagna i uppsatsen förvaras hos författaren. Frågorna har fått 
behålla sin ursprungliga numrering, oavsett i vilken ordning de förekommer i 
uppsatsen.

Eftersom uppsatsens fokus är på manuella söktekniker är majoriteten av materialet som 
används i uppsatsen av äldre årgång. Det finns mycket skrivet om sökstrategier för 
databaser och hur man bäst söker på webben, men detta har inte bedömts som relevant 
för uppsatsen och kommer därför inte att medtas. En del av de teoretiker som diskuteras 
i uppsatsen uppger att deras beskrivningar är applicerbara på såväl sökningar i tryckt 
material som datorbaserade sökningar. Exempel på detta är William A. Katz och 
Marcia J. Bates.
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3 Teoretiskt ramverk

I detta kapitel redovisar jag dels tidigare forskning och dels de teorier som jag använder 
mig av vid min analys av materialet.

3.1 Katz studie av sökprocessen

William A. Katz har försökt visa hur sökprocessen går till genom en ingående 
uppställning. Hans modell gäller både för sökningar i tryckt material och för dator-
baserade sökningar (Katz 2002b, s. 144). I denna pekar han på såväl de avgörande 
beslutstillfällena som tillvägagångssättet i stort under hela sökningen. Eftersom denna 
modell beskriver hela referensprocessen och dessutom är mitt viktigaste analysredskap
återger jag här Katz modell i sin helhet.

1. The query is first analyzed and clarified via the reference interview. One                 
determines the type of question asked, the parameters to be established (i.e., 
purpose, scope, time span, amount of material, level of material, etc.), and 
the source(s) or system(s) where the necessary information is likely to be 
found.

2. In the case of the majority of ready-reference queries, a source usually 
comes readily to mind. The source is consulted, and the answer is given.

3. In the case of search-and-research queries (and more difficult ready-
reference questions), it is necessary to consider numerous sources. At this 
point, a likely source is usually one of two major possibilites:

a. Bibliographies, indexes or the library catalog are consulted. These are
not sources of answers in themselves but access points to answers. Thanks 
to online databases this is by and large the most favored path by today’s 
reference librarian.

b. Form or subject sources are referred to, from standard reference books 
to magazines, newspapers, vertical-file material, and a given subject area 
on the shelves. In most situations, because the searcher is not entirely sure 
of the avenues for an answer, (a) will be a first choice as a source.

4. Generalizations about both the manual and the computer-aided search 
are in order. Where bibliographies, the catalog, and so forth, are to be 
searched it is best to determine likely subject headings or primary words 
which may be located in an electronic database search. A helpful aid at this 
point is to list key words most likely to be appropriate for such a search. A 
choice of action must then be made. The searcher may

a. Broaden the search in terms of the subject headings and/or key words
b. Narrow the search
c. Select more specific, or less specific, subject headings, or key words
d. Find more appropriate terms
5. Through steps 3 to 4, there should be some type of dialogue between the 

user and the librarian. Or the dialogue may follow later when likely 
material is gathered. At any rate, adjustments in terms of which data can be 
used, which are peripheral, and which are useless must be made throughout 
the total search process.
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6. At this point other decisions must be made:
a. A judgement has to be made as to relevance of the data to the specific 

question put by the user
b. If there is too little material, the librarian must decide in what order to 

search other sources.
c. If nothing can be found, the librarian must decide whether to try new or 

modified approaches, to give up, or to suggest to the user other resources
(i.e., other libraries, interlibrary loan).

d. In any case, the librarian must determine how much more time can be 
given to answering the question. (Katz 2002b, s. 144f)

Katz betonar dock att det är omöjligt att ge en definitiv beskrivning av sökprocessen. 
Olika individer bedömer frågor, källor etc.olika. Dessutom har två bibliotekarier som 
befinner sig på olika bibliotek i princip aldrig exakt samma källor att välja emellan. 
Många tankeoperationer pågår dessutom såväl omedvetet som samtidigt i 
bibliotekariens medvetande. En sökning kan alltså pågå på flera plan samtidigt; dels 
bibliotekariens tankeprocess och dels de faktiska steg som tas för att lokalisera 
materialet. Katz menar vidare att själva sökprocessens utformning varierar från individ 
till individ. Vissa bibliotekarier föredrar kanske ett slags guerilla warfare, medan andra 
föredrar en genomtänkt, logisk plan, och den tredje typen väljer kanske en kombination 
av de två varianterna (ibid, s. 141).

Lite i strid mot detta talar Katz längre ned om att det främst är frågeställningens natur 
som inverkar på valet av sökstrategi. Han anger här faktafrågor som exempel på 
tillfällen då sökningen kan planeras på ett metodiskt ”steg för steg” sätt, medan 
frågeställningar som är av ämneskaraktär kräver en mer undersökande typ av sökning, 
på grund av att svaret i större utsträckning är öppet till sin natur (ibid, s. 143).

Katz betonar att minnet är en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad sökning. 
Det handlar främst om förmågan att kunna dra sig till minnes de specifika referensverk 
som matchar den aktuella frågeställningen. Katz kallar detta för automatic retrieval och 
menar att det är det som pågår när bibliotekarien vet: (1) svaret eller lösningen på en 
specifik fråga eller (2) har en oföränderlig och enkel regel för at hitta fram till 
lösningen. I det första fallet kan det t.ex. handla om att känna till ärkebiskopens namn, 
så att man över huvud taget inte behöver använda sig av något referensverk. I det andra 
fallet kan det t.ex. röra sig om att memorera proceduren för att hitta avståndet mellan 
två städer eller var man hittar namnen på Nobelpristagare. Katz menar att en stor del av 
referensarbetet består av detta, närmast automatiska rutinarbete. Men detta gäller endast 
en begränsad del av frågorna, främst administrativa och vissa typer av faktafrågor 
(ibid, s. 146f).

Sökningen handlar ytterst om att matcha frågeställningen mot den/de källor som med 
störst sannolikhet innehåller svaret på den. Detta görs i princip genom att man skapar 
en hypotes, vilken man sedan prövar genom en sökning (ibid, s. 147f). Om den valda 
källan inte innehåller svaret, så måste kanske problemet omformuleras och en ny 
hypotes skapas tills problemet är löst (ibid, s. 147f).

Katz betonar också vikten av att kunna översätta frågan till den form som det aktuella 
informationssystemet kräver (ibid, s. 149ff). Det finns fem faktorer som Katz räknar 
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upp som viktiga i denna översättning. Det är dels formen/formerna för svaret, om 
bibliotekarien förväntar sig att hitta svaret i en bok, en broschyr, en periodisk skrift etc. 
Detta beslut fattas ofta baserat på hur ingående information användaren vill ha och hur 
aktuell den skall vara och vem det är som frågar2. Katz menar att här kan
bibliotekariens kunskap om samlingen spela in i valet av källor. Om bibliotekarien t.ex. 
känner sig osäker på vad som finns i bibliotekets samling av broschyrer, kanske hon 
tvekar att använda eller över huvud taget inte kommer att tänka på denna. Den andra 
faktorn handlar om att isolera det ämnesområde/ämnesområden som frågan tillhör. 
Detta är ofta väldigt uppenbart, men ibland kan ämnesområdet vara svårare att ringa in. 
Exempelvis så kan bibliotekariens brist på kunskaper om ämnet vara en orsak till att det 
är svårt att hitta relevanta söktermer. När denna typ av oklarheter uppstår 
rekommenderar Katz att man använder sig av principen ”move from the known … to 
the unknown” (ibid, s. 150), d.v.s. att man tittar på den information som man känner till 
och utifrån den försöker hitta andra sökingångar och nya termer. Katz betonar i 
samband med detta vikten av att ha en ingående kännedom om klassifikationssystemen 
och att kunna associera till relaterade ämnesområden samt att kunna göra sökningen 
antingen mer generell eller mer specifik, allt utifrån behov. En tredje faktor är tiden. Är 
informationen som efterfrågas aktuell eller historisk? Om den är historisk, vilken period 
är det i så fall som avses?  Språk är den fjärde faktorn och här avses dels vilka språk 
som användaren behärskar, men även användarens läsförståelse, d.v.s. kan han t.ex. 
förstå en vetenskaplig text eller inte. Den femte och sista faktorn är tillgänglighet, 
vilken Katz menar ofta är mer betydelsefull än vad som brukar erkännas. Att källan 
finns på plats och är tillgänglig är ofta det som till slut avgör vilken information som 
faktiskt används. (ibid, s. 152)

Men när det gäller den genomsnittliga frågan menar Katz att frågan först relateras till 
faktorerna ämne eller form (vanligtvis ett referensverk) (ibid, s. 149ff). Därefter 
bestämmer bibliotekarien exakt vilket referensverk som skall användas utifrån de 
övriga faktorerna; tid, språk och tillgänglighet. Sökningen kan givetvis vara komplex, 
men detta kan lika väl bero på avsaknad av relevanta källor som problem med att 
översätta frågan till informationssystemets språk.

Dessa fem faktorer är till stor del giltiga för alla frågor, men berör främst faktafrågor. 
När det gäller ämnesfrågor söker bibliotekarien i stället efter det högsta möjliga antalet 
relevanta informationskällor. I denna situation är det då främst viktigt att använda 
bibliografiska hjälpmedel och att kunna matcha frågan mot hjälpmedlets språk.

3.2 Sökprocessen enligt Grogan

Grogan poängterar i långt större utsträckning än Katz hur mycket av sökprocessen som 
präglas av intuition och undermedvetna avväganden från bibliotekariens sida. 
Sökningen kan mera liknas vid att lösa korsord, än att lösa algebraiska ekvationer 
(Grogan 1992, s. 110). Det finns ingen ”sökmetod” som man kan applicera på alla 
frågor. En hel del av bristen på logik och system i sökmetodik anser Grogan bero på det 
godtyckliga och inkonsekventa sätt som många av informationskällorna är ordnade på 
(ibid, s. 113). Detta innebär dock inte att Grogan anser att hela sökprocessen baseras på 

                                               
2 Här syftas det på användarens förförståelse och vad materialet skall användas till. 
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bibliotekariens instinkt, utan han poängterar att det finns olika söktaktiker som ger både 
en djupare insikt i sökprocessen och är användbara i det praktiska referensarbetet (ibid, 
s. 114). Men dessa söktaktiker befinner sig alltså på en mer allmän nivå. Grogans 
framställning av sökprocessen är följaktligen mycket mera vag än Katz.

I början av sökningen ställs bibliotekarien inför två problem (ibid, s. 112f). Det första är 
användarens problem, vilket uttrycks i en fråga, vars lösning är hela poängen med 
sökningen. Det andra problemet är bibliotekariens eget: hur skall man bära sig åt för att 
hitta fram till denna lösning. Grogan anser att det är viktigt att inte blanda ihop dessa 
två problem, som är olika till sin natur. Bibliotekariens problem är inte ett 
ämneskunskapsproblem som användarens, utan det är ett problem som handlar om 
teknik och metodikkunskap. Men dessa två problem påverkar givetvis varandra; frågans 
ämne har betydelse för hur sökningen utformas o.s.v.

Grogan menar att varje längre sökning bör inledas med en stunds eftertanke där man 
försöker utforma någon form av sökstrategi (ibid, s. 112). Det är nästan alltid ett 
misstag att kasta sig direkt in i sökningen, även om Grogan menar att detta är vanligast 
förekommande.

En framgångsrik sökning beror enligt Grogan på två grupper av sammanhängande 
beslut, vilka tillsammans utgör sökstrategin (ibid, s. 112f). Den första gruppen av beslut 
handlar om vilken form som användarens fråga ställs i till informationssystemet (vilka 
söktermer man använder etc.) Den andra gruppen gäller planeringen av sökningen, 
vilka källor som skall inkluderas i sökningen och i vilken ordning som källorna skall 
sökas igenom. Dessa beslut fattas dock inte nödvändigtvis i någon logisk ordning eller 
ens i följd, och bör snarast betraktas som hypoteser som skall testas.

För att få tillgång till ämnesinnehållet i informationskällorna måste man använda sig av 
ord eller termer, och precis som Katz betonar Grogan vikten av att kunna översätta 
användarens fråga till en terminologi som är acceptabel för informationssystemet (ibid,
s. 115ff). Grogan påpekar att även när det gäller fritextsökning i databaser så använder 
man sällan exakt samma formulering som användaren. Istället försöker man fånga det 
väsentliga i ämnesinformationen i ett query statement. Ämnet måste alltså analyseras ur 
olika aspekter, vilket har fördelen att såväl klargöra ämnet för bibliotekarien som att 
tillhandahålla lämpliga söktermer. Till sin hjälp för att hitta lämpliga söktermer menar 
Grogan att bibliotekarien kan ta hjälp av t.ex. uppslagsböcker, synonymordböcker, 
klassifikationssystem eller någon form av ämnesordslista. Även här betonar Grogan 
vikten av att vara öppen för förändringar och mindre justeringar av söktermerna som 
kan vara nödvändiga att göra under sökningens gång.

När det gäller själva valet av källor skriver Grogan att det främst är fem grundläggande 
källor som står bibliotekarien till buds (ibid, s. 118). Dessa är bibliotekskataloger, 
bibliografiska källor, referensmaterial, ämneslitteraturen och bibliotekets personal. Den 
största och viktigaste källan till information är ämneslitteraturen. Denna typ av material 
är dock främst avsedd för att läsas, snarare än att konsulteras. Åtkomst till den här 
litteraturen sker därför till stor del genom klassifikationssystemet, men Grogan refererar 
här till Grace O. Kelleys undersökning som visar att ”a logical classification conceals as 
much as it reveals”. (Kelley, se Grogan 1992, s. 119) Det är därför nödvändigt med 
något som ökar tillgängligheten till materialet och bibliotekskataloger, bibliografier 
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m.m. uppväger en del av de brister som finns med klassifikationssystemet. 
Bibliotekskataloger, bibliografier och referensverk räknas i stor utsträckning till 
bibliotekariens kompetensområde, och Grogan menar att det är genom deras 
användande och utnyttjande, framför allt som ingångar till ämneslitteraturen, som man 
hittar grunden i bibliotekariens professionella utövning (ibid, s. 120). Grogan nämner 
också vikten av bibliotekets interna samling av information som varit svår att få tag på 
(ibid, s. 124f). Grogan poängterar hur användbart det kan vara att anteckna de frågor 
som man inte klarat av att besvara efter en lång och uttömmande sökning, genom att på 
detta vis undvika onödigt dubbelarbete. Slutligen påminner Grogan om att inget 
bibliotek kan vara självförsörjande, och om vikten av att använda sig av externa 
informationskällor för att kunna möta användarnas behov (ibid, s. 125).

Liksom Katz använder sig Grogan av uttrycket ”sätta upp en hypotes”. Att sedan välja i 
vilken ordning dessa hypoteser skall prövas innehåller, i sin kompletta form, tre faser 
(ibid, s. 126f). Först väljer man den allmänna kategorin av källor, därefter en specifik 
titel inom denna kategori och slutligen väljer man den exakta ingångspunkten i den 
utvalda titeln. En erfaren referensbibliotekarie kombinerar ofta de två första faserna i en 
enda tankeoperation, men det finns också möjlighet att ta hjälp av lead-in-tools, vilka 
fungerar som en bro mellan ämneskategorin och den specifika titeln. Grogan betonar 
dock att det inte finns någon säker metod för att avgöra den optimala söksekvensen 
(ibid, s. 126). Han nämner dock en del försök som har gjorts, bl.a. James I. Wyers 
ansats med sex ”handtag”, som man kan använda sig av för att försöka nå fram till ett 
svar på frågan. Dessa är ämnet självt, biografi, bibliografi, tid, språk eller nationalitet 
och form. När det gäller att avgöra vilket av dessa handtag som är det mest 
ändamålsenliga, så hänvisar Wyer till reference instinct (Wyer, se Grogan 1992, s. 
127). Dessa handtag överensstämmer till stor del med Katz fem faktorer för att 
översätta frågans termer till bibliotekssystemets språk. Grogan nämner även några av 
Stychs faktorer angående hur sökningen bör utformas och i vilken ordning man bör 
utföra stegen. Grogan uppger att dessa faktorer uppgår till ett dussintal sammanlagt, 
men exemplifierar endast med ämnesområde, tid, plats (space), språk, nivå, mängd och 
bibliotekariens skicklighet och erfarenhet. Dessa faktorer bör systematiskt checkas av 
innan man ger sig in på den faktiska sökningen enligt Stych, även om han medger att 
det främst är omedvetet som bibliotekarierna använder sig av dessa faktorer (enl. 
Grogan 1992, s. 126f). Grogan diskuterar även Jahoda med kollegers frågeanalys, 
vilken bl.a. går ut på att man analyserar såväl frågor som referensverk i termer av 
givens och wanteds. Det gäller då att hitta ett referensverk med matchande givens och 
wanteds för den eventuella frågan. 

Den naturliga startpunkten för en ämnessökning är ämneslitteraturen, men det finns 
vissa fall då detta angreppssätt inte brukar väljas i första hand (ibid, s. 127f). Det kan 
t.ex. bero på att användaren vill ha mer än bara ”något om” ämnet, utan allt tillgängligt 
material istället, alternativt att bibliotekarien kanske känner sig osäker på vilket/vilka 
signum som man bör söka under, eller så kanske bibliotekariens erfarenhet säger henne 
att man ändå inte kommer att hitta mycket på de aktuella signumen. Vid dessa fall 
vänder man sig i stället till någon av de tre andra baskällorna – katalogen, 
bibliografierna eller referensböckerna. Katalogen och bibliografierna ger dock inte 
svaret i sig, utan fungerar endast som utgångspunkt när det inte finns någon annan 
sökingång som verkar mer lovande.
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I praktiken så sammanfaller ofta referensintervjun och sökningen och pågår samtidigt 
(ibid, s. 144f). Ibland formulerar bibliotekarien en preliminär sökstrategi under själva 
referensintervjun, och många gånger så fortsätter referensintervjun under själva 
sökningen. En fördel med att referensprocessen fortsätter som ett slags samarbete 
mellan bibliotekarien och användaren är att bibliotekarien direkt kan få respons på det 
material som plockas fram. Sökstrategin kan då justeras vid behov, eller också får 
bibliotekarien bekräftelse på att hon har valt en korrekt strategi.

Grogan menar att bibliotekarien i allmänhet kan besvara ett stort antal frågor utan att 
utföra någon egentlig sökning. För att beskriva detta använder han sig av Marcia J. 
Bates begrepp automatic mental retrieval, vilket innebär att bibliotekarien antingen 
direkt ur minnet kan säga i vilken källa svaret står att finna, eller behärskar en enkel 
uppsättning regler för att hitta fram till svaret (ibid, s. 110). Detta begrepp har alltså en 
liknande innebörd som Katz automatic retrieval. Men även här poängterar Grogan i
större utsträckning att dessa regler snarare är ”tumregler” än riktiga regler. Dessa regler 
lär sig bibliotekarien genom erfarenhet och praktik. Grogan betonar även hur mycket 
bibliotekariens personliga kvalitéer spelar in för att få en framgångsrik sökning (ibid, s.
148f). Han nämner dels den mer ”tekniska” expertisen om hur man hanterar olika 
referenskällor, men i första hand syftar han på bibliotekariens förmåga att intressera sig 
för ämnet och känna entusiasm inför sin uppgift. Minst lika viktigt är också att 
bibliotekarien har förmågan att inta en flexibel attityd såväl när det gäller val av metod 
som materialet självt. Intresse och entusiasm för ämnet, uthållighet när det gäller att 
hitta fram till svaret och fantasi är tre av de egenskaper som Grogan ser som viktigast 
för en referensbibliotekarie och han konstaterar också att ”A search can indeed be a 
genuine act of creation” (ibid, s. 149).

3.3 Sökstrategier

Patrick Wilson har i Searching: strategies and evaluation (1992, s. 155ff) identifierat
fem övergripande strategier. Dessa är:

 Skumma igenom hyllorna (Browsing). Denna strategi innebär helt enkelt att man 
går till en samling material eller en sektion av materialet (exempelvis ett 
signum) och tittar igenom det med förhoppningen att man skall hitta något 
relevant.

 Fotnotssökning (Footnote chasing) innebär att man startar med en relevant bok, 
artikel eller liknande och sedan söker vidare på dess fotnoter och referenser, 
plockar fram de funna dokumenten, söker vidare på dess referenser och så 
vidare.

 Citeringssökning (Citation searching). Här startar man med ett verk, som bör ha 
några år på nacken, och söker sedan igenom bl.a. citeringsindex efter författare 
som har citerat verket. Tanken bakom denna metod är att de författare som har 
citerat verket troligtvis skriver inom samma, eller åtminstone ett närliggande, 
ämnesområde.

 Konsultation (Consultation) innebär att man frågar en expert, eller någon annan 
med ingående kunskaper om ämnet, till råds när det gäller val av material. Det 
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framgår inte riktigt om Wilson även inkluderar konsultation med kolleger i 
denna strategi, men jag väljer att göra det.

 Indirekt sökning (Indirect search). Här försöker man få tag på det eftersökta 
materialet via andrahandskällor som t.ex. bibliotekskataloger, index och 
bibliografier.

3.3.1 Tillämpning av strategierna

Wilson nämner också en del om under vilka förhållanden som han anser att de olika 
strategierna bör tillämpas (1992, s. 156f).

Browsing är framför allt att föredra när man förväntar sig att hitta en mängd material i 
en avgränsad del av samlingen (t.ex. under ett eller två olika signum). Browsing är dock 
inte så lämpligt när man har anledning att tro att den eftersökta informationen finns i 
material som i allmänhet är utlånat. Men för samlingar av referensböcker, där man vet 
att samtliga böcker befinner sig inom bibliotekets väggar, eller när man tror sig veta i 
vilken avdelning informationen finns, men inte på förhand kan avgöra exakt i vilken 
källa den befinner sig, är browsing ofta den mest ändamålsenliga strategin.

Wilson anser att fotnotssökning är speciellt användbart för sökningar där det är svårt att 
hitta de korrekta söktermerna. Fotnotssökningar kan också vara användbara vid 
sökningar av typen ”den bästa boken om…”, eftersom författarna i allmänhet ger någon 
sorts bedömning av de verk som de använder sig av. Wilson påpekar också att denna 
sökmetodiks framgång till stor del beror på det verk som har valts som utgångspunkt 
för sökningen. Om man exempelvis är ute efter nyare verk, så måste utgångspunkten 
vara nyutkommen eftersom äldre verk naturligtvis inte kan referera till verk som utkom 
efter deras eget utgivningsår.

Wilson påpekar att citeringssökning är den minst använda av de olika strategierna. Han 
rekommenderar den dock för de flesta olika typerna av sökning, men framför allt för de 
tillfällen då man bäst beskriver det man söker efter genom att säga ”det handlar om det 
som Smith diskuterade i en artikel från 1956”. En sökning på de författare som har 
citerat Smith bör då ge värdefulla referenser.

Konsultation rekommenderar Wilson främst när man behöver en värdering av 
materialet, som när man exempelvis letar efter ”den bästa nybörjarboken om…”. 
Metoden anses också användbar när man letar efter en bra utgångspunkt för en fotnots-
eller citeringssökning.

Indirekt sökning anses av Wilson vara professionella informationssökares 
standardmetod. Wilson menar att det är viktigt att vi lär oss att använda strategin 
effektivt, men att man inte får sätta all sin tilltro till denna metod. Han kommer också 
med ett antal invändningar mot detta tillvägagångssätt och menar att metoden ofta bör 
undvikas (ibid, s. 181). Exempelvis skriver Wilson att en uppsats eller tidningsartikel, 
som ju är resultatet av en persons arbete med att grundligt sätta sig in i ett ämne, ofta 
kan vara värdefullare och mer relevant än det som bibliotekarien kan få fram genom en 
snabb indirekt sökning (ibid, s. 181).
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Man kan givetvis också använda sig av flera olika strategier inom samma sökning. Det 
kallas då a mixed strategy. Om man enbart använder sig av en strategi inom samma 
sökning rör det sig om a pure strategy (ibid, s. 156).

3.4 Flödesscheman

Ett av många sätt att försöka visa på hur sökprocessen går till är med hjälp av 
flödesscheman (flow charts). De är ett försök att schematiskt framställa hur en typisk 
sökning går till i teorin; att explicit formulera vad det är som sker under en sökning. Det 
är alltså sökmetodiken, ett slags mönster för alla sökningar, som man försöker visa på.

Flödesscheman visar på såväl vilken typ av källor som man bör söka i, som den mest 
ändamålsenliga ordningen att söka igenom dem på. De försöker också uttrycka de 
beslut som bibliotekarien måste fatta under sökningens gång, exempelvis när det är 
dags att byta strategi eller typ av källa (Moody 1991, s. 63). Det varierar hur detaljerade 
olika flödesscheman är. Några hänvisar direkt till specifika titlar, medan andra är mer 
allmänt hållna och bara refererar till en viss typ av källor (t.ex. allmänna uppslagsverk).

Flödesscheman har också gjorts i en mängd olika syften. I ett fall rör det sig t.ex. om 
vägledning i ett specifikt bibliotek för dess användare (Swenson 1965, s. 239ff) och i ett 
annat fall om undervisning för blivande bibliotekarier (Stych 1966, s. 14ff). Jag har 
endast stött på ett flödesschema på svenska; omslaget till Lillemor Widgrens Att söka 
information (1972). Detta är dock egentligen endast en bearbetning och anpassning till 
svenska förhållanden av Stychs flödesschema.

Den kritik som riktas mot flödesscheman går främst ut på att de är alltför stereotypiska. 
Många sökningar följer inte alls dess uppsatta ramar och ganska strikta ordningsfölj, 
och ibland kan det finnas vissa moment i en sökning, som exempelvis hur en källa kan 
leda vidare till andra källor, som det helt enkelt inte går att uttrycka på ett rimligt sätt i 
ett flödesschema (Brewer 1978, s. 22).

3.5 Carlsons studie av sökprocessen

Gary Carlson har gjort en studie över referensbibliotekariers sökprocesser vilken 
redovisas i Search strategies by reference librarians (1964). Hans utgångspunkt var att 
han förväntade sig att studien skulle illustrera att ”human searching can be precisely 
described” (Carlson 1964, s. ii). Carlson anser att studien kan användas på fyra sätt. 
Dels för att illustrera att mänskligt sökbeteende kan beskrivas i detalj, dels för att 
förbättra sökprocessen genom att visa på inkonsekvenser, men också för att utforma 
nya träningsmöjligheter för bibliotekarier och, slutligen, för att utveckla datarutiner som 
en hjälp i komplexa sökningar (ibid, s. 1).

Undersökningen utfördes i ett universitetsbibliotek med inriktning på medicin. Metoden 
var att presentera problem för referensbibliotekarier och sedan i detalj redogöra för de 
söktekniker som användes för att lösa problemen. Han uppställde sedan protokoll över 
deras sökteknik, vilka analyserades genom att han upprättade flödesscheman över varje 
individuell sökning. Dessa jämfördes sedan med varandra och sammanställdes för att 
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slutligen resultera i ett antal sammanfattande, mycket detaljerade flödesscheman över 
sökprocessen (ibid, s. 4f).

