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Abstract: The aim of this thesis is to examine how librarians and
family historians experience their interaction at the reference
encounter, what influences these views and how they affect
the service; whether the family historians are aware of these
views; which subject knowledge is needed and how this
knowledge affects work performance; if there is a need for
continuing education, and finally, if the family historians
themselves can work as a resource for the library or the
librarians?

                                           The thesis consists of three parts; in the first a theoretical
frame was constructed around the concepts service,
continuing education, subject knowledge and attitudes. Role
theory was used as a theoretical background to show how
expectations influence professional roles. The second part
consists of the results given from the qualitative interviews
with librarians and surveys with family historians that were
performed. In the last part a discussion from the theoretical
and empirical information earlier received was made.

According to the family historians the service given from
librarians is good but a change in knowledge is needed.
Although appreciated by the family historians the librarians
often have a negative view of them, probably caused by
insecurity as a result of lack of knowledge. Continuing
education and instructions from family historians and subject
specialists can help to change this.
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1. Inledning

För ett par år sedan blev jag intresserad av historia och hembygdsforskning. Jag brukade
stå och fundera framför en tavla föreställande en förfader och försöka relatera honom
till vad jag nyligen läst på historielektionen eller i en bok om hembygdsforskning. Hade
han varit ute i fält under 30-åriga kriget eller tillhörde han den grupp svenskar som
koloniserade Amerika 1638? Steget blev därför inte långt till släktforskning och att
forska om min egen släkt. Vilka var de, var kom de ifrån, vad levde de av?

Släktforskning som intresse har ökat under de senaste åren och biblioteken har idag
mycket som kan vara till hjälp för den inbitna släktforskaren. Förutom böcker finns det
apparater för läsning av mikrokort, som skall underlätta för den släktforskare som inte
kan ta sig till arkiven för att studera sina rötter, samt möjligheter till beställning av
material som kan vara värdefullt för just den egna forskningen. Frågan är dock hur
insatt personalen är i släktforskning och vilka åsikter de har om släktforskare. Spelar det
någon roll hur mycket material ett bibliotek har inom ämnet släktforskning, om
släktforskarna möts av okunskap eller nonchalans? Släktforskare har ofta stor kunskap i
historia och hembygdsforskning, arkiv och andra informationskällor, kunskaper som
bibliotekarier skulle kunna använda sig av i sin verksamhet. Kan släktforskare bli en
resurs för bibliotekarier?

1.1 Bakgrund

Biblioteken och deras informationsservice har genomgått stora förändringar de senaste
åren i och med uppkomsten av olika kommunikationstekniker, främst då möjligheten
för bibliotekarier att använda sig av Internet i sina vardagliga arbetsuppgifter.
Traditionell kunskap, som att kunna hitta i referensböcker och annat tryckt material,
utökas nu med kunskaper om databaser, elektroniska böcker och avancerade sökningar.
Med den ökande tillgången till datorer utbildas människor, både på sin arbetsplats och i
sina yrkesförberedande utbildningar, till att bli kunniga på att söka och hitta information
med hjälp av datorer. När teknologin var ny fanns det personer som hävdade att
biblioteken och deras bibliotekarier skulle bli onödiga men så har inte blivit fallet.
Harry Järv menar att bibliotekariers arbetsuppgifter inte har förändrats under de senaste
4500 åren. Bibliotekarier har samma uppgifter som de hade då, att samla dokument och
behandla dem för daglig användning. Det är endast de yttre faktorerna som har
förändrats och inte själva grunden i referensarbetet.1 Bibliotekarier har fortfarande
behov av att få fram en formulerad sökfråga från användarna och har fortfarande
möjligheter att välja mellan flera olika källor. Syftet med informationssökningen är
också det samma, att få en nöjd användare som återkommer till biblioteket vid ett
framtida informationsbehov.

Mitt val av ämne grundar sig på en övertygelse om att det även i framtiden kommer att
finnas ett behov av gammal traditionell kunskap, om exempelvis vilka referensverk
bibliotekarier kan hänvisa en användare till och hur sådana hjälpmedel används. Detta
kräver en kunskap om själva ämnet men även en kunskap om bibliotekets utbud,
kunskaper som man inte kan få genom att använda sig av exempelvis fulltextbaserade
databaser. Det fokuseras mycket på Internet och dess möjligheter i dagens
bibliotekslitteratur men inte lika mycket på just denna traditionella kunskap. Jag är även
                                                                
1 Järv, Harry, (1991). Bibliotekarieyrket; tradition och förändring.  s. 28 & s. 32.
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intresserad av att skaffa djupare kunskaper och lära mig mer om interaktionen mellan en
bibliotekarie och en användare, i det här fallet en släktforskare.

För många människor betyder ett biblioteksbesök mer än att låna böcker; det är kanske
den enda möjligheten att få prata med någon, vare sig det är en bibliotekarie eller någon
annan användare. Dessa personer vill ha en personlig kontakt och en tryckt roman eller
faktabok i sin hand. Detta är nog så viktigt vad gäller släktforskning. I dag finns det
material, till exempel kyrkböcker, utlagda på nätet men kvaliteten är inte alltid den bästa
och det är nödvändigt att kontrollera de ursprungliga källorna för att få bekräftelse på
fakta. En annan faktor forskaren måste ta hänsyn till är att det utlagda materialet endast
är en liten del av det totala material som finns. Det kommer att ta lång tid innan allt
material som finns läggs ut på Internet, om det någonsin blir praktiskt möjligt. I fall som
detta kan bibliotekariers kunskap om ämnet vara avgörande för släktforskares
framgångar.

1.2 Förförståelse

Alla människor har större eller mindre förförståelse av ett ämnesområde beroende på
tidigare erfarenheter och intressen. Denna förförståelse kan vara omedveten, med andra
ord kan den vara svår att formulera och beskriva. Förförståelse går inte att ignorera eller
göra sig av med men den kan förändras eller förbättras genom att individen utsätts för
nya erfarenheter; till exempel i samband med diskussioner med andra personer. Holme
och Solvang hänvisar till Jürgen Habermas som menar att:

       …det vetenskapliga arbetet måste alltid präglas av de värderingar man utgår från.
        Han  menar att kunskap och intresse hänger nära samman, vilket är att betrakta som en
        fördel… Man har samma jag/det- och jag/du-förhållande till omgivningen i sin roll som
        samhällsvarelse som i sin roll som forskare. 2

Själv har jag länge haft ett intresse för släktforskning, men jag har också arbetat med
både släktforskare och bibliotekarier, vilket har givit mig en viss förförståelse för ämnet.
Jag har själv som släktforskare upplevt bibliotekens utbud, samtidigt som jag har
kommit i kontakt med släktforskare som anställd på ett större folkbibliotek. Med andra
ord har jag inte valt detta ämne av en tillfällighet.

1.3  Syfte

Eftersom referensarbete är en offentlig verksamhet anser jag att bibliotekarier har ett
ansvar mot sina användare. Den service som ges, både i form av framlagt material och
personligt bemötande, kan vara avgörande för användares framtida användande av
biblioteken och deras resurser. Detta gäller alla användargrupper och då även
släktforskare, som är beroende av biblioteken för att få tillgång till aktuellt material,
som det annars skulle vara ekonomiskt och geografiskt omöjligt att få tag på.

Syftet med denna uppsats är att utifrån bibliotekariers och släktforskares perspektiv
undersöka huruvida det finns ett samband mellan bibliotekariers kunskaper, attityder

                                                                
      2 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och
         kvantitativa metoder, s. 324
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och bemötande och uppfattningen av den service som erbjuds och på vilket sätt detta i
så fall kommer till uttryck.

1.3.1 Problemformulering och frågeställningar

Vilka attityder finns gentemot släktforskare idag bland svenska folkbibliotekarier och
hur uppfattar släktforskare den service som ges av bibliotekarierna?

Det övergripande syftet och problemformuleringen sönderföll i följande
frågeställningar:

1. Hur upplever bibliotekarier släktforskare? Vilka faktorer påverkar dessa attityder?

2. Märker släktforskarna av bibliotekariernas åsikter och attityder?

3. Hur ser bibliotekariernas kunskaper inom släktforskning ut?

4. Vilka krav på ämneskunskaper kan man förvänta sig hos en bibliotekarie?

5. Finns det härmed behov av fortbildning hos bibliotekarierna?

6. Kan släktforskare, utifrån de intervjuade bibliotekarierna och de undersökta
    släktforskarna, fungera som en resurs? I så fall hur?

1.4 Uppsatsens uppläggning

Jag kommer inledningsvis under rubriken definitioner och benämningar att redogöra för
relevanta begrepp som används i denna uppsats.

Kapitel 2 – här görs försök till att belysa rollteorin vilken bland annat redogör för hur
                   förväntningar från omgivningen påverkar en aktörs roll.

Kapitel 3 – presenterar mitt val av metod, undersökningens urval och genomförande,
                   uppsatsens avgränsningar, bearbetning av litteratur, samt sist i kapitlet, en
                   diskussion om den valda metoden och studiens trovärdighet.

Kapitel 4 – innehåller en litteraturgenomgång som tar upp servicebegreppet och
                   servicemötet sett ur både kundens och förmedlarens perspektiv. Avsnittet
                   innehåller även en genomgång av fortbildning och lärande sett ur
                   personalens perspektiv. Vidare presenteras resonemang kring bibliotekariers
                   attityder gentemot släktforskare.

Kapitel 5 – tar upp historik kring släktforskning och bibliotekens ansvar vid
                   släktforskning sett utifrån propositioner och utredningar. Till sist
                   presenteras vilka olika typer av släktforskare som finns.

Kapitel 6 –  utgör en resultatredovisning utifrån de frågeställningar som listas i
                    uppsatsen.

Kapitel 7 –  innehåller en analys och en diskussion utifrån uppsatsens frågeställningar
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                   och informanternas åsikter.

Kapitel 8 –  de slutsatser som framkommit presenteras.

Kapitel 9 –   sammanfattning av uppsatsen.

Sist i uppsatsen kommer litteraturförteckning att finnas. Det introduktionsbrev som
skickades till deltagarna presenteras i bilaga 1 samt den använda intervjumanualen. I
bilaga 2 presenteras det introduktionsbrev som skickades ut till
släktforskarorganisationerna samt den använda enkäten.

1.5  Definitioner och benämningar

Genealogi – Ordet genealogi kommer från de grekiska orden för familj och teori eller
vetenskap. Betydelsen lyder därmed; vetenskapen om familjen eller släkten. Genealogi
kan även betyda: ”dels släktvetenskapen, dels dess praktiska resultat i form av
släktregister.”3

Kyrkoböcker –  är en sammanfattande benämning för bl.a. husförhörslängder (vilket
användes för att bl.a. kontrollera församlingens katekeskunskaper),  födelse- och
dopböcker (förteckning över födda och döpta barn) och över död- och
begravningsböcker (förteckning över döda där bl.a. tidpunkt och dödsorsak finns med).
Idag finns det kopior från kyrkoböcker (sk mikrokort) på de flesta folkbibliotek i
Sverige.4

Läsapparat – I uppsatsen används benämningen läsapparat. Detta är ett redskap för
släktforskaren där denne kan studera kopior av kyrkböcker överförda på mikrokort.
Läsapparater finns idag på de flesta kommunbibliotek.

SVAR (Svensk arkivinformation) – Fungerar som enhet under Riksarkivet. Har som
målsättning att bevara, bearbeta, levandegöra, tillgängliggöra och sprida
arkivinformation via moderna medier. Dessutom skall enheten informera om vilka arkiv
som finns och vad de innehåller. Den information som är aktuell för släktforskare finns
på mikrokort och kan köpas eller hyras direkt från SVAR eller lånas via biblioteken.
Information om mikrokort finns ofta i SVAR`s pärmar som finns på de flesta bibliotek.
SVAR´s främsta kunder är släkt- och hembygdsforskare, bibliotek, universitet,
högskolor och skolor.5

Service – är ett ganska vitt begrepp men har i denna undersökning fått innebörden av en
serie aktiviteter, där personalen interagerar med en kund i syfte att tillgodose en
problemställning eller ett behov inom ett särskilt område som kunden önskar ha hjälp
med. Med andra ord får kunden ta del av en yrkeskompetens eller av yrkeskunskaper
som kunden själv saknar. Begreppet service inbegriper också här hur själva
interaktionen utförs. Beroende på hur interaktionen utspelar sig kommer servicen att
uppfattas som god respektive dålig.