Carlson menar dock att det behövs mer forskning: ”On the surface, the flow charts 
seem to be consistent and cover most search behaviour, but undoubtedly there are some 
search techniques that have not been observed in this study.” (ibid, s. 27)

Ett annat problem är att man inte känner till värdet på de olika variabler som 
bibliotekarierna använder när de fattar beslut om t.ex. vilka källor som skall sökas, i 
vilken ordning dessa skall sökas och vilka källor som skall läggas undan för
användarens räkning.

Carlson identifierar två generella tekniker som han anser att alla de observerade 
bibliotekarierna använder sig av. Den första var att de satte en gräns för hur länge 
sökningen skulle pågå. Denna gräns bestämdes av en jämförelse mellan det som 
sökningen producerade och den möda som fick läggas ned på sökningen. Den andra 
tekniken var att söktermerna modifierades under själva sökprocessen på ett ganska 
subtilt sätt, beroende på de resultat som sökningen resulterade i (ibid, s. 36). En annan 
intressant upptäckt var att bibliotekarierna själva satte en femårsgräns för hur gammalt 
material de skulle söka i, om inte användaren själv hade angett någon tidsgräns. I 
praktiken så utökades också denna gräns ifall sökresultatet var dåligt (ibid, s. 37).

Carlson visar också på hur den mänskliga faktorn spelar in, både positivt och negativt, i 
sökprocessen. När bibliotekarierna söker är de ofta inkonsekventa, saknar tålamod att 
söka igenom källorna noggrant, förvränger söktermer eller glömmer att följa upp nya 
termer som sökningen genererat i källor de tidigare tittat i o.s.v. Men samtidigt är en 
människa mer flexibel än ett dataprogram och har förmågor som det saknar. Ett 
exempel på detta är när en människa snabbt skummar igenom ett dokument innan hon 
eller han tar beslut om att söka igenom det i detalj (ibid, s. 28ff).

Två av Carlsons slutsatser är att mänskligt sökbeteende är regelbundet och kan 
kodifieras och att många av de söktekniker som används är inkonsekventa och skulle 
kunna förbättras genom att bibliotekarierna blev medvetna om dem och lärde in nya 
rutiner (ibid, s. 41).

3.6 Search tactics och idea tactics

Ytterligare ett synsätt på sökprocessen förs fram av Marcia J. Bates. Istället för att 
försöka visa på hur hela sökprocessen går till så lanserar hon ett antal taktiker som 
beskriver olika handlings- och tankemetoder som den professionelle informations-
sökaren använder sig av (Bates 1992, s. 183ff). Det handlar alltså om ett försök att 
inventera de drag som informationssökaren gör under sökningens gång. Dessa taktiker 
är inte begränsade till någon speciell typ av sökning eller vissa specifika källor, utan de 
gäller utan inskränkningar. Vissa av dessa taktiker anser Bates ha varit kända sedan 
tidigare, men hon menar att det ändå är viktigt att definiera dem, eftersom det gör dem 
mer tillgängliga och därmed ligger det också närmare till hands att man faktiskt 
använder dem (ibid, s. 183ff).



24

Bates skiljer mellan fyra övergripande typer av modeller (ibid, s. 199f) En ideal model
visar på optimala sökmönster, vilka är baserade på matematiska, systemanalytiska eller 
någon annan typ av formellt kriterium. Representation model handlar om att beskriva, 
och i sin ultimata form även om att förutse och förklara, hur mänskligt informations-
sökande går till. Här handlar det alltså om det som människor faktiskt gör eller tänker 
när de söker efter information. En teaching model är en modell som syftar till att lära ut 
hur informationssökning går till, och en modell för facilitating searching är tänkt för att 
hjälpa människor att söka mer effektivt. Bates modell är i första hand tänkt som en 
facilitating model och i andra hand som en teaching model. Men hon nämner även att 
hennes modell kan vara intressant när man vill försöka återge någon annans 
sökbeteende och att vissa taktiker kan vara användbara för att beskriva skickliga 
informationssökares beteende.

Bates har i första hand delat upp taktikerna i två stora underkategorier: search tactics
och idea tactics (ibid, s. 183). Search tactics berör sökningen i egentlig mening, de är 
tänkta att bistå i sökningen och föra den vidare (ibid, s. 183f). Idea tactics handlar om 
metoder för att generera nya idéer eller hitta lösningar på problem som kan uppstå 
under sökningens gång (ibid, s. 192). Dessa två stora underkategorier är i sin tur 
indelade i mindre grupper, vilka i sin tur innehåller de faktiska taktikerna. När det gäller 
search tactics så har Bates delat upp dem i fyra grupper och definierat 29 taktiker (ibid, 
s. 184) och idea tactics består av två grupper och 17 taktiker (ibid, s. 193). De enskilda 
taktikerna är med andra ord ganska många, och jag kommer därför inte att presentera 
dem enskilt här, utan bara beskriva de övergripande grupperna för att ge en uppfattning 
om Bates teori. Ett urval av taktikerna kommer att diskuteras i resultatredovisningen i 
anslutning till de sökningar där jag har observerat att de har använts.

De fyra grupperna som search tactics består av är (ibid, s. 185ff):

 Monitoring tactcs – dessa är tänkta för att se till att sökningen hålls på rätt väg 
och är effektiv.

 File structure tactics – här handlar det om tekniker för att hitta i en fils 
uppbyggnad, antingen för att komma åt den information som finns inom den, 
eller för att hitta vägen till den eftersökta källan i ett informationssystems 
filstruktur

 Search formulation tactics – dessa används när man planerar sökningen, men de 
berör framför allt själva sökformuleringen. De används också när man behöver 
göra förändringar i sin plan.

 Term tactics – används när man väljer ut, eller gör förändringar i sitt val av, de 
specifika termerna inom sökformuleringen.

Underkategorierna till idea tactics är (ibid, s. 193ff):

 Idea generation tactics – dessa går ut på att hjälpa till att generera nya idéer till 
en sökning som har kört fast.

 Pattern breaking tactics – dessa taktiker går ut på att bryta ineffektiva 
tankemönster. Detta kan enligt Bates utföras på minst två olika sätt. 
Bibliotekarien kan uppmärksamma sig själv på vissa tankemönster som hon har 
och sedan bestämma sig för att bryta dem. Den andra metoden, som är snabbare, 
men också mera riskfylld, går ut på att bibliotekarien godtyckligt väljer ut någon 
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del i sitt tänkande eller beteende och sedan ändrar på detta, med förhoppning om 
att perspektivskiftet skall ge nya insikter eller inspiration.

Bates betonar att dessa taktiker skall ses som heuristic; det kan hända att de hjälper till 
(ibid, s. 200). Det finns ingen garanti för att de skall fungera varenda gång som de 
används, eller ens att man kan använda samma typ av taktik på likartade problem vid 
två olika tillfällen.

3.7 Knowledge-based systems

Richardsons Knowledge-based systems for general reference work behandlar främst 
utvecklingen av expertsystem (knowledge-based systems, KBS) inom referensområdet. 
Men för att sådana skall kunna skapas och fungera måste man först definiera vad det är 
som en erfaren informationssökare gör, så att systemet kan fås att efterlikna detta. 
Richardson anser sig kunna bevisa att det bakom generellt referensarbete finns en 
mycket hög grad av strukturerad logik (1995, s. 177) och bokens genomgående tema är 
att KBS, idealiskt sett, bör bygga på en referensmetod som är baserad på en 
formatbaserad sökstrategi (ibid, s. xvi).

Richardson anser att paradigmet för hur man lär ut referensarbete är tredelat (ibid, s. 
19). Det första, materialformat, är ett strukturellt sätt att närma sig referensområdet på 
där de olika typerna av referenskällor, t.ex. bibliografier, uppslagsböcker, atlaser och 
lexikon, spelar huvudrollen (ibid, s. 20f). Att lära ut de olika formaten och de 
individuella källorna inom dessa är det viktigaste i den här skolan.

Hos den andra skolan, proceduralisterna, är det istället metoden, hur man besvarar 
referensfrågorna som är det centrala (ibid, s. 23f). Här fokuserar man inte på de 
enskilda titlarna på samma sätt som strukturalisterna gör, utan man har istället ett mer 
analytiskt angreppssätt, där man försöker hitta de regler som styr referensarbetet. Den 
metod som förespråkas går främst ut på att bibliotekarien skall klassificera frågan efter 
typ av källa, format, och sedan välja den specifika källa, the tool of choice, inom 
formatet som besvarar frågan. Richardson tillskriver ursprungligen Isadore G. Mudge 
denna metod, men det var hennes student, Margaret Hutchins, som skrev ner den och 
populariserade den. Proceduralisterna betraktar beslutsprocessen i referensarbetet som 
en komplex, flervals klassifikationsuppgift.

Den tredje skolan, slutligen, fokuserar på de psykologiska aspekterna av referensarbetet 
(ibid, s. 24ff). Dels de mentala egenskaper som kännetecknar referensbibliotekarien, där 
t.ex. frågan om vilka egenskaper som är betydelsefulla för att lyckas i arbetet är en 
viktig del och dels tittar man närmare på användarna och deras frågor. Samspelet 
referensbibliotekarie – användare studeras också. Fokus mellan dessa tre olika 
perspektiv inom paradigmet har skiftat fram och tillbaka, men Richardson betonar 
vikten av att sammanföra dem för att öka förståelsen för referensprocessen som helhet 
(ibid, s. 27ff).

I sin genomgång av tidigare forskning inom ämnesområdet kritiserar Richardson stora 
delar av den för att inte uppfylla de vetenskapliga kriterierna och vara mer deskriptiv än 
analytisk (ibid, s. 112). Exempelvis anser han att Marcia J. Bates studie, vilken har 
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refererats ovan, mer har karaktären av privata funderingar än en vetenskaplig 
undersökning. Däremot anser Richardson att tekniken med flödesscheman är en mycket 
användbar metod, även om den förvanskar verkligheten något (ibid, s. 90). Carlson 
(refererad ovan) är en av de forskare som använt sig av denna teknik och Richardson 
beklagar att han har blivit så förbigången av senare forskning, eftersom Carlson har en 
mycket optimistisk syn på regelbundenheten i mänskligt sökbeteende (ibid, s. 99).
Richardson kommenterar även Katz (refererad ovan), vilken han beskriver som en 
blandning mellan funktionalist och strukturalist (ibid, s. 17) eftersom han betonar såväl 
aktivitet som vikten av de olika formaten.

Ur sin litteraturgenomgång skapar Richardson ett flödesschema av referensprocessen 
(ibid, s. 122). Denna modell kan sägas inkludera hela processen: alltifrån hur 
användarens problem uppstår och den faktiska fråga som ställs till bibliotekarien till att 
transaktionen avbryts, antingen sökningen har lyckats eller inte. Richardson påpekar att 
det inte finns mycket forskning utförd kring hur referensbibliotekarien löser problem 
och fattar beslut som rör sökningen efter den fas då frågans verkliga innebörd har 
klargjorts. Här är Marcia J. Bates med sina search- och idea tactics ett av få 
undantag.(ibid, s. 127)

Den metod som Richardson rekommenderar för att besvara en fråga bygger på Hutchins 
klassifikationsmetod, vilken har nämnts ovan. Det gäller att kunna klassificera eller 
översätta användarens fråga till ett eller flera format. Poängen med detta är att kunna 
minska sökutrymmet; från ett ändlöst val till en begränsad del av kunskapsmassan och 
slutligen till den rätta källan (ibid, s. 155f). Ibland kan bibliotekarien direkt säga i 
vilken källa svaret finns och då hoppar man över ett antal steg i modellen (ibid, s. 131), 
men oftast krävs en mer komplicerad beslutsprocess. En fråga kan ofta besvaras med 
mer än ett enskilt format och de två faktorer som avgör vilket som väljs är hur mycket 
information som användaren vill ha och hur mycket tid som man är beredd att lägga ner 
på sökningen. Om man vill ha ett kortare svar prioriteras format där svaret finns i källan 
i sig, one-step formats, som uppslagsböcker och årsböcker. Om man har mer tid att 
lägga på sökningen och vill ha mycket och/eller mer djupgående information föredras 
two-step formats som bibliografier och index. När bibliotekarien har identifierat vilket/
vilka format som skall sökas i gäller det att välja ut relevanta titlar inom dessa. Om 
bibliotekarien inte kommer på en lämplig källa ur minnet bör man titta i katalogen, en 
förteckning över olika referenskällor eller fråga en kollega. När det finns ett flertal olika 
källor att välja mellan så rekommenderar Richardson att källorna rangordnas utifrån hur 
sannolikt det är att de innehåller svaret på frågan och sedan söks i den ordningen. När 
den enskilda källan väl är lokaliserad så gäller det återigen att kunna översätta, men 
denna gången handlar det om att kunna formulera frågan i den typ av termer som 
fungerar i den utvalda källan. Ofta kan det vara bra att hastigt skumma igenom källan
innan själva sökningen påbörjas för att få en uppfattning om hur verket är uppbyggt. Att 
veta när sökningen skall avslutas är alltid svårt, men Richardson anser att det bör vara 
användarens beslut och då helst i samråd med bibliotekarien. Han poängterar också 
vikten av att hänvisa vidare om man inte har kunnat lösa frågan så att användaren blir 
nöjd. (ibid, s. 132ff)

I kapitel 5 utarbetar Richardson en kunskapsbas för expertsystem inom referensarbete. 
För att kunna göra detta studerar han mer ingående den beslutsprocess som 
referensbibliotekarier använder sig av för att kunna lösa frågor (ibid, s. 150f). Han 
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menar att själva kunskapen om de olika formaten är tillgänglig för alla och till stora 
delar nedskriven, men att vetskapen om vilka sammanhang de skall användas i är privat 
kunskap som bara existerar i praktiserande referensbibliotekariers medvetande. Att göra 
denna kunskap tillgänglig har ett intresse ur en mängd synvinklar, bl.a. för utbildningen 
av blivande bibliotekarier och för att kunna effektivisera referensarbetet.

Richardsons kunskapsbas inskränker sig till att behandla logiken bakom referens-
bibliotekariers beslutsprocess när det gäller faktafrågor (ibid, s. 151). Hans hypotes 
bygger på Hutchins metod som han vidareutvecklar, främst genom att fokusera på 12 
format3 och deras karakteristika (ibid, s. 155). Richardson visar sedan hur man avgör 
vilket format som skall användas genom att använda s.k. IF-THEN regler (if man vill ha 
information om ett ord, then vänd dig till en ordbok) (ibid, s. 157ff). Hur tydliga
gränserna är mellan de olika formaten varierar, vissa delar t.ex. flera kännetecken 
medan andra är mer distinkta (ibid, s. 156). Richardson beskriver även, format för 
format, vilka frågor som måste besvaras innan man kan besluta vilken specifik källa 
inom formatet som skall konsulteras, the tool of choice (ibid, s. 165ff). Exempelvis så 
har en fråga efter statistiska uppgifter vanligen följande tre komponenter: ämnesområde 
(befolknings-mängd), tidsperiod (nutida) och plats (Sverige) vilka 
referensbibliotekarien måste känna till för att kunna välja en korrekt källa (ibid, s. 175). 
Denna kunskap kallas subordinate-level knowledge (ibid, s. 165). Genom sin
genomgång anser sig Richardson ha avslöjat de kritiska beslutspunkterna och den 
”arkitektoniska” struktur som ligger bakom referens-processen (ibid, s. 175f).

3.8 Sammanfattning av teorigenomgången

Teorigenomgången visar att det finns olika synsätt på hur referensprocessen går till. De 
två främsta huvudspåren ger en bild av att referensprocessen går att systematisera 
respektive att den är mer intuitiv till sin natur. Av de teoretiker som jag främst kommer 
att använda mig av fördelar sig ungefär hälften på var sin sida om denna skiljelinje, 
vilket har styrkt min tro på att det är en relevant fråga att diskutera.

Jag tycker mig ha hittat flera tänkbara angreppssätt till min analys och kommer här att 
kortfattat nämna de namn som framförallt är aktuella. Jag kommer att se om
Richardsons angreppssätt går att känna igen i mina insamlade faktafrågor, eftersom han 
klart och tydligt anger att hans modell inskränker sig till denna frågekategori. Jag 
kommer också att jämföra mina exempel med Bates och Grogan. Dessa två beskriver 
främst olika tänkbara angreppssätt och taktiker, och jag kommer att undersöka om jag 
kan identifiera några av dessa i mina insamlade exempel. Även Wilson kommer att 
diskuteras, främst för att jag tycker att hans genomgång och benämning av de olika 
sökstrategierna är tydlig och illustrativ. Men den som jag framför allt tycker har 
presenterat en fullständig bild av hela referensprocessen är Katz, och hans modell 
kommer därför att användas som mitt främsta analysverktyg.

                                               
3 Dessa 12 format är abstracts/digests; atlases/gazetteers/maps; bibliographies/catalogs; biographical 
sources; dictionaries; directories; encyclopedias ; government publications; handbooks/manuals; indexes;  
statistical sources; och yearbooks (Richardson 1995, s.155).
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4 Resultat

I min resultatredovisning vill jag främst peka på intressanta fenomen i de olika 
sökningarna. Jag tänker sedan göra jämförelser och försöka utläsa olika tendenser och 
mönster ur dem i analysavsnittet.

4.1 Sammanställning av empirin 

Under de fem arbetsveckor som jag satt med vid informationsdiskarna på Lunds
stadsbibliotek respektive Västra Frölunda regionbibliotek samlade jag alltså in totalt 
204 frågor. Antalet ställda frågor vid informationsdiskarna under dessa veckor var
betydligt högre, men ett flertal sållades bort redan vid insamlingstillfället eftersom de 
inte bedömdes som relevanta för uppsatsens syfte. Ytterligare frågor har sedan sållats 
bort under arbetet med uppsatsen eftersom de inte uppfyller de krav som har 
specificerats i kapitel 1.6.3. Efter denna sållning kvarstår 36 frågor som grund för 
resonemanget i uppsatsen. Frågornas innehåll kommer att redovisas i kortform nedan, 
där jag har försökt att sammanfatta essensen i de ställda frågorna. En mer ingående 
beskrivning av frågorna, sökningarna och kommentarer till dessa finns i bilaga 1. Här 
kommer jag att studera frågorna med utgångspunkt i de frågekategorier som har 
definierats i kapitel 1.6.2, för att sedan dra slutsatser utifrån detta i analyskapitlet.

Gemensamt för hela kapitlet är att när termerna för de olika sökstrategierna används så 
syftar det till Wilsons beskrivningar, se kapitel 3.3. De olika format som beskrivs 
refererar till Richardsons teorier, se kapitel 3.7. 

4.1.1 Författare/Titelfrågor

Fyra av de frågor som samlades in under undersökningen och bedömdes som relevanta 
tillhör kategorin Författare/Titelfrågor. Dessa är:

Fråga 13: Användaren vill veta titel och författare till en bok som han hört talas om. 
Boken kan beskrivas som en nidbild av Onkel Toms stuga av Harriet Beecher Stowe. 

Fråga 114: Boken Fläskfarmen efterfrågas, men användaren vet inte vem som är 
författaren.

Fråga 97: Användaren är ute efter en specifik bok om Kjellgren, men tyvärr minns hon 
varken titel eller författare.

Fråga 71: Telefonfråga från en filial där de har en användare som vill ha tag på texten 
till Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. 

I de här fallen så rör det sig först om en fråga där användaren är osäker på om verket 
över huvud taget existerar (fråga 13), en fråga där användaren har en felaktig titel som 
inte kan beläggas (fråga 14), därefter en fråga där användaren känner till bokens ämne 
men saknar såväl författar- som titeluppgifter (fråga 97) och slutligen en fråga där 
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texten till en konvention efterfrågas (fråga 71). I det sista fallet kan texten finnas 
publicerad på ett flertal ställen och det är egentligen ointressant för användaren vilket 
verk som väljs, bara hela texten finns. Den första frågan tillhör den variant av 
Författar/Titelfrågor som benämns not known-item, medan de tre ändra är known-items
(jmf kapitel 1.6.2).

I samtliga frågor kan strategin ”move from the known…to the unknown” (Katz 2002b, 
s. 150) sägas ha använts. Bibliotekarien får helt enkelt ta fasta på den information som 
redan är känd (det verk/författare som nidbilden skall vara gjord på, delar av den titel 
som har visat sig vara felaktig respektive ämnet för boken samt namnet på 
konventionen) och utifrån det söka sig vidare mot de fakta som saknas för att kunna 
lösa frågan. 

När det gäller dessa tre known-items så handlar det alltså främst om att kontrollera och 
att lägga till uppgifter. Bibliotekarierna använder sig av strategierna indirekt sökning
(fråga 114) och indirekt sökning samt konsultation i fråga 97. Även i fråga 71 används 
indirekt sökning, men här i kombination med browsing. I fråga 97 används även Bates 
taktik correct (1992, s. 192), genom att bibliotekarien är uppmärksam på möjliga 
stavnings- och faktafel i frågeställningen. I fråga 13, där ett not-known item behandlas 
så används strategin browsing, vilket kan indikera att när tillgången på fakta kring det 
som efterfrågas är begränsad så väljer bibliotekarien snarare en mer ospecifik 
sökstrategi än en mer preciserad sådan som exempelvis indirekt sökning. Sökningen är 
dock begränsad till ett enskilt format (uppslagsböcker). Även när det gäller fråga 14 
håller sig sökningen till ett format; bibliografier/kataloger. I fråga 97 använder sig 
bibliotekarien av två olika format; bibliografier/kataloger och uppslagsverk. I fråga 71 
använder sig bibliotekarien av tre olika format; bibliografier/kataloger, index och 
årsböcker.

4.1.2 Faktafrågor 

Majoriteten av de frågor – 15 stycken – som jag har bedömt som komplicerade tillhör 
kategorin Faktafrågor. Dessa spänner över ett mycket brett ämnesfält, alltifrån 
statistikfrågor till hur man transporterade sjuka med hjälp av hästar förr. Faktafrågor är 
slutna till sin karaktär och kräver specifika fakta för att lösas. De kallas ibland för quick 
reference, men trots det så framgår det bl.a. av min insamling att de ibland kräver långa 
sökningar för att kunna lösas.

De femton faktafrågorna är:

Fråga 1: En översättare ringer in till biblioteket för att få ett svenskt ord för ”turcopol”. 
Ordet är hämtat ur en historisk engelsk underhållningsroman som översättaren just nu 
arbetar med.

Fråga 200: På svenska kan ”miljoner svenska kronor” förkortas MSEK. Användaren 
vill veta den engelska motsvarigheten till denna förkortning; ett slags internationell 
beteckning.
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Fråga 16: En byggnadsfirma håller på att sätta in nya brandklassade dörrar av märket 
Swedoor. På dörrarna finns märkningen ***B-30. Byggfirman behöver veta vad denna 
märkning - framför allt stjärnorna - innebär.

Fråga 34: Användaren ringer till biblioteket och vill veta upphovet bakom citatet ”Den 
som avstår från studier går fri från bekymmer”.

Fråga 90: Användaren ringer till biblioteket och vill ha en så stor och bra bild av 
Leonardo da Vincis Nattvarden som möjligt.

Fråga 28: Användaren – som är illustratör – vill veta hur man transporterade sjuka med 
hästar förr. En illustration är önskvärd, men en skriftlig beskrivning är också 
acceptabel. Bokens handling utspelar sig i ett fiktivt land på 500-600-talet e Kr och 
centraleuropeiska förhållanden skulle kunna vara lämpliga. Beskrivningen får gärna 
vara historiskt korrekt, men det är inte nödvändigt.

Fråga 36: Användaren vill veta hur många som trafikskadades i motorcykelolyckor i 
Europa under ett år. 

Fråga 201: Användaren börjar med att fråga efter Statistisk årsbok. När han visats dit 
framkommer det att vad han egentligen vill är att jämföra antalet patent under ett långt 
tidsförlopp, från 30-talets början fram till vår tids lågkonjunktur, för att se om det finns 
belägg för påståendet att uppfinningsrikedomen ökar vid lågkonjunkturer.

Fråga 58: Användaren ringer in till biblioteket och ber bibliotekarien att berätta lite om 
män och kvinnors olika litteraturvanor; vilka genrer de läser och liknande.

Fråga 78: En användare ringer till biblioteket och vill veta på vilken gata branden i 
London år 1666 startade.

Fråga 33: Användaren ringer till biblioteket och vill veta den korrekta stavningen på 
Gantt-schema.

Fråga 30: Användaren skall skicka ett brev och behöver därför veta vilket område 
Astrakan tillhör efter Sovjetunionens splittring.

Fråga 44: Användaren är mycket intresserad av Rysslands historia och hon har lagt 
märke till att ett flertal ryska kejsarinnor fått ”Fjodorovna” som tilläggsnamn efter sitt 
giftermål. Hon har funderat över om detta kan vara en titel av något slag, och vill veta 
hur det ligger till. 

Fråga 187: Användaren har besökt museet Kulturen och i den Thomanderska träd-
gården såg han en spegelkula. Han skulle vilja veta om denna har någon speciell 
betydelse eller innebörd.

Fråga 173: Användaren vill först ha en definition av begreppet konsekvensetik, men 
frågar sedan också efter lite fakta om islams predestinationslära. 



31

När jag jämförde faktafrågorna så upplevde jag att det fanns vissa som framstod som en 
egen kategori. Denna har jag valt att kalla för blädderfrågor, eftersom det beskriver det 
som är karakteristiskt för dem.  Här var det ofta relativt enkelt för bibliotekarien att, 
som Katz beskriver (2002b, s. 149), översätta frågeställningen till rätt format (t.ex. 
ordbok, statistiska källor) och sedan slå upp svaret. Utmaningen med dessa frågor 
bestod främst i att matcha frågan med rätt källa inom det valda formatet. Frågorna var 
ofta tidskrävande eftersom bibliotekarien fick söka igenom en stor mängd likartade 
källor innan svaret hittades och det var svårt att på förhand avgöra i vilken källa det 
fanns. I mina intervjuer kände samtliga bibliotekarier igen sig i bilden av att man i vissa 
fall fick ”blada sig” (B1) fram till svaret. Typiska exempel på detta som nämndes var 
främst termer, förkortningar och översättningar av ord, men i enstaka fall även 
statistiska källor (B3) och biografiska sökningar (B5). De frågor som jag har identifierat 
som blädderfrågo” i uppsatsen är fråga 1 och 200 (översättning av ord), fråga 34 (citat) 
och fråga 78 (gatunamn). B1 exemplifierar det som att:

…man måste ha detta breda urvalet…där skall finnas gamla ordböcker och 
nya…då får man ju helt enkelt ställa sig framför Fe-hyllan och leta igenom 
dom här olika typerna av böcker vi har. Och då hittar man det i ett 
supplement till någonting till slut. 

I en övervägande majoritet av faktafrågorna (tio av femton) används browsing som 
huvudstrategi eller som en viktig del av sökstrategin. Detta kan tolkas som att det har 
varit lättare för bibliotekarien att ringa in ämnesområdet än att kunna fastställa den 
exakta källan, och att katalogen därför har bedömts som en omväg till materialet. Det är 
alltså samma problem som vid de ovan beskrivna blädderfrågorna, men där en 
blädderfråga rör sig över ett begränsat format (t.ex. ordböcker) så kan browsing
tillämpas på ett mycket mer vidsträckt område och t.ex. flera olika signum. De två 
varianterna har alltså mycket gemensamt, men skiljer sig ändå åt på dessa punkter.

Det finns också exempel på att bibliotekarien använder browsing när hon har svårt att 
precisera sina söktermer, exempelvis fråga 58. Indirekt sökning förekommer också, 
men i samtliga fall som en del av sökstrategin (fråga 90, 187, 173, 58). Det rör sig alltså 
om det som Wilson kallar a mixed strategy (1992, s. 156)

Jag tycker mig ha identifierat ett antal av Bates taktiker i sökningarna. I fråga 200 
används såväl de två idétaktikerna think och breach samt en söktaktik; stretch. Även i 
fråga 16 används stretch. Stretch innebär att använda en källa i ett annat syfte än det 
avsedda. I fråga 200 används bl.a. Skeppningshandboken för att hitta exempel på hur 
“MSEK” förkortas på engelska och i fråga 16 används telefonkatalogen för att besvara 
frågan om stjärnornas betydelse. Bates skriver:

In general, it may be assumed that the most efficient searching involves 
using sources for their intended purposes. But when such approaches fail, 
answers may still be found by putting in the harder work to ferret out 
information incidentally provided. Thus, to STRETCH is to use a source for 
other than its intended purposes. (1992, s. 187)

Bates betonar alltså att bibliotekarien måste tänka annorlunda, d.v.s. tänka på all den 
information som man kan få ut av en viss källa, och inte enbart den information som 
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hittas på de ställen i källan där man normalt förväntas hämta informationen. Vad som 
måste till för att man skall kunna använda källor på detta sätt är, enligt min åsikt, dels 
fantasi, men också god kännedom om sina informationskällor. För, som en av 
informanterna uttryckte det: ”Man vet ju inte vad man inte vet. Hur skall jag kunna få 
några associationer till någonting som jag inte vet att det finns en gång?” (B3)

Think (fråga 200) innebär att bibliotekarien stannar upp, tänker igenom sökningen och 
vilka källor hon har använt och därefter försöker komma på nya infallsvinklar. (Bates 
1992, s. 194) Breach handlar om att vidga gränserna – såväl tankemässigt som fysiskt –
för det sökområde inom vilket man förväntar sig att hitta svaret på frågan och kan 
ibland leda fram till att nya angreppssätt prövas (ibid, s. 197.) Breach används vid 
frågorna 200, 28, 201 och 187. I fråga 187 vidgas t.ex. sökningen fysiskt genom att 
bibliotekarien tar hjälp av resurser utanför det egna biblioteket, men även intellektuellt 
genom att sökområdet ändras från att fokusera på museet Kulturen till 
trädgårdsdekoration, trädgårdar i allmänhet och antikviteter. 

Söktaktiken neighbour innebär att bibliotekarien tittar på termer eller signum som 
ligger nära det första valet för att utvidga sökningen. Exempel på detta är frågorna 90 
och 187 där bibliotekarierna breddar sina sökningar på just detta sätt.

I fråga 33 finns exempel på sort, vilken är en underkategori till söktaktiken weigh
(Bates 1992, s. 191). Weigh handlar om att kunna göra omedelbara, snabba 
utvärderingar kring vilken typ av aktiviteter eller källor som man bör välja. 
Underkategorin sort i sin tur handlar om att rangordna de källor som skall genomsökas i 
ordningen från mest till minst sannolik att hitta svaret i. Eftersom Gantt-schema inte går 
att hitta genom en sökning i allmänna ordböcker och uppslagsverk, så blir nästa steg att 
ta till olika facklexikon. Dessa söks sedan igenom i sannolikhetsordning. 

I fråga 44 får bibliotekarien återvända till en källa som hon har undersökt tidigare i 
sökningen. Detta stämmer överens med ett av Nathan A. Josel  Jr:s Ten reference 
commandments (1971, s. 146), ”When you know the answer is in a source, it is”. Han 
skriver vidare:

There are times, and we have all had them, when after checking all the 
possible places for an answer, one source stands out as the most likely key 
to the problem. But a check of the source helped not at all. Take heart: The 
answer is there, it will just take some proper page-shaking before it falls out. 
Admittedly, this course will occasionally fail, but if it does, the fault lies not 
in the stars, but in your choice of source. (ibid, s. 146)4

Marcia J. Bates nämner just detta exempel från Josel som en variant på taktiken rescue
(Bates 1992, s. 196). Rescue handlar främst om att inte ge upp ett helt angreppssätt för 
att delar av det har varit resultatlöst, att inte ”kasta ut barnet med badvattnet” (ibid, s.
195).  

                                               
4  Som en kuriositet kan det nämnas att Charles R. Anderson har uppdaterat detta budord till ”If the 
answer should be in a source, it probably was in the print version”. (1995, s. 439).
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4.1.3 Ämnesfrågor 

Ämnesfrågorna är mer öppna till sin karaktär än faktafrågorna och de spänner över ett 
minst lika brett ämnesområde. Ämnesfrågorna är mycket vanligt förekommande på 
biblioteken och svårighetsgraden varierar mycket. I vissa fall är bibliotekariens problem 
främst att välja vilken av alla tänkbara källor som är mest lämpad för användarens 
behov, medan hon ibland kanske får vara nöjd om hon lyckas få fram någon 
information över huvud taget. I min undersökning har jag samlat in 12 ämnesfrågor, 
alltså något färre än antalet faktafrågor, men de är ändå den näst största gruppen i 
redovisningen. Jag har dessutom samlat in två exakt likadana frågeställningar, vilka 
dessutom ställdes på samma bibliotek. Dessa frågor är i sig själva inte så 
anmärkningsvärda, men jag tyckte att det var ett intressant fenomen utifrån uppsatsens 
syfte och jag har därför granskat dem närmare.

De insamlade ämnesfrågorna är:

Fråga 43
En politiker, troligen specialist på handikappfrågor, ringer in till biblioteket och ber att 
få material om kommunala handikappråd framplockat. Politikern skall hålla ett föredrag 
och är framför allt intresserad av lite historik kring handikappråden.

Fråga 190
Frågan rings in från en filial där en användare önskat information om Henri Pitot, 
mannen bakom Pitot-rörelsen.

Fråga 174
Användaren vill ha tag på information om Weimarrepubliken. Materialet är till hennes 
dotter, som skall göra ett skolarbete.

Fråga 92
Användaren vill ha tag på lite fakta om konstnären B. Olsson. Hon har nämligen en 
avbildning av en av hans målningar som hon är mycket förtjust i, men hon vet absolut 
ingenting om honom som person.

Fråga 151
Användaren vill ha tag på en bok om Bernini.

Fråga 185
Användaren kommer till biblioteket med ett vykort från Marocko. Motivet är några 
getter som står uppe i ett träd. Användaren berättar att han själv har sett detta i 
verkligheten; det rör sig inte om någon form av trick-foto. Nu skulle han vilja ha 
information om vad det är för typ av träd.

Fråga 176
Användaren vill veta lite om svensk och norsk nationalism och vad det är som, ur ett 
historiskt perspektiv, gör att de skiljer sig åt.

Fråga 46



34

En filial har en användare som vill ha tag på material om råttor som sällskapsdjur, lite 
om hur man sköter dem och så vidare. Användaren vill också ha tag på Svenska rått-
sällskapets tidskrift.

Fråga 95
Användaren vill ha tag på information om plankton.

Fråga 108
Användaren vill ha tag på böcker, tidskrifter eller artiklar om nyhedendom. Han skall 
göra ett arbete på komvux och tanken är att han skall jämföra dåtid och nutid.

Fråga 103
Användaren vill ha information om industrialismens genombrott, med särskild 
inriktning på infrastrukturer och transporter.

Fråga 157
Användaren vill ha information om den danske författaren Benjamin Jacobsen.

Fråga 113
Användaren vill låna böcker om healing för sin dotters räkning.

Fråga 168
Användaren vill ha tag på böcker om healing.

I flera av sökningarna har jag observerat att bibliotekarierna gör olika försök att sondera 
terrängen genom ett slags orienteringsfas innan själva sökningen kommer igång på 
riktigt. Det verkar vara ett sätt för bibliotekarien att få ”mer kött på benen” och en 
möjlighet att definiera termer eller på andra sätt förtydliga frågans innehåll. Exempel på 
detta är frågorna 43, 174 och 151.

Jag tycker att de alternativa angreppssätt som Grogan för fram delvis hör ihop med 
orienteringsfasen och kan ses som ett sätt att hitta en ingång till frågans lösning. I såväl 
fråga 43 som 174 används ett uppslagsverk för att få fram viktiga årtal – i ett av fallen 
för att kunna fastställa hur långt tillbaka sökningen bör utsträckas. Grogan skriver 
följande om approach by date: ”The establishment of even an approximate date can 
provide the key to the solution of many enquiries.” (1987, s. 70).

Ytterligare angreppssätt som används är ämne och plats. I fråga 190 är det genom 
handtaget plats som bibliotekarien hittar informationen som söks, eftersom det franska 
uppslagsverket är det enda som innehåller biografisk information om den (frans)man 
som eftersöks. Tidigare försökte bibliotekarien även komma åt informationen via ämne, 
men detta misslyckades. I fråga 157 är det ett liknande händelseförlopp som utspelas.

Det finns också exempel på hur bibliotekarierna får utvidga respektive snäva in 
sökningarna med hjälp av sina söktermer. I fråga 185 får bibliotekarien gå från en mer 
specifik till en mer allmän term för att kunna lösa frågan. I fråga 43 får bibliotekarien 
växla mellan olika söktermer. I fråga 108 börjar bibliotekarien laborera med ytterligare 
ett ämnesord i slutet av sökningen. Det ger inga fler träffar i just den källan men, precis 
som Carlson noterade (1964, s. 35), så går bibliotekarien inte tillbaka till de källor som 
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hon tidigare har använt sig av i sökningen för att kontrollera om den nya termen hade 
kunnat producera ytterligare intressant material.

Många av sökningarna till ämnesfrågorna inleds med att bibliotekarien vänder sig till 
katalogen. Indirekt sökning används vid frågorna 95, 108 och 157. Endast i ett av dessa 
fall är det dock a pure strategy (Wilson 1992, s. 156). Browsing används även när det 
gäller ämnessökningarna, exempel är fråga 190, 46 och 103. Det finns även ett exempel 
på fotnotssökning (fråga 95). Jag vet inte om bibliotekarien ursprungligen hade denna 
avsikt, men resultatet blir att katalogsökningen nästan enbart fungerar som ett sätt att 
hitta en bok vars fotnoter man sedan kan söka vidare på. Wilson skriver: ”What is being 
suggested here is that it is often best to avoid indirect search except as a way of finding 
a good starting point for footnote chasing, that a library subject catalog is often a good 
place to find such a starting point…” (1992, s. 164)

Det finns även exempel på strategierna konsultation (fråga 176) och hänvisning (fråga 
192).

I sökningarna finns exempel på en viss typ av källor som kan karaktäriseras av ordet 
framförhållning. Det finns dels de tidigare nämnda hjälpkatalogerna (fråga 108 och 
157), men vid ett tillfälle har även en hel bok kopierats för eventuella framtida behov 
(fråga 46). Dessa samlingar är specifika för respektive bibliotek och avspeglar 
rimligtvis de lokala behoven.

Ytterligare en källa som det ges exempel på i sökningarna är det egna minnet; den 
teknik som Katz kallar automatic retrieval (2002b, s. 146f). Exempel på detta ges i 
fråga 176 och 46. Hur högt erfarenhet och god kunskap om informationskällorna 
värderas bekräftades av flera av bibliotekarierna i intervjuerna. Informant B4 berättade:
”…det är också väldigt viktigt att sträva efter det, att skaffa sig så bra information som 
möjligt om informationskällorna…över huvud taget så är det ju erfarenhet som är en 
oerhörd hjälp för referensarbetet därför att det är så väldigt mångsidigt och varierat.”

Behovet av att kunna översätta användarens önskemål till vad som finns att tillgå 
aktualiserades i fråga 151. Användaren frågade efter ”en bok om Bernini”, men fick 
istället kapitel ur böcker. B5 kommenterade just denna typ av frågor under intervjun:

         …man frågor ju ofta ’Jag vill ha en bok om’ och så är det någonting som 
man i bästa fall kan få fram ett kapitel i en bok om, för att, jag menar, det 
vore väl helt orimligt att man gav ut en hel tjock bok om det pyttelilla 
ämnet. Och det får man ju försöka översätta då till vad som är rimligt.(B5)   

Ett antal av Marcia J. Bates taktiker som beskrevs i kapitel 4.1.2 kan även observeras 
när det gäller ämnesfrågor. Neighbour används i fråga 190, correct i fråga 151 och 
rescue vid fråga 185. Dessutom används strategin trace (Bates 1992, s. 190) i fråga 185 
när bibliotekarien använder information som hon redan har fått fram för att komma 
vidare i sökningen. 

Slutligen är det fråga 113 och fråga 168 som trots att de är i det närmaste identiska och 
ställdes vid samma bibliotek ändå löstes på lite olika sätt. Möjligen kan man betrakta 
den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två sökningar som en fråga om ambition, den 
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ena går mycket mer på djupet och söker på fler olika sätt, medan den andra nöjer sig 
med lite browsing och en sökning i katalogen (indirekt sökning). Om detta beror på de 
olika bibliotekarierna eller användarna vågar jag inte säga.

Men i bägge dessa sökningar är katalogen den naturliga utgångspunkten. Bibliotekarien 
väljer samma ämnesord, och får samma antal träffar, första delen av sökningarna är 
alltså helt identiska. Men sedan väljer den första bibliotekarien att titta i hjälpkatalogen,
medan den andra går direkt till hyllorna och plockar fram de funna böckerna, vilket den 
första gör först som steg tre. Den första bibliotekarien plockar dessutom fram ett 
uppslag ur Nationalencyklopedin, men den andra väljer att använda strategin browsing
istället. Ytterligare en skillnad är att i fråga 168 figurerar både avdelningarna Lz, C och 
V, medan bibliotekarien i fråga 113 väljer att enbart röra sig kring V-hyllan 

Bägge sökningarna utspelar sig som sagt på samma bibliotek, och de två 
bibliotekarierna hade därmed exakt samma hjälpmedel som de kunde använda sig av. 
Ändå väljer de delvis olika vägar. Detta kan naturligtvis bero på en mängd olika 
faktorer. Användarnas behov bedömdes kanske olika, eller också kanske det material 
som fanns tillgängligt på biblioteket vid de två tillfällena gav bibliotekarierna anledning 
att agera olika. 

4.1.4 Gränsöverskridande frågor 

Gränsöverskridande frågor är av den typen att deras karaktär ändras under själva 
sökningens gång; från exempelvis en ämnesfråga till en titelfråga. Eftersom de 
uppvisar så stor variation emellan sig så är de svåra att analysera som grupp. I min 
undersökning har endast två gränsöverskridande frågor samlats in, vilket är ett alltför 
litet underlag för att kunna dra några slutsatser. Jag kommer därför bara att peka på 
intressanta fenomen i de två sökningarna.

Fråga 63
En användare ringer till biblioteket ifrån en annan stad, efter hänvisning från sin 
hemkommuns bibliotek. Användaren vill ha information om yllebroderier, och hon har 
en uppgift om att det skall finnas material om detta i årsboken Kulturen från 1971.

Fråga 153
Användaren kommer till biblioteket med en lapp där ett namn på en författare är 
nedskrivet. Tyvärr är stilen mycket svårtydd, men troligtvis står det ”Brochner” eller 
”Brochmer” eller något likartat.

Bägge frågorna inleds som författare/titelfråga, men förvandlas till ämnesfrågor när 
referenserna visar sig vara felaktiga. I det första fallet är det dock en betydligt mer 
utförlig referens som användaren har, medan det i andra fallet rör sig om ett otydligt 
efternamn på en författare. 

I bägge fallen söker bibliotekarierna först efter de givna premisserna och den första 
sökningen präglas av stor noggrannhet där bibliotekarien undersöker primärkällan, trots 
att registret anger att artikeln inte skall finnas med.    
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Jag tyckte också att det var intressant att notera att bibliotekarien i den första sökningen 
själv uttryckte att hon tänkte i termer av två av de alternativa angreppssätt som tidigare 
har diskuterats, nämligen plats och ämne.

Bibliotekarien i den första sökningen får även bredda sin sökning genom att använda en 
mer allmän term när den mer specifika söktermen inte ger önskat resultat.

I den första sökningen används a mixed strategy, med indirekt sökning som den 
enskilda strategi som används mest, även om browsing också förekommer.

I den andra sökningen går bibliotekarien helt efter ämnet när hon väl har gett upp 
sökningen efter den namngivne författaren. Hon börjar med katalogens 
ämnesordsregister och tittar även på klassifikationssystemet. Därefter letar hon under 
lämpliga signa och hittar den eftersökta informationen utan större problem.

4.1.5 Frågor utan svar

Denna frågekategori avser de frågor som, vid första åsynen, framstår som möjliga att 
besvara, men som visar sig vara obesvarbara, t.ex. därför att ingen har ansett det mödan 
värt att sammanställa den typen av uppgifter.

Jag har samlat in ett fåtal frågor som tillhör denna kategori, men endast bedömt en av 
dem som tillräckligt intressant för att medtas i uppsatsen. Det finns dessutom 
åtminstone en till fråga (201) som, om jag hade haft möjlighet att följa hela 
sökprocessens förlopp, kanske hade räknats hit. Men jag har valt att enbart placera de 
frågor där det blev säkerställt att frågan inte kunde besvaras till denna kategori. Några 
slutsatser om frågekategorin går naturligtvis inte att dra med en fråga som underlag, 
utan jag redovisar här bara några intressanta aspekter av sökningen.

Fråga 184
Användaren vill veta antalet sjukdagar per år för administrativ personal såväl i Lund 
som i Sverige som helhet.

Hade denna fråga haft ett svar hade den hamnat i kategorin faktafrågor och jag tycker 
att den har starka drag av det som jag tidigare har benämnt blädderfråga. Av en lycklig 
tillfällighet kommenterade en av bibliotekarierna denna sökning under intervjun:

…då gick man liksom till tänkbara hyllor och ’kan det vara arbetsmarknads-
statistik, kan det vara statistik från Riksförsäkringsverket, kan det vara från 
SAF?’ Då var det ju lite bläddrande här och var, för att man skulle se vilken 
typ av information som finns i de här publikationerna. Är det sannolikt 
att?... (B1)

Till övervägande del är det alltså strategin browsing som används. Bibliotekarien
skummar igenom ett antal avdelningar eller går i vissa fall direkt till material som man 
redan på förhand har kännedom om. En del referenser fås genom fotnotssökning. 
Strategin konsultation används också och även hänvisning genom att bibliotekarien 
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ringer SCB. Innan detta görs har man använt ett lead-in-tool, vilket stämmer överens 
med övriga frågor efter statistik som det finns exempel på i denna studie.

Det finns även exempel på Bates strategi think (1992, s. 194) och möjligen kan man 
även anse att strategin check används, eftersom bibliotekarien stannar upp och funderar 
över den ursprungliga frågeställningen och sedan jämför den med den faktiska 
sökningen (Bates 1992, s. 185)

4.2 Bibliotekariernas åsikter om sökstrategi

På en direkt fråga till bibliotekarierna om de ansåg sig ha en medveten sökstrategi fick 
jag lite varierande svar. En bibliotekarie menade att: ”Men det är ju klart att man har 
någon sökstrategi, jag menar, det är ju inte en slump när man går och letar bland 
böckerna.”(B3) En annan bibliotekarie ansåg sig vara: ”…ganska dålig på att ha någon 
slags strategi…”(B2) Ytterligare en bibliotekarie (B4) menade att sökstrategi främst var 
ett slags rutin, att man genom erfarenhet har lärt sig hur man bör gå till väga för att få 
en så effektiv sökning som möjligt.

Det som var gemensamt i samtliga informanters svar var att man ansåg att det krävdes 
olika sorters strategier för olika typer av frågor, exempelvis om det var en fråga av mer 
allmän karaktär eller frågor efter specifika uppgifter.

Vad som också var gemensamt, både för de som ansåg sig ha en medveten sökstrategi 
och de som var mer tveksamma till detta, var svårigheten att formulera sökstrategin 
explicit. ”Men jag tror att om man teoretiskt skall uttrycka vilken sökstrategi man har, 
så tror jag att det är svårt att komma fram till en modell kanske, som jag kan formulera 
såhär, eftersom jag arbetar så praktiskt hela tiden.”(B3) En annan bibliotekarie 
formulerade det som: ”Det har jag nog inte. Inte sådär så att jag skulle kunna skriva på 
ett papper. ’Först gör jag så och går det bra där så går jag vidare dit.’ Det är nog rätt 
intuitivt ändå.”(B5)

Just detta med bibliotekariers svårighet att formulera sin sökstrategi explicit verkar vara 
ett relativt vanligt fenomen. Marilyn K. Moody skriver: ”Studies of the reference 
process have found that reference librarians often have a very difficult time explaining 
why they used a particular strategy or consulted an individual source.” (1991, s. 58)
Vidare skriver Charles A. Bunge: ”In manual or more traditional systems the formation 
of search strategies by reference librarians seems to take place primarily at the 
subconscious level.” (enl. Grogan 1992, s. 113) 

Det är möjligt att detta är något som till stor del har förändrats. Datoriserade sökningar 
kräver, som tidigare sagts, att bibliotekarierna preciserar sina söktermer explicit, man 
kan inte på samma sätt som i en manuell sökning ”skumma sig fram”. Trots detta 
skriver Lindberg i en undersökning av senare datum: ”…undrade jag om biblio-
tekarierna hade någon medveten strategi i sitt arbete väl medveten om att detta kan vara 
en [sic!] svårt att verbalisera vilket också bekräftades.” (2006, s. 54)
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5 Analys

I detta kapitel letar jag efter mer övergripande mönster i sökningarna och ställer även 
dessa i relation till den teori som har redovisats i kap. 3. Jag kommer endast att ge 
sidhänvisningar vid direkta citat, för utförligare referenser eller redogörelser för det 
diskuterade hänvisas till kap. 3.

Frågan om det går att kodifiera mänskligt sökbeteende och utläsa tydliga strukturer i 
sökningarna har besvarats olika av de författare som har diskuterats tidigare i 
uppsatsen. Carlson och Richardson är de som främst ser positivt på möjligheterna till 
detta, Katz placerar sig lite i mitten medan Grogan och Bates5 framstår som mer
skeptiska. I min analys kommer jag att diskutera dessa olika ståndpunkter och även 
försöka se om mina insamlade exempel stämmer överens med dem. Analysen kommer 
att ta sin utgångspunkt i Katz modell och efter genomgången av denna så kommer jag 
att beskriva de aspekter av övriga teorier som inte har passat in inom modellens ramar.

5.1 Katz modell över sökprocessen

De olika stegen i Katz modell kommer att refereras separat nedan och följas av analys 
och exemplifieringar från mina insamlade exempel. Modellen i sin helhet hittas i avsnitt 
3.1. 

5.1.1 Referensintervjun och orienteringsfasen                 

Steg ett i modellen handlar om att klargöra och analysera frågans innehåll genom 
referensintervjun. Bibliotekarien skall också identifiera frågans olika parametrar och 
de källor som svaret kan tänkas finnas i. 

Referensintervjun berörs inte direkt i denna uppsats, vilket gör att jag inte kan uttala 
mig fullt ut om detta steg. Men jag tycker mig ha märkt en tendens till att när 
användaren har ställt sin fråga så försöker bibliotekarien skaffa sig en grundläggande 
uppfattning om frågeställningen genom ett slags orienteringsfas. Denna kan t.ex. bestå
av att slå upp ett ord eller begrepp i ett uppslagsverk, söka i katalogen eller intervjua 
användaren. Ett liknande fenomen har beskrivits av Lindberg ”att börja en sökning med 
ett uppslagsverk för att skaffa sig bakgrundsinformation och eventuella hänvisningar till 
andra källor angavs också som en allmän strategi hos tre av bibliotekarierna” (2006, s. 
44). Över huvud taget betonas vikten av att förstå frågan av mina informanter: ”Om jag 
inte över huvud taget begriper begreppet och kan på något sätt sätta in det i ett större 
sammanhang, då hjälper det inte hur bra jag klarar av alla de här tekniska hjälpmedlen.” 
(B5)

Både Katz och Grogan har liknat det första stegen i sökningen vid att ställa upp en 
hypotes och sedan testa dess giltighet genom själva sökningen. Denna hypotes styr 

                                               
5  Vid ett tillfälle beskriver dock Bates möjligheten att hitta en enda enhetlig uppsättning taktiker som 
täcker hela referensprocessen som det ultimata målet. (Bates 1992, s. 192) 
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sedan både inriktningen på sökningen och vilken typ av källor som man vänder sig till. 
Den ursprungliga tesen får ofta modifieras, men ibland visar det sig att bibliotekarien 
återkommer till en källa som hon tidigare har använt. Detta sker oftast när hon har hittat 
information i en annan källa som gör att den ursprungliga källan kan användas utifrån
ett annat angreppssätt eller att det har tillkommit nya termer att söka på. Exempel på 
detta är frågorna 185 och 44 där bibliotekarierna återvänder till källor som de tidigare 
har sökt i. Just denna bit har av Bates (1992 s. 196) benämnts rescue och av Josel Jr 
(1971, s. 146) page-shaking.

Den grundliga genomgång som Katz beskriver, där frågans olika parametrar analyseras, 
hittar jag inte belägg för i mina exempel. Här kan noteras en tendens att bibliotekarien 
inte ställer så många frågor i början av sökningen, utan prövar med en quick and dirty
sökning. Det är först om det uppstår problem som bibliotekarien intervjuar låntagaren 
lite mer ingående. Se exempelvis fråga 97, där uppgiften om det var en nyutkommen 
bok efterfrågades först när boken inte gick att hitta direkt, fråga 43 där man till en 
början söker efter artiklar i Artikel-Sök, men då detta inte ger något resultat försöker 
skaffa fram bakgrundsinformation, fråga 36 där man först mot slutet av sökningen 
frågar hur aktuella uppgifter som behövs eller fråga 151 där man börjar med en 
katalogsökning, för att sedan fortsätta med NE. Över huvud taget så finns det en 
tendens att frågan inte ställs förrän ett problem uppstår – hittar man information på 
franska så hör man sig för om användaren behärskar språket (fråga 190) o.s.v. Detta 
gäller naturligtvis inte samtliga frågor, men materialet uppvisar det i tillräckligt många 
fall för att det skall vara värt att uppmärksamma. Till skillnad från Katz beskriver 
Grogan hur referensintervjun och sökningen i praktiken ofta sammanfaller med 
varandra och pågår samtidigt, vilket stämmer bättre in på mina observationer (1992, s. 
144f). Det kan givetvis diskuteras vilket som är mest ändamålsenligt. I vissa fall hade 
det säkert funnits en vinst i att specificera frågeställningen mer innan sökningen 
påbörjades, men jag tror att det i majoriteten av sökningarna är mer tidsbesparande att 
enbart fråga vid behov. En annan aspekt är att det kan kännas mer logiskt för 
användaren när frågorna ställs i ett sammanhang.