                                                                
3 Genealogi (1995). Ingår i Nationalencyclopedin , bd 13, s. 155
4 Clemensson, Per & Andersson, Kjell (1997). Släktforska steg för steg, sid 26ff.
5 Vad är SVAR? http://www.svar.ra.se.  Informationsansvarig: Lars Edin
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2. Teori

Jag har övervägt flera teorier för min uppsats. Ett tänkbart tillvägagångssätt hade varit
att utifrån en serviceteori studera vad som påverkar en institutions service. Jag valde
dock att beskriva begreppet i kapitel 4 eftersom det möjliggör för mig att fördjupa mig i
ämnet på ett sätt som inte hade varit möjligt om jag använt mig av servicebegreppet som
en teori. Min teoridel hade då liknats vid en litteraturgenomgång istället för dess
egentliga syfte, att användas som en kritisk ansats. Till sist blev valet att grunda arbetet
på de likheter som existerar bland bibliotekarier. Oavsett arbetsplats är bibliotekarier
förmedlare av information och kultur i olika former. Samtidigt har arbetssituationen
förändrats, ny kunskap har uppstått och kraven från kunderna har ökat. Mitt val föll
därför på rollteorin.

2.1 Rollteori

Ordet roll härstammar från teatervärlden och den person som gestaltas i ett drama.
Begreppet började användas inom beteendevetenskap under 1920-talet och har sedan
dess fått både förespråkare och kritiker.6 De roller som vi spelar bestäms av en mängd
faktorer, bland annat av krav och regler från samhället, vår arbetsmiljö och från andra
aktörer. Bibliotekarier har till exempel krav på sig från samhället att tillsammans med
lärarna uppmuntra barns läsning. En vuxenbibliotekarie antas arbeta med böcker och
information och om han/hon frångår detta alltför mycket, till exempel genom att börja
kritiskt diskutera barnböckerna och dess läsare, så kan det hända att barnbibliotekarierna
reagerar negativt. Vårt rollspelande påverkas av de gränser som det formella systemet
skapar. Vidare bestäms roller av vår förmåga att rent tekniskt klara av rollerna samt av
huruvida vår personlighet stämmer överens med de roller som vi har.7 Hur varje individ
definierar sin roll skiljer sig från hur andra skulle definiera samma roll. Hur en individ
tar till sig rollen beror på hur individen tar till sig situationen och vilka kunskaper,
erfarenheter och vilket tillvägagångssätt han har vid lösandet av eventuella problem. För
att förstå en roll och dess definition måste man förstå hur rollen skapades och hur varje
aktör uppträder i rollen. Vissa kännetecken utmärker rollbegreppet. En person kan inte
spela en roll ensam utan det måste alltid finnas andra kompletterande roller i närheten.
En bibliotekarie som håller bokprat har publiken som kompletterande roll. Vidare
fungerar varje roll som en liten del i ett större sammanhang. Om en bibliotekarie inte
klarar sin roll försvagas organisationen. 8

Rollteori representerar en samling begrepp och hypotetiska formuleringar som förutspår
hur sociala aktörer uppför sig i en roll eller under vilka omständigheter vissa beteenden
kan förväntas. Studiet av en roll innebär studiet av det uppförande som hänger samman
med vissa socialt definierade positioner snarare än studiet av de individer som innehar
dessa positioner.9 På arbetsplatsen måste aktörerna uppföra sig på ett sätt som kan skilja
sig ganska mycket från deras uppförande under fritiden. 10 Rollteorin förutsätter att den

                                                                
6 Hardy, Margaret E & Conway, Mary E (1978).  Role theory: Perspectives for health professionals, s. 17
7 Söderberg, Sven (1979). Psykologi och arbetsorganisationen,  s. 126
8 Ibid., s. 128
9 Hardy & Conway (1978), s. 17
10 Solomon, Michael R, Surprenant, Carol, Czepiel, John A & Gutman, Evelyn G (1985). A role theory
    perspektive on dyadic interactions: The service encounter, s. 102
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anställdes uppförande påverkas av både den egna organisationen och av individen
själv.11

Inom rollteori finns det främst två olika tillvägagångssätt. Det strukturella
tillvägagångssättet betonar rollens status inom samhället, och försöker beskriva de
rättigheter och plikter som är förknippade med rollens ideal. Det socialpsykologiska
tillvägagångssättet fokuserar på interaktionen där individer spelar sina roller, istället för
att beskriva var inom den sociala strukturen detta möte äger rum.12 Det är främst det
senare tillvägagångssättet som jag använder i denna uppsats.

Det finns vissa rollbeteenden som är mer vanliga inom rollteorin. Handling är den
prestation individen gör vid spelandet av en roll. Både prestationens nivå, till exempel
hur bra bibliotekarie individen är, och vilken roll personen har för ögonblicket har
betydelse. Handlingen kommer att bedömas efter hur bra eller dåligt utförd den är.
Denna utvärdering sker till exempel via personalsamtal eller via enkäter bland
användarna/kunderna. Bedömningen blir rättvis först när man vet vilka handlingar som
är avgörande för hur rollen bäst utförs. Varje person har inför interaktionen med en
annan person förväntningar på hur den andra personen kommer att genomföra sin roll.
En bibliotekarie har till exempel olika förväntningar på sig från kollegor, användare,
politiker och chefer.13 Ju större skillnaden är mellan dessa förväntningar och rollens
verkliga prestation, desto större blir missnöjet. Detta kallas för rollkonflikt.
Förväntningarna på en roll är en kombination av de privilegier, plikter och skyldigheter
som medföljer rollen. 14 Genom åren sprids dessa förväntningar till andra inom
samhället och blir till förutsägbara mönster.15

Troyer, Mueller och Osinsky menar att personer som kommer i kontakt med kunder
skall ses som medlare mellan dels behoven hos den egna organisationen och dels
behoven hos dess kunder. En rollkonflikt uppstår även när kundens behov inte stämmer
överens med organisationens behov. Detta kan leda till att medlaren måste neka kunden
hjälp, vilket i sin tur leder till att han/hon misslyckas med att möta kundens behov. Om
organisationens framsteg mäts efter hur väl både kundens och organisationens behov
möts så har medlaren misslyckats i sin roll. Rollkonflikt uppstår därmed om en aktör
upplever att andra aktörers krav är oförenliga eller motstridiga på så sätt att inga av
kraven kan mötas.16

För att den roll som vi har valt skall vara så effektiv som möjligt är det många faktorer
som skall fungera. Inom en organisation måste personalen ha en korrekt uppfattning av
andra aktörers roller inom systemet samt veta vilka krav de ställer på organisationens
personal. Vidare måste personalen ha en förförståelse för vilka rollförväntningar som
ställs. Detta innebär bland annat att personalen skall veta vilka roller som krävs vid ett
specifikt tillfälle. Effektivitet uppnås även då personalen har de roller och färdigheter
som krävs för att utföra rollen, en bagare måste till exempel kunna baka.17

                                                                
11 Welbourne, Theresa M, Johnson, Diane E & Erez, Amir (1998). The role-based performance scale:
    Validity analysis of a theory-based measure, s. 542
12 Role. Ingår i A Dictionary of Sociology (1998) s. 570f

           13 Söderberg (1979), s. 130
           14 Solomon et al (1985), s. 103
           15 Galletta, Dennis F & Heckman, JR (1990). A role theory perspective on end-user
               development,  s. 171
           16 Troyer, Lisa, Mueller, Charles W & Osinsky, Pavel I (2000). Who´s the boss?, s. 406 & 408
           17 Söderberg (1979), s. 133
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Jag vill tillägga att det inte är så att vi endast spelar en roll i vårt yrkesliv. En del har
många roller och andra är mer specialiserade. Vidare är det viktigt att påpeka att roller
inte har bestämda beteendemönster. Människor är individer och svarar inte automatiskt
på rollförväntningar skapade av andra aktörer. Vidare belyser rollteorin endast roller
som ett försök att beskriva beteenden till exempel på arbetet, den beskriver inte vilka
roller som skall finnas.



11

3. Metod

3.1 Kvalitativa intervjuer

Enligt Svanberg Hård har valet av metod en avgörande betydelse för vilket resultat man
uppnår. Genom beslutet bestämmer forskaren sig för vilka glasögon han/hon skall
använda och det har betydelse för vad forskaren kommer att se.18 Mitt val av metod föll
på att göra dels kvalitativa intervjuer och dels enkäter. Den främsta anledningen till att
jag har valt att göra intervjuer är dess möjligheter till djupgående i intervjusituationen,
vilket jag anser krävs för att kunna besvara mina frågeställningar. På så sätt kan jag
försöka förstå de intervjuade bibliotekariernas synpunkter på släktforskare och
släktforskning. Jag skulle också med denna metod kunna ta kontakt med mina
informanter vid senare tillfällen för att ställa eventuella uppkomna följdfrågor.

Jag valde att i min undersökning göra semistrukturerade intervjuer då det möjliggjorde
för mig som ovan intervjuare att ha viss kontroll över intervjun samtidigt som
informanterna fick möjlighet att prata relativt fritt. Detta begränsar också min möjlighet
att styra samtalet under dess gång. Till hjälp hade jag en intervjumanual enligt de
riktlinjer som formulerats av Holme och Solvang. I denna manual skrev jag ner vilka
ämnen som var viktiga att ta upp.19 På så sätt hade jag en grund att stå på ifall intervjun
skulle ta riktningar som inte var planerade.

En nackdel med kvalitativa metoder är den närhet som uppstår mellan en forskare och
dennes informant. Risken finns att forskaren genom sitt beteende och sina förväntningar
påverkar situationen och de svar som informanten ger, på så sätt att informanten svarar
det som han tror att forskaren vill höra istället för att uttrycka sina egna uppfattningar.
Just på grund av denna insikt är det viktigt att forskaren försöker vara så neutral som
möjligt och försöker få fram informanternas egna åsikter.20

3.2 Enkät

För att utföra min undersökning av släktforskare valde jag att använda mig av enkäter.
Detta tillvägagångssätt ansåg jag som bäst lämpat då jag ville undersöka åsikter hos en
större mängd släktforskare. Ekholm och Fransson menar att enkäter kräver att forskaren
på förhand vet en hel del om informanten och att forskaren vet vilken information denne
vill ha.21 Jag visste på förhand att de undersökta släktforskarna var dels medlemmar i
den kontaktade släktföreningen, och dels användare av biblioteken i sin släktforskning.
För släktforskarna i lugn och ro skall kunna besvara enkäten har jag möjliggjort för dem
att besvara den i sitt eget hem. Även enkätens omfång, struktur samt enkätens språkliga
svårighetsgrad kan påverka. Är enkäten för omfattande och strukturen för svår minskar
sannolikheten för att informanterna besvarar enkäten. Detta kan förhindras genom att
begränsa frågorna till att gälla det allra viktigaste.22 En forskare måste kunna motivera
informanten att besvara enkäten. Det är trots allt informanten som väljer att besvara
frågorna.

                                                                
18 Svanberg Hård, Helene (1992).Informellt lärande: En studie av läroprocesser i folkhögskolemiljö, s.65

      19 Holme & Solvang (1997), s. 100ff
      20 Ibid., s. 99ff.
      21 Ekholm, Mats & Fransson, Anders  (1992). Praktiskt intervjuteknik, s.13
      22 Denscombe (2000), s. 107, Holme & Solvang (1997), s. 177f
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I min enkät förekom en blandning av öppna och slutna frågor. Jag valde att använda
mig av dessa för att förhindra att tristess uppstod hos informanterna. De öppna frågorna
var en möjlighet för mig att få fram lite mer information av informanterna än de på
förhand uppställda svarsalternativen.

3.3 Urval och genomförande

3.3.1 Intervjuer

Jag har intervjuat åtta folkbibliotekarier på olika folkbibliotek i mellersta Sverige under
februari och mars månad 2002. Biblioteken valdes dels utifrån deras utbud av
genealogiskt material och dels utifrån geografisk närhet. Jag valde att kontakta de valda
bibliotekarierna per telefon för att lättare kunna beskriva vem jag var och vad min
uppsats skulle beröra. Jag hänvisades i de flesta fall till en lämplig person att intervjua
och även denna kontakt skedde via telefon. Jag har valt att intervjua både bibliotekarier
med släktforskning som sitt specialområde och bibliotekarier utan denna
specialistkompetens för att studera om det fanns några skilda åsikter beroende på
ämneskunskap. Majoriteten av de bibliotekarier som kommer i kontakt med
släktforskare saknar denna specialiserade kunskap. Innan jag besökte folkbiblioteken
skickade jag ut en mall för hur den tänkta intervjun skulle gå till, vilka frågor den skulle
beröra (se bil 1). Detta för att möjliggöra för informanten att i lugn och ro fundera över
de svar som hon/han ville ge. Det finns en nackdel med detta tillvägagångssätt. Det är
inte säkert att den intervjuade då ger sin verkliga uppfattning utan information som
stämmer med ledningens policy. Därför medföljde inte exakta frågor utan de
ämnesområden som skulle beröras med underförståelsen att följdfrågor skulle uppstå
under intervjun.
För intervjuerna i denna uppsats valde jag kommunernas huvudbibliotek av den
anledningen att jag ansåg att deras resurser inom släktforskning är större än på till
exempel filialbibliotek. Informanterna själva fick bestämma när intervjuerna skulle
genomföras. Mina förhoppningar var att informanterna därmed valde en tidpunkt som
passade med det schema som hon/han hade. Därmed förhindrades att intervjuerna blev
stressiga och det möjliggjorde för informanterna att i lugn och ro besvara
intervjufrågorna. Intervjuernas längd varierade, från en halvtimme till 90 minuter.