Vid datorbaserade sökningar så är förhållandena något annorlunda. Här krävs det att 
man är mer specifik och avgränsar sin fråga redan från början för att inte antalet träffar 
skall bli ohanterligt högt. Rowley och Butcher (1989, s. 12) beskriver det (lite förenklat 
i mitt tycke) som att ”In an online search, selection of relevant references takes place 
after the search has been executed and the references printed. This process is conducted 
as part of the search process for a manual search.” Det faktum att jag inte hittar belägg 
för den genomgång som Katz beskriver kan alltså, åtminstone delvis, hänga samman 
med att det i mina exempel främst rör sig om sökningar i tryckta källor.

5.1.2 Faktafrågor

Steg två i modellen berör enkla faktafrågor, där bibliotekarien direkt kommer att tänka 
på en källa, slår upp svaret och löser frågan.

Katz menar att det oftast är möjligt att sätta upp regler för de enkla, rutinartade 
sökningarna, vilka utgör en stor del av referensarbetet. I mina intervjuer angav också 
samtliga bibliotekarier att många av frågorna var sådana som återkom och eftersom de 
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kände igen dem så kunde de i princip gå direkt och slå upp dem utan någon större 
ansträngning. Detta gäller främst faktafrågor, men Katz skriver:

The catch is that while 90 percent of such queries are simple to answer, 
another 5 to 10 percent may take hours of research because no standard 
reference source in the library will yield the necessary data. Apparently 
simple questions are sometimes complicated… (Katz 2002a, s. 17) 

Hur svår en fråga är att besvara upptäcks alltså först genom sökningen. 

Den typ av frågor där bibliotekarien direkt har kunnat gå till hyllan och snabbt hitta 
svaret utan någon form av sökning är inte medtagna i uppsatsen och diskuteras därför 
inte vidare här.

5.1.2.1 Blädderfrågor

Den tidigare diskuterade kategorin blädderfrågor (underkategori till Faktafrågor) 
upplever jag stämmer bra överens med Richardsons teori (som jag har redovisat i mitt 
teoriavsnitt). Richardson utgår från en formatbaserad sökstrategi där frågan först 
klassificeras i ett eller flera format. Till varje format hör ett antal frågor som måste 
besvaras och utifrån dessa svar kan bibliotekarien sedan välja den specifika källa som 
besvarar frågan. Här har jag främst kunnat observera att bibliotekarierna har sökt inom 
ett format, hur de har kommit fram till vilken ordning de enskilda källorna skall sökas 
igenom har jag inte haft möjlighet att problematisera.

5.1.3 Val av källor

Steg tre i modellen handlar om valet av källor. Katz uppger att det huvudsakligen finns 
två valmöjligheter. Dessa är antingen bibliografier, index eller bibliotekskatalogen –
d.v.s. inte källor där man hittar svaret på frågan, utan som visar på var man hittar det 
– eller ämneslitteraturen i olika former. Katz anger det första alternativet som det 
vanligast förekommande.

När det gäller specifika titelförfrågningar (t.ex. fråga 114) eller information om 
namngivna personer (t.ex. fråga 97), så vänder sig bibliotekarien i mina exempel i 
första hand till katalogen. Men i många andra fall tycker jag, till skillnad mot vad Katz 
skriver, att det snarare är alternativ två som är förstahandsvalet. Bibliotekarierna väljer 
ofta att gå till ett visst signum och pröva med målmedveten browsing som första 
sökstrategi. Detta gäller främst de tidigare nämnda blädderfrågorna, men även för 
många av de övriga faktafrågorna. 

När det gäller frågor av typen ”något om”, vänder sig däremot bibliotekarierna i min 
undersökning i första hand till katalogen. Ämnet som efterfrågas skall då vara relativt 
brett (t.ex. fråga 176, fråga 95, fråga 108, fråga 113, fråga 168) och frågan allmänt 
ställd. Detta är naturligtvis en tumregel snarare än en regel och undantag finns. En 
tänkbar förklaring är att ämnesfrågor oftare går ut på att hitta djupgående information 
och gärna ur flera olika källor, medan en faktafråga i allmänhet kräver ett kortare svar 
vilket gör att det kan räcka med att hitta en enda pålitlig källa. Ett vanligt krav är då 
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också att källan finns tillgänglig på biblioteket, eftersom man vill kunna få tag på svaret 
omgående. Om bibliotekarien kan ringa in ämnet så är det säkert en effektiv taktik att 
gå direkt till det rätta signumet och slå i böckerna (med tonvikt på referens- och 
handböcker). En annan tänkbar förklaring är att det kan vara svårare att komma på 
söktermer till faktafrågor, vilka kan vara väldigt specifika. Ämnesorden i katalogen är i 
allmänhet på en ganska övergripande nivå, som inte riktigt motsvarar en viss typ av 
frågeställningar (t.ex. fråga 78 och fråga 44) och en fritextsökning ger inte alltid heller 
några träffar.

Index till tidskrifter, både tryckta och datoriserade, som Artikel-Sök och Svenska 
tidningsartiklar används i allmänhet en bit in i sökningen (fråga 201, fråga 58, fråga 33 
m.fl.). Detta kan bero på hur frågan är ställd. I mina insamlade exempel så frågar 
användarna sällan specifikt efter artiklar (undantag fråga 63, där det också främst är 
olika former av tidskriftsregister som söks igenom) och det är oftast upp till
bibliotekarien att bedöma vilka typer av källor som är mest lämpade. Som tidigare 
nämnts beskriver B5 det som en vanlig situation att det ankommer på bibliotekarien att 
översätta användarens önskemål till vad som bedöms som rimligt.

Katalogen är det absolut vanligaste lead-in-tool som används, även om andra 
förekommer (fråga 16, fråga 36, fråga 201, fråga 184). Med undantag för 
katalogsökningarna, som berör väldigt spridda ämnesområden, så är det främst vid 
statistikfrågor som denna typ av vägvisare till litteraturen används. Bortsett från 
katalogen, så är lead-in-tools sällan det första valet, utan snarare något som man tar till 
när de mest omedelbara sökmöjligheterna är uttömda.

Katz anger att antingen bibliografier, index eller katalogen är det vanligaste
förstahandsvalet, till stor del beroende på att bibliotekarien ofta inte är helt säker på en 
lämplig ingång till ämnet. Även Grogan menar att bibliotekarierna vänder sig till källor 
som katalogen, bibliografier eller referensböcker när de har svårt att få grepp om ämnet 
men han ser, i motsats till Katz, snarare ämneslitteraturen som den naturliga 
startpunkten för en ämnessökning (1992, s. 127f). Jag tycker mig också ha noterat att 
när bibliotekarierna är lite osäkra på ämnet och har svårt att klassificera det så vänder 
de sig till katalogen i första hand. Katalogen verkar också var en naturlig utgångspunkt
när man vill skapa sig en snabb uppfattning om vilken typ av information som finns 
tillgänglig. Det förekommer också att katalogen huvudsakligen används för att hitta en 
utgångspunkt för browsing (se t.ex. fråga 71 och fråga 95). I övrigt så tycker jag att det 
är intressant att notera att Wilson (1992, s. 164) snarast avråder ifrån att använda 
katalogen som det givna förstahandsvalet.

5.1.4 Söktermer

Steg 4 i modellen berör val av söktermer. Katz menar att oavsett om man utför en 
datorbaserad eller manuell sökning så bör man bestämma lämpliga keywords och 
ämnesord. Informationssökaren kan sedan välja att (a)  bredda sökningen med hjälp av 
keywords och ämnesord (b) begränsa sökningen (c) välja mer, eller mindre, specifika 
termer eller (d) välja mer lämpliga termer.

Det var endast i undantagsfall som jag märkte att bibliotekarierna startade en sökning 
genom att lägga ner någon längre tid på att fundera över vilka söktermer de skulle 
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använda. Detta berodde kanske till stor del på att man, förutom katalogen, inte sökte i 
databaser i någon större utsträckning. I de fall då söktermerna problematiserades 
handlade det i något fall om att bredda sökningen (fråga 63), i ett annat fall om att 
snäva in sökningen (fråga 43), ytterligare ett annat om att få en korrekt översättning av 
termen (fråga 103) eller hitta synonymer till termen (fråga 108). När det gäller fråga 
114 så fick bibliotekarien försöka komma på alternativa titlar till den felaktiga som 
låntagaren har angett och i fråga 34 söktes det på flera olika termer med liknande 
innebörd, men detta berodde delvis på att källorna var uppställda på olika sätt. Generellt 
sett så upplevde jag det som att när man funderade över söktermer så var det oftast i 
samband med att sökningen redan hade kört fast.

Även Grogan anser att varje längre sökning bör inledas med en stunds reflektion, då 
man bör försöka utforma någon typ av sökstrategi, men han skriver också att detta 
sällan inträffar i praktiken (1992, s. 112), vilket överensstämmer bättre med mina 
iakttagelser.

Jag upplever att man snarare hade funderingar kring vilka ämnesområden man skulle 
klassificera frågan i än vilka termer som skulle användas i sökningarna (se t.ex. fråga 
28 för ett typiskt exempel). I många sökningar så förflyttade bibliotekarien sig mellan 
olika signum med hjälp av browsing, vilket inte kräver samma grad av specificering 
som en databassökning gör. Däremot tycker jag att det uppvisades en stor lyhördhet för 
vad som framkom under sökningarna, och att bibliotekarierna var noggranna med att 
kontrollera och ofta också gjorde kompletterande, retrospektiva sökningar på 
nytillkomna termer eller uppgifter. (Jag har även observerat undantag på detta, se t.ex. 
fråga 108.) Men i övrigt tycker jag mig se samma tendens när det gäller söktermer som 
när det gällde referensintervjun, man tar tag i saken om problemet uppstår, men först 
då. Det här steget, saknas alltså till viss del i mina exempel. 

5.1.5 Urvalsprocessen

I steg 5 behandlar Katz urvalet av material. Han betonar vikten av dialog mellan 
användaren och bibliotekarien, särskilt under steg 3 och 4. Han poängterar också 
vikten av att utvärdera materialet, vilket är en process som bör pågå under hela 
sökningen.

Det är naturligtvis idealiskt om användaren är närvarande under sökningen för att kunna 
ge feedback på det material som har hittas. I de sökningar som jag har observerat 
varierade det dock en del. Ibland var det t.ex. en förälder som sökte för sitt barns 
räkning, ofta utan att själv vara insatt i ämnet. När det gäller telefonfrågor så 
genomförde bibliotekarien referensintervjun per telefon, men återkom i regel inte till 
låntagaren förrän sökningen var avslutad och resultatet skulle meddelas. Slutligen 
hände det att bibliotekarien fortsatte söka efter information till en fråga som hade tagits 
emot av en kollega - en sökning som kunde pågå under lång tid och där användaren 
meddelades i efterhand om svaret. Det sistnämnda gällde främst svårare frågor med mer 
utförliga sökningar (t.ex. fråga 16 och fråga 190). Vid dessa tillfällen saknar 
bibliotekarien till stor del möjlighet att bilda sig en uppfattning om användaren och 
dennes kunskapsnivå. Det ges inte heller något tillfälle att ställa följdfrågor och 
klargöra frågan. När det gäller det sistnämnda exemplet så berättade B1 att hon hade 
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lärt sig att aldrig ringa till användaren och meddela resultatet av sökningen innan hon 
hade haft möjlighet att stämma av sin uppfattning av frågan med den bibliotekarie som 
hade tagit emot den från användaren. Vid de uppräknade exemplen blir det alltså 
ganska svårt att föra den här typen av dialog, och bibliotekarien får ofta göra ett visst 
urval själv under själva sökningen. 

5.1.6 Avslutningen på sökningen

I steg sex i modellen ger Katz fyra exempel på beslut som kan behöva fattas. Är 
materialet som har hittats relevant för användarens frågeställning? Bör sökningen 
utökas med ytterligare källor? Bör nya eller förändrade angreppssätt prövas? Hur 
mycket tid kan läggas på att lösa frågan?

Jag uppfattar det som att utvärderingen av den framsökta informationen sker 
kontinuerligt under den pågående sökningen, antingen genom användarens aktiva 
medverkan eller genom bibliotekariens eget omdöme. I de fall då användaren inte var
närvarande under själva sökningen så diskuterades relevansen hos materialet med 
användaren vid sökningens slut. I vissa fall (ofta faktafrågor, som t.ex. fråga 78) 
framstår det som ganska självklart när frågan har fått sitt svar och sökningen därmed 
kan avslutas. När det gäller andra frågor (ofta av ämneskaraktär) är det lite mer 
tveksamt, men jag upplevde aldrig att en sökning avslutades innan man tyckte sig ha 
uttömt samtliga sina möjligheter, om det inte skedde på användarens egen begäran 
(fråga 187 och fråga 185). I intervjuerna så anger bibliotekarierna att de främst går på 
en känsla av att ha uttömt sina möjligheter och om de då fortfarande kände att 
användaren inte hade fått ett svar på den nivå som efterfrågades så fick de hänvisa 
vidare. B3 menade att det var en del av professionalismen att veta när det var dags att 
avsluta en sökning.

B1 betonade vikten av ett gott omdöme hos referensbibliotekarien för att kunna bedöma 
vem man hade framför sig och hur mycket respektive vilken typ av material som 
användaren behövde. B1 påpekade också hur viktigt det är att bibliotekarien inte 
undanhåller information från användaren och även den makt som ligger i att känna till 
vilka informationskanaler som finns. I samband med att bibliotekarien presenterar det 
som har hittats menade hon att bibliotekarien också måste vara tydlig mot användaren 
och klargöra var gränsen går för det material som har plockats fram, så att användaren 
kan sätta det i relation till vad han/hon behöver.

Att en sökning får avslutas med en hänvisning utanför bibliotekets egna resurser är, 
som diskuterats ovan, inte ovanligt (t.ex. fråga 201 och fråga 92). I allmänhet är det då 
hänvisningar där bibliotekarien ger detaljerade instruktioner för var användaren kan 
vända sig för att få svar på sin fråga.

5.2 Övriga reflektioner

Jag har tidigare beskrivit de fem faktorer som Katz har identifierat för att bibliotekarien 
skall kunna översätta frågan så att den fungerar i det informationssystem som skall 
användas (2002b, s. 149ff). Jag har även beskrivit hur Grogan har refererat ett liknande 
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synsätt (1992, s. 126f). Dessa faktorer har jag sedan kunnat observera i flera av mina 
insamlade exempel och de kommer här nedan att analyseras mer ingående utifrån mina 
insamlade exempel.

Den viktigaste faktorn uppfattar jag som att kunna avgöra frågans 
ämnesområde/ämnesområden. Som jag tidigare har diskuterat så upplever jag att det är 
en vanlig strategi hos bibliotekarierna att gå direkt till hyllan och använda sig av 
browsing. En nödvändighet för att kunna göra det är att det går att avgränsa vilka 
signum som informationen döljer sig under. I några fall har det också handlat om att 
kunna avgränsa vilket format som man bör söka inom. Exempelvis så skriver Renborg 
”Konsten att ringa in ett ämne, klassificera det, är ju en av grundpelarna i 
referensarbetet” (1991, s. 96). Med utgångspunkt i detta resonemang så betraktar jag 
tillgången till ”verktygen” klassifikation och indexering som helt avgörande för att 
denna del av sökningen skall lyckas. Jag anser också att det är dessa verktyg som gör 
att det finns systematik i sökningen; jag betraktar alltså inte browsing som en helt 
slumpmässig metod, utan som ett medvetet val från bibliotekariens sida efter att hon har
analyserat frågan.

På ett eller annat sätt är tiden en relevant faktor i många av frågorna. Ibland är det 
väldigt tydligt uttalat, t.ex. i fråga 43 där tillkomståren för handikappråden markerar en 
punkt för hur gammalt material som bibliotekarien söker i. Men även i flera andra fall, 
som t.ex. statistikfrågor, är tidsaspekten viktig. Det handlar då ofta om hur aktuell 
informationen skall vara. Att fastställa årtal är också ett sätt att hitta något att ”hänga 
upp” sökningen på. I vissa fall räcker det med att veta vilken tidsepok det rör sig om 
(t.ex. fråga 151) och ibland behöver bibliotekarien känna till ett exakt årtal. Många 
frågor berör historiska händelser eller personer, vilket påverkar vilken typ av källor som 
bibliotekarien väljer. 

När det gäller språk så brukar det oftast aktualiseras en bit in i sökningen – om 
bibliotekarien hittar material på främmande språk så behöver hon veta vilka språk
användaren behärskar för att kunna inkludera eller exkludera det hon har hittat i 
resultatet. Hos Grogan kopplas ytterligare en faktor – nationalitet - samman med språk 
(1992, s. 126). Att de två faktorerna ofta hänger ihop kan man t.ex. se i fråga 190 där 
både språk och nationalitet har betydelse för vilken källa som bibliotekarien kan 
använda sig av. 

Många frågor går direkt att koppla till ett visst format. Det gäller kanske särskilt de s.k. 
blädderfrågorna, där det i allmänhet är någon typ av uppslagsverk som svaret hittas i. 
Att kunna identifiera det rätta formatet är därför i många fall en hjälp på vägen mot det 
rätta svaret.

I en del sökningar är även plats en viktig faktor. I sökningen efter en reproduktion av 
Nattvarden (fråga 90) använde bibliotekarien sig t.ex. av detta angreppssätt för att hitta 
fram till svaret.

Tillgängligheten påverkar också sökningen och vilket material som i slutändan kommer 
att användas. Det som inte finns fysiskt tillgängligt - en databas kan ligga nere, en bok 
kan vara utlånad, ett visst nummer av en tidskrift kan vara förkommet – kommer ofta 
att väljas bort till förmån för det som direkt finns till hands. Ett exempel på hur 
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tillgängligheten kan spela in är återigen fråga 90, vilken blev komplicerad just på grund 
av yttre omständigheter. 

En av de största bristerna med Katz modell tycker jag är att han till stor del hoppar över 
det som jag uppfattar som den faktiska sökningen. Här tycker jag istället att Marcia J. 
Bates söktaktiker är intressanta, eftersom de handlar om att kartlägga de ”drag” som 
bibliotekarien gör under själva sökningen – hur breddar respektive avgränsar man en 
sökning, hur ser man till att sökningen håller sig kvar på rätt spår, vad gör man när en 
sökning kört fast? o.s.v. Jag tycker mig också kunna se flera av hennes taktiker i 
praktisk användning under sökningarna (t.e.x. stretch: fråga 16 och 200, breach fråga 
201 och 187 samt rescue fråga 44). Dessutom är det flera taktiker som hade kunnat 
skrivas ut på fler ställen än vad jag har gjort. Exempelvis så tolkar jag neighbour i 
mångt och mycket som en synonym till browsing, eftersom den innebär att 
bibliotekarien utökar sin sökning till att titta på material eller t.o.m. hela signa intill den 
källa eller det signum som hon började med. Browsing i sin tur är en av de vanligaste 
taktikerna som jag har observerat. Marcia J. Bates nämner själv wander som ett slags 
synonym till browsing (Bates 1992, s. 196). Jag uppfattar dock wander som mer 
slumpmässig än browsing. Bates idétaktik stop (ibid, s. 199) kan delvis sägas vara
inbyggd i systemet när det gäller de svårare frågorna, eftersom bibliotekarien fortsätter 
att jobba med dem i etapper. Det är dessutom ofta flera olika bibliotekarier som arbetar 
med samma frågor, vilket öppnar upp för flera olika infallsvinklar. Ytterligare en taktik 
som närmast användes rutinmässigt var record (ibid, s. 185). På ett av biblioteken hade 
personalen för vana att skriva upp vilka källor de hade sökt igenom vid de längre och 
mer komplexa sökningarna, så att en kollega skulle kunna fortsätta sökningen vid 
behov. Jag upplever också att några av taktikerna, främst idétaktikerna var svåra att 
upptäcka med min metod. Om man vill studera dessa närmare krävs det kompletterande 
metoder, t.ex. intervjuer och kommentarer kring hur man resonerar under de olika 
sökningarna.

Den kritik som har framförts mot Bates av Richardson går främst ut på att hennes 
teorier inte är reproducerbara, vetenskapliga fakta utan snarare ”another armchair 
reflection of the reference process” (1995, s. 112). Jag tycker att det ligger mycket i det, 
men anser också att de har varit mycket värdefulla för min egen undersökning när det 
gäller att försöka förstå det mänskliga sökbeteendet. Jag tycker därför att det skulle vara 
intressant med en kritisk granskning av hennes teoriers allmängiltighet. 6 I mina
intervjuer så tryckte främst B3 på vikten av att referensbibliotekarien hade fantasi, 
kunde associera och ”gräva en ny grop bredvid den andra istället för att bara gräva den 
ena gropen djupare och djupare”, vilket jag också tycker styrker den potentiella nyttan 
av Bates förhållningssätt. 

När det gäller Richardson så anger han själv att han främst har undersökt logiken 
bakom bibliotekariernas beslutsprocess när det gäller ”fact-type, ready-reference 
questions” (1995, s. 151). Denna begränsning är säkert en bidragande orsak till att jag
har upplevt det som svårt att applicera hans teorier på sökningarna. I en del fall 
överensstämmer hans teorier och mina observationer mycket väl, se exempelvis fråga
114 där bibliotekarien igenom hela sökningen använder formatet bibliografier/
kataloger. I fråga 1 använder sig bibliotekarien av två olika format; uppslagsböcker och 

                                               
6 Marcia J. Bates har faktiskt själv gjort ett förslag på hur man skulle kunna utvärdera hennes metod i The 
testing of information search tactics (1978), men så vitt jag känner till har det aldrig gjorts i praktiken 
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ordböcker. Dessa söks dock inte igenom var för sig, utan bibliotekarien hoppar mellan 
de två olika formaten igenom hela sökningen. Richardson påpekar också att gränserna 
mellan vissa format är ganska vag (ibid, s. 156) och möjligen är det detta som spelar in. 
Men medan dessa två sökningar stämmer överens med Richardsons teorier, så tycker 
jag att det redan med fråga 200 blir mer komplicerat. Här används formaten 
uppslagsböcker, ordböcker, almanackor, statistiska källor och handböcker. Formaten 
används dessutom om vart annat igenom sökningen och jag tycker inte att det känns 
meningsfullt att tala om frågan som klassificerad inom ett särskilt format; det är för 
många olika som används och de söks inte igenom på det systematiska sätt som 
Richardson har beskrivit. Jag anser ändå inte att man kan avfärda Richardsons teorier. 
Jag har sett exempel på att bibliotekarierna ibland börjar med att klassificera frågan i ett 
format, men om det inte ger önskat resultat och sökningen ser ut att köra fast så överger 
de detta tankesätt till förmån för andra angreppsmetoder. Jag upplever också att det 
främst är vid en viss typ av enklare faktafrågor som bibliotekarierna klassificerar frågan 
enligt denna metod, t.ex. när det gäller statistik eller termer som skall slås upp. Utifrån 
min undersökning framstår det som vanligare att bibliotekarierna klassificerar frågorna
utifrån ämne än utifrån format och Richardsons angreppssätt framstår snarare som ett 
möjligt verktyg bland flera andra än som en universalmetod för att lösa en hel kategori 
av frågor.

5.3 Sammanfattande reflektioner

Innan jag påbörjade materialinsamlingen och även under arbetet med den så funderade 
jag på om de olika arbetssätt som man har i Frölunda regionbibliotek respektive Lunds 
stadsbibliotek skulle påverka sökningarna. I Frölunda finns en samlad informationsdisk, 
i Lund kan en fråga ha kommit via informationsdisken vid utlåningslitteraturen. Men 
även om jag noterade olika sätt att lägga upp arbetet på så upplevde jag aldrig att just 
detta inverkade på sökningarna och jag har därför inte problematiserat det ytterligare.

Hos flera teoretiker så finns det en punkt när de helt enkelt hänvisar till ett slags 
referensinstinkt, och även jag har observerat tillfällen (se t.ex. fråga 33) där 
bibliotekarien har ”gissat” sig till rätt sökväg, utan att riktigt kunna förklara varför hon 
visste direkt till vilken källa eller till vilka ämnesområden som hon skulle vända sig. 
Det är heller inte helt ovanligt att bibliotekarierna själva hänvisar till att man hittade 
fram till det rätta svaret genom ”tur” eller ”en lycklig slump”. Min tanke är att detta 
snarare hänger samman med den svårighet att formulera sin sökstrategi explicit - som 
bl.a. framkommer i intervjuerna - än med att sökningarna i sig själva är fullt så slump-
mässiga. Bakom slumpen tycker jag mig kunna skymta en välutvecklad förmåga att 
ringa in ämnet för sökningen, något som troligen är ett resultat av erfarenheter från 
tidigare sökningar och likartade problem samt tillgång till klassificerad och indexerad, 
d.v.s. systematiserad, information. Denna typ av associationer går möjligen inte alltid 
att formulera explicit eftersom det snarare rör sig om aningar än om faktiskt vetande, 
men jag tror att det skulle vara ett intressant ämne för vidare forskning.
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6 Slutsatser

I detta kapitel kommer jag att redovisa de slutsatser jag har kommit fram till med 
utgångspunkt i frågeställningarna. Men först vill jag återigen påminna om att tiden på 
många sätt har tiden sprungit ifrån den här uppsatsen och att det som var ett rimligt sätt 
att lösa frågorna på när undersökningen gjordes i flera fall inte är det längre. Med 
nödvändighet är därför den här uppsatsen lite av en historisk beskrivning, om hur 
situationen såg ut före ”Internet-revolutionen”. Det är dock min tro och förhoppning att 
ett flertal av de beskrivna sökstrategierna och taktikerna fortfarande är aktuella och går 
att tillämpa – men under lite annorlunda omständigheter. Hur och på vilket sätt faller 
dock utanför uppsatsens ram och lämnas åt läsarna och – förhoppningsvis – framtida 
uppsatsskribenter att utforska.

Utifrån min första frågeställning som var hur informationssökningens förlopp beskrivs i 
litteraturen, främst exemplifierat genom Katz, så tycker jag mig kunna se två tydliga 
spår. Det ena huvudspåret beskriver informationssökningen som ett fenomen som i hög 
utsträckning går att beskriva, nedteckna och där det finns tydliga mönster som går att 
följa. Ytterligheten i detta tankesätt representeras av flödesscheman och Gary Carlson. 
John V. Jr. Richardsons teorier utger sig bara för att täcka en begränsad del av 
frågekategorierna (faktafrågor), men han anser sig ha avslöjat den ”arkitektoniska” 
struktur som ligger bakom referensprocessen. Katz räknar jag som den mest 
ambivalenta inom detta huvudspår, eftersom han ett flertal gånger betonar att det är 
omöjligt att ge en definitiv beskrivning av sökprocessen. Trots detta tycker jag att hans 
uppställning över referensprocessen är så pass utförlig att han tar en tydlig ställning för 
att referensprocessen – i allt väsentligt – går att systematisera.