Alla intervjuer utom två spelades in på band. För mig blev det därmed möjligt att i
efterhand kontrollera vad som sagts under intervjun och bekräfta det med
informanterna. Beslutet att använda bandspelare måste dock fattas av informanten och
beslutet måste respekteras av forskaren.
Efter intervjuerna framkom det att vissa ändringar borde ha gjorts. En av dem är frågan
”definiera ordet kunskap?”. Denna fråga visade sig vara dels svår att besvara och dels
tangerades frågan i informanternas åsikter om vilka kunskaper bibliotekarier skall ha
senare i frågan ”vilka kunskaper tycker du är viktiga hos en bibliotekarie?”.
Jag utlovade dem jag intervjuade anonymitet och kommer därför att använda påhittade
namn; Anna, Nadja, Fredrik, Agneta, Dagny, Erika, Rita och Nora.

3.3.2 Enkäter

Vidare har jag undersökt släktforskares attityder genom att använda mig av enkäter.
Sammanlagt skickades i april månad 2002 70 enkäter ut och 58 besvarades. Kontakt
togs med lokala släktforskarföreningar, både via mail, telefon och i två fall, via
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samarbete med den ämnesansvarige på det lokala biblioteket. Via föreningarna kom jag
i kontakt med ett antal släktforskare. På så sätt kunde enkäten delas ut mycket snabbare
än ifall jag skulle besöka de aktuella biblioteken och där kontakta potentiella
informanter. Biblioteken besöks endast av en begränsad andel släktforskare per dag.
Enda kraven på de intervjuade var att de besökte biblioteken för att släktforska och att
de var villiga att besvara min enkät. De måste även vara medlemmar i en
släktforskarförening för att delta i undersökningen, eftersom det var via föreningarna
som kontakten togs. I ett fall fanns ej någon föreningen tillgänglig, varvid kontakt togs
direkt med den ansvarige på det aktuella biblioteket.

För att möjliggöra sekretess delades enkäterna ut i till mig adresserade och frankerade
kuvert. Detta för att informanterna, på de bibliotek där jag själv inte kunde närvara, inte
skulle behöva lämna in enkäter till den personal som de i enkäten skulle bedöma. Jag
tror därmed att släktforskarna kunde  besvara frågorna mer sanningsenligt och utan
stress. När min enkät utformades använde jag mig av de råd som Bengt-Erik Andersson
ger. Han menar att forskaren i inledningen av enkäten skall förklara syftet med enkäten,
vem som står bakom den och hur uppgifterna kommer att användas.23 Enkätfrågorna
utformades med mina frågeställningar som grund.

3.4 Avgränsningar

Vissa avgränsningar har förekommit och det kan vara värt att kommentera dessa. Jag
undersöker endast den personliga service som ges till släktforskare, inte den service som
finns i form av exempelvis den tillgängliga litteraturen. Däremot kommer jag att studera
bibliotekariers uppfattning om sina kunskaper inom dessa redskap. Det finns många
institutioner och organisationer som erbjuder service till släktforskare så som till
exempel arkiv, museer och släktforskarföreningar. Dessa gör ett mycket bra arbete för
att bevara och erbjuda material, men min fokusering kommer att ligga på bibliotek och
bibliotekarien, främst därför att det kommer att bli mitt framtida yrke. Detta påverkade
även mitt val att endast intervjua bibliotekarier och inte kanslister som i lika hög grad
kommer i kontakt med släktforskare. Vidare har en viss avgränsning i fråga om
släktforskare skett i och med att jag väljer att använda samma bibliotek även till min
enkätundersökning. Här har jag en medveten avsikt. Jag vill se om släktforskarna
observerar bibliotekariernas eventuella positiva eller negativa åsikter och attityder samt
hur släktforskarna uppfattar servicen på de undersökta biblioteken.

3.5 Litteratur

I mitt fall har just det personliga förhållandet mellan bibliotekarier och släktforskare inte
så ofta behandlats inom litteraturen vilket kan bero på bristande intresse hos potentiella
författare. Värt att påpeka är dock att ämnet har tangerats av Linda Rörqvist (1998) i
hennes magisteruppsats ”Släktforskning- något för folkbiblioteket”, dock med ett något
annorlunda perspektiv. Eftersom jag i stora drag vill undersöka service, kunskaper och
åsikter om släktforskning har mitt val av sökord styrts av dessa målsättningar. Främst
har jag sökt information i Emerald Library, LISA, LIBRIS och högskolans i Borås
katalog Voyager. Jag använde mig av både svenska och engelska termer som till
exempel fortbildning (continuing education), släktforskare (family historian, family

                                                                
                 23 Andersson, Bengt-Erik (1994). Som man frågar får man svar: En introduktion i intervju- och
                     enkätteknik, s. 127
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history researchers och genealogists), ämneskunskap (subject knowlegde),
ämnesbibliotekarier (subject librarians) och service.

En nackdel med den litteratur jag funnit är att det mesta har skrivits i USA och därför
har ett amerikanskt synsätt. Jag anser dock att viss information och vissa åsikter som
framkommit i dessa böcker och artiklar med fördel kan belysa svenska förhållanden.
Åldern på materialet i min uppsats är också värt att kommentera. Jag var först tveksam
till att använda mig av viss litteratur på grund av dess ålder. Mycket har hänt de senaste
åren i form av förbättrad teknik, vilket har påverkat släktforskarnas möjligheter till att
söka och lagra information. Jag valde dock att ta med denna litteratur, då jag har stött på
artiklar skrivna under 1990- och början av 2000-talet som har refererat till de berörda
artiklarna. Jag utgår därför att en stor del av innehållet i detta material fortfarande är
giltigt.

3.6 Metoddiskussion

Mitt val av metod föll på en kombination av kvalitativa intervjuer och kvantitativa
enkäter, så kallad metodtriangulering. Varje metod som används kan ge åsikter om det
studerade fenomenet utifrån olika synvinklar. I mitt fall studeras service utifrån både
bibliotekariers och släktforskares synpunkter. På så sätt hoppas jag kunna uppnå en
bredare förståelse för mitt ämne.

Jag anser att reliabilitetskravet tillgodosetts vid både enkäternas och intervjuernas
genomförande. Under intervjuerna minskades min påverkan på svaren genom att
informanterna fick komma med synpunkter som inte var förutsägbara innan. Genom att
använda mig av kvalitativa intervjuer fick jag även möjlighet att senare ställa
klargörande frågor vilket bidrog till reliabiliteten. I och med att enkäterna var anonyma
har jag inte kunnat ifrågasätta svaren utan har accepterat de inkomna svaren som sanna
utifrån individernas perspektiv.
Även om mitt förfarande vid analysen är tillförlitligt kan det finnas frågetecken om
huruvida uppsatsens resultat överensstämmer med verkligheten. I min undersökning har
både intervjuer och enkäter gjorts för att säkra validiteten och för att undersöka samma
fenomen. Dock måste forskaren ha i minnet att olika metoder i viss grad ger olika
versioner av samma fenomen eftersom alla deltagare själva tolkar mina frågor. Viss
avgränsning har gjorts i min uppsats i fråga om ämne och deltagare. Mina informanter
kan ha påverkats av kännedomen om detta. De intervjuade konfronterades dock inte
med till exempel den tidigare litteraturen om ämnet utan fick prata fritt om sina egna
upplevelser. Informanternas tolkningar av frågorna var det avgörande, inte min tolkning
av frågorna. Dock kan några av mina kommentarer i samband med intervjuerna,
exempelvis ord som ”varför” eller ”förklara”, styra intervjun i en viss riktning. Detta
kan dock vara svårt att förhindra. Med enkäter finns risken att utformningen reflekterar
forskarens tankegångar så att frågorna passar in i forskarens egna teorier.24 I ett försök
att förhindra detta, och därigenom öka reliabiliteten och validiteten, delades provenkäter
ut till släktforskare.

                                                                
24 Denscombe (2000), s. 128
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4. Service, kunskaper och attityder

Under dessa rubriker kommer jag att försöka redogöra för de områden som ska
undersökas. De resultat som jag uppnår måste relateras till den kunskap som redan finns
inom de ämnen som jag tycker är viktiga för min uppsats. På så sätt får min diskussion
och analys en fastare förankring.

4.1 Service

Bibliotekariers och släktforskares attityder gentemot varandra grundar sig i den service
som ges och den interaktion som sker i detta servicemöte. Därför kommer begreppet
service att behandlas i detta kapitel.

Ordet service kommer från det latinska ordet servi´tium som bland annat betyder
lydnadsplikt.25 Inom begreppen service och serviceverksamheter innefattas en rad
områden vilket har skapat en diskussion om vad som egentligen utmärker service. Den
mest utmärkande egenskapen anses av ett flertal forskare vara interaktionen mellan
kund och leverantör. Per Echeverri anser att ett kundperspektiv är det mest dominanta
inslaget i de undersökningar som har gjorts om servicemöten eftersom servicen vänder
sig till kunden och det är denne som senare skall utvärdera tjänsten. Även personalens
kompetens och beteende mot en kund har stor betydelse för kundens uppfattning av
servicen. 26 De flesta som forskar inom service försöker förr eller senare beskriva
begreppet service. Inom skandinavisk tjänsteforskning finns det två auktoriteter, Evert
Gummesson och Christian Grönroos. Den svenske tjänsteforskaren Evert Gummesson
har utifrån ordböcker kommit fram till att en tjänst eller en service är en ”(viss)
uppsättning nödvändiga eller önskvärda (osjälviska) handlingar som är till nytta för
någon annan och som ställs till förfogande på ett visst område.”27

Precis som Gummesson har den danske forskaren Grönroos försökt definiera begreppet
service utifrån interaktionen mellan kund och leverantör. Han menar att en tjänst är en
aktivitet som:

         …äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller
         fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör tjänsteleverantören. De tillhandahålls
         som lösningar på kundens problem. 28

Ett servicemöte kräver därmed, enligt Grönroos, minst två agerande, en vara eller en
tillgång samt ett behov eller ett problem.
Enligt Eeva-Maija Tammekann kan service delas in i direkt och indirekt service. Direkt
eller omedelbar service på folkbibliotek kännetecknas av att dokument och annat
material samt utrymmen och apparater ställs till förfogande åt allmänheten. Vidare
exemplifieras direkt service av att bibliotekarierna ger användarundervisning på
biblioteken och att personalen vägleder användarna i bland annat bibliotekens

                                                                
25 Service (1995). Ingår i Nationalencyklopedin  bd 16, s.  383
26 Echeverri, Per (1999). Servicemötets kommunikation:  En videobaserad analys av bemötande med
     tonvikt på ickeverbal kommunikation, s. 10f
27 Gummesson, Evert (1991).Kvalitetsstyrning i tjänste- och serviceverksamheter: Tolkning av

                fenomenet tjänstekvalitet och syntes av internationell forskning, s. 28
           28 Grönroos, Christian (1992).  Service Management: Ledning, strategi och marknadsföring i
                servicekonkurrens, s. 29



16

samlingar.29 Denna direkta service är konkret, den går att mäta i utlåningsstatistik och i
användarundersökningar. Indirekt service kännetecknas av bland annat aktiviteter,
exempelvis fortbildning, som skall möjliggöra för den direkta servicen genom att öka
personalens kunskaper och färdigheter så att de blir kompetenta att hjälpa användare.
Indirekt service skulle också kunna definieras som skapande av förutsättningar.30

4.1.1 Attityder gentemot släktforskare

Släktforskare kan vara bibliotekens värsta användargrupp eller en värdefull resurs för
bibliotekens personal. 31 Richard Harvey menar att man, innan man börjar diskutera
bibliotekariers attityder och svar till släktforskare, måste diskutera huruvida
bibliotekarier skall välkomna släktforskares användning av biblioteken eller inte. Han
ger exempel på både negativa och positiva åsikter hos bibliotekarier gällande just
servicen till släktforskarna.32 En av de få artiklar som diskuterade släktforskning i
Storbritannien 1979 menade att om det inte vore för att mycket av det material som
används av släktforskare kan användas av andra ”it would be a relatively easy matter to
justify the exclusion of the study of ancestry, or at least severely limit its scope.”33

Artikelförfattaren menade med andra ord att det skulle vara lätt att utesluta material för
släktforskare från bibliotekets utbud om det inte vore för att materialet kan användas
även av andra intresserade.