Det andra huvudspåret som jag tycker mig se representeras främst av Denis Grogan och 
Marcia J. Bates. Bates saknar helt och hållet en uppställning över själva 
referensprocessen, utan beskriver endast sök- och idétaktiker som bibliotekarien kan 
använda sig av exempelvis när en sökning riskerar att köra fast eller över huvud taget 
när det finns behov av en ny infallsvinkel. Grogan i sin tur är mycket tydlig med att 
sökningen till stor del präglas av intuition och undermedvetna antaganden hos 
bibliotekarien. Han är också tydlig med att han inte anser att det finns någon sökmetod 
som kan appliceras på samtliga frågor. Grogan betraktar dock inte sökprocessen som 
helt slumpmässig, utan menar att det finns söktaktiker som både är användbara i det 
praktiska referensarbetet och ger en ökad förståelse för hur processen går till.

Min andra fråga gällde hur mönstren i litteraturen överensstämmer med de praktiska 
informationssökningar som jag har samlat in. Denna fråga är inte helt lätt att besvara, 
bl.a. beroende på att mitt underlag är för litet för att kunna dra några tydliga slutsatser. I 
min analys tog jag främst utgångspunkt i Katz uppställning och där upplevde jag på 
flera punkter att empirin avvek från teorin. Här kommer jag att ta upp några av de i mitt 
tycke viktigaste skillnaderna. 

Jag tycker mig ha sett flera exempel på att bibliotekarierna ofta försöker ta genvägar, 
för att så snabbt som möjligt hitta fram till svaret, och flera av de steg som Katz 
beskriver infaller antingen betydligt senare i sökningarna än vad han har angett eller i 
vissa fall inte alls. Tvärtemot vad Katz anger är browsing, snarare än en katalog-



49

sökning, i många fall bibliotekariernas förstaval som sökstrategi. Det är framför allt när 
bibliotekarien framstår som osäker på ämnet och dess kontext som katalogen blir första 
valet. Användningen av olika söktermer problematiserades också i betydligt mindre 
utsträckning än vad som har angetts av Katz.

När det gäller Richardson så upplevde jag ganska snart att informationssökningarna var 
för komplexa för att passa in i vad jag upplever som ett väldigt fyrkantigt system. Jag 
tyckte mig ibland uppleva att bibliotekarierna tänkte i termer av olika format, men att 
detta snarare användes som en möjlig söktaktik bland många andra än som ett komplett 
system. Richardsons modell var främst applicerbar på blädderfrågor och liknande väl 
avgränsade typer av faktafrågor.

Det synsätt som jag främst tyckte var tillämpbart på de insamlade sökningarna var 
Grogan och Bates. De erbjuder ett ”smörgåsbord” av alternativa angreppssätt, taktiker 
och strategier som jag tyckte mig kunna se flera exempel på i sökningarna. 

Min tredje frågeställning gällde vilka tankar de observerade bibliotekarierna uttryckte 
om sökstrategier i intervjuerna. Här fick jag bekräftat den bild som har beskrivits i 
litteraturen när det gäller svårigheten med att beskriva den egna sökstrategin explicit. 
Inte någon av de fem informanterna hade några tydliga svar att ge. Svaret på frågan om 
de ansåg sig ha någon medveten sökstrategi befann sig också på hela skalan från ett 
bestämt nej till ett bestämt ja. Min förklaring till detta ansluter sig till Bunges (enl. 
Grogan 1992, s. 113) där jag tror att datoriserade sökningar leder fram till mer explicita 
sökstrategier och att informanternas vaghet delvis kan förklaras med att det här rör sig 
om sökningar i tryckta källor.

Den fjärde och sista frågeställningen gäller vad man kan utläsa om referensarbetets 
natur utifrån mitt insamlade material. Min slutsats här är att referensarbetet när det 
gäller annat än de enklare rutinfrågorna, framför allt är organiskt till sin karaktär och 
svårt att fixera i en och samma form. Det finns stort utrymme för kreativitet och fantasi 
i referensprocessen. Det går att se vissa övergripande mönster i referensprocessen, men 
dessa ligger på en betydligt högre abstraktionsnivå än vad jag ursprungligen letade 
efter. Snarare än att försöka fixera olika frågekategorier och sökningar i en och samma 
form så tror jag på betydelsen av att beskriva och identifiera så många sökstrategier och 
angreppssätt som möjligt för att ha en bred repertoar av arbetsverktyg att ta till vid 
komplexa sökningar. Men trots att jag tycker mig ha fått ökad kunskap och insikt om 
referensprocessen så tvingas jag också inse att väldigt mycket ännu återstår att beskriva 
och analysera. Som slutord stämmer jag därför in med Jahoda när han skriver:

”How does a reference librarian answer reference questions? The only response that we 
can now give is: ‘In many and sometimes mysterious ways.’” (1974, s. 143)
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7 Sammanfattning

Referensarbete, där bibliotekarien ger enskild hjälp åt en användare, kan ses som en av 
bibliotekets mest grundläggande funktioner. I denna magisteruppsats undersöks hur 36
autentiska referensfrågor har besvarats av bibliotekarier på två folkbibliotek.
Ursprungligen samlades 204 frågor in, men resterande frågor sorterades bort eftersom 
de inte uppfyllde de specificerade kraven på svåra/komplicerade frågor. Uppsatsen har 
alltså ett empirinära förhållningssätt och använder sig av kvalitativ metod.

Referensfrågorna samlades in med hjälp av observationer under en period på fem 
veckor under 1994-95. Eftersom undersökningen utfördes före ”Internet-revolutionen”
berör den nästan uteslutande sökningar i tryckta källor. Fem intervjuer med ett urval av 
de observerade bibliotekarierna har också använts som en kompletterande metod.

Uppsatsens syfte är att utifrån de insamlade exemplen försöka belysa om det finns 
några strukturer eller strategier som bibliotekarier medvetet eller omedvetet använder 
sig av för att lösa komplicerade referensfrågor. Dessutom görs ett försök att undersöka 
om sökprocessen är standardiserad eller mer intuitiv till sin natur. För att uppnå detta 
syfte har följande frågeställningar använts:

1. Hur beskrivs informationssökningens förlopp i litteraturen, främst 
exemplifierat genom Katz? 
2. Hur överensstämmer mönstren i litteraturen med mitt material?
3. Vilka tankar om sökstrategier framkommer hos de observerade 
bibliotekarierna i de utförda intervjuerna? 
4. Vad kan man utläsa om referensarbetets natur utifrån mitt insamlade 
material?

Informationssökningens förlopp beskrivs i litteraturen huvudsakligen utifrån två större 
spår. Det ena betonar referensprocessen som strukturerad och möjlig att framställa i 
schematisk form och den andra betonar processen som intuitiv, varierad och omöjlig att 
fastställa i en specifik mall. Det första synsättet representeras främst av Carlson och 
Richardson, samt i något mindre utsträckning av Katz. Det andra synsättet representeras 
främst av Grogan och Bates.

Undersökningen visar att observationerna på flera punkter överensstämde med 
litteraturen, men observationerna uppvisade också för stora variationer för att kunna 
beskrivas med en enskild angreppsmetod. Snarare än att försöka hitta en referensmetod 
som gäller för alla frågor framstod det som produktivt att använda sig av det 
förhållningssätt som förs fram av Grogan och Bates med ett ”smörgåsbord” av 
söktaktiker och angreppssätt.

Bibliotekarierna själva uppvisade stora olikheter i sin syn på användning av 
sökstrategier. En bibliotekarie ansåg att hon använde sig av en medveten sökstrategi 
och en annan att hon inte gjorde det. Övriga befann sig på varierande grader av denna 
skala. Gemensamt för samtliga bibliotekarier var svårigheten att formulera sina 
eventuella sökstrategier explicit.
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Avslutningsvis konstateras att utifrån de insamlade observationerna och intervjuerna 
framstår referensarbetet - när det gäller mer komplicerade frågor - som organiskt till sin 
karaktär och svårt att fixera i en enskild form. Det finns utrymme för kreativitet och 
fantasi i processen.
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Bilaga 1

Läsanvisning

Frågorna redovisas här i berättelseform och åtföljs därefter av en kort analys. Viss 
reservation måste lämnas för de titel- och författaruppgifter som lämnas i frågorna. Jag 
har försökt att kontrollera dem, men ibland har det varit alltför svårt. Detta beror främst 
på rent praktiska omständigheter kring själva insamlingstillfället. Tanken med dessa 
uppgifter är dock inte att de skall fungera som någon typ av källförteckning, utan att de 
skall visa på vilken typ av källor och till vilka ämnesområden bibliotekarien vände sig 
under olika delar av sökningen.

Samtliga bibliotekarier kommer i sökningen att benämnas som kvinnor. Detta stämmer 
inte överens med verkligheten, men det sker för att minska risken för att man skall 
kunna identifiera den enskilda bibliotekarien som löste frågan. Majoriteten av de 
bibliotekarier som jag följde var dock kvinnor, och jag har därför valt att benämna alla 
som om de vore det.

Jag har även valt att inte skriva ut på vilket bibliotek som frågan ställdes. I vissa fall 
framgår det ändå, exempelvis genom namn på källorna eller omständigheter kring 
själva frågan. I de fallen har jag valt att inte försöka maskera det, utan låtit 
omständigheterna vara som de är.

* skall i det här sammanhanget läsas som ett trunkeringstecken.

Författare/Titelfrågor

Jag har samlat in tre olika författare/titelfrågor som jag tycker är tillräckligt intressanta 
för att motivera en plats i uppsatsen. Ute på folkbiblioteken svarar de dock för en 
betydligt större andel i det dagliga referensarbetet än vad som ges uttryck för här. 
Majoriteten av dessa är dock relativt okomplicerade att lösa för bibliotekarierna.

Fråga 13
Användaren frågar först bara efter information om författarinnan Harriet Beecher 
Stowe, och bibliotekarien går då till American authors, där en hel del står skrivet om 
henne. Bibliotekarien kommer också att tänka på en bok som enbart handlar om 
Beecher Stowe och tittar i katalogen. Den visar sig redan vara utlånad, men användaren 
är nöjd med det han redan har fått. Men det visar sig att han har ytterligare en fråga. 
Under en vistelse i USA stötte han på en bok som skrevs strax efter Onkel Toms stuga
som ett slags parodi och nidbild av denna. Han skulle gärna vilja veta titeln på denna 
men undrar om det är möjligt eftersom han varken känner till författare eller titel. Men 
det gick, jag slog själv (efter samtal med bibliotekarien) igenom ett antal engelska och 
amerikanska litteraturhistorier och hittade slutligen svaret i Herzbergs The reader´s 
encyclopedia of American literature under uppslagsordet Uncle Tom’s cabin, dit jag 
blivit hänvisad från artikeln om Harriet Beecher Stowe. Under Uncle Tom’s cabin fanns 
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tre tänkbara kandidater listade, varav en verkade mest trolig. Detta visade sig också 
stämma när man senare ringde upp användaren och meddelade sökresultatet.

Kommentar:
Det är kanske lite okonventionellt att det jag var som hittade fram till svaret på denna 
fråga, men jag sökte helt enligt bibliotekariens instruktioner, och jag tycker därför inte 
att det är tillräcklig anledning för att utesluta frågan från uppsatsen. Jag tycker 
dessutom att den innehåller några intressanta element och väljer därför att ta med den i 
uppsatsen.

Denna titelfråga behandlar ett not-known-item, man vet inte säkert om denna bok 
existerar, titel och författare är okända. Söktekniken består därför i att man får ”move 
from the known…to the unknown” (Katz 2002b, s. 56) och hoppas att någon av de 
källor som behandlar Beecher Stowe även skall nämna den eftersökta boken. 
Sökstrategin som används är browsing, man går till hyllan och tittar igenom ett antal 
litteraturhistoriska verk, vilka alla skiljer sig något åt när det gäller vad de tar upp 
respektive vad de utelämnar. Just i detta fall är det en ganska tidskrävande metod, 
eftersom man åtminstone måste ögna igenom artiklarna i verken för att kunna se om de 
innehåller den eftersökta informationen eller inte.

Igenom hela sökningen används samma format; uppslagsböcker, och svårigheten består 
som sagt i att lokalisera den rätta källan inom det valda formatet. (Richardson 1995, s. 
161)

Fråga 114
Användaren vill läsa boken Fläskfarmen, som han vet skall vara skriven av en svensk 
författare, men han kommer inte ihåg vilken.

Bibliotekarien slår först i katalogen med Fläskfarmen som ämnesord, men detta ger 
inga träffar. Bibliotekarien påminner sig då en bok av Torgny Karnstedt och söker på 
hans namn. Den boken visar sig heta Slamfarmen, vilket användaren bestämt hävdar är 
fel bok. Bibliotekarien prövar då med att göra en titelsökning på Fläskfarmen, men 
detta ger inget. Bibliotekarien går då in i BURK-sök och söker på såväl Fläskfarmen
som Fläskfabriken, men utan resultat. Hon prövar då istället Seeligs lagerkatalog 
Svenska böcker, men inte heller här kan hon hitta något liknande den titel som 
användaren har angett.

Användaren, som har fått boktipset av en arbetskamrat, beslutar sig nu för att fråga 
honom om titeln igen och låna boken vid ett senare tillfälle. Bibliotekarien misstänker 
att användaren helt enkelt har förvrängt titeln på något sätt.

Kommentar:
Sökningar efter skönlitterära böcker där vare sig författare eller titel är kända är ofta 
komplicerade. Skönlitteratur ämnesuppdelas knappast, vilket utesluter de flesta 
möjligheter som man skulle ha haft om det istället hade rört sig om en fråga efter en 
okänd fackbok, vars titel eller författare användaren inte kände till. Vid denna typ av 
frågor kan man inte heller ta för givet att boken ens heter något med ”fläsk” eller 
”farm”. Det kan man se exempel på i Folkbiblioteksutredningens skrift 
Folkbibliotekens informationsuppgifter (1982, s. 30). Här har t.ex. titeln Sänkt 
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sedebetyg förvrängts till Sänkt segelfartyg och Gud är engelsman till Jesus är 
amerikan.

Möjligheten att boken inte köptes in av något folkbibliotek finns också. Ifall det gällde 
en nyutkommen bok så täcktes det i och för sig in ganska väl genom sökningen i 
Seeligs lagerkatalog, men om det rör sig om en äldre bok, är denna källa inte till stor 
hjälp.

Även här håller man sig till ett enskilt format, bibliografier/kataloger (Richardson 1995, 
s. 159).

Fråga 97
Användaren vill ha tag på en speciell bok om Kjellgren, men tyvärr minns hon varken 
titel eller författare.

Bibliotekarien slår i katalogen på Gcz Kjellgren, men detta ger inga träffar. Det är 
givetvis något som inte stämmer här, så bibliotekarien vänder sig till 
Litteraturhandboken, där hon ser att namnet skall stavas Kellgren7 istället. Hon gör 
därefter en ny sökning, Gcz Kellgren, och nu kommer ett antal titlar upp. Men 
användaren känner inte igen någon av dem. Bibliotekarien frågar då om det är en 
nyutkommen bok, vilket användaren svarar att hon tror att det är. Användaren berättar 
nu också att hon tror att det är en skönlitterär bok.

Bibliotekarien söker nu med ”Kellgren” som ämnesord, men kan inte heller nu hitta 
något relevant. Bibliotekarien har dock ett svagt minne av en liknande bok som den 
användaren frågar efter. Eftersom hon inte kan komma på titeln konsulterar hon en 
kollega. Kollegan kommer också ihåg boken, och hennes första tanke är att den heter 
något med Din galne, men detta ändrar hon snart till Min salig bror. Boken kommer 
fram genom en vanlig titelsökning, men den visar sig vara utlånad, så användaren 
beställer boken.

Kommentar:
Missförstånd och stavningsfel kan få stora konsekvenser för sökprocessen. Här reddes 
dock situationen upp snabbt, eftersom det var så självklart för bibliotekarien att det 
måste finnas biografier om Johan Henric Kellgren.

Ytterligare ett missförstånd uppstod när bibliotekarien utgick ifrån att det rörde sig om 
en fackbok när användaren frågade efter en bok om Kellgren. Men även skönlitterära 
verk kan ju ha historiska personer som huvudpersoner, vilket alltså är fallet här. 
Användaren avslöjar inte att det rör sig om en skönlitterär bok förrän sökningen har 
pågått ett tag. Detta är ett exempel på den typ av information som kan framkomma 
under referensintervjun. Marcia J. Bates nämner också hur referensintervjun ibland kan 
sägas fortsätta in i själva sökningen och hur användarens respons på det material man 
har hittat kan leda fram till att sökningen blir mer komplex (Bates 1992, s. 192). Här 
kan även Bates strategi correct (ibid, s. 185) sägas ha använts, bibliotekarien är 
uppmärksam på möjliga stavnings- och faktafel i frågeställningen. I detta fall uppstod 

                                               
7 Det finns förvisso även en författare som stavar sitt namn med kj (Josef Kjellgren), men det är alltså 
inte denne som avses här.
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det två missförstånd mellan bibliotekarien och användaren, vilka var tvungna att 
korrigeras innan sökningen kunde genomföras framgångsrikt.

Liksom i den föregående frågan har man här problem med att komma åt en skönlitterär 
bok via dess ämne. Här löstes det med hjälp av strategin konsultation. Att ta kolleger 
till hjälp är en metod som ofta beskrivs i litteraturen. Hos exempelvis Bates kallas 
strategin för consult (ibid, s. 195), och Folkbiblioteksutredningen skriver:

”Att rådgöra med erfarna kolleger kan innebära att man får tips om 
användandet av hjälpmedel, men också att andras minnes- eller 
associationsförmåga kan leda till rätt svar, då t.ex. en efterfrågad boktitel är 
något förvrängd och omöjlig att hitta i kataloger och bibliografier” (1982, s.
29f)

Fråga 71
Frågan rings in från en filial där en användare vill ha tag på texten till 
Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. 

Bibliotekarien söker i katalogen på signum Qb, och går därefter och slår i Treaties and 
alliances of the world. Här får man dock inte hela texten, och bibliotekarien går därför, 
via ett register, vidare till Sveriges överenskommelser med främmande makter 1973. 
Från ”Bernkonventionen” får man en hänvisning till ”upphovsrätt”, och här finns hela 
texten att läsa.

Kommentar:
Bibliotekarien börjar sökningen med strategin indirekt sökning genom att slå i 
katalogen. Hon hittar genom detta en bok, vilken visar sig inte besvara frågan fullt ut. 
Hon fortsätter därför att söka på samma hylla efter en annan, mer fullständig källa. 
Bibliotekarien har därmed övergått till strategin browsing, men ursprungligen var det 
katalogsökningen som ledde in sökningen på detta spår.

Faktafrågor

Majoriteten av de frågor som jag bedömt som komplicerade frågor tillhör kategorin 
Faktafrågor. Dessa spänner över ett mycket brett ämnesfält.

Fråga 1
En översättare ringer in till biblioteket för att få ett svenskt ord för ”turcopol”. Ordet är 
hämtat ur en historisk engelsk underhållningsroman, som översättaren just nu arbetar 
med. Ordet figurerade i en mening av typen ”that man is turcopol”, och översättarens 
gissning var att det troligen kunde röra sig om ett folkslag.

Bibliotekarien vänder sig först till The new Encyclopaedia Britannica, där man hittar 
orden ”turcoman” och ”turkmen”. Möjligtvis kan också ”turcopol” stavas med såväl ”c” 
som ”k”. Bibliotekarien går sedan vidare till Oxford english dictionary. Här hittas ordet 
”turcopole”, men förklaringen är något förvirrande. Det står dels om ”young animal, 
applied to children of a Turkish or Saracen father and a greek mother” och dels om en 
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armé i Jerusalem. Därefter prövas Funk & Wagnalls new standard dictionary of the 
English language. Denna tar också upp militäraspekten, men tillför inget nytt.

I Nordisk familjebok (2 uppl.) finns ordet ”turkopoler”, vilket kan betyda såväl 
”yngling” som ”turksöner”. Det finns också en hänvisning till tempelherreorden, där de 
omnämns som krigare av okänd rang. Flera andra lexikon, bl.a. Webster’s prövas. Ordet 
sägs också härstamma från franskan, vilket gör att bibliotekarien slår upp ordet i en 
fransk ordbok. Denna ledtråd ger dock inget. Eftersom Ordbok över Svenska språket
ännu inte hunnit längre än till bokstaven S är det inte möjligt att söka i denna. I stället 
prövas Östergrens Nusvensk ordbok, men ordet saknas här. Bibliotekarien beslutar sig 
nu för att sätta punkt för sökningen. Av det material som hittats dras slutsatsen att ordet 
kan ha två betydelser; dels turksöner och dels krigare i tempelherreorden. Översättaren 
får själv välja, utifrån sammanhanget i texten, vilken betydelse som är att föredra. 
(Översättaren valde uppslagsordet ”turkopol” från Nordisk familjebok).

Kommentar:
Strategin som används här är browsing. Man skulle också kunna kalla den för en 
blädder-fråga. Stället där man kan hitta svaret är ganska givet, ett lexikon eller en 
uppslagsbok av något slag. Frågan är bara i vilken. En bibliotekarie menar: ”Just när det 
gäller ord eller förkortningar, det är en sån sak där det skiljer lite grand mellan olika 
böcker. Ja, och någonstans finns det.” Ytterligare en bibliotekarie säger: ”…man får 
liksom leta igenom hela hyllan, det händer ju ibland att man får göra. Står det inte i den, 
så står det i nästa. Man får ju leta, och ofta hittar man den i något lexikon. Det är ju 
typiskt alltså, när det gäller termer och så.”

Detta är en förhållandevis tidskrävande sökning, eftersom det är omöjligt att på förhand 
avgöra i vilket lexikon, eller ibland t.o.m. exakt i vilken typ av lexikon som svaret kan 
finnas i, och den enda möjligheten att ta reda på det är att titta i källorna.

Ordningen som källorna söks i baseras på en kombination av bibliotekariens 
erfarenheter och kunskaper. Emerson (1977, s. 203) kallar detta för ”bibliographic 
knowledge gained earlier” eller ”bibliographically informed guessing”. Lazorick och 
Minder menar att söksekvensen bestäms av en kombination mellan de två faktorerna 
förväntad söktid och sannolikheten att hitta svaret i den specifika källan (1964, s. 126f). 
Man kan även se exempel på att bibliotekarien undersöker den information som 
framkommer under sökningen och sedan söker vidare på den information som kan ge 
nya uppslag. I denna sökning utforskades t.ex. möjligheten att ordet var av franskt 
ursprung. 

Man använder sig av två format i sökningen, uppslagsböcker (Richardson 1995, s. 19) 
respektive ordböcker (ibid, s. 161).

Fråga 200
På svenska kan ”miljoner svenska kronor” förkortas MSEK. Vad användaren vill veta 
är vad den engelska motsvarigheten till denna förkortning är; ett slags internationell 
beteckning.
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Bibliotekarien trodde själv att beteckningen SEK även användes internationellt, men 
detta måste givetvis beläggas. Bibliotekarien vände sig först till Sundins Akronymer och 
förkortningar. Därefter prövas The Oxford dictionary of abbreviations. Här är SEK 
över huvud taget inte med. Bibliotekarien går då vidare till BBL english dictionary, men 
återigen utan resultat. I Edström, Samuelssons och Bööks Ekonomiordbok är ”SEK-
system” det närmsta man kan hitta. Collins English business dictionary tillför inget 
nytt. I Tullinformation nämns SEK, men Six language business dictionary och 
Gullbergs Svensk-engelsk fackordbok ger inget napp. Därefter tittar bibliotekarien 
återigen i BBL english business dictionary och därefter Collins english dictionary. Då 
detta inte leder någonvart slår bibliotekarien i Bra Böckers lexikon på termerna ”SEK” 
och ”valutasystem” (den sistnämnda termen saknades dock i lexikonet).

Bibliotekarien byter nu infallsvinkel och börjar leta i almanackor. I den första, 
Whitaker’s almanac 1995 , anges inga förkortningar i det aktuella avsnittet ”Currencies 
of exchange”. I The world almanac and book of facts står det enbart krona under 
“Sweden, currency”. Britannica book of the year 1994 använder förkortningen SKr. 
Ralph de Solas Abbreviations dictionary ger inget.

Bibliotekarien börjar nu fundera över om det möjligen kan stå i en bok om hur man 
skriver affärsbrev till utlandet och tittar därför i Våra brev till utlandet, men kan inte 
finna svaret där. I Skeppningshandboken hittas en faktura på engelska där förkortningen 
”SEK” används. Bibliotekarien anser den dock vara av mindre intresse och den ställs 
därför tillbaka på hyllan igen. Bibliotekarien slår därefter i Norstedts engelska 
affärsordbok, Oldenburgs Engelsk-svensk affärsordbok samt Norstedts stora engelsk-
svenska och svensk-engelska ordbok, men utan resultat. Detsamma gäller för 
Souranders EU-lexikon. I Basic statistics of the community Western Europe 1993 hittas 
”million kronor” som fras.

Bibliotekarien börjar nu lite smått att summera sina resultat. I PH Collins English 
business dictionary används förkortningen SKr, i Natur och Kulturs ordböcker. Svensk-
engelsk anges att krona kan förkortas såväl SEK som SKr. Under uppslagsordet 
”miljon” framkommer det att det förkortas M, men i exemplet som anges skrivs det 
som £10m. Bibliotekarien tittar då i Börsguide. Här använder man förkortningen 
”MSEK”, men denna är ju svensk och man har tyvärr inte någon internationell 
motsvarighet.

I OECD economic surveys används SKr och där finns dessutom en tabell där det står 
”1,6 SKr million”. Bibliotekarien ringer nu upp användaren och berättar att man kan 
använda både SEK och SKr, men att den sistnämnda förkortningen förefaller vara den 
mest använda. Man läser också upp tabellen i OECD economic surveys, och användaren 
tycker att det verkar säkrast att skriva enligt denna modell.

Kommentar:
Även här används browsing-strategin och frågan kan till stora delar, liksom fråga 1,
kallas för blädderfråga. Men samtidigt så skiljer sig denna fråga från den föregående 
genom att källorna där man söker efter svaret inte tillhör ett lika begränsat område. 
Dock tar även denna sökning sin utgångspunkt i olika sorters ordböcker och lexikon, 
men när detta angreppssätt inte ger önskat resultat får bibliotekarien börja tänka lite 
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annorlunda. Jag tycker mig kunna se att bibliotekarien här använder sig av tre av 
Marcia J. Bates sökstrategier. Först används en idétaktik, think, vilket innebär att 
bibliotekarien stannar upp, tänker igenom sökningen och försöker komma på nya 
infallsvinklar. (Bates 1992, s. 194) Sedan används ytterligare en idétaktik, breach. 
Denna handlar om att vidga gränserna – såväl tankemässigt som fysiskt – för det 
sökområde inom vilket man hade förväntat sig att hitta svaret på frågan (ibid, s. 197).  I 
detta fall leder det fram till att nya angreppssätt prövas. Slutligen anser jag att 
bibliotekarien även använder taktiken stretch (ibid, s. 187) Bates skriver:

In general, it may be assumed that the most efficient searching involves 
using sources for their intended purposes. But when such approaches fail, 
answers may still be found by putting in the harder work to ferret out 
information incidentally provided. Thus, to STRETCH is to use a source for 
other than its intended purposes.

Bates betonar alltså att bibliotekarien måste tänka annorlunda, d.v.s. tänka på all den 
information som man kan få ut av en viss källa, och inte enbart den information som 
hittas på de ställen i källan där man normalt förväntas hämta informationen. Jag anser 
att det är just detta som bibliotekarien har gjort här. När det mest självklara 
angreppssättet inte gav önskat resultat, började bibliotekarien fundera över var denna 
uppgift skulle kunna finnas över huvud taget, i vilka sammanhang det brukar ingå. I 
många fall gav detta – i mitt tycke – oväntade resultat och ett av de mest iögonfallande 
exemplen är kanske Skeppningshandboken.

Vad som måste till för att man skall kunna använda källor på detta sätt är, enligt min 
åsikt, dels fantasi, men också god kännedom om sina informationskällor. För, som en 
av informanterna uttryckte det: ”Man vet ju inte vad man inte vet. Hur skall jag kunna 
få några associationer till någonting som jag inte vet att det finns en gång?” (B3)

Fråga 16
En byggnadsfirma håller på att sätta in nya brandklassade dörrar av märket Swedoor. På 
dörrarna finns märkningen ***B-30. Byggfirman behöver veta vad denna märkning, 
och då framför allt stjärnorna, innebär.

En bibliotekarie har hittat betydelsen för stjärnorna i telefonkatalogen. Det är helt 
enkelt Swedoors logotyp. Bibliotekarien försöker dock också ta reda på vad B-30 står 
för. Man anser att det måste röra sig om en brandklassning av något slag och 
konsulterar därför SökSak 948. Under rubriken ”brandhärdig byggnad, brandklass” finns 
”byggföreskrifter” med en hänvisning till Nybyggnadsregler 8:11. Nybyggnadsregler
visar sig beröra ämnet, men eftersom den inte kan förklara begreppet så tittar man 
återigen i SökSak 94. Därefter söker biblitoekarien i Konstruktionsregler 1994. Här får 
hon en hänvisning till BBR där det framkommer att 30 är tidskravet för hur länge dörren 
skall tåla eld och hetta.

Kommentar:
Denna sökning hade jag tyvärr inte möjlighet att följa från början, men jag väljer ändå 
att ta med den eftersom jag tycker att den innehåller flera intressanta moment.

                                               
8 Ett register, utgivet av Svensk Byggtjänst
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Hur det kom sig att bibliotekarien vände sig till just telefonkatalogen vet jag därför inte, 
men jag tycker att detta är ytterligare ett exempel på att bibliotekarien har använt sig av 
Bates stretch-taktik (d.v.s. att använda en källa för annat än det avsedda ändamålet, se 
föregående fråga).  

Vidare är detta en av de få frågor som jag har noterat där bibliotekarien använder sig av 
ett lead-in-tool av typen guide to the literature, i detta fall SökSak 94

Fråga 34
Användaren ringer till biblioteket och vill veta upphovet bakom citatet ”Den som avstår 
från studier går fri från bekymmer”. Bibliotekarien tror inte att detta är det ursprungliga 
citatet, utan hon söker istället efter ett citat med samma innebörd, fast något annorlunda 
ordalydelse.

Bibliotekarien vänder sig först till Pelle Holms Bevingade ord som söks under rubriken 
”kunskap”. Då detta inte ger något relevant fortsätter bibliotekarien till Hökby och 
Åbergs Visdomsord från hela världen. Men kapitlet ”klokhet - enfald” innehåller inte 
heller något intressant. Men i nästa källa som söks, Bartletts Familiar quotations hittas 
ett passande citat från Predikaren under rubriken ”knowledge”. Det lyder ”In much 
wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.”

Därefter plockas en svensk Bibel fram för att få den korrekta översättningen. Sedan 
rings användaren upp och han förklarar sig väldigt nöjd och anser sig ha fått en riktig 
auktoritet att luta sig emot.

Kommentar:
Liksom i flera av de tidigare sökningarna använder man sig här av målmedveten 
browsing; bibliotekarien vet i vilken del av samlingarna som hon skall söka och 
behöver inte söka i katalogen eller liknande först, utan kan gå direkt till hyllan. Liksom 
i fråga 1 rör det sig också om ett antal källor med likartad information, men där urvalet 
skiljer sig åt något mellan de olika verken. Det finns alltså en hel del likheter med fråga 
1, trots att de behandlar helt olika ämnen.

Framgång när det gäller denna fråga är helt beroende av att man väljer rätt uppslagsord, 
eftersom många citatlexikon (t.ex. Pelle Holm och Bartlett’s) är uppställda efter 
ämnesord. I denna sökning så hittade man den eftersökta informationen relativt snabbt, 
men vid längre sökningar är det tänkbart att man måste använda sig av ett flertal olika 
synonymer och även gå tillbaka till verk som man redan har sökt i allt eftersom man 
kommer på nya söktermer.

Fråga 90
En användare ringer till biblioteket och vill ha en så stor och bra bild av Leonardo da 
Vincis Nattvarden som möjligt.

Denna fråga hade, under normala omständigheter, inte varit så svårlöst, men den 
kompliceras av att det pågår en stor utställning om Leonardo da Vinci i staden och att 
allt material om honom för tillfället är utlånat. Bibliotekarien börjar därför med att 
konsultera sin kollega. Kollegan har händelsevis en nyutkommen bok om da Vinci på 
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sin bokvagn. Denna är dock reserverad för en annan låntagares räkning, men man tittar 
ändå i den. Boken visar sig innehålla en relativt bra bild, men bibliotekarien måste 
alltså ändå söka vidare.

Bibliotekarien tittar först i katalogen på signum Ibv, men hittar inget lämpligt. Därefter 
fortsätter bibliotekarien till hylla Ib folianter och letar bland de allmänna 
konstböckerna. Man hittar en ganska dålig bild, men denna läggs ändå undan. 
Bibliotekarien slår i denna bok även upp var tavlan hänger (Milano), eftersom detta kan 
vara ett tänkbart angreppssätt. Därefter beslutar sig bibliotekarien för att trots allt titta 
på Ibz da Vinci, och även på hyllan för nyss återlämnade böcker. Detta ger dock inget, 
och bibliotekarien gå till hylla Ib. Här hittas en liten bild i Jansons Konsten 2. 
Bibliotekarien söker också igenom ett stort antal övriga konstböcker och hittar ett flertal 
likartade bilder, men ingen som riktigt motsvarar användarens önskningar. 
Bibliotekarien prövar då också barnavdelningens I-hylla, men inget intressant hittas där.

Bibliotekarien pratar då på nytt med en kollega och får tips om en bok med ungefärlig 
titel Lagerqvist ser på konst. Någon sådan bok kan dock inte hittas på hyllan. 
Bibliotekarien gör då ett sista försök med referensböckerna med signum Ib och beslutar 
sig därefter för att avsluta sökningen. Man ringer nu upp användaren och hör om det 
finns något intresse för de bilder som man har hittat.

Kommentar:
I denna fråga har man en ganska given startpunkt för sin sökning, konstböcker, men 
reproduktioner av Nattvarden kan givetvis även döljas inom andra områden. Ett 
tänkbart sätt att komma åt detta, och som också används här, är att angripa problemet 
genom den plats där tavlan hänger. Detta är ett av de fyra alternativa angreppssätt som 
Grogan (1987, s. 68ff) räknar upp. Han skriver: ”The primary direction for the search of 
course will be indicated by the subject, but the approach from one of these secondary 
angles may well produce the result more speedily.”

I denna sökning konsulterar bibliotekarien kolleger vid två olika tillfällen. Grogan 
(1987, s. 64) kallar bibliotekspersonalen för ”the fifth source” och menar att: ”the 
collective experience and accumulated knowledge of a good staff are major assets in 
any library, and should be drawn on as a matter of course.”

Bibliotekarien vänder sig också till barnavdelningens konsthylla. Detta angreppssätt 
beskrevs för mig av bibliotekarien som ”den sista räddningen”, vilken man kunde ta till 
ibland när det var väldigt utplockat på vuxenavdelningen.

I sökningen ses exempel på Bates taktik neighbour, där bibliotekarien går till ett signum 
på hyllan, men sedan även utvidgar sökningen till närliggande signa (1992, s 190).

Katz femte faktor när det gäller att översätta frågan är tillgänglighet, och det tycker jag 
att denna fråga är ett intressant exempel på. Det säger kanske sig självt att 
bibliotekarien inte kan plocka fram material som redan är utlånat, men här blir 
tillgängligheten på ett väldigt konkret sätt direkt avgörande för vilket material som 
används. Tillgängligheten – eller rättare sagt bristen på denna – gör också att 
bibliotekarien får ta till en mer komplicerad metod än vad som annars hade varit fallet. 
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Katz påpekar att denna faktor oftast underskattas, men att den har stor betydelse i 
praktiken.(Katz 2002, s. 152)

Fråga 28
Användaren vill veta hur man transporterade sjuka med hästar förr. Användaren, som är 
illustratör, skall illustrera en bok om ett fiktivt land. Bokens handling utspelar sig på 
500-600-talet e Kr. Användaren anser att centraleuropeiska förhållanden skulle vara 
lämpliga. Naturligtvis så vill användaren helst ha en illustration, men enbart en skriftlig 
beskrivning är också godtagbart, bara den ”är rimlig, d.v.s. att den sjuke inte blir mer 
skadad efter transport än han var innan”. Om beskrivningen sedan också visar sig vara 
historiskt korrekt, så är detta naturligtvis bra.

Användaren föreslår själv att denna typ av information skulle kunna förekomma i en 
beskrivning av ett fältslag, men bibliotekarien väljer att först gå till avdelningen för 
medicinhistoria. Då detta inte ger något fortsätter bibliotekarien till medeltidens 
historia. Inte heller detta angreppssätt frambringar något av intresse, utan hon fortsätter 
till krigsväsendets historia. Detta ger inte heller något resultat, men nästa steg, 
Uppfinningarnas bok, innehåller en illustration av ett slags bårkonstruktion med medar. 
Trots att denna användes för att transportera varor och inte människor, så förefaller 
användaren ganska nöjd med resultatet. Bibliotekarien vill dock även titta i Nordisk 
familjebok (2:a uppl., uppslagsord: bår), men den illustration som finns här är av en mer 
nutida bår, så användaren kopierar den första illustrationen som hittades.

Kommentar:
I denna sökning saknas en naturlig startpunkt på det sätt som fanns i den föregående 
(fråga 90). En illustration av en bår är tänkbar inom en mängd olika områden, och 
bibliotekarien rör sig också över minst 3 ämnesområden under sökningens gång. 
Möjligen kan Marcia J. Bates idétaktik breach sägas ha använts här eftersom 
bibliotekarien hela tiden får vidga sin uppfattning om vilket ämnesområde som svaret 
finns inom (jmf fråga 200) (Bates 1992, s. 197)

Som sista steg i sökningen väljer bibliotekarien att titta i Nordisk familjebok. 
Bibliotekarien motiverar sitt val med att denna källa är känd för att innehålla en mängd 
bra illustrationer, särskilt när det rör sig om saker med historisk karaktär. 

Fråga 36
Användaren vill veta hur många som trafikskadades i motorcykelolyckor i Europa 
under ett år. 

Bibliotekarien tittar först i Statistiska meddelanden. Denna berör enbart svenska 
förhållanden, men hon vill veta om man har separat statistik för motorcykelolyckor och 
andra motorfordonsolyckor. Det visar sig att man har det, och sökningen går därför 
vidare.

Först prövas Statistic yearbook 1987, men här finns inte siffran medtagen. I Yearbook 
of Nordic statistics 1993 finns den efterfrågade siffran, men eftersom frågan gällde hela 
Europa och inte bara Norden, så fortsätter bibliotekarien till Statistik från 
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internationella organ9. Bibliotekarien misstänkte redan från början att man inte skulle 
ha den detaljerade statistik som det frågas efter på det egna biblioteket och hon tänker 
nu ringa SCB:s bibliotek. Statistik från internationella organ ger viktig 
bakgrundsinformation om var den aktuella statistiken finns, vilket ökar möjligheten att 
få ett korrekt svar från SCB, enligt bibliotekariens erfarenhet.

När man sedan ringer så visar det sig att man har infört nya rutiner hos SCB. 
Biblioteket tar inte längre fram uppgifter, utan man får ringa Upplysningstjänsten 
istället. Denna service är avgiftsbelagd. Men på SCB:s bibliotek finns äldre årgångar av 
de aktuella organen som man kan titta i kostnadsfritt, så bibliotekarien ringer upp 
användaren för att ta reda på hur aktuella uppgifter som behövs.
Bibliotekarien söker också i Libris och får då veta att universitetsbiblioteket har en av 
de två publikationer där statistiken finns. Det beslutas att en av bibliotekarierna skall slå 
upp informationen vid nästa besök på universitetsbiblioteket.

Kommentar:
Som bekant förs det inte statistik över alla områden. Bibliotekarien börjar här med en 
liten ”prov-sökning”, för att ta reda på om den här typen av uppgift över huvud taget 
finns tillgänglig, innan hon går vidare med sökningen. Sökningen håller sig till ett 
format, statistiska källor (Richardson 1995, s. 163)

I denna sökning drar bibliotekarien också nytta av ett närliggande, större bibliotek. 
Bibliotekarien berättade för mig att det alltid är en bedömningsfråga, beroende på 
vilken typ av användare det rör sig om, ifall man skall hänvisa direkt till 
universitetsbiblioteket eller själva ta fram uppgiften åt användaren.

Mot slutet av sökningen använder man sig här av ett lead-in-tool, Statistik från 
internationella organ.

Fråga 201
Användaren frågar efter Statistisk årsbok. När han visats dit undrar han om den finns 
ända ifrån 1900-talets början, och det framkommer nu att vad han egentligen vill är att
hitta statistik över antalet patent under ett långt tidsförlopp. Han vill jämföra antalet 
patent under 30-talets början och vår tids lågkonjunktur för att se om det finns belägg 
för, vilket ofta påstås, att uppfinningsrikedomen ökar vid lågkonjunkturer.

Bibliotekarien tittar först i Nationalencyklopedin för att se om det kan finnas någon 
tabell där, men detta saknas. Därefter går bibliotekarien till magasinet och hämtar äldre 
årgångar av Statistisk årsbok. När man undersöker dessa så visar det sig att tillbaka till 
år 1950 är det inga problem att hitta uppgiften. Men 1950 har årsboken bytt utseende, 
och tidigare fick man inte veta antalet patent, utan bara hur stora inkomster Patentverket 
hade. Eftersom användaren vill ha siffror ända från 1925 så fortsätter sökningen.

Bibliotekarien går nu till Svensk uppslagsbok, Sveriges industri och I teknikens 
backspegel, men får inte fram något relevant. Därefter prövas Historisk statistik för 
Sverige, men patent är inte medtaget här. Vägvisare i svensk statistik ger inget, men i 
Statliga myndigheter tar man fram adress och telefonnummer till Patentverket, vilket 

                                               
9 En publikation som beskriver den statistik som Statistiska centralbyrån, SCB, har.
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man troligtvis kommer att få ringa till. Men ännu anser sig inte bibliotekarien ha uttömt 
sina möjligheter, utan hon vänder sig till Stora Focus avdelning med tabeller. Då denna 
inte innehöll något relevant prövas Artikel-Sök. Termen ”patent*” ger ohanterliga 253 
träffar, och en ny sökning på ”patentansök*” görs därför, vilket ger 2 träffar. Tyvärr var 
ingen av dem relevanta för frågeställningen.

Gunnar Reilands Patenthandboken och Sundströms Handbok för uppfinnare och 
innovatörer prövas nu, men återigen utan att man får fram den sökta uppgiften. 
Bibliotekarien pratar nu med en kollega och de enas om att det bästa är att ringa 
Patentverket. Detta görs, och de lovar att undersöka frågan, men de kan inte på rak arm 
säga om uppgifterna över huvud taget finns, och de tror att det kan bli svårt att få fram 
dem.

Kommentar:
I denna sökning kan man notera att bibliotekarien inte fick veta den egentliga 
frågeställningen direkt, utan först fick höra en modifierad version av användarens fråga. 
Det är först genom referensintervjun som den egentliga frågan framkommer. I detta fall 
leder samtalet mellan bibliotekarien och användaren till att sökningen blir betydligt mer 
komplex – från en generell fråga om var Statistisk årsbok står till en specifik fråga om 
antalet patent i historiskt perspektiv. Detta förlopp är inte helt ovanligt och har bl.a. 
beskrivits av Marcia J. Bates (1992, s. 192).

Bibliotekarien börjar här med ett försök till genväg (Nationalencyklopedin), men då 
detta misslyckas går hon till Statistisk årsbok. Här stöter bibliotekarien på ett problem 
som jag föreställer mig inte är helt ovanligt vid retrospektiva sökningar; källan, och de 
uppgifter som den innehåller, förändras. Det är fullt tänkbart att denna fråga egentligen 
borde tillhöra kategorin Frågor utan svar, eftersom möjligheten att man inte förde 
denna statistik före 1950 är högst möjlig. Liksom vid fråga 36 kan man aldrig vara 
riktigt säker på att någon har ansett det vara mödan värt att samla in statistik över just 
den uppgift som man är ute efter.

Även i denna sökning använder sig bibliotekarien av ett lead-in-tool (Vägvisare i 
svensk statistik). Det är tänkbart att detta är utmärkande just för sökningar efter statistik, 
eftersom denna kan återfinnas i en mängd olika organ.

I denna sökningen används Marcia J. Bates idétaktik breach (Bates 1992, s. 197). Dels 
genom att bibliotekarien måste vidga och ändra gränsen för det ämnesområde som hon 
förväntade sig att svaret skulle finnas inom. Men i det här fallet handlar det inte bara 
om det intellektuella ämnesområdet (från statistik till teknikhistoria) utan även om de 
fysiska gränserna, eftersom man till slut får hänvisa användaren utanför det bibliotek 
som man befinner sig i.

Sökningen avslutas här med att användaren blir hänvisad till Patentverket, men det är 
en ”övervakad hänvisning” (jfr unmonitored referral, Dewdney & Sheldrick Ross 1994 
s. 227), där bibliotekarien sköter hela kontakten med Patentverket för användarens 
räkning och tar ansvar för att frågan besvaras. En bibliotekarie menade att de blir 
bemötta på ett annat sätt när de ringer, så att säga ”från en myndighet till en annan” än 
vad en ”vanlig” användare blir.
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Fråga 58
Användaren ringer in till biblioteket och ber bibliotekarien att berätta lite om män och 
kvinnors olika litteraturvanor; vilka genrer de läser och liknande. Bibliotekarien anser 
sig inte kunna göra detta på rak arm, utan ber att få återkomma.

Bibliotekarien prövar först med Skönlitteratur på bibliotek, men denna innehåller inte 
den sökta informationen och hon fortsätter därför med Artikel-Sök. Bibliotekarien har 
dock lite svårt att hitta lämpliga söktermer och beslutar sig därför för att söka igenom 
Ab-hyllan istället. Detta ger inget relevant, och detsamma gäller för nästa källa som hon 
tittar i, Statistiska meddelanden. Bibliotekarien söker även i böcker om 
litteratursociologi, men detta ger inget intressant.

Kulturstatistik visar enbart hur mycket män respektive kvinnor läser, inte vad de läser. 
Men i bilaga 2 till Tema litteratur och bibliotek finns en hel del siffror som är hämtade 
från en undersökning. Bibliotekarien tycker att detta är lite knapphändigt, men ringer 
ändå upp användaren, som förklarar sig vara nöjd med sökningens resultat.

Kommentar:
Detta är inte en lika renodlad statistikfråga som de två tidigare, utan svaret kunde ha 
funnits i en löpande text. Men någon form av sifferuppställning framstår trots allt som 
det troligaste stället.

Denna sökning illustrerar också de svårigheter som ibland kan finnas med att hitta 
lämpliga ämnesord för datorbaserade sökningar. Med browsing i tryckta källor finns 
fördelen att bibliotekarien inte behöver precisera sina söktermer direkt, utan kan 
skumma igenom innehållsförteckningar, register eller t.o.m. hela källan. 

Bibliotekarien använder sig här av en blandad sökstrategi. Först används browsing, 
därefter indirekt sökning och sedan avslutas sökningen med browsing.

Fråga 78
En användare ringer till biblioteket och vill veta på vilken gata branden i London år 
1666 startade.

Bibliotekarien vänder sig då till The London encyclopaedia och tittar i registret på 
uppslagsordet ”fires”. Hon hittar dock inte den eftersökta informationen här, och går då 
vidare och tittar i ett antal andra böcker på Ne-hyllan. Slutligen hittas svaret i en 
Londonguides kronologiska uppställning över viktiga händelser i Londons historia.

Kommentar:
Även detta är ett slags blädderfråga, där browsing används. Bibliotekarien slår inte i 
katalogen efter informationen, utan hon går direkt till hyllan. Här var stället att söka på 
väldigt uppenbart, och sökningen omfattade aldrig mer än ett enskilt signum.

Fråga 33
Användaren ringer till biblioteket och vill veta den korrekta stavningen på Gantt-
schema. Bibliotekarien tittar då i Svenska akademins ordlista, men ordet finns inte 
medtaget här, och hon ber att få ringa upp användaren igen lite senare.



68

Bibliotekarien misstänker att det ursprungligen är en amerikansk term och prövar därför 
såväl engelska förkortningslexikon som vanliga språklexikon. Detta ger dock inget 
resultat, utan bibliotekarien går vidare till World book encyclopedia och därefter prövar 
hon en ämnessökning i Artikel-Sök. Eftersom sökningen gav noll träffar, tittar 
bibliotekarien nu i en bok med psykologitermer. Då detta inte ger något svar fortsätter 
hon till ett antal tekniska ordböcker och, slutligen, till bibliotekets avdelning med 
”managementlitteratur”. Svaret hittas här i Peter Druckers Organisation, ledning, 
ansvar. Gantt stavas Gantt, efter dess ”uppfinnare”, Henry Gantt.

Kommentar:
När det gäller denna fråga så hade bibliotekarien aldrig tidigare hört termen och kände 
inte till den kontext i vilken frågan ställdes. Detta hade kunnat framkomma i en 
referensintervju, men eftersom det var en telefonfråga så fanns inte användaren direkt 
tillgänglig för ytterligare förtydliganden. Bibliotekarien själv beskrev det hela som ”en 
lyckad chansning” och förklarade sin sökstrategi med att ”man måste ju leta 
någonstans”.

Här tycker jag att det är svårt att hitta någon annan förklaring än den reference instinct
som Wyer har omtalat (enl. Grogan 1992, s. 127). Utan något konkret att gå på eller 
som hon senare kunde hänvisa till så misstänkte bibliotekarien att termen var hämtad
från psykologi-, teknik- eller ”management”-området, vilket sedan visade sig stämma. 
Bibliotekarien hade förmågan att ringa in ämnesområdet på bara några få försök, och 
man kan säga att den uppställda hypotesen här bekräftades.

Jag tycker också att sökningen kan ses som ett exempel på den underkategori till 
taktiken weigh som Marcia J. Bates kallar sort (1992, s. 191). Weigh handlar om att 
kunna göra omedelbara, snabba utvärderingar kring vilken typ av aktiviteter eller källor 
som man bör välja. Underkategorin sort i sin tur handlar om att rangordna de källor 
som skall genomsökas i ordningen från mest till minst sannolik att hitta svaret i. När 
bibliotekarien går igenom tänkbara ämnesområden för termens användning så anser jag 
att det är just denna taktik som hon använder sig av.

Fråga 30
Användaren skall skicka ett brev och behöver därför veta vilket område Astrakan tillhör 
efter Sovjetunionens splittring.

Bibliotekarien känner inte riktigt till Astrakan och frågar därför användaren som 
berättar lite mer. Bibliotekarien slår även upp det i Nationalencyklopedin och får här 
veta att det stavas ”Astrachan” och är såväl en stad som en provins.

Hon hämtar nu 11 nya länder, vilken behandlar just de geografiska konsekvenserna av 
Sovjetunionens upplösning. Denna vill användaren själv titta i, vilket hon naturligtvis 
får. Bibliotekarien hämtar då också Eastern Europe and the commonwealth of 
independent states 1994. Denna är dock något svår att hitta i, eftersom ett bra och 
överskådligt index saknas. Men, efter lite letande, hittas svaret på frågan under rubriken 
The Russian Federation. För säkerhets skull får användaren också adressen till den 
ryska ambassaden.

Kommentar:
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Bibliotekarien är i början av denna sökning lite osäker på fakta kring frågan och börjar 
därför med att fråga ut användaren lite närmare. Hon konsulterar också ett 
uppslagsverk, genom vilket hon även får veta den korrekta stavningen. Detta stämmer 
mycket väl överens med vad bibliotekarierna berättade i intervjuerna. Flera stycken 
betonade vikten av att förstå frågeställningen ordentligt innan de kunde gå vidare med 
sökningen, och att den mest självklara metoden för detta helt enkelt var att intervjua 
användaren mer ingående. Nästa steg, om man fortfarande var osäker på ämnet för 
frågan och inte riktigt kunde placera det i tid och rum, var de allmänna uppslagsverken. 
En bibliotekarie uttryckte det som att man då ”bildade sig själv” (B4), för att sedan 
kunna gå över till speciallitteraturen. Ytterligare en fördel med detta tillvägagångssätt är 
möjligheten att hitta referenser som man sedan kan gå vidare på vid behov.

Fråga 44
Användaren är mycket intresserad av Rysslands historia och hon har lagt märke till att 
ett flertal ryska kejsarinnor fått ”Fjodorovna” som tilläggsnamn efter sitt giftermål. Hon 
har funderat över om detta kan vara en titel av något slag, och vill veta hur det ligger 
till. Bibliotekarien tror att det kommer av kejsarinnans fader eller makes namn, men 
användaren är lite skeptisk mot detta, så bibliotekarien börjar söka efter fakta.

Bibliotekarien vänder sig först till Ryska namn, vilken listar ryska versioner av namn på 
olika språk. Hon hittar dock inget användbart här, utan går vidare till Great Soviet 
Encyclopedia’s index. Trots att hon prövar ett flertal olika stavningar, bl.a. 
”Feudorovna” hittas inget intressant. Därefter söks Encyclopedia of names och 
Nationalencyklopedin, men utan resultat.