Denis Grogan (1972) menar att bibliotekarien i sitt arbete med släktforskaren är:
       …probably wise to remain cautious. So numerous are the enquires, so specialized the work …
       that with all but the most straightforward queries many librarians as a matter of policy will do no
       more than offer general guidance … 34

Släktforskare kan bemötas med allt från fientlighet och förakt till entusiasm och glädje
vilket visade sig när en bibliotekarie fick frågan om vad hon visste om släktforskarnas
källor och svarade: "As little as possible” – så lite som möjligt.35 Detta kan bero på att
några bibliotekarier inte anser sig ha tillräckliga kunskaper inom släktforskning för att
kunna hjälpa släktforskare men Haynes menar att detta inte är fallet. Bibliotekarier har
omedvetet kunskaper som kan vara användbara för släktforskare så som stora kunskaper
i informationssökning och i användandet av datorer. På samma sätt har bibliotekarier ett
ansvar att vara insatta i vilka källor som släktforskare använder så länge som
biblioteken har dem i sitt utbud. Å andra sidan måste släktforskare vara förberedda och
kunna precisera vad de är ute efter för material innan de tar hjälp av en bibliotekarie.
Precis som andra forskare måste de formulera mål, hitta den källa som är mest
användbar, söka och sedan värdera den nya informationen. 36 Många släktforskare som
kommer till biblioteken är inte vana biblioteksanvändare vilket Ralston menar kan vara
ett problem. Släktforskarna vet inte vilken hjälp de kan förväntas få av bibliotekarierna

                                                                
            29 Tammekann, Eeva-Maija (1991). Vad menas med service på forskningsbibliotek? s. 72 f
            30 Ibid., S.73
            31 Gardiner, Alan (1984). Genealogy and the librarian: Hope and help for the librarian’s frayed
             nerves, s. 25
            32 Harvey, Richard (1983). Genalogy for the librarian, s. 4

 33 D. Reid, citerat ur Harvey (1983) s. 10.
                  34 Grogan, Denis (1987). Grogan´s case studies in reference work. Vol 6: Biographical sources, s.18
                  35 Haynes, Evelyn (1998). Reference librarian and family history researchers: Can we be
                      friends?, s. 3

            36 Ibid., s. 5 och Ralston, (1986) s. 79.
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vilket grundar sig på bristande kunskaper i hur man börjar släktforska och vilket utbud
biblioteken har.37

Det kan dock hävdas att släktforskning är en legitim verksamhet där bibliotekarien har
ett ansvar att hjälpa släktforskaren med sin fråga utan att visa ovilja eller att lägga några
värderingar däri.38 Släktforskning är en verksamhet som vem som helst kan utföra, från
politiker till industriarbetare. På så sätt får biblioteken en möjlighet att visa värdet av
bibliotek för yrkesgrupper vilka kan påverka bibliotekens framtid. Ett annat skäl till
släktforskning som framställs som positivt är att släktforskare kan introducera
biblioteket för andra släktforskare som inte använder sig av biblioteken och därmed inte
vet bibliotekens möjligheter.39

Gardiner menar i sin artikel att släktforskare har en tendens att vilja diskutera sin
forskning med bibliotekarien och berätta om det allra senaste inslaget i sitt släktträd helt
säker på att bibliotekarien vill lyssna på hans berättelser. Bibliotekarien skall dock ha i
åtanke att släktforskaren kan vara en resurs för biblioteken genom att fungera som lärare
åt nyblivna släktforskare.40 Detta är något som flera författare instämmer i. Harvey
(1983) menar att det är konstigt att bibliotekarier visar fientlighet mot de
användargrupper som är mest troliga att använda sig av bibliotekens resurser samtidigt
som bibliotekarierna uppmuntrar besökare att använda sig av biblioteken. 41 Detta är
något som även påpekas av Morgan J Barclay, bibliotekarie i Toledo, som anser att de
bibliotekarier som ignorerar släktforskare är dåraktiga då biblioteken inte kan få bättre
reklam för sin verksamhet. Han märkte redan 1983 en trend mot att bibliotekarier i ökad
grad började acceptera släktforskare på biblioteken vilket han ansåg berodde på den
ökade släktforskningen bland bibliotekens användare.42 Patrick J Mullin var en av de
bibliotekarier som ändrade åsikt angående släktforskning och släktforskare. Han
beskriver i sin artikel hur han först såg ner på släktforskare och såg dem som ett
irritationsmoment som han var tvungen att tolerera. Dessa åsikter grundade sig enligt
Ralston på ignorans och en rädsla för det okända. Efter att ha arbetat med släktforskare
respekterar han istället de förberedelser, den forskning och den tid som släktforskare
lägger ner på sin forskning.43

Flertalet författare menar att bibliotekariernas negativa åsikter grundar sig på en
osäkerhet som i sin tur tros bero på bristande kunskaper. Ett sätt att få dessa kunskaper
skulle kunna vara för bibliotekarierna att samarbeta med till exempel den lokala
släktforskarföreningen. Om biblioteket ställer upp med lokaler för släktforskare kan
professionella släktforskare i gengäld hjälpa till med frågor gällande släktforskning som
anses för svåra för bibliotekarierna.44 Harvey menar att servicen skulle underlättas om
det dels på biblioteket fanns experter på området och dels om biblioteket samarbetade
med arkivpersonal. På så sätt kan släktforskare hänvisas till båda typerna av
institutioner.45

                                                                
37 Ralston, Bruce (1986). Chore or challenge?: The librarian and family historians. s. 78

           38 Harvey  (1983), s. 10f
                 39 Ibid., s. 11f
                 40 Gardiner (1984), s. 28

41 Harvey  (1983), s. 5
42 Gardiner (1984), s. 27
43 Mullin, Patrick (1976). Patience and diligence needed!  s. 21
44 Harvey (1983), s.12
45 Ibid., s. 11
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4.1.2  Servicemötet

Bo Edvardsson, professor vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet, har
utifrån tidigare forskning identifierat faktorer som påverkar kvaliteten på servicen.
Bland annat anses bemötande och problemlösningsförmåga vara viktiga faktorer. Bra
service bör också kännetecknas av bland annat intresse för, och förståelse av, kunden,
något som kan uppnås genom att se på kundens speciella önskemål. 46 Dessa faktorer har
också uppmärksammats av Tammekann. Hon betonar även vikten av att bibliotekarien
försöker uppmärksamma och anpassa sig till tankesättet hos bibliotekets användare.47

Ett servicemöte kan ses dels som en process och dels som ett resultat. Personalens sätt
att behandla kunden är själva processen och inkluderar faktorer som artighet,
uppmärksamhet mot kunden och en bra kommunikation. Kundens uppfattning av
servicen kommer att speglas av dennes uppfattningar av denna process och av mötets
resultat i form av till exempel en framlagd bok.48 Richard Normann, auktoritet inom
management och företagsledning och grundare av konsultföretaget Service Management
Group, beskriver detta möte, då kunden möter leverantören av en service, som
”sanningens ögonblick”. Det är i sanningens ögonblick som kunden värderar servicen
och som organisationen får sitt omdöme. Den av kunden upplevda kvaliteten:

         … skapas i ”sanningens ögonblick”, i den situation då servicebäraren och kunden möts i direkt
         interaktion. Det mest perfekt utformade och arrangerade serviceleveranssystem kommer att
         misslyckas om inte allt fungerar i sanningens ögonblick. Därför måste en grundlig undersökning av
         kvaliteten börja i kundinteraktionens mikrosituation, sanningens ögonblick.49

Med andra ord har leverantören av en service endast ett ögonblick på sig att hjälpa
kunden och att ge ett bra intryck av organisationen. I nästa sekund kommer det en ny
kund och den förra försvinner. Referensmötet är ett bra exempel på ett ”sanningens
ögonblick”.

Inom forskning kring servicemöten förekommer det två huvudinriktningar, den
perceptionspsykologiska och den socialkonstruktivistiska ansatsen. Både dessa
inriktningar är indelade i mindre synsätt och perspektiv. Den perceptionspsykologiska
ansatsen fokuserar på enskilda individer och deras privata tänkande, exempelvis vilka
förväntningar de har. Inom detta perspektiv diskuteras servicemötet utifrån
kvalitetsbegrepp och studier görs utifrån begrepp som ”kvalitetsmodeller” och
”gapanalyser”. Modellerna grundar sig på antagandet att det finns ett ”gap” mellan dels
kundens förväntningar på servicen och dels den faktiska erfarenheten av servicen. 50

Sedan mitten av 1980-talet har det funnits en föreställning om att kvalitet, som till
exempel kvalitet i servicemötet, skapas hos kunden utifrån dennes föreställningar om
tjänsten och om vad resultatet kommer att bli. Grönroos beskriver två begrepp i
diskussionen om kundens upplevda kvalitet och service, ”den upplevda kvaliteten” och
”den förväntade kvaliteten”. När ett tjänstemöte motsvarar den förväntade kvaliteten
som kunden hade innan, så upplever kunden en bra kvalitet i mötet medan kvaliteten
bedöms som låg om förväntningarna innan var orealistiska.51

                                                                
46 Edvardsson, Bo (1996). Kvalitet och tjänsteutveckling, s. 141f
47 Tammekann, Eeva-Maija (1991), s. 72
48 Hernon, Peter & Altman, Ellen (1996). Service quality in academic libraries, s. 7
49 Normann, Richard (1984). Service Management: Ledning och strategi i tjänsteproduktionen, s. 149
50 Echeverri (1999), s. 13ff
51 Grönroos  (1992), s.39f
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Inom serviceforskning använder sig forskarna av kundernas kvalitetsuppfattning som ett
mått på en tjänsts kvalitet. Grönroos har skapat en kvalitetsmodell där han visar på sex
kriterier för en god tjänstekvalitet:

- Yrkesmässighet och sakkunskap. För oss gäller att bibliotekets användare kommer
att observera om bibliotekarien har de kunskaper som krävs för att hitta relevant
material.

- Attityder och uppträdande. Kunderna påverkas av huruvida kontaktpersonerna är
      intresserade eller avvisande vid servicemötet. Enligt Reed måste en bibliotekarie
      vara beredd att ge service åt alla. Han/hon måste alltid visa intresse för användarna
      och deras frågor.52

- Tillgänglighet och flexibilitet. Är tjänsten lättåtkomlig kommer kunderna att
använda sig av den. Kontaktpersonen kan även anpassa sin service efter kundens
behov, vilket förbättrar kundernas upplevelser av mötet,

- Pålitlighet. Kunderna kan lita på kontaktpersonen och att denne ger passande
      material,
- Återhämtning. Går något fel så vet kunderna att kontaktpersonen kommer att

försöka hitta en ny lösning på problemet.
- Rykte och trovärdighet. Kunderna kan lita på att kontaktpersonen gör ett bra
      arbete.53

Echeverri menar att vissa problem i servicemötet kan uppstå. Ett visst beteende hos en
medlem ur personalen kan uppfattas som antingen hjälpsamt eller påträngande beroende
på vilka förväntningar kunden har av servicemötet just då. Echeverri anser även att man
skall diskutera förväntningar i samband med eller efter upplevd service eftersom
förväntningar är något flyktigt som kan förändras beroende på den rådande
situationen. 54

Den socialkonstruktivistiska ansatsen fokuserar på hur ett fenomen kan uppfattas istället
för att studera fenomenet i sig. Denna ansats utgår bland annat ifrån personers
handlingsmönster och verbala kommunikation. Det viktigaste i servicemötet är att ha
mottagaren och dennes behov i tankarna under själva interaktionen. På så sätt
kommunicerar mottagaren med personen utifrån dennes premisser vilket möjliggör för
mottagaren att uppfatta att det som sägs är både relevant och meningsfullt.55

En användare som har bemötts negativt av en bibliotekarie kommer även vid senare
tillfällen att förvänta sig ett liknande bemötande medan en användare som har blivit
positivt bemött har högre förväntningar på bibliotekarierna.56 I en undersökning gjord
av Jardine 1993 bekräftades detta. 99 % av de undersökta användarna hade blivit
positivt bemötta och var villiga att även i framtiden använda sig av samma bibliotekarie.
Faktorer hos personalen som påverkade interaktionen positivt var vissa
beteendemässiga egenskaper så som intresse, entusiasm och vänlighet.57

I en undersökning gjord av Dewdney och Sheldrick Ross framkom det att 28 av de 52
intervjuade personerna skulle använda sig av samma bibliotekarie igen. Där framkom

                                                                
52 Reed, Sarah Rebecca  (1964). The reference librarian,  s. 153f
53 Grönroos (1992) s. 51
54 Echeverri s. 14
55 Ibid., s. 22f
56 Jordan, Peter (1998). The academic library and its users, s. 37
57 Jardine, Carolyn W (1995). Maybe the 55 percent rule doesn´t tell the whole story, s. 482f
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även vissa faktorer som kan påverka användarens upplevelse av ett möte negativt, bland
annat:
- Bibliotekariernas ovälkomnande kroppshållning. Bibliotekarier bemötte användarna

med ovänligt kroppsspråk, exempelvis bristande ögonkontakt. Därmed upplevde
användarna att de själva var till besvär.