Bibliotekarien vill se ett exempel med namnet, och tittar därför i Ohlmarks Alla 
Rysslands härskare, men hittar inte riktigt vad hon letar efter här. Men i Svensk 
uppslagsbok hittar hon två kejsarinnor, Maria och Alexandra Fjodorovna. Det ges dock 
ingen förklaring till namnen. Hon går sedan tillbaka till Ryska namn och hittar nu en 
förklaring till hur man bildar namn på fadersnamn och efternamn. I kombination med 
Staffan Skotts Romanovs. Tsarsläkten. Vilka var de? Vad blev det av dem?, vilken 
hittas på utlåningshyllan, får man en fullständig förklaring. Genom 
innehållsförteckningen hittas nämligen kapitlet ”De ryska fadersnamnen” och här står 
bl.a. att läsa att de utländska prinsessor som blev makor till ryska storfurstar och andra 
manliga medlemmar av släkten Romanov fick obligatorisk rysk namnform. Deras 
furstliga fäder hade oftast ett sådant överflöd av förnamn att man i allmänhet kunde 
hitta något som blev lämpligt på ryska.

Kommentar:
Även i denna fråga visar bibliotekarien tendenser till att vilja ”bilda sig själv” som i den 
föregående frågan. Hon vill själv se ett exempel på det som användaren talar om för att 
bättre kunna förstå frågan.

När det gäller de allmänna uppslagsverken så börjar bibliotekarien här med Great 
Soviet encyclopedia, vilket kan ses som exempel på ett av de handtag (plats) som Stych 
har identifierat för att komma åt svaret på frågan (enl. Grogan 1992, s. 126f). Ett 
sovjetiskt uppslagsverk bör rimligtvis innehålla mer om Ryssland än exempelvis ett 
svenskt och är därför ett naturligare första val. Här bör ju inte heller eventuella 
ideologiska frågor och objektivitet innebära något större problem.
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Bibliotekarien återvänder i denna sökning till en källa som hon redan har undersökt 
tidigare i sökningen. Detta stämmer överens med ett av Nathan A. Josel  Jr:s Ten 
reference commandments (1971, s. 146), ”When you know the answer is in a source, it
is”. Han skriver vidare:

There are times, and we have all had them, when after checking all the 
possible places for an answer, one source stands out as the most likely key 
to the problem. But a check of the source helped not at all. Take heart: The 
answer is there, it will just take some proper page-shaking before it falls out. 
Admittedly, this course will occasionally fail, but if it does, the fault lies not 
in the stars, but in your choice of source. (ibid, s. 146)10

Marcia J. Bates nämner just detta exempel från Josel som en variant på taktiken rescue
(Bates 1992, s. 196). Rescue handlar främst om att inte ge upp ett helt angreppssätt för 
att delar av det har varit resultatlöst, att inte ”kasta ut barnet med badvattnet” (ibid, s.
195).

Fråga 187
Användaren har besökt muséet Kulturen och i den Thomanderska trädgården såg han en 
spegelkula. Han skulle vilja veta om denna har någon speciell betydelse eller innebörd.

Bibliotekarien börjar med att slå på ”Kulturen” i katalogen. Detta producerar endast en 
engelskspråkig guide till museet, och bibliotekarien övergår därför till funktionen 
avancerad sökning. Varken kombinationen ”Kulturen + Thomander*” eller enbart 
”Thomander*” ger några träffar. ”Kulturen och guide” resulterar i Kulturen: a guide to 
the Museum of Cultural History in Lund, vilket är samma bok som hittades genom den 
första sökningen.

Vid hyllan Bg hittas dock inte boken, däremot hittas Kulturen runt. Detta är lite 
underligt, men för tillfället koncentrerar man sig på att titta på de delar i boken som 
behandlar Thomanderska huset. Texten i sig innehåller inget av intresse, men under 
rubriken ”Vidare läsning” finns en referens till Kulturens årsbok 1946, vilken hämtas 
från magasinet. Men artikeln (Karlson, W., Thomanderska huset) innehåller tyvärr inget 
om spegelkulan.

Huvudansvaret för frågan lämnas nu över till Lundasamlingen, eftersom man anser att 
de har störst möjlighet att kunna lösa frågan. Men bibliotekarien fortsätter även att 
fundera över frågan. Själv tror hon inte att spegelkulan symboliserar något speciellt, 
utan att det bara var ett sätt att smycka trädgårdar förr. Hon beslutar sig därför att leta i 
böcker om trädgårdskonst, för att kanske få en ledtråd denna väg.

Bibliotekarien ringer också Kulturen och får veta att de faktiskt redan har fått frågan, 
men inte kunnat besvara den. Bibliotekarien söker då istället igenom registret till 
tidskriften Antik & Auktion från år 1975-1992, men kan inte hitta några referenser som 
ens påminner om en spegelkula här. Artikel-Sök söks med termen ”spegel*”, vilket ger 
27 träffar, dock ingen som är intressant för frågeställningen.
                                               
10  Som en kuriositet kan det nämnas att Charles R. Anderson har uppdaterat detta budord till ”If the 
answer should be in a source, it probably was in the print version”. (1995, s. 140).
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Bibliotekarien funderar nu återigen över den mer ”allmänna” trädgårdsaspekten och 
söker igenom Trädgården som hobby samt Mitt hem och min trädgård av Lena Larsson 
och Gunnar Martinsson. Detta ger inte heller något resultat, och sökningen avslutas 
därefter eftersom användaren har satt en tidsgräns för när han vill ha svaret. Jag har 
tyvärr inga uppgifter om ifall Lundasamlingen lyckades lösa frågan.

Kommentar:
I den här sökningen kan man se ett exempel på Marcia J. Bates idétaktik breach (1992, 
s. 197). Breach innebär här att bibliotekarien vidgar ämnesområdet för sökningen, både 
intellektuellt och fysiskt. Efter att först – utan resultat – ha sökt utifrån de 
förutsättningar som användaren angav, så stannar hon upp och funderar över tänkbara 
alternativ, och här framstår då trädgårdsaspekten som den som är mest värd att utforska. 
I de flesta fall så sitter användaren på djupare ämneskunskaper än bibliotekarien, men 
jag tror ändå att det är viktigt att bibliotekarien klarar av att inta ett kritiskt 
förhållningssätt till den information som ges. Sökningen vidgas även fysiskt genom att 
man tar hjälp av resurser utanför det egna biblioteket.

Denna sökning ger också ett exempel på att en källa ofta leder vidare till annat 
intressant material, genom sin litteraturförteckning, referenser eller under rubriker av 
typen ”vidare läsning”. Det rör sig alltså om Wilsons strategi fotnotssökning.

Marcia J. Bates taktik neighbour (1992, s. 190) används också, främst när 
bibliotekarien utökar sökningen till att även omfatta angränsande titlar till den som 
söktes först på hylla Bg.

I denna sökning handlar det verkligen om a mixed strategy, eftersom bibliotekarien 
förutom fotnotssökning även använder sig av strategierna indirekt sökning (katalogen, 
Artikel-Sök m.m.), konsultation (Lundasamlingen, Kulturen) och browsing
(trädgårdsböckerna m.m.).

Fråga 173
Användaren vill först ha en definition av begreppet konsekvensetik. Bibliotekarien 
frågar användaren vilket ämnesområde det rör sig om och får svaret att det handlar om 
religion.

Bibliotekarien söker först med ”konsekvensetik” som ämnesord i katalogen. Då detta 
inte ger något går hon vidare till Nationalencyklopedin. Här finns en artikel, vilken 
användaren får läsa.

Därefter vill användaren också veta lite om islams predestinationslära. Hon har själv 
försökt titta lite i böckerna, men inte kunnat hitta något relevant. Bibliotekarien går då 
till hylla Cmd och slår i Samtida islam av Merad Ali, Islam i modern tid av Smith och 
några andra likartade böcker. Hon går därefter till Cm-hyllan och slår i Bra Böckers 
hexikon, Geoffrey Parrinders Vår tids religioner, Islam och kristen tro och Ingmar 
Karlssons Korset och halvmånen, men återigen utan resultat. Bibliotekarien går då till 
avdelning C:s folianter, där hon hittar en bok som kort och gott heter Islam. Hon tar 
denna, och Ingmar Karlssons Korset och halvmånen och låter användaren bläddra i dem 
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medan hon själv går till referensavdelningens C-hylla. Här hittas boken Religionerna i 
historia och nutid och genom bokens register hittar hon den eftersökta informationen.

Kommentar:
I den första av de två frågorna börjar bibliotekarien med att definiera ämnesområdet. 
Hon går sedan vidare till katalogen och när detta inte ger något resultat vidare till de 
allmänna uppslagsverken.

I den andra frågan används strategin browsing. Bibliotekarien håller sig till signum C 
med underavdelningar igenom hela sökningen, och behöver egentligen aldrig förändra 
sitt tänkande eller byta strategi, eftersom den valda strategin leder fram till att 
användaren får sin fråga besvarad – d.v.s. den ursprungliga hypotesen stämmer.

Ämnesfrågor

Ämnesfrågorna är mer öppna till sin karaktär än faktafrågorna och de spänner över ett 
minst lika brett ämnesområde. Ämnesfrågorna är mycket vanligt förekommande på 
biblioteken och svårighetsgraden varierar mycket. I vissa fall är bibliotekariens problem 
främst att välja vilken av alla tänkbara källor som är mest lämpad för användarens 
behov, medan hon ibland kanske får vara nöjd om hon lyckas få fram någon 
information över huvud taget.

Fråga 43
En politiker, troligen specialist på handikappfrågor, ringer in till biblioteket och ber att 
få material om kommunala handikappråd framplockat. Politikern skall hålla ett föredrag 
och är framför allt intresserad av lite historik kring handikappråden.

Bibliotekarien går först till Artikel-Sök och söker på termen ”handikappråd*”. Detta ger 
fem referenser, men eftersom alla visar sig handla om Statens handikappråd bedöms de 
som icke relevanta. Bibliotekarien kombinerar då sin första sökning med ”kommunal*”. 
Detta ger dock inga träffar alls, och bibliotekarien vänder sig istället till 
Nationalencyklopedin, och senare även till Bra Böckers lexikon med baktanken att få 
fram ett årtal då de kommunala handikappråden tillkom, eftersom de rimligtvis bör ha 
skrivits en del om dem i samband med detta. Bägge uppslagsverken anger mitten av 70-
talet för handikapprådens tillkomst. Eftersom Artikel-Sök endast täcker artiklar från 
1979 och framåt söker bibliotekarien både under ”kommunala” och ”handikappråd”, 
men ”kommunala” överges snart som sökterm eftersom ”handikappråd” finns som 
ämnesord och ger ett flertal referenser. Att bibliotekarien väljer att sluta vid 1970 beror 
på att det av referenserna att döma verkar som att råden växte fram ur en utredning som 
avslutades 1971.

Därefter plockas referenserna fram och studeras för att avgöra om de verkligen är 
relevanta. Dessutom beställs de artiklar som biblioteket självt saknar in från ett annat 
bibliotek.

Bibliotekarien söker sedan även på signa Ohfh, Odc och Oh. De två första signa ger 
inte mycket mer än en bekräftelse på att de kommunala handikappråden fortfarande 
existerar. Avsaknaden av aktuellt skriftligt material skulle annars ha kunnat tyda på 
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motsatsen. På signum Oh hittas dock bokserien Sociallagarna och i en av dessa, 
Omsorger om äldre och funktionshindrade, finns riktlinjer från 1980 om kommunala 
handikappråd. Där omtalas även en skrift som troligtvis är av intresse för användaren. 
En katalogsökning visar att biblioteket inte har denna, men eftersom bibliotekarien 
misstänker att användaren själv äger denna skrift, beslutar hon sig för att först ringa och 
berätta för användaren om sökresultatet innan ett eventuellt fjärrlån görs.

Kommentar:
Bibliotekarien börjar här sökningen med Artikel-Sök. Jag tror att det delvis är ett försök 
att sondera terrängen; Hur lättåtkomlig är informationen? Finns det mycket skrivet? 
o.s.v. Bibliotekarien laborerar även lite med olika termerna här.  Först görs ett försök att 
snäva in begreppet och lite längre fram i sökningen växlar hon mellan det bredare 
”handikappråd” och det smalare ”kommunala handikappråd”.

När detta inte ger något material om kommunala handikappråd vänder hon sig istället 
till de allmänna uppslagsverken, för att få något att ”hänga upp” sökningen på. I detta 
fall är det årtalet för deras tillkomst. Hon använder sig här av det andra av Grogans 
alternativa angreppssätt, approach by date. Han skriver: ”The establishment of even an 
approximate date can provide the key to the solution of many enquiries. (1987, s. 70).

Fastställandet av årtal för handikapprådens bildande leder här vidare till en retrospektiv 
sökning av Svenska tidningsartiklar. Bibliotekarien undersöker sedan de olika 
referenserna som fås fram, och med utgångspunkt i dessa bedömer hon hur långt 
tillbaka i tiden hon skall söka. Över huvud taget så reflekterar bibliotekarien hela tiden 
över det material som hon får fram. Detta gör också att hon funderar över varför hon 
inte hittar något aktuellt skriftligt material om handikappråden.

Fråga 190
Frågan rings in från en filial där en användare önskat information om Henri Pitot, 
mannen bakom Pitot-rörelsen. På filialen har man redan tittar i Nationalencyklopedin, 
och där var han inte medtagen. Bibliotekarien prövar då Svensk uppslagsbok, men det 
är samma sak som med Nationalencyklopedin, Pitot-rörelsen har en artikel, men inte 
dess upphovsman. I registret till Uppfinningarnas bok hittas en hänvisning till band 6, 
men även här behandlar man enbart själva Pitot-rörelsen. Detsamma gäller för Nordisk 
familjebok. Men i Grand Larousse finns en kort artikel om Henri Pitot, men eftersom 
bibliotekarien inte vet om användaren kan franska så fortsätter sökningen.

Varken Collier’s encyclopedia eller The new Encyclopaedia Britannica innehåller 
några artiklar om Henri Pitot. Detsamma gäller för Sten von Friesens Om mått och män
och McGraw-Hill encyclopedia of science and technology. En av de mer uppenbara 
källorna, Frankrikes biografiska lexikon, har ännu inte kommit till bokstaven P och man 
kan därför inte söka i den. Artikel-Sök och Burk-Sök ger inga träffar på ”Pitot”.

Bibliotekarien återgår nu till artikeln i Grand Larousse och läser igenom den. Hon 
konstaterar att den tyvärr inte innehåller så väldigt mycket information. Därefter tittar 
hon i Eco och Zorzolis Uppfinningarnas bok och Jeremy Hornsbys The story of 
inventions, men Henri Pitot nämns inte här. I Pumphandboken tar man enbart upp Pitot-
rörelsen. Boken om uppfinningar, Den snillrika människan och I teknikens backspegel
ger inte heller någon intressant information. Sökningen avslutas därför, och 
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bibliotekarien ringer upp användaren. Det visar sig att han kan franska, och en kopia av 
artikeln i Grand Larousse skickas därför till honom.

Kommentar:
Liksom när det gäller fråga 33 uppstår det ibland problem när användaren inte finns 
tillgänglig under sökningens gång. Här kompliceras det dessutom ytterligare genom att 
bibliotekarien inte ens har pratat med användaren, utan får sina uppgifter via en annan 
bibliotekarie. Varje mellanled som uppgifterna går igenom ökar risken för att ett 
missförstånd skall uppstå.

Söktekniken som används här är framför allt browsing. Källorna som söks är 
huvudsakligen allmänna uppslagsverk, böcker som behandlar olika uppfinningar och 
biografiska verk. Man kan också säga att Marcia J. Bates taktik neighbour används 
(1992, s. 190), eftersom sökningen omfattar flera olika uppslagsverk som står placerade 
i anslutning till varandra.

Frågan angrips både via ämne och via plats (jmf fråga 44). Här är det genom handtaget 
plats som man hittar informationen, då det franska uppslagsverket är det enda som även 
uppmärksammar mannen bakom uppfinningen.

Fråga 174
Användaren vill ha tag på information om Weimarrepubliken. Materialet är till hennes 
dotter, som skall göra ett skolarbete.

Bibliotekarien går först till hylla Kfa och tittar lite, men fortsätter strax till Bra Böckers 
världshistoria. Hon har dock lite svårt att hitta i denna och vänder sig därför till Focus
och slår upp ”Weimarrepubliken”. Här får hon bl.a. tag på ett årtal. Därefter tittar hon 
återigen i Bra Böckers världshistoria, där en hel del intressant hittas. Bibliotekarien går 
nu återigen till Kfa-hyllan, och där hittas nu en hel del relevant material, bl.a. ett kapitel 
i William L. Shirers Det tredje rikets uppgång och fall del 1 och boken Från Bubel till 
Hitler. Sedan går bibliotekarien till katalogen och söker med ”Weimarrepubliken” som 
ämnesord. Denna sökning resulterar bl.a. i en bok av Ragnar Svanström, vilken verkar 
lämplig. Tyvärr är den utlånad, men användaren är villig att åka till ett annat bibliotek, 
där boken finns inne. För säkerhets skull ringer bibliotekarien först det andra 
biblioteket, för att kontrollera att boken verkligen finns på plats.

Kommentar:
Liksom i fråga 43 börjar bibliotekarien här med ett slags orienteringsfas. Hon tittar lite 
vid hyllan och får även slå i ett lexikon för att få det rätta sammanhanget kring frågan. 
Ytterligare en likhet med fråga 43 är att bibliotekarien även här använder sig av en 
uppslagsbok för att kunna placera frågan i tid.

Det faktum att användaren söker information för en annans räkning är en tänkbar 
komplikation. I detta fall uppstod det dock inga problem, eftersom frågeställningen var 
så klart formulerad.

Fråga 92
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Användaren vill ha tag på lite fakta om konstnären B. Olsson. Hon har nämligen en 
avbildning av en av hans målningar som hon är mycket förtjust i, men hon vet absolut 
ingenting om honom som person.

Bibliotekarien söker först i katalogen och får där veta att biblioteket åtminstone inte
äger en bok som enbart behandlar B. Olsson. Bibliotekarien går då istället till de 
svenska och utländska konstnärslexikonen. Efter att ha sökt igenom ett stort antal av 
dessa har hon hittat information om två tänkbara kandidater, Bertil och Bengt Olsson. 
Tyvärr är den information som ges väldigt kortfattad. Det finns dessutom endast en 
avbildning: ett verk av Bengt Olsson. Men stilen på detta verk stämmer inte överens 
med det som användaren har, så informationen räcker inte till för att kunna avgöra 
vilken, eller ens någon, av dess konstnärer som det rör sig om.

Bibliotekarien föreslår nu att användaren skall vända sig till Huvudbiblioteket, där man 
har en större samling konstnärslexikon. Användaren funderar dock istället på 
Konstmuséet, vilket bibliotekarien håller med om att det är en bra idé.

Kommentar:
Problemet här är främst den uppsjö av konstnärer som finns, såväl professionella som 
amatörer. Vissa konstnärer är medtagna i lexikon, men många andra är det inte. Här 
hittas dock två tänkbara kandidater, men informationen är för knapphändig för att man 
skall kunna identifiera konstnären. Bibliotekarien följer då det tionde av Nathan A. 
Josel Jr:s Ten reference commandments, ”No is never an answer”. Han skriver:

To be sure, as good and as devoted as you are to the cause of reference, the 
question will remain prominent in your mind for years if necessary, until the 
answer is found. But what about the patron? Not many are namned Job. So 
you must do the next best thing: Refer him to another source; suggest 
another likely starting place; find a special library, but never say nothing 
could be found. If reference has to go from information to referral, then for 
the patron at least, that is better than nothing at all. (1971, s. 147) 

I sin revidering av dessa budord, The Exchange: Reference commandments for the 21st

century, betonar Charles R. Andersson ytterligare vikten av att hänvisa användare, 
vilkas informationsbehov man inte kunnat lösa på ett tillfredsställande sätt, vidare:

…This one should be engraved in titanium for all time. It embodies the 
primary responsibility of each reference librarian – the meet the 
commitment each of us takes on when we stand behind a desk labelled 
“Reference” or “Information”. We find the answer or we find a place where 
the patron can find the answer, or we suggest another route to try. We never, 
as one librarian pithily put it, ‘Negotiate the question out of existence’. 
(1995, s. 140)

Fråga 151
Användaren vill ha tag på en bok om Bernini.

Bibliotekarien söker först i den alfabetiska listan över författare i katalogen, men detta 
ger inget. Hon söker då istället på klassifikationskoden Lz Bernini, vilket ger tre träffar. 
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Biblioteket ifråga äger inte någon av böckerna och de är dessutom skrivna på engelska, 
vilket användaren uttryckligen säger att hon inte vill ha.

Sökningen fortsätter därför, och bibliotekarien tittar nu i Nationalencyklopedin. Här 
finns en lång artikel om Bernini. Därefter går hon vidare till Ic-hyllan. I Renässansens 
arkitektur är han inte medtagen, men i Den europeiska arkitekturen finns en hel del 
information att hämta. På Ib-hyllan finns också en bok som behandlar barocken där 
Bernini är medtagen. Detta visas för användaren som förklarar sig vara nöjd med 
resultatet.

Kommentar:
I sökningens början används Marcia J. Bates taktik correct, eftersom bibliotekarien 
måste korrigera sitt ursprungliga antagande att Bernini är en författare. Detta sker 
genom att bibliotekarien här, liksom vid flera andra sökningar (se t.ex. frågorna 43 och 
174) tar de allmänna uppslagsverken till hjälp i den inledande orienteringsfasen. Detta 
hjälper till att styra in sökningen på rätt spår och ger, så att säga, bibliotekarien ”mer 
kött på benen”. 

Det är rätt vanligt att användarna frågar efter ”en bok om…”, precis som i detta fall.
Det är dock inte alltid säkert att det är precis vad de egentligen önskar sig, artiklar ur 
tidningar, tidskrifter eller uppslagsverk är oftast fullt acceptabelt istället. En 
bibliotekarie säger, apropå denna typ av frågor:

…man frågor ju ofta ’Jag vill ha en bok om’ och så är det någonting som 
man i bästa fall kan få fram ett kapitel i en bok om, för att, jag menar, det 
vore väl helt orimligt att man gav ut en hel tjock bok om det pyttelilla 
ämnet. Och det får man ju försöka översätta då till vad som är rimligt.(B5)   

Fråga 185
Användaren kommer till biblioteket med ett vykort från Marocko. Motivet är några 
getter som står uppe i ett träd. Användaren berättar att han själv har sett detta i 
verkligheten; det rör sig inte om någon form av trick-foto. Nu skulle han vilja ha 
information om vad det är för typ av träd.

På baksidan av vykortet kan man läsa att trädet heter ”Argania tannenbaum” på tyska 
och ”Arganier” på franska. Bibliotekarien prövar Träd från hela världen av Hugh 
Johnson, men utan resultat. Bibliotekarien går vidare till Brockhaus Enzyklopädie och 
då denna inte ger något fortsätter hon till Grand Larousse. Här finns en kort artikel där 
man bl.a. får veta att trädet tillhör familjen ”argania sideroxylon”, vilket i sin tur hör till 
familjen ”sapotacées”. Bibliotekarien prövar återigen Träd från hela världen, på 
familjenamnet den här gången, men får inte heller nu fram något relevant. Nordisk 
familjebok (2:a uppl.) och Svensk uppslagsbok (uppslagsord ”Argania”) ger dock lite 
information om trädet. 

Här avbryts sedan sökningen på användarens begäran. Han var bara lite nyfiken, och 
ville inte ställa till med något besvär, vilket bibliotekarien förgäves försäkrar att det inte 
är.
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Bibliotekarien berättade sedan för mig att ett annat tänkbart ställe att söka på hade varit 
böcker om Afrikas natur, men även att vanliga turistguider skulle kunna innehålla 
värdefull information.

Kommentar:
Även i denna fråga finns ett inslag av den page-shaking alternativt rescue taktik som 
förekommer i fråga 44. Efter att ha hittat mer information på annat håll så återvänder 
bibliotekarien till Träd från hela världen, eftersom denna källa verkar vara den 
troligaste källan.

Förutom strategin rescue används även Marcia J. Bates strategi trace (Bates 1992, s. 
190) eftersom bibliotekarien använder information som hon redan har fått fram för att 
komma vidare i sökningen. Detta sker främst när hon hittar familjenamnet på trädet. 

I detta fall skulle det även kunna ses som att bibliotekarien får använda sig av taktiken 
att gå från en mer specifik (namnet på trädet i sig) till en mer allmän (familjenamnet) 
term för att kunna lösa frågan, vilket Katz beskriver som ett av stegen i sökprocessen 
(2002a, s. 145)

I denna sökning uppstår också situationen att användaren ger upp före bibliotekarien. 
Bibliotekarien hade i detta fall långt ifrån kört fast eller gjort några ansatser till att vilja 
avsluta sökningen. Trots detta finns det användare som känner det som att de är till 
besvär och tar upp för mycket av bibliotekariens tid. Att detta är ett problem 
bekräftades också genom att en annan bibliotekarie, som inte ens arbetar på samma 
bibliotek, tog upp detta i intervjun. Hon menade att det möjligen kan bero på att de ser 
hur andra användare står i kö och väntar på sin tur. Att hitta en lösning på detta faller 
utanför ramen för den här uppsatsen, men jag tycker att det är ett problem som är värt 
att notera.

Fråga 176
Användaren vill veta lite om svensk och norsk nationalism och vad det är som, ur ett 
historiskt perspektiv, gör att de skiljer sig åt.

Bibliotekarien går först till katalogen och slår med ”nationalism” som ämnesord. Detta 
ger en hel del träffar, men när hon bläddrar igenom dessa så visar de sig vara 
ointressanta. Bibliotekarien pratar då med en kollega som associerar till avdelningarna 
nordisk historia och språkvetenskap, speciellt då nynorska. Hon menar att det främst är 
en fråga om kultur, ”den norska folksjälen” Bibliotekarien söker nu återigen i 
katalogen, men med ”Nordens historia” som ämnesord den här gången. Detta ger en hel 
del, så bibliotekarien går till hylla Kb. Här hittas bl.a. boken Norge og Sverige gjennom 
100 år, vilken verkar intressant. Bibliotekarien prövar även avdelning Kt, men detta ger 
inget. Hon påpekar också att Nationalencyklopedin kan innehålla en hel del intressant, 
men att användaren i så fall får titta där på egen hand. Bibliotekarien kommer också att 
tänka på Nordens tidning. En snabb titt i katalogen visar att biblioteket har denna, och 
de hämtas från magasinet så att användaren själv kan bläddra i den.

Då stöter bibliotekarien på sin kollega igen, som undrar om hon har tittat på avdelning 
F än, vilket hon inte har, och kollegan uppmanar henne återigen att gå dit. 
Bibliotekarien tar nu fasta på rådet och går till avdelningarna F och Fdb. Hon hittar ett 
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relevant kapitel i Anton Fjeldstads Laerebok i norsk for svensker. Hon hittar även lite i 
Språk och kulturen 82 men Språk och samhälle ger inget. Att tala nordiskt och Att 
studera nordiska språk innehåller också en del intressant material. Dessutom har 
användaren hittat ett intressant nummer av Nordens tidning medan bibliotekarien sökt 
på avdelningen för språkvetenskap, så frågan anses nu löst.

Kommentar:
Liksom vid många tidigare sökningar används här strategin konsultation (se t.ex. 
frågorna 90 och fråga 97).