- Bibliotekarierna tycktes inte lyssna och drog förhastade slutsatser om användarna
och om deras informationsbehov.

- Bibliotekariernas attityder gentemot användarnas frågor. Bibliotekarierna
behandlade inte frågorna som viktiga utan verkade ointresserade av dem.

- Bibliotekariernas sökovilja. Bibliotekarierna antydde att frågorna var omöjliga att
besvara och lämnade referensfrågorna vidare redan innan sökningarna genomförts.
Detta trots att lämplig litteratur fanns på biblioteket.

- Bibliotekariernas brist på materialkännedom. Bibliotekarierna upplevdes sakna
kunskaper inom vissa ämnen. De upplevdes därför som osäkra och ovilliga att
hjälpa användarna.58

Ett flertal undersökningar har kommit fram till samma resultat. I en undersökning gjord
av Durrance framkom att 63 % av de undersöka användarna skulle återkomma till
samma bibliotekarie om denne hade visat intresse för referensfrågan, även om frågan
inte blev korrekt besvarad.59 Att det är en stor skillnad mellan Jardines 99 % av
användarna mot till exempel Dewdneys och Sheldrick Ross ca 60 % kan bero på att
bibliotekarierna i den tidigare undersökningen var medvetna om att studien gjordes
medan den senare gjordes i det dolda. Båda visar dock på hur viktigt bibliotekariernas
bemötande är för användaren och dennes uppfattning av servicen. Undersökningarna
visar endast bibliotekariernas förmåga att ge service i form av till exempel en framlagd
bok eller svaret på en referensfråga, inte den service som ges vid till exempel visningar
av biblioteket eller vid bokprat vilket också kan påverka den sammanlagda
uppfattningen av servicen.

4.2 Fortbildning och lärande

Ett kunskapsbehov kan definieras som en avsaknad av viktig kunskap och färdigheter
vilket påverkar möjligheten att göra ett bra arbete eller påverkar individens möjlighet att
få ett utökat ansvarsområde. För att kunna identifiera kunskapsbehoven krävs dels att
man är medveten om att de existerar och dels att de kan besvaras med hjälp av
exempelvis fortbildning. Kunskapsbehoven är dynamiska och kan förändras under en
viss tid.60 En omorganisering av ett universitet kan skapa förändringar inom dess
bibliotek. Nya specialområden kan uppstå inom biblioteket, vilket kräver utökade
kunskaper hos personalen. Belkin, Brooks och Oddy menar att ett informationsbehov
beror på en klyfta (gap) mellan en persons kunskap om ett ämne och det han behöver
veta för att lösa det aktuella problemet. Det som individen har lärt sig genom tidigare
                                                                

      58 Dewdney, Patricia & Sheldrick Ross, Catherine (1994). Best practices: An analysis of the best (and
     worst) in fifty-two public library reference transactions, s. 263f
59 Durrance, Joan C (1989). Reference success: Does the 55 percent tell the whole story? s.31ff.
60 Conroy, Barbara (1978). Library staff development and continuing education: Principles and
    practices, s. 7 ff
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utbildningar måste hållas á jour för att personen skall kunna anpassa sig till nya
arbetssituationer och förändrade omständigheter.61

I sitt slutbetänkande betonar Kulturutredningen fortbildning och vidareutbildning inom
kultursektorn och menar att kraven på dem som arbetar inom kulturområdet har ökat
under de senaste 20 åren i och med att kulturområdet har genomgått stora förändringar.
Utredningen menar vidare att det finns ett stort och uppdämt behov av fort- och
vidareutbildning inom flera områden men att det på grund av bristande ekonomi har
avsatts för lite pengar för detta ändamål. 62 Samtidigt menar den Kompetensutredning,
som tillsattes 1990, att en lärande organisation förutsätter att alla i personalen ges
möjlighet till ett större arbetsinnehåll och möjligheter att få ökad kompetens på
arbetsområdet. De betonar att utbildning är en betydelsefull drivkraft för individers
personliga utvecklingar samt att utbildningar även kan ha ett kulturellt värde.63

Utredningarna konstaterar att det finns ett behov av fortbildning inom kultursektorn
men kommer tyvärr inte med några förslag på åtgärder som kan göras för att förbättra
situationen.

Det finns ett flertal begrepp som beskriver utbildning för personal inom en arbetsplats.
I Universitets- och Högskoleämbetets rapport 1991:17 diskuterades skillnaden mellan
fort- och vidareutbildning. Fortbildning beskrevs som en fördjupning och en
uppdatering av yrkeskunskaper och färdigheter. Genom vidareutbildning utökas
personalens kompetens inom nya ämnesområden som blivit aktuella genom vissa
förändringar. Skillnad finns mellan dessa utbildningar beträffande utbildningens längd.
Fortbildning brukar endast genomföras under några få studiedagar medan
vidareutbildning förekommer under längre tid.64 Barbara Conroy skiljer till exempel
mellan personal/kompetensutveckling (staff development) och fort/vidareutbildning
(continuing education). Personal/kompetensutvecklingens syfte är att stärka personalen
så att de kan uppfylla bibliotekens mål effektivt. Utbildningen skall göra personalen mer
produktiv och skicklig inom sitt arbetsområde. Exempel på aktiviteter inom
personalutveckling skulle kunna vara kurser inom datoranvändning eller kurser för
nyanställda. Fortbildning däremot beskrivs som mer individinriktat och koncentreras
mer på personalens behov av att lära och utvecklas efter avklarad universitetsutbildning.
Syftet är att skapa en djupare förståelse för ett ämne eller utveckla individens kunskaper
inom det samma. Exempel på fortbildande aktiviteter skulle kunna vara deltagande i
konferenser eller föreläsningar.65

Stone et al anser att fortbildning möjliggör för människor att uppdatera sin egen
kunskap, färdigheter och förmågor vilket behövs för att kunna genomföra ett bra arbete.
Vidare kan fortbildning uppmärksamma vilka problem som finns inom organisationen
och hur man löser dem så effektivt som möjligt.66 Jag anser dock att det är svårt att
skilja dessa utbildningar åt och kommer därför inte att skilja på dessa begrepp. Jag
kommer därför att använda mig av begreppet fortbildning.

                                                                
61 Belkin, N. J., Brooks, H. M. & Oddy, R.N (1982). ASK for information retrieval, s. 61
62 Kulturpolitikens inriktning (1995). Kulturutredningen. s. 532f
63 Kompetensutveckling – en nationell strategi  (1992). Komptensutredningen. s. 9 & s. 30
64 Biblioteksutbildning i framtiden: Slutrapport från gruppen för översyn av biblioteksutbildning,
    UHÄ-rapport (1993), s. 14f
65 Conroy (1978). sid XV
66 Stone, Elisabeth, Patrick J, Ruth & Conroy, Barbara (1974). Continuing library and information
   science education: Final report, s. 3
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Fortbildning bör innefatta ett antal kriterier för att personalen skall motiveras. Innehållet
i fortbildningen skall vara relaterat till arbetssituationen vilket skapar en känsla av ökad
kompetens hos personalen. Genom arbetsrelaterad fortbildning får personalen en
möjlighet att använda ny kunskap i sina egna arbeten. Vidare måste kursen vara
tillgänglig för alla som vill delta. Avståndet får inte påverka personalens deltagande i
utbildningen. 67 Huruvida detta är praktiskt genomförbart är svårt att säga. Faktorer som
biblioteksledningens förhållningssätt, bibliotekets ekonomi och personalens
arbetsscheman påvekar naturligtvis möjligheterna till fortbildning.

Den viktigaste faktorn för deltagande inom fortbildning anses vara att deltagarna själva
får välja om de ska deltaga i kursen eller inte.68 Conroy menar att kunskapsbehov
uppstår inom tre områden, däribland hos individen. Varje individ agerar utifrån sina
egna kunskaper och erfarenheter vilket betyder att varje person måste identifiera och
formulera sina egna behov. Risken finns att kunskapsbehovet som uppstår enbart
avspeglar det dagsaktuella behovet och inte det framtida behovet av kunskaper. Det
andra området där ett kunskapsbehov kan uppstå är inom biblioteket. Biblioteket har ett
behov av att kunna genomföra sina mål för verksamheten samtidigt som det uppfyller
de uppgifter som det har som en institution. Det tredje och sista området är samhället,
och hos de användare som använder sig av bibliotekets tjänster. Förändringar inom
samhället kan komma att påverka biblioteket, dess personal och den service som ges.69

Ett sätt att identifiera kunskapsbehov är att undersöka huruvida personalen behöver
förändringar i kunskap, färdigheter eller attityder. Med kunskap menas då att personen
känner till fakta och sammanhang som är relevanta för en viss uppgift medan
färdigheter innefattar en förmåga att tillämpa rätt kunskap på en speciell situation. Vad
som kännetecknar attityder är ett beteende som visar på en åsikt till en person eller
situation. Ju mer man studerar dessa förändringar på djupet desto bättre kunskap får de
involverade beträffande exakt vad det är som måste förbättras hos varje individ genom
till exempel fortbildning. 70 Det nämns dock inte hur man skall undersöka attityderna
eller vilka attityder som anses mer eller mindre lämpliga.

4.3 Generella yrkeskunskaper

1748 ansåg Johann Matthias Gesner, bibliotekarie i Göttingen, att en bibliotekarie bland
annat skulle kunna behärska, förutom de bibliska språken, sex andra språk. Han skulle
även förstå de nordiska språken, läsa skrifter skrivna på tyska dialekter, de slaviska
språken samt medeltidslatin. Förutom detta skulle bibliotekarien även besitta kunskaper
inom lärdomshistoria samt de andra vetenskaperna.71 Cirka 150 år senare hade kraven
på bibliotekarier förändrats. Förutom att vara ordningsam, flitig och kapabel att visa
humanitet skulle den anställde ha ett bra minne, ett gott omdöme och en stor samlariver
samt ett nästan encyclopediskt vetande. Det ansågs viktigt att bibliotekarierna visade
samma intresse för alla bibliotekets böcker så att inte vissa ämnen prioriterades.72

I en undersökning gjord av Peter Almerud i slutet av förra seklet framkom det att ett
flertal av bibliotekarierna upplevde att de mer eller mindre skulle kunna allt, så som till
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68 Ibid., s. 46ff
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72 Sanner, Lars-Erik (1991). Bibliotekarien – bokmal eller skärmsvärmare? s. 120
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exempel informationssökning och läsvägledning. Samtidigt skulle de vara belästa och
kunniga inom litteratur och ständigt uppdatera sina kunskaper.73 I dag består biblioteken
av så många olika ämnen att det är omöjligt för en referensbibliotekarie att ha kunskaper
om alla ämnen. Viss ämneskunskap krävs dock om bibliotekarien vill kunna förstå
användarens fråga och därmed kunna utföra en effektiv intervju som kan leda fram till
att materialet hittas.74 Ämneskunskaper kan också hjälpa bibliotekarien att hitta
felaktiga källor och sedan hänvisa användaren vidare till mer lämpliga. Utan
bakgrundskunskap är det svårt för bibliotekarien att avgöra om det efterfrågade
materialet finns på biblioteket eller om det finns tillgängligt i en okänd källa.75 Vidare
påverkas användarnas uppfattning av bibliotekarierna av bibliotekariernas
ämneskunskaper och därmed deras möjlighet att ge bra service. I en undersökning gjord
av Mendelsohn 1997 framkom det att viljan att ge service till användare hänger samman
med bibliotekariernas kunskaper inom det aktuella ämnet.76 Detta kommer senare att
påverka vart användaren går nästa gång ett informationsbehov uppstår. Användare som
upplever att bibliotekarier har kännedom om det efterfrågade ämnet talar mer fritt om
sitt informationsbehov, vilket leder till att bibliotekarien och användaren bättre kommer
överens.77

Grogan med flera menar att kunskap och erfarenhet är viktigt men att faktorer som
inlevelseförmåga, artighet, vänliga attityder och tålamod är minst lika viktiga för att
kunna hjälpa användaren. 78 Rodwell instämmer i att det inte endast behövs kunskaper
inom ett visst ämne utan också en viss användarkännedom. Ämneskunskaper blir lätt för
specifika eller inaktuella. Istället behövs en blandning av ämneskunskap och en
kännedom om bibliotekets användare. Detta möjligör för bibliotekarien att medla
mellan informationskällorna och användarna.79 För att ge bra service till användare
behöver bibliotekarierna bli dels experter på de informationskällor som är relevanta och
dels ha en kännedom om användarnas speciella informationsbehov. Enligt Rodwells
breda definition bör ämneskunskaper innefatta:

-  kunskaper om användarens behov samt hur användaren fungerar,
-  kunskaper om användarens eventuella disciplin och informationskällor,
-  kunskaper om de redskap som finns tillgängliga och hur man bäst visar dem,
-  kunskaper om informationskällor inom relaterade ämnesområden och hur man
    hjälper användare att hitta information utanför deras intresseområde,
-  kunskaper om de verktyg som finns lokalt och nationellt och hur man får tillgång till
   dem.80
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Rodwell nämner inte hur detta praktiskt skall genomföras. Hänsyn tas inte heller till det
faktum att varje användare har olika informationsbehov och olika kunskaper inom
bibliotekets informationskällor.
Inte alla instämmer i diskussionen om bibliotekariernas ämneskunskaper. Lars-Erik
Sanner menar att bibliotekarier oftast har endast arbetsledande och administrativa
uppgifter som inte kräver några ämneskunskaper. Det räcker oftast att man är
serviceinriktad och receptiv för att kunna göra bra ifrån sig. 81

4.3.1 Ämneskunskaper i släktforskning

Släktforskning kan innefatta en rad olika ämnen. En person med en smed i släkten kan
bli intresserad av vilka verktyg smeder använde sig av eller vad de tillverkade. Varje
släktforskare har olika intresseområden och det kan vara svårt för bibliotekarier att hitta
lämpliga källor eftersom ett flertal av de böcker som skulle kunna vara intressanta för
släktforskaren inte har katalogiserats med släktforskning i åtanke. De tänkbara källorna
finns därmed inom många olika ämnen. 82 Ett exempel för att illustrera detta ges av
Gardiner. En släktforskare på besök i Kentucky gick till det lokala biblioteket för att
fråga efter material för släktforskning. Bibliotekarien meddelade att inget fanns
tillgängligt men släktforskaren skulle kunna studera material som en lokal organisation
hade sammanställt. Detta visade sig vara en guldgruva med information om dåtida
soldater, deras familjer, kartor med mera som” …the librarian did not know were
helpful to a genealogist.”83

Gardiner menar vidare att det förekommer att bibliotekarier känner sig osäkra på de
redskap för släktforskare som biblioteken tillhandahåller. Som ett resultat av detta kan
bibliotekarierna hänvisa släktforskare vidare genom att nämna att biblioteken inte har
det material som skulle vara lämpligt för den enskilde släktforskaren. Gardiner anser att
detta inte stämmer. Även det minsta biblioteket har ordböcker, kartböcker eller någon
monografi som beskriver det lokala samhället, böcker som kan vara till stor hjälp för
släktforskaren. 84 Många känner stor osäkerhet inom det genealogiska området vilket kan
bero på bristande kunskaper. Detta skulle kunna lösas genom att bibliotekarier fick lära
sig grunderna inom släktforskning, vilka källor som finns och används av släktforskare
samt vart bibliotekarier hänvisar släktforskarna när personalen inte kan hjälpa dem med
det efterfrågade svaret.85 Ett problem med släktforskning, som inom andra områden, är
annars att när släktforskaren eller bibliotekarien hittat det efterfrågade materialet uppstår
en ny fråga och därmed även ett nytt informationsbehov. 86

RUSA (The Research and User Service Association) 87 har en kommitté som arbetar
med släktforskning. Denna kommitté har nedtecknat vissa punkter beträffande vad
bibliotekarier i USA skall kunna beträffande släktforskning:

- Alla bibliotekarier skall få en viss träning i släktforskning samt regelbundet
      uppdateras inom ämnet,

                                                                
81 Sanner, Lars-Erik & Lilliestam, Åke (1981). Värdet av forskarmeriter. Ett meningsskifte mellan Åke
    Lilliestam och Lars-Erik Sanner, s. 31

           82 Ralston, Bruce (1986). Chore or challenge? The librarian and family historians, s. 79
           83 Gardiner (1984). s. 27
           84 Ibid., s. 27f
           85 Ralston, (1986), s.  80
           86 Mullin (1976). s. 19

                 87 RUSA är en underavdelning till American Library Association (ALA) i USA
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- Bibliotekarierna skall bli tränade i att hjälpa släktforskare att söka och värdera
      information samt att använda sig av redskap som kan vara till hjälp för
      släktforskarna,
- Bibliotekarierna skall även känna till och vara bekant med de nationella och lokala
      arkiven, föreningar och andra organisationer som kan vara släktforskarna
      behjälpliga.88

Detta kan jämföras med J. Carlyle Parkers åsikter om vad en bibliotekarie bör kunna:
-   Bibliotekarier skall veta vilka som är intresserade av släktforskning och vilka
     informationsbehov dessa har,
-   Bibliotekarier skall veta hur man släktforskar. Detta kan ske genom att till exempel
     studera handböcker, gå på möten hållna av släktforskarföreningar eller genom att
     själv forska,
-   Bibliotekarier skall veta vilka grundredskap som finns för släktforskaren,
-   Bibliotekarier skall veta hur man refererar till andra organisationer eller arkiv vilket
     betyder att denne skall veta vilken referensfråga som lämpar sig för en viss
     organisation. 89

Det är dock det enskilda bibliotekets ledning som får avgöra hur djupa bibliotekariernas
kunskaper skall vara. Det finns en rad faktorer som kan påverka valet, exempelvis
ekonomi, bibliotekets storlek samt antalet anställda bibliotekarier och antalet
släktforskningsintresserade bland användarna. De punkter som sammanställdes av
RUSA kräver eventuellt högre kostnader i form av regelbunden undervisning i både
referensverk och arkiv. RUSA nämner inte om detta gäller all personal eller hur det
påverkar kunskaperna inom andra ämnesområden.

5. Släktforskning

5.1 Släktforskningens historia – en kort introduktion

Människor har alltid varit intresserade av att studera sina rötter för att få veta vilka de
tidigare förfäderna var men även för att hitta sin egen identitet. Släktforskning i ordets
vida betydelse förekom i västvärlden redan vid tiden för Bibelns uppkomst vilket
Matteus evangelium upplyser om. Där kan man finna information om släktledet ”från
Abraham intill David tillsammans fjorton leder och från David, intill dess att folket blev
bortfört i fångenskap till Babylonien, fjorton leder …”.90 Förr var det mest adel och
överklass som var intresserade av släktforskning vilket framkommer när man läser
förklaringen på ordet anträd i den andra upplagan av Nordisk Familjebok:

           …ett träd uppritas och vid dess rot den ifrågavarande personens vapensköld. Stammen delas i
           tvenne grenar, och på vardera af dem sättas faderns och moderns vapen 91

För att släktforska förutsattes med andra ord att forskaren själv samt hans föräldrar hade
familjevapen. Social status berodde till stor del på ursprung, var personen kom ifrån och
vilken släkt han tillhörde, och det var därför av stor vikt att ha nedskrivet just dessa
förhållanden. Under 1800-talet ökade intresset för genealogi vilket kan bero på de
                                                                
88 RUSA (1999). Guidelines for Developing Beginning Genealogical Collections and Services, s. 24

           89 Parker, J Carlyle (1983). Becoming the ideal reference librarian for genealogy patrons, s. 182ff
                 90 Börnfors, Lennart (2001). Anor i folkupplaga : Släktforskning som folkrörelse, s. 10
                 91 Ibid., s. 7
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samhällsförändringar som det dåtida samhället genomgick. Bland annat hade adeln gått
från att vara ett eget stånd till att bli en överklass och då fungerade genealogin som en
avgränsning mot de andra klasserna. Även det gamla borgarståndet ville avgränsa sig
men fokuseringen låg vid en distansering mot adeln. Detta ledde till att det även inom
denna klass blev viktigt att skriva ned sina släktnamn, anor och stamträd för att
därigenom skapa sig en identitet.92 Denna begränsning av släktforskare förändrades när
Victor Örnberg började publicera bondesläkter och borgerliga släkter i Svenska Ättartal
vilket ledde till att det blev lättare för vanligt folk att hitta sina förfäder.93

Släktforskning blev åter populärt i samband med den svenska boken ”Gräv där du står”
av Sven Lindqvist, utgiven 1978. En annan faktor som påverkade intresset för
släktforskning var boken och senare tv-serien Rötter: berättelsen om en amerikansk
familj (Roots) av Alex Haley. Historien om Kunta och hans släktingar börjar i
afrikanska Gambia där Haleys förfader Kunta Kinte blir bortrövad av slavjägare. Under
resten av boken berättas om vad som hände med Kunta och hans efterlevande under de
följande 200 åren.

Anledningar till varför människor börjar släktforska varierar förstås från individ till
individ. Ett skäl som ofta framställs i litteraturen är att människor inte längre bor kvar
på samma plats under sin livstid vilket har skapat en känsla av rotlöshet. Man har inte
kännedom om sitt geografiska ursprung. Därigenom ökar behovet att veta varifrån man
egentligen kommer. Ett annat skäl kan vara att själva utövandet av släktforskning är
mycket enklare än förr med bättre redskap och närmare tillgång till källor.94

Sverige har idag mycket att erbjuda släktforskare vilket beror på att det tidigt skapades
vissa förutsättningar. Prästerna inom den svenska kyrkan var i och med 1686 års
kyrkolag tvungna att föra anteckningar över vilka som hade kunskaper om kyrkans lära,
kunskaper som måste uppfyllas för att få ta del av nattvarden. Dessa anteckningar
började senare föras in i husförhörslängder vilka finns bevarade från 1680-talet. Även
händelser ute i Europa har påverkat tillgången på material. Kungarna behövde under
1600-talet ha en förteckning över dels hur många invånare Sverige hade och dels hur
många som var kapabla att strida. Till sin hjälp hade de präster som skrev ner denna
information i dels födelse-, död- och begravningsböcker och dels i rullor som också
finns bevarade sedan 1680-talet. Den största anledningen till det välbevarade material
som vi kan få tillgång till idag beror på det faktum att Sverige inte aktivt har deltagit i
krig sedan början av 1800-talet vilket har gjort att det mesta av materialet är intakt. 95 96

Innan släktforskarmaterial var en del av bibliotekens utbud var intresserade
släktforskare tvungna att använda sig av de landsarkiv som finns i Sverige. Med detta
uppstod ett geografiskt hinder, ett hinder som dock löstes i och med den nya
mikrofilmstekniken.

Trots att Sverige inte deltog i andra världskriget fanns det en oro över det bevarade
orginalmaterialets säkerhet. Förslag framkom då om att filma allt material för att
därmed ha en kopia på materialet. Innan detta hann genomföras kom ett förslag från The
Genealogical Society i Salt Lake City i USA. Denna förening är en institution inom
mormonkyrkan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga där just familjeband är en av
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95 Clemensson & Andersson (1997). s. 6
96 Thorsell (1995). s. 9
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hörnstenarna. Mormonerna tror att man, genom att känna till namnen på sina förfäder,
och genom ställföreträdande dop, kan förenas med dem efter döden. Därför har
mormonerna ett intresse av släktträd och förfäder. Av dessa skäl ville de filma bland
annat Sveriges material. Kyrkan skulle kopiera materialet i två exemplar varav ett skulle
tillfalla det svenska Riksarkivet och det andra skulle förvaras i ett atombombsskyddat
rum i Idaho. Av de kopior som Riksarkivet fick framställdes mikrofilmer och senare i
och med bättre teknik mikrokort.97 98

5.2 Släktforskning i kulturpolitiken

Det är svårt att hitta någon information om vilka skyldigheter biblioteken har
beträffande släktforskning i de dokument som regeringen och riksdagen producerat. Det
finns dock råd och förslag som innefattar kulturarv, vilket släktforskning kan ses som en
del av. Observera att detta endast är förslag, inte genomförda åtgärder. Kulturarven
beskrivs som dels immateriella begrepp, så som historia, traditioner och
samhällsstrukturer, och dels som fysiska begrepp som till exempel konstverk, föremål
och byggnader. Släktforskning kan, förutom att skapa ett intresse för det egna
släktträdet, även skapa ett intresse för till exempel hembygdsforskning eller etnologi. 99

Enligt Kulturutredningen skall kulturpolitiken bland annat ta ”ansvar för kulturarven
och främja ett positivt bruk av dem”.100 Tonvikten läggs därmed på dels främjandet och
dels bevarandet av kulturarven. Att ta ansvar för kulturarven och främja bruket av dem
ställer följande tre krav på regering, riksdag samt verksamma organisationer och
institutioner:

         Vi ska dokumentera, värdera och bevara det som utgjort ramen för människors liv och
         verksamhet från forntid  fram till igår. Vi ska också bygga vidare på att genom att garantera att
         de värden detta arv representerar görs  levande och aktuella samt inspirerar till förnyelse. Vi ska
         slutligen också dokumentera, värdera och bevara det  som skapas i dag och i morgon.
         Kulturarven ska vara åtkomliga för alla. De ska visas, förklaras och sättas in i sitt  historiska,
         samhälleliga och konstnärliga sammanhang.101