Bibliotekarien använder sig här också av en av de kanske vanligaste källorna till 
information, sitt eget minne, när hon kommer att tänka på Nordens tidning. Hur viktig
erfarenhet och god kunskap om informationskällorna är bekräftades också av flera av 
bibliotekarierna i intervjuerna. Informant B4 berättade:

…det är också väldigt viktigt att sträva efter det, att skaffa sig så bra 
information som möjligt om informationskällorna…över huvud taget så är 
det ju erfarenhet som är en oerhörd hjälp för referensarbetet därför att det är 
så väldigt mångsidigt och varierat.

Fråga 46
En filial har en användare som vill ha tag på material om råttor som sällskapsdjur, lite 
om hur man sköter dem och så vidare. Filialen har inget relevant material om råttor och 
har därför skickat frågan vidare. Användaren vill också ha tag på Svenska 
råttsällskapets tidskrift.

Bibliotekarien börjar med den sista delen av frågan. En titt i Svensk tidskriftsförteckning
visar att den heter Husråttan. Medlemsblad för Svenska Råttsällskapet. Biblioteket 
prenumererar inte på denna tidskrift, men man skriver upp adressen så att användaren 
själv kan göra det om han vill.

Bibliotekarien hittar även Jones Encyclopedia of pet mice på hylla Qdfn. Biblioteket har 
även en kopia av en bok som tidigare fjärrlånats och varit mycket svår att få tag på, 
vilken nu kopieras även för denne användares räkning. En annan bibliotekarie minns 
också att det har kommit ut en ny bok om råttor, vilket slås upp i katalogen. Den visar 
sig vara utlånad, men titeln skrivs upp och sökningen avslutas sen.

Kommentar:
I denna sökning samlas materialet delvis in på ett lite okonventionellt sätt. Den första 
delen är dock mer traditionell. Svensk tidskriftsförteckning framstår som den mest 
uppenbara källan, och svaret finns också där. Sen används lite browsing, och därefter 
vad som skulle kunna kallas framförhållning (jmf hjälpkataloger). En bok som tidigare 
har varit svår att få tag på har kopierats för framtida bruk, eftersom man misstänkte att 
frågeställningen kunde tänkas återkomma. Därefter används, liksom i den föregående 
frågan, det egna minnet som källa.

Fråga 95
Användaren vill ha tag på information om plankton.
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Bibliotekarien söker då i katalogen med ”växtplankton, djurplankton, plankton” som 
ämnesord. Detta ger dock endast en träff. Användaren påpekar då att han själv fått upp 
fler titlar vid en liknande sökning och bibliotekarien gör då en ny sökning med 
”djurplankton, växtplankton” som ämnesord. Därefter prövar hon, för säkerhets skull, 
den första sökningen igen. Men tyvärr ger ingen av dessa två sökningar något som inte 
framkommit genom den första.

Bibliotekarien hämtar då den bok som hittades genom den första sökningen från hylla 
Ue. Hon slår sedan upp bokens litteraturförteckning och söker sedan i katalogen på en 
del av dessa titlar. Ett flertal av dessa finns på biblioteket och eftersom alla är placerade 
på avdelning Ue så hänvisas användaren dit för att själv välja ut de som han finner 
intressanta.

Kommentar:
Även i denna sökning använder sig bibliotekarien av två olika strategier, indirekt 
sökning och fotnotssökning. Jag vet inte om bibliotekarien ursprungligen hade denna 
avsikt, men resultatet blir att katalogsökningen nästan enbart fungerar som ett sätt att 
hitta en bok vars fotnoter man sedan kan söka vidare på. Wilson skriver:

What is being suggested here is that it is often best to avoid indirect search 
except as a way of finding a good starting point for footnote chasing, that a 
library subject catalog is often a good place to find such a starting point… 
(1992, s. 164)

Fråga 108
Användaren vill ha tag på böcker, tidskrifter eller artiklar om nyhedendom. Han skall 
nämligen göra ett arbete på komvux och tanken är att han skall jämföra dåtid och nutid.

Bibliotekarien tittar först i katalogens ämnesordslista, men kan inte hitta något relevant 
begrepp här. Användaren kommer då att tänka på föreningen Yggdrasil, vilken han tror 
ger ut en tidskrift.

Bibliotekarien tittar först i bibliotekets hjälpkatalog för facklitteratur under 
”nyhedendom”, men detta ord finns inte med. Hon söker då istället på ”Yggdrasil” i 
katalogen, och detta resulterar i en bok av Alf Henriksson. Trots att detta inte var det 
man ursprungligen sökte efter är användaren ändå intresserad av boken. Därefter vänder 
sig bibliotekarien till Artikel-Sök. ”Nyhedendom” ger 10 träffar, dock visar det sig att 
användaren redan har en av dessa artiklar. Bibliotekarien söker även på ”asatro”, men 
detta ger inga fler träffar.

Kommentar:
Liksom vid de flesta övriga ämnesfrågor vänder sig bibliotekarien i första hand till 
katalogen. Här prövas sedan ett antal olika sökfunktioner innan bibliotekarien går 
vidare till hjälpkatalogen och därefter Artikel-Sök. Allt detta faller inom strategin 
indirekt sökning och här rör det sig alltså om a pure strategy.

Värt att notera är att det är först i slutet av sökningen som bibliotekarien laborerar med 
ytterligare ett ämnesord. Det ger inga fler träffar i just den källan men, precis som 
Carlson noterade (1964, s. 35), så går bibliotekarien inte tillbaka till de källor som hon 
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tidigare har använt sig av i sökningen för att kontrollera om den nya termen hade 
kunnat producera ytterligare intressant material.

Fråga 103
Användaren vill ha information om industrialismens genombrott, med särskild 
inriktning på infrastrukturer och transporter.

Bibliotekarien går först till K-hyllan och slår lite i de allmänna historiska 
uppslagsverken. I Bra Böckers världshistoria hittas en mycket bra, om än ganska kort, 
artikel. Bibliotekarien hittar även ett par intressanta artiklar i några andra 
historielexikon. Hon tittar även lite vid avdelning Kt, men hittar inte något av större 
relevans. Därefter beslutar sig bibliotekarien för att titta i The new Encyclopaedia 
Britannica, men slår först upp termen ”industriell revolution” i ett svenskt-engelskt 
lexikon, för att få den korrekta översättningen. ”Industrial revolution” hittas dock inte i 
Micropedian, så bibliotekarien avslutar sökningen, men uppmanar användaren att titta 
närmare på de avdelningar som man redan delvis har undersökt.

Kommentar:
Liksom i den föregående sökningen rör det sig här om a pure strategy. Men istället för 
indirekt sökning är det här browsing som används.

Eftersom ämnet är av historisk karaktär så rör sig bibliotekarien kring avdelning K med 
underavdelning Kt. Hon går dessutom till ett av de allmänna uppslagsverken, och för att 
kunna använda sig av detta måste hon först titta i ett engelskt-svenskt lexikon.

Fråga 157
Användaren vill ha information om den danske författaren Benjamin Jacobsen.

Bibliotekarien börjar med att titta i bibliotekets hjälpkatalog över författare, men här 
finns han inte medtagen. En katalogsökning på Gz Jacobsen ger inte heller något. 
Bibliotekarien går då istället till G-hyllan med avsikt att titta i Litteraturens 
världshistoria, men den aktuella delen är utlånad för tillfället. Hon går då vidare till Gd-
hyllan och slår bl.a. i Dansk litteraturhistorie, men detta ger inte heller något.

Bibliotekarien går nu vidare till referensboksavdelningen och tittar under signum G och 
Gd i bl.a. Litteraturens världshistoria och Litteraturens historia. Eftersom Benjamin 
Jacobsen inte finns medtagen här heller går bibliotekarien nu vidare till de allmänna 
danska uppslagsverken. Tyvärr finns han inte med i vare sig Fakta Gyldendals leksikon
eller Gyldendals leksikon.

Bibliotekarien lämnar nu användaren, som själv får slå bland referensböckerna, medan 
hon går iväg för att försöka hitta recensioner på den bok, Farmor i sjunde himlen, som 
användaren har läst. Bibliotekarien slår först upp boken i katalogen för att få fram det år 
då den svenska originalutgåvan utkom. Det visar sig vara 1980 och Svensk 
tidningsförtecknings recensionsavdelning söks på åren 1980 och 1981. Men man kan 
inte hitta några recensioner heller, och bibliotekarien avbryter nu sökningen. 
Användaren har inte heller hittat något när hon sökte själv, så bibliotekarien hänvisar 
henne till huvudbiblioteket.
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Kommentar:
Bibliotekarien börjar sökningen med de källor som är närmast till hands (hjälpkatalog
och katalog), och när detta inte ger något resultat angrips problemet via ämne. När inte 
heller detta lyckas angrips problemet via plats, d.v.s. att man kan förvänta sig att det 
skall stå mer om en dansk företeelse i ett dansk lexikon än i exempelvis ett svenskt (jmf 
fråga 44 och fråga 190).

Bibliotekarien försökte sedan även hitta information om författaren genom recensioner 
av hans böcker. Jag har samlat in ytterligare ett exempel (fråga 51, ej återgiven i denna 
uppsats) där man inte kan hitta tillräckligt med information om författaren genom
övriga källor, och då försöker hitta information genom recensioner istället. 

Nästföljande två frågor är kanske inte speciellt intressanta i sig, men de blir intressanta 
genom att de är de enda två exakt likadana frågeställningar som jag har samlat in. De 
har ställts vid olika tidpunkter och besvarats av olika bibliotekarier, men är ställda vid 
samma bibliotek. De två frågorna kommer därför att analyseras gemensamt.

Fråga 113
Användaren vill låna böcker om healing för sin dotters räkning.

Bibliotekarien söker först i katalogen med ”healing” som ämnesord, vilket ger 43 
träffar. Dessa undersöks, och det konstateras att några relevanta titlar finns inne. 
Därefter prövar bibliotekarien bibliotekets hjälpkatalog för facklitteratur, men ordet 
finns inte med där. Bibliotekarien går då till avdelning V och plockar fram de böcker 
som hittades genom katalogsökningen. Hon slår också upp ”healing” i 
Nationalencyklopedin, och användaren kopierar detta uppslag. Slutligen vill användaren 
att en av de mer relevanta titlarna som katalogsökningen resulterade i - men som tyvärr 
var utlånad - skall beställas in från ett annat bibliotek, vilket bibliotekarien gör.
Fråga 168
Användaren vill ha tag på böcker om healing.

Bibliotekarien söker då i katalogen med ”healing” som ämnesord. Detta ger 43 träffar, 
vilka tittas igenom, så att man kan se vilka titlar som finns inne. Resultatet blir Jag blev 
inte healad från avdelning Lz, På nya vägar från avdelning Ci och Ornsteins Hjärnan 
som läkare från avdelning Ve samt boken Kärlek, tro och helande. Man söker även lite 
på avdelningarna V och C, men detta ger inget ytterligare.

Kommentar:
Möjligen kan man betrakta den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två sökningar 
som en fråga om ambition, den ena går mycket mer på djupet och söker på fler olika 
sätt, medan den andra nöjer sig med lite browsing och en katalogsökning. Om detta 
beror på de olika bibliotekarierna eller användarna vågar jag inte säga.

I bägge dessa sökningar är katalogen den naturliga utgångspunkten. Bibliotekarien 
väljer samma ämnesord, och får samma antal träffar, första delen av sökningarna är 
alltså helt identiska. Men sedan väljer den första bibliotekarien att titta i hjälpkatalogen, 
medan den andra går direkt till hyllorna och plockar fram de funna böckerna, vilket den 
första gör först som steg tre. Den första bibliotekarien plockar dessutom fram ett 
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uppslag ur Nationalencyklopedin, men den andra väljer att använda strategin browsing
istället. Ytterligare en skillnad är att i fråga 168 figurerar både avdelningarna Lz, C och 
V, medan bibliotekarien i fråga 113 väljer att enbart röra sig kring V-hyllan 

Bägge sökningarna utspelar sig som sagt på samma bibliotek, och de två 
bibliotekarierna hade därmed exakt samma hjälpmedel som de kunde använda sig av. 
Ändå väljer de delvis olika vägar. Detta kan naturligtvis bero på en mängd olika 
faktorer. Användarnas behov bedömdes kanske olika, eller också kanske det material 
som fanns tillgängligt på biblioteket vid de två tillfällena gav bibliotekarierna anledning 
att agera olika. 

Gränsöverskridande frågor

Gränsöverskridande frågor är av den typen att deras karaktär ändras under själva 
sökningens gång, från exempelvis en ämnesfråga till en titelfråga.

Fråga 63
En användare ringer till biblioteket ifrån en annan stad, efter hänvisning från sin 
hemkommuns bibliotek. Användaren vill ha information om yllebroderier, och hon har 
en uppgift om att det skall finnas material om detta i årsboken Kulturen från 1971.

Bibliotekarien börjar med att titta i Kulturens register, men kan inte hitta några artiklar 
om yllebroderier över huvud taget. Hon plockar, trots detta, fram Kulturen från både 
1970 och 1971, vilka bläddras igenom, men här finns inte några artiklar om 
yllebroderier. Därefter tittar hon i Fataburens register och här finns en referens från 
1923 om just yllebroderier.

Bibliotekarien beslutar sig nu för att ringa till användaren och höra var uppgiften 
kommer ifrån, och om det möjligen kan röra sig om den artikel som man har hittat i 
Fataburen istället. Det visar sig att författaren går en kurs, där hon skall skriva om 
skånska yllebroderier och att hon har fått litteraturtipset av sin lärare. Artikeln i 
Fataburen är hon inte speciellt intresserad av, eftersom det skall handla om just skånska 
yllebroderier. Bibliotekarien lovar då att söka vidare, men hon har också för avsikt att 
titta närmare på artikeln i Fataburen, eftersom hon tror att yllebroderier främst är en 
skånsk företeelse, och att artikeln troligtvis behandlar detta. Det finns nu två möjliga 
vägar att angripa problemet på. Antingen via plats (Skåne) eller via ämnet (textilier). 
Bibliotekarien börjar med den sistnämnda vägen och slår i Svensk konsthistorisk 
bibliografi. Även här dyker artikeln i Fataburen upp. Uppgifterna är dessutom lite 
utförligare, och det visar sig att bibliotekarien har rätt, den handlar faktiskt om skånska 
yllebroderier. Sedan söks Handarbetslexikon, men utan resultat. Bibliotekarien söker 
sedan på avdelning Ihc, men återigen utan resultat. Nästa steg blir att prova med signum 
Qccad-c och närliggande i katalogen, vilket ger några referenser som kan vara av 
intresse. Dessa undersöks och de som visar sig vara relevanta läggs undan för 
användarens räkning. Bibliotekarien prövar nu Artikel-sök, med termen ”yllebroderi*”. 
Detta resulterar i en högintressant artikel ur Hemslöjden. Bibliotekarien prövar även att 
söka på ”broderi*”, för att förvissa sig om att hon inte missat något, men detta ger inget 
nytt.
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Hon plockar nu fram Hemslöjden och när hon tittar lite närmare på artikeln hittas en 
referens till Malmö museums årsbok från 1971. Mysteriet med den felaktiga referensen 
är alltså löst, och bibliotekarien anser att detta delvis berodde på tur. När hon funderar 
på det efteråt anser hon att detta hade varit väldigt svårt att få fram genom någon annan 
källa.

Användaren rings nu upp och hon får de olika referenserna, vilka hon anses kunna få 
framplockade på sitt eget huvudbibliotek. Någon typ av fjärrlån anses, åtminstone i 
detta stadium, inte nödvändigt.

Kommentar:
Sökningen inleds med en enkel titelfråga efter en bestämd, namngiven bok. Då 
referensen visar sig vara felaktig förvandlas frågan till en ämnesfråga. Allt material om 
skånska yllebroderier blir nu av intresse.  

Två saker som jag tycker utmärker denna sökning är noggrannhet och flexibilitet. 
Bibliotekarien går till grunden med de uppgifter hon fått och undersöker primärkällan, 
trots att registret har angett att artikeln inte finns med. Hon är också flexibel i den 
bemärkelsen att hon inte låser sig vid en strategi, utan hon håller hela tiden sina 
tankegångar öppna för alternativa angreppssätt.       

Intressant att notera är också att bibliotekarien själv uttryckligen tänker i termer av två 
av de handtag som tidigare har diskuterats, nämligen plats och ämne.

När bibliotekarien söker i Artikel-sök så väljer hon här att bredda sin sökning genom att 
även söka på termen ”broderi*” efter att ursprungligen ha använt sig av den mer 
specifika termen ”yllebroderi*”.  Att bredda sin sökning beskrivs av Katz som ett av 
stegen i sökprocessen (2002a, s. 145).

Bibliotekarien använder sig här av a mixed strategy, men den enskilda strategi som 
används mest får väl sägas vara indirekt sökning. Men även browsing förekommer i 
relativt stor utsträckning.

Fråga 153
Användaren kommer till biblioteket med en lapp där ett namn på en författare är 
nedskrivet. Tyvärr är stilen mycket svårtydd, men troligtvis står det ”Brochner” eller 
”Brochmer” eller något likartat.

Bibliotekarien söker på dessa variationer i katalogen, dels på funktionen namnsökning 
och dels i den alfabetiska listan över författare, men inget av intresse kan hittas. 
Användaren känner inte till det korrekta författarnamnet, men hon vet att boken 
handlade om konservering. Det beslutas nu att man skall inrikta sig på att försöka hitta 
böcker om själva ämnet istället för att fortsätta leta efter författaren. Bibliotekarien 
börjar med att titta i katalogens ämnesordsregister samt listan över klassifikationskoder. 
Hon slår även i Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Hon går därefter till hylla 
Pmbba och fortsätter sedan till avdelning Pmbb, där en väldigt intressant bok hittas. 
Användaren verkar nöjd med detta, men bibliotekarien påpekar ändå att denna bok är 
skriven ur en industriell aspekt och att det även finns böcker om konservering på 
avdelning Q.
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Kommentar:
Denna sökning börjar som en författarsökning, men då man inte kan hitta några 
uppgifter om författaren omvandlas den till en ämnessökning. 

Under själva ämnessökningen går bibliotekarien helt efter ämnet, hon börjar med 
katalogens ämnesordsregister och tittar även på klassifikationssystemet. Därefter letar 
hon under lämpliga signa och hittar den eftersökta informationen utan större problem.

Frågor utan svar

Denna frågekategori avser de frågor som, vid första åsynen, framstår som möjliga att 
besvara, men som visar sig vara obesvarbara, t.ex. därför att ingen har ansett det mödan 
värt att sammanställa den typen av uppgifter.

Jag har samlat in ett fåtal frågor som tillhör denna kategori, men endast bedömt en av 
dem som tillräckligt intressant för att medtas i uppsatsen. Det finns dessutom 
åtminstone en till (fråga 201) som, om jag hade haft möjlighet att följa hela 
sökprocessens förlopp, kanske hade räknats hit. Men jag har valt att enbart placera de 
frågor där det blev säkerställt att frågan inte kunde besvaras till denna kategori.

Fråga 184
Användaren vill veta antalet sjukdagar per år för administrativ personal såväl i Lund 
som i Sverige som helhet.

Bibliotekarien börjar med att söka i Statistiska meddelanden. Hälso- och sjukvård. 
Genom registret går hon sedan vidare till skriften Hälsa i siffror. Men denna innehåller 
enbart gamla siffror och undersöks därför inte närmare. Bibliotekarien prövar därefter 
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, men utan resultat. Detsamma gäller för 
Trender och prognoser. Hon bläddrar också igenom tidskriften Välfärdsbulletinen, där 
nr 1 från 1994 visar sig innehålla artikeln Sjukfrånvaron minskar. Denna är intressant, 
men tyvärr inte tillräckligt djupgående. Statistisk årsbok 1994 prövas därefter. Genom 
registret hittar man tabellen ”Sjukfrånvaro – privat sektor”. Detta är ju inte riktigt vad 
som efterfrågas, men bibliotekarien är främst intresserad av att ta reda på ur vilken källa 
informationen är hämtad. Källan är SCB serie AM63, vilket innebär Kortperiodisk 
sysselsättningsstatistik för privat sektor. Här finns dock enbart liknande siffror som de 
som återfanns i Statistisk årsbok. Bibliotekarien studerar registret i Statistisk årsbok lite 
närmare, men inget intressant hittas. Bibliotekarien bläddrar då igenom Vilka förmåner 
har jag som kommunanställd? och FAKTA Malmöhus läns landsting, men utan att hitta 
något av intresse. Riksförsäkringsverket informerar och Socialförsäkringsstatistik fakta 
1994 prövas också utan resultat.

Bibliotekarien pratar nu med en kollega. Tydligen förhåller det sig så att användaren, 
som arbetar på biblioteket, fick denna typ av siffror förra året, och man ringer nu upp 
henne för att se om hon har kvar dessa papper, vilket i så fall skulle göra det lättare att 
lokalisera källan igen.
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Bibliotekarien tittar nu på Statistiska meddelanden igen, men återigen utan resultat. 
Hon vänder sig då till avdelning Vn, där man undersöker Hälsan i siffror och Hälsan i 
Malmöhus läns landsting. Dessa skrifters tabeller är dock inte uppdelade efter olika
yrkeskategorier. Därefter går hon vidare till Statliga publikationer. Årsbibliografi och 
här tittar hon på vilka skrifter Riksförsäkringsverket ger ut, eftersom detta är det namn 
som oftast har förekommit  som källa till de olika tabeller som undersökts. Genom detta 
får man bl.a. en hänvisning till Socialförsäkring från åren 1989 och 1990, men när de 
sedan undersöks så visar de sig inte vara av värde. De övriga referenserna har man 
redan undersökt. Biblioteket har ett kortregister över publikationer som upphört, och 
genom att undersöka denna kommer man fram till att det finns en skrift, 
Kvartalsstatistik för sjuk- och arbetsskadeförsäkring, som man hade förra året, men 
som saknas nu. Denna hämtas från magasinet, så att man kan undersöka om siffrorna 
möjligen hämtats därifrån. Detta visar sig dock inte vara fallet, och man undersöker 
därefter Arbetsmarknadsstatistik och Olika åldrar, olika arbetsliv, olika arbetsmiljöer
ur serien Information om arbetsmarknaden. Dessa ger inte heller den önskade 
informationen.

Bibliotekarien försöker nu, med hjälp av sin kollega, summera sökningens resultat 
hittills. Socialförsäkring och Hälsan i Malmöhus län ger siffror för kommunerna (antal 
sjukpenningdagar), men dessa är inte uppdelade på yrkeskategorier och är dessutom lite 
inaktuella. Hälsan i Sverige undersöks noggrant, och den visar sig vara uppdelad på 
”lägre, högre tjänsteman och arbetare”. Genom denna skrift får man även veta att SAF 
ger ut statistik, men när denna undersöks visar det sig att den enbart behandlar anställda 
inom industrin och privata företag. Bibliotekarien tittar även på artikeln ”Sjukfrånvaron 
minskar” ur Välfärdsbulletinen nr 1 från 1994 igen. Hon hittar nu en referens till en 
skrift av Svenska kommunförbundet, Sjukfrånvaron bland kommunalt anställda. Denna 
visar sig dock inte vara av intresse. Därefter söks Levnadsförhållanden 68. Ohälsa och 
sjukvård 1980-89 och Ohälsa och sjukvård 1980-1989. Levnadsförhållanden, vilka 
båda ges ut av SCB, men utan resultat. Bibliotekarien är ganska förbryllad vid det här 
laget, och lite osäker på var hon skall fortsätta sökningen. Hon beslutar sig för att titta 
igenom Riksförsäkringsverkets rapporter för att försäkra sig om att ingen av dessa 
saknas, vilket det inte gör. Tillsammans med kollegan funderar hon nu lite över om 
användaren kan ha avsett ”kommunal personal” istället för ”administrativ personal”. 
Hon undersöker därför Kommunal personal 1993 och Årsbok för Sveriges kommuner, 
men dessa ger inget relevant. Skåne i siffror 1994 ger antalet sjukpenningdagar för 
Lund, men denna siffra är inte yrkesuppdelad. I Levnadsförhållanden för Sveriges 
kommuner står namn och telefonnummer till en kontaktperson på SCB. Denne rings, 
och man får då veta att sedan 1991 för man inte statistik för sjukpenningdagar på 
samma sätt som tidigare. Eftersom arbetsgivaren nu betalar ersättning fram till den 15:e 
sjukdagen, så räknar man numera därifrån. Det finns något som kallas för ohälsotal, 
men detta är inte likvärdigt.

Därefter ringer man till SAF och får deras siffror. Dessa är dock inte jämförbara 
eftersom de enbart behandlar den privata sektorn, dock är de uppdelade på arbetare och 
tjänstemän. Användaren fick även se de intressantaste uppgifterna som sökningen 
resulterade i. Det lilla ”mysteriet” med varför alla siffror som hittades var så gamla fick 
alltså sin förklaring, men vilka uppgifter som användaren fick förra året gick tyvärr inte 
att ta reda på, eftersom hon inte kunde hitta dessa papper.
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Kommentar:
Av en lycklig tillfällighet kommenterade en av bibliotekarierna denna sökning under 
intervjun:

…då gick man liksom till tänkbara hyllor och ’kan det vara arbetsmarknads-
statistik, kan det vara statistik från Riksförsäkringsverket, kan det vara från 
SAF?’ Då var det ju lite bläddrande här och var, för att man skulle se vilken 
typ av information som finns i de här publikationerna. Är det sannolikt 
att?... (B1)

Till övervägande del är det alltså strategin browsing som används. Man skummar 
igenom ett antal avdelningar eller går i vissa fall direkt till material som man redan på 
förhand har kännedom om. En del referenser fås också genom fotnotssökning, 
exempelvis Statistisk årsbok, där man kontrollerade källan för tabellen och sedan gick 
vidare på det. Strategin konsultation används också, dels genom att man ringer SCB 
och dels genom att bibliotekarien konsulterar sina kollegor ett flertal gånger under 
sökningens förlopp. Under vissa delar av denna sökning anser jag till och med att det är 
felaktigt att tala om en enskild bibliotekarie som ansvarig för frågan, den löstes snarast 
gemensamt. I kombination med konsultation används också en av Marcia J. Bates 
idétaktiker, think, där bibliotekarien och kollegan får stanna upp och tänka igenom vad 
man har sökt igenom och var man kan tänkas vända sig näst (Bates 1992, s. 194).

Ett lead-in-tool, Statliga publikationer. Årsbibliografi, används i denna sökning. Den 
används ganska långt in i sökningen, vilket inte riktigt stämmer överens med de försök 
till att schematiskt framställa hur sökprocessen går till som har gjorts. Där brukar 
istället användandet av dessa källor ske på ett mycket tidigare stadium (se exempelvis 
Jahoda 1977, s. 10).

Något som jag tycker är slående i denna sökning är den noggrannhet med vilken 
bibliotekarierna gick till väga. Det material som hittades undersöktes ordentligt för att 
se om man kunde hitta uppgifter som ledde vidare, man kontrollerade att delar av 
bibliotekets material inte hade försvunnit, med mera. Möjligen kan man anse att Marcia 
J. Bates strategi check används, eftersom bibliotekarien stannar upp och funderar över 
den ursprungliga frågeställningen och jämför den med den faktiska sökningen (1992, s.
185)