Eftersom handlingar, så som kyrkböcker, är en del av kulturarven skall dessa dels
bevaras och dokumenteras och dels göras tillgängliga för allmänheten. Här har museer,
arkiv och bibliotek en viktig roll. Dessa institutioner fungerar som samhällets minne och
lagrar de erfarenheter och förståelser som behövs för att samhället och dess medborgare
skall kunna utvecklas. Detta minne skall vara tillgängligt för alla och alla skall ha rätt att
själva söka och använda den information som finns. Kulturutredningen anser att det inte
endast ”gäller att säkerställa i juridisk och fysisk mening utan i hög grad också att göra
värdena kända, tillgängliga och levande samt att utnyttja dem och använda dem
aktivt”.102 Här betonas återigen att kulturarven skall göras tillgängliga för och användas
av alla intresserade. Inga riktlinjer finns dock för hur de skall göras tillgängliga på till
exempel biblioteken.
Kulturutredningen betonar att biblioteken måste vara föregångare vad gäller att ge och
sprida fri information, kunskap och kulturella upplevelser till medborgarna.
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Folkbiblioteken utgör en grundförutsättning för bland annat kulturutveckling och
livslångt lärande hos enskilda individer och medborgargrupper.103

Att känna till sin egen personhistoria kan underlätta förståelsen av bland annat
främmande kulturer. Kunskapen om det förflutna möjliggör för en förståelse av vad som
varit men också om framtiden genom att ge insikt om vilka begränsningar och
möjligheter som finns. Kulturutredningen menar därför att kunskap ”om det förflutna
måste vara åtkomlig för alla”. 104 Detta kan möjliggöras genom bland annat paragraf 2 i
Bibliotekslagen som påpekar vikten av att det skall finnas ett folkbibliotek i varje
kommun.105

Släktforskning nämns endast på ett ställe i Kulturutredningen där vikten av att
handlingar och dokument dels bevaras och dels tillgängliggörs betonas återigen:

          Samhällets snabba förändring reser krav på att handlingar och dokument både bevaras och hålls
          tillgängliga för forskningen i bred omfattning. Sökandet efter egna rötter i släkt- och
          hembygdsforskning, nyfikenhet som motor för  eget engagemang i tidens händelser – motiven är
          många för den enskilde att söka sig till arkiven.106

5.3 Typer av släktforskare

Många personer ägnar sig åt släktforskning, och det av olika skäl. Helge Hane menar att
det finns fyra grupper av släktforskare vilka alla har vissa gemensamma drag, bland
annat intresset för familjen. Den första arten heter studiosus schematicus och är endast
intresserad av sina anor och att på ett prydligt sätt få ner sin släkttavla på papper. Han
har en tendens att ignorera eventuella skandaler, allt för att få ner den perfekta
släkttavlan. Den andra arten heter studiosus communis. Till skillnad från den första
gruppen har denne ett mer utvidgat intresseområde och är intresserad av till exempel
den hembygd där förfadern levde och verkade. Studiosus oppositus heter den tredje
gruppen som Hane beskriver och den kännetecknas av ett ifrågasättande av och en kritik
mot samhället och dess struktur. Till sist finns den fjärde gruppen, studiosus cultus, som
släktforskar för att uppleva sin egen identitet och få bekräftelse på vem han är. Denne
blir till sist så skicklig på sina områden att han ständigt hittar nytt material i litteraturen
samtidigt som han har täta kontakter med andra personer och organisationer som sysslar
med släktforskning. 107

Patrick J Mullin beskriver också släktforskare, sedda ur bibliotekariernas synvinklar,
men i tre typer. Den första anser att forskningen om den egna släkten är hemlig och vill
därför vid referenssamtalet ge så lite information som möjligt för att inte avslöja något
av sin forskning. Detta leder till att tid spenderas på att hitta material som sedan inte är
väsentligt för släktforskaren. Den andra typen är lite osäker på vad han/hon håller på
med och vet därför inte vad de skall fråga efter (osäkerhetsprincipen). De kan fråga efter
till exempel vigselböcker när det är födelseböcker som är den rätta källan. Den tredje
och sista typen kan precisera exakt vilken information han vill ha men vet inte var den
finns och använder sig därför av bibliotekariernas tjänster.108
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Jag vill redan här reservera mig för den grova indelningen i olika typer. Varje
släktforskare är en individ med olika motiv för att släktforska och olika
tillvägagångssätt vid sin släktforskning men för min analys senare i arbetet är det
nödvändigt att visa på de indelningar som förekommer i litteraturen.
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6. Resultatredovisning
Under denna rubrik kommer bibliotekariernas och släktforskarnas åsikter att presenteras
för varje bibliotek samt följas av en kort sammanfattning vars syfte är att presentera de
båda sidor som är med i servicemötet. Frågorna som ställdes till bibliotekarierna och
släktforskarna finns i bilaga 1 respektive 2.

6.1 Bibliotek A
6.1.1 Anna

Har arbetat som bibliotekarie sedan 1970. Arbetar nu på ett större bibliotek i Sverige.

Utbud

Biblioteket har skapat ett separat forskarrum för släktforskning, där bibliotekets
arkivmaterial finns förvarat såsom mikrofilmade arkivhandlingar, som
flyttningslängder, från 1600-talet fram till början av 1900-talet. I forskarrummet brukar
även kunniga släktforskare arbeta som bistår forskare och allmänhet med genealogisk
service.
På biblioteket finns det åtta läsapparater, mikrofilmsapparater och CD-ROM-databaser.
Databaserna innehåller bland annat Emigranten, Sveriges dödbok samt information om
hur man läser äldre handstilar.

Service

Innan det nya rummet började användas på biblioteket, kom informanten varje dag i
kontakt med släktforskare. En anledning till denna dagliga kontakt var att SVAR´s
kataloger fanns bredvid informationsdisken. Nu när denna service flyttat till det nya
släktforskarrummet, har kontakterna med släktforskare minskat. Informanten menar att
bibliotekens skyldigheter varierar beroende på hur stora biblioteken är. På informantens
bibliotek finns, förutom det ovan nämnda, även en uppsättning relevanta monografier.
En viktig faktor som påverkar vilket material som biblioteket skall ha tillgängligt är
användarnas önskemål.
Vad gäller personalens skyldigheter menar informanten att det kan vara ett stort tryck på
informationsdisken vilket gör det omöjligt att lämna den för att hjälpa någon mer än
med det absolut nödvändigaste. Informanten fick under sin utbildning till bibliotekarie
lära sig att de aldrig fick försöka tolka vare sig lagtexter eller dödsattester. I stället
hänvisas användaren till lagböcker eller medicinsk terminologi. Släktforskare är inte en
viktig grupp för biblioteket, däremot beskriver informanten den som inflytelserik främst
på grund av den starka släktforskarföreningen som finns i staden.

Fortbildning

Informanten menar att det kan behövas större kunskap bland personalen om ämnet i
fråga. Ju mer kunskap en bibliotekarie har, desto bättre kan hon/han hjälpa användarna.
Informanten har haft visningar för släktforskare, där hon visat vilka resurser biblioteket
har. Inför denna visning var Anna tvungen att läsa in sig på ämnet, vilket hon upplevde
som positivt. Bibliotekets personal har fått gå på kurser för att bli mer insatt i ämnet.
Några av kurserna hölls av vaktmästaren som var insatt i släktforskning och några
kurser har hållits av den ämnesansvariga bibliotekarien. På informantens bibliotek
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brukar medlemmar ur personalen med jämna mellanrum förmedla sina specialiserade
kunskaper till arbetskamraterna vilket upplevs som positivt eftersom en bibliotekarie
måste hålla sig à jour hela livet.

Personalens kunskaper

Generellt menar informanten att en bibliotekarie skall ha både omvärldskunskap, som
man får via medierna, bokkunskap och kundkunskap. Finns det en ämnesansvarig, skall
denne ha fördjupade kunskaper inom det egna ämnesområdet. På informantens bibliotek
är det den ämnesansvariga som har den bästa kunskapen om släktforskning men alla
bibliotekarier bör känna till grunderna så som de viktigaste monografierna. Däremot
behöver inte bibliotekarierna känna till alla förkortningar som kan förekomma på
mikrokort och i litteraturen. Är släktforskaren intresserad av det får han/hon själv läsa
sig till svaret eller gå på en kurs i släktforskning som besvarar frågan. En faktor som
påverkar hur djupa bibliotekariernas kunskaper skall vara är hur många av bibliotekets
besökare som är intresserade av släktforskning. Uttrycker många av besökarna ett
intresse bör personalen vara mer insatt i ämnet.

Personalens åsikter

De allra flesta som släktforskar är enligt informanten pensionärer. På biblioteket
kommer bibliotekarierna mest i kontakt med dem som vill börja släktforska och som vill
veta hur de börjar. Informanten menar att  bibliotekarier aldrig kan säga att någon är
påfrestande, däremot har arbetsbelastningen lättats i och med det nya
släktforskarrummet. Informanten tror dock att bibliotekarier som arbetar ensamma kan
tycka att det är svårt med till exempel mikrokort.

Släktforskare som resurs

Informanten tror inte att släktforskare kan fungera som en resurs på biblioteket just nu i
och med att biblioteket har ett släktforskarrum.

6.1.2 Nadja

Har arbetat som bibliotekarie sedan 1971. Blev ansvarig för släktforskningen av två
skäl, dels var hon intresserad av hembygdsforskning och dels fanns det ingen annan
som var intresserad av att ha ansvaret över dessa samlingar. Detta berodde enligt
informanten på att många tyckte att det var ”obehagliga” ämnesområden. Arbetar på
samma bibliotek som Anna.

Service

Informanten ser klara skillnader på tiden före och efter att det nya forskarrummet
invigdes på biblioteket. Informanten menar att släktforskare är både tåliga och snälla
men att många kräver mycket hjälp. På grund av en rad faktorer kan det vara svårt för
en bibliotekarie att ge den hjälp som efterlyses. Många bibliotekarier tycker exempelvis
att det är svårt att läsa katalogerna från SVAR och blir därför förvirrade. Eftersom
informantens bibliotek är relativt stort är det ofta lång kö till referensdisken. Resultatet
blir att bibliotekarierna inte har tid att hjälpa släktforskarna med mer än det
nödvändigaste. I och med det nya rummet upplever informanten att bibliotekarierna nu
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kan hänvisa släktforskarna vidare till kunnigare släktforskare inom biblioteket. Enligt
informanten består en bibliotekaries huvuduppgifter av att känna till bibliotekets
material inom släktforskning men bibliotekarien skall även försöka skapa sig ett
kontaktnät utanför biblioteket, till exempel med arkiv, museer och
släktforskarföreningar. Bibliotekets skyldigheter består i att köpa in mikrofiche som
berör den kommun biblioteket ligger i. Vidare skall biblioteket förmedla fjärrlån av
mikrofiche och erbjuda lån av aktuellt arkivmaterial. Finns det en lokal
släktforskarförening skall biblioteket vara i kontakt med den.

Personalens kunskaper

Informanten menar att om det på ett bibliotek finns en ämnesansvarig så skall denne
besöka närmaste landsarkiv och företagsarkiv samt undersöka olika hemsidor på
Internet. Just på Internet finns det mycket material för släktforskare och därför behöver
bibliotekarier vara insatta i dessa källor. En bibliotekarie skall kunna hjälpa en
användare med att hitta information både på Internet och i böcker. Sedan skall
bibliotekarierna känna till hur man använder SVAR´s kataloger och vad som finns att
hitta i dem. Vidare menar informanten att en bibliotekarie bör ha grundläggande
kunskaper om till exempel kyrkböcker och matriklar.

Fortbildning

Informanten anser att det vore bra med en grundkurs för den personal som kommer i
kontakt med släktforskare i sitt arbete. Det finns en osäkerhet kring denna
användargrupp och därför skadar det inte med en kurs. Informanten har visat material
för personalen, men Nadja menar att dessa kunskaper måste hållas uppdaterade. I och
med det nya släktforskarrummet har antalet frågor som ställs till informationsdisken
minskat vilket gör att bibliotekariernas kunskaper glöms bort.

Personalens åsikter

Informanten menar att det finns en bild av släktforskaren som pensionär men att det
även finns högskolestuderande, barn och personer i medelåldern som släktforskar.
Informanten upplever att många känner en viss osäkerhet inför släktforskare vilket beror
på att ämnet kan kännas svårt, eftersom personalen saknar riktiga kunskaper. Det kan
vara svårt att som bibliotekarie förstå vad som egentligen försiggår vid läsapparaterna.
Informanten menar att släktforskning kan vara komplicerat och svårförståeligt om man
inte har kunskaper om de verk och redskap som finns tillhands.

Släktforskare som resurs

Informanten ser positivt på att använda släktforskare som en resurs för biblioteket. I det
släktforskarrum som finns brukar ett antal medlemmar ur den lokala
släktforskarföreningen finnas för att hjälpa nybörjare i släktforskning.
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6.1.3 Enkäter

Sammanlagt svarade 11 släktforskare på enkäterna. En person blir därmed 9 procent.
Siffrorna inom parentes visar antalet personer.

Fråga 1
Av de tillfrågade svarade 55 % (6) att de var i åldrarna 36-64 år medan 45 % (5) befann
sig i åldersgruppen 65-90 år. Ingen var därmed mellan 0 och 35 år.

Fråga 2
Sammanlagt 55 % (6) uppgav att de var kvinnor och därmed var 45 % (5) män.

Fråga 3
På frågan om hur ofta släktforskarna besökte biblioteket var det inget av
svarsalternativen som dominerade. Sammanlagt svarade 45 % (5) att de besökte
biblioteket en till flera gånger varje månad. Nästan lika många, 36 % (4), besökte
däremot biblioteket en till flera gånger varje vecka. Endast 18% (2) uppgav att besök
skedde mer sällan än en gång varje månad.

Fråga 4
Majoriteten av de tillfrågade, 64 % (7), vände sig till bibliotekarier för hjälp en till flera
gånger varje månad. 36 % (4) uppgav att detta skedde mer sällan än en gång varje
månad. Ingen använde sig av bibliotekariernas tjänster flera gånger varje vecka.

Fråga 5
Tre personer uppgav mer än ett svarsalternativ. Majoriteten av släktforskarna, 55 % (6),
använde sig av bibliotekariernas tjänster vid frågor gällande relevant litteratur. Tekniska
problem med läsapparater och hjälp med att beställa material uppgavs av 36 % (4) vara
de näst största anledningarna till kontakt med bibliotekarierna. Endast 9 % (1) uppgav
annat, nämligen hjälp med svårlästa kopior.

Fråga 6
Större delen av släktforskarna, 82 % (9) upplevde den service som de fick som god.
Endast 18 % (2) upplevde den som mindre god. Ingen svarade på de andra
svarsalternativen.

Fråga 7
45 % (5) valde att motivera sitt svar på fråga 6:

K 36-64: ”Vid de få tillfällen som jag tar kontakt med bibliotekarier hjälper de till med
mina frågor”

M 65-90: ”Jag tror att de flesta gör så gott de kan”

K 36-64: ”Kunskapen är ganska låg. Eftersom arkivet har en ”filial” på biblioteket så
hänvisar man helst till den personalen istället”

K 36-64: ”Hjälpsamma, trevliga”

M 65-90: ”Det finns för få som har intresse av släktforskning”
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Fråga 8
Av de tillfrågade släktforskarna uppgav 73 % (8) att de upplevde bibliotekariernas
attityder som goda. 27% (3) upplevde däremot attityderna som mindre goda.

Fråga 9
Hälften, 55 % (6), valde att senare motivera sitt val av svarsalternativ på den tidigare
frågan:

K 36-64: ”Dom är kunniga i ämnet inom litteraturen”

K 36-64: ”Alltid väl bemött”

K 36-64: ”Mycket beror på en själv. Har varit på andra bibliotek och de är inte lika
förstående som hos oss”

M 65-90: ”Det känns ibland som om bibliotekarier tycker att vi är besvärliga. Det
händer att jag får beskedet: ”Sådana böcker har vi inte” trots att de verkligen finns i
lager”

K 36-64: ”Lite ”oönskade” kunder”

M 65-90: ”Släktforskarna är ett besvär för bibliotekarier”

Fråga 10
Nästan hälften, 45% (5), av släktforskarna upplevde att bibliotekarierna var mindre
kunniga inom ämnet. 18% (2) upplevde däremot att de var kunniga och lika många var
osäkra. Exakt lika många, 18% (2), uppfattade kunskaperna som sämre.

Fråga 11
Endast 9 % (1) motiverade sin åsikt på den tidigare frågan:

K 36-64: ”När det gäller hembygdslitteratur är det som regel bra. Sämre när det gäller
mikrokort och ren forskning”

Fråga 12
På frågan vilka kunskaper som en bibliotekarie skall ha svarade 64 % (7) på frågan.
Några kommentarer löd:

K 36-64: ”Helst en grundkurs i släktforskning. Veta hur man söker och vilka kort som
gäller vad”

K 36-64: ”De bör veta hur man söker, vilka böcker som finns på olika kort. Helst en
grundkurs i släktforskning för alla bibliotekarier, så de ser hur roligt det är och vad det
innebär när de är ogina mot oss”

M 65-90: ”Fördjupade kunskaper i historia”

K 36-64: ”Omfattningen av denna hobby, litteraturkunskap, hur man lånar in material
från andra än SVAR”



35

Fråga 13
Nästan hälften, 55 % (6), av de informanterna valde att ge sin åsikt om bibliotekets och
bibliotekariernas ansvar. Några kommentarer löd:

K 36-64: ”Vi skall ha rätt till lika mycket hjälp som andra besökare på biblioteket. Det
är inte bara ungdomar och deras dataintresse”

K 36-64: ”En forskare ska ha lika stora möjligheter att få hjälp som övriga
biblioteksbesökare”

M 65-90: ”De bör ha sökvägarna klara för sig”

K 36-64: ”Ganska stort, vi är kunder på biblioteket, man kan se oss som en potentiell
stor låntagare – inte bara av mikrokort från SVAR, utan även av böcker (både fakta och
romaner, biografier etc.), serva med Internet för allmänheten – även släktforskare”

Fråga 14
Av släktforskarna menade majoriteten, 73 % (8), att släktforskare kan fungera som en
resurs för biblioteken. 27 % (3) var osäkra. Ingen uppgav att de inte kunde vara till
hjälp.

Fråga 15
Hälften, 55 % (6) valde att motivera sitt val på den tidigare frågan. Några kommentarer
löd:

K 36-64: ”Ja, vi hjälper varandra, idag mycket. Med tydning, hur man söker. Det är
många nybörjare”

K 65-90: ”Till god hjälp för släktforskare”

M 65-90: ”Ingen kan begära att de som sköter bokinköpen ska vara specialister på alla
områden, låt därför släktforskarföreningen vara remissinstans och låt dem
rekommendera inköp”.

K 36-64: ”Prata väl om servicen, få dit folk som lånar & läser böcker”

Fråga 16:
Endast 18% (2) valde att ge övriga synpunkter:

M 65-90: ”Det är fel när biblioteken driver studiecirklar och konkurrerar med
släktforskarföreningen på orten. Prova istället att samarbeta och komplettera. Det
verkar ibland som om skattepengarna biblioteken får gör dem okänsliga för
allmänhetens önskningar och behov”.

K 36-64: ”Eftersom vi har X på stadsbiblioteket …så skjuter biblioteket en del ansvar
ifrån sig, samtidigt som låntagaren/kunden inte kan skilja vad som är bibliotek eller X.
Bibliotekets personal är givetvis olika intresserade av olika områden, men man borde
kunna se den vetgirighet som finns hos släktforskare som något positivt”109

                                                                
      109  Namnet på filialen har här bytts ut mot bokstaven X för att behålla anonymiteten.



36

6.1.4 Sammanfattning intervjuer och enkäter

Bibliotekariernas service styrs av faktorer som bibliotekets storlek, användarnas
önskemål och intresse samt antal köande vid referensdisken. Den sista faktorn kan
påverka så att släktforskarna inte får hjälp med mer än det allra nödvändigaste. Nästan
samtliga släktforskare (9) uppfattade den service som bibliotekarierna gav som god. En
kommentar löd: ”Hjälpsamma, trevliga”. Endast två personer upplevde den som
mindre god.
Bibliotekarierna bör ha kännedom om bibliotekets material, så som matriklar, SVAR´s
kataloger och kyrkböcker. Även omvärldskunskap, bokkunskap och kundkunskap
betonas i servicen gentemot användarna. Ungefär hälften (5) av släktforskarna upplevde
att bibliotekarierna hade mindre kunskaper inom ämnet. Enligt släktforskarna var en
grundkurs i släktforskning nödvändigt men även fördjupade kunskaper inom historia
och litteratur behövdes. Det kan behövas ökade kunskaper om släktforskning bland
bibliotekets personal. De främsta anledningarna till fortbildning uppges vara osäkerhet
bland personal om ämnet i fråga och en möjlighet att uppdatera sina kunskaper. Ökade
kunskaper bland bibliotekarierna kan underlätta i servicemötet. Delar ur bibliotekets
personal har haft kurser inom ämnet vilket har upplevts som positivt. Nadja upplever att
bibliotekarier känner en osäkerhet gentemot släktforskare, vilket grundar sig på brist på
kunskaper. Släktforskning kan vara komplicerat och svårförståeligt vilket kan påverka
synen på släktforskning och släktforskare. Sammanlagt åtta släktforskare upplevde
bibliotekariernas attityder i servicemötet som goda medan tre uppfattade dem som
mindre goda. En kommentar löd: ”Lite ”oönskade” kunder”.

Skilda åsikter finns gällande huruvida släktforskare kan fungera som en resurs för
biblioteket. Anna menar att i och med det nya släktforskarrummet finns det inte behov
av dylik hjälp medan Nadja är mer positiv. Hon menar att medlemmar ur
släktforskarföreningen brukar hjälpa nybörjare i släktforskning. Hela åtta släktforskare
upplevde att de kunde fungera som en resurs, främst genom att hjälpa nybörjare att
komma igång med sin forskning.

6.2 Bibliotek B
6.2.1 Fredrik

Fredrik har arbetat som bibliotekarie sedan 1977 och  arbetar idag på ett större bibliotek
i en medelstor stad. Tjänsten som ansvarig för släktforskningen fick Fredrik dels på
grund av bristande intresse från de andra bibliotekarierna och dels därför att han själv
var intresserad av släktforskning.

Utbud

Biblioteket har två rum som släktforskare kan använda. I det ena rummet finns fem
läsapparater och en dator med olika program inprogrammerade så som Sveriges dödbok.
I detta släktforskarrum finns även en referenssamling med böcker och uppslagsverk om
släktforskning och annan litteratur som kan vara användbar. Även en anslagstavla finns
där information om bland annat framtida evenemang sätts upp. I det andra rummet finns
två datorer för ordbehandling, en skrivmaskin samt en läsapparat med
kopieringsmöjligheter. Äldre mikrokort finns tillgängligt för alla släktforskare, bland
annat finns mikrokort för det aktuella länet från ca 1650- ca 1880. Där finns också
SVAR´s mikrokort för alla församlingar i kommunen från 1600-talet fram till 1931.



37

Service

Det är inte enligt informanten meningen att en bibliotekarie skall hjälpa släktforskaren
att släktforska. Möjligen kan en bibliotekarie försöka hjälpa till att tyda enstaka ord men
informanten menar att släktforskare brukar fråga andra släktforskare om de behöver
sådan hjälp. På större bibliotek skall det finnas en ansvarig inom området som
bibliotekarierna kan hänvisa till. Bibliotekets skyldigheter är att ge släktforskarna den
information som de efterfrågar. Biblioteket skall ha material som släktforskarna kan
använda sig av. Detta kan enligt informanten inkludera monografier under andra signum
så som traditioner och seder. Det är viktigt att komma ihåg att de böcker som
släktforskare använder sig av även kan användas av andra användare, exempelvis
historiker. Generellt skall bibliotekarierna förmedla information, läsglädje och
upplevelser till användarna. Användarna skall våga använda sig av biblioteket när ett
informationsbehov uppstår. De skall våga fråga bibliotekarierna och de skall veta att de
kan få svar på sin fråga av dem. När det gäller släktforskning skall bibliotekarierna
kunna den metod som används vid släktforskning och de skall veta att biblioteket har
mikrokort.

Fortbildning

Fredrik ställer sig tveksam till fortbildningen inom ämnet och menar att det skulle bli
svårt att genomföra. Biblioteken har många böcker om olika fritidssysselsättningar
exempelvis hur man lagar bilar. Då måste bibliotekarierna också gå en kurs i detta. Det
händer dock att informanten brukar visa personalen dels släktforskarrummet med den
apparatur som finns där och dels de allmänna genealogiska verk som släktforskare kan
ha användning för. Detta innebär en visning över vad som finns i biblioteket samt hur
en läsapparat används. Informanten brukar också visa hur de använder till exempel en
husförhörslängd, vad de kan förväntas hitta där och hur de senare kan gå vidare till
annat lämpligt material. Ett problem är dock att det inte finns tid över att visa allt som
en släktforskare kan ha användning för.

Personalens kunskaper

Generellt tycker informanten att en bibliotekarie måste kunna söka information men
också kunna bemöta människor. Bibliotekarier får inte vara nedlåtande vilket
informanten menar har varit fallet, då användare ställt frågor om pigromanerna. Vidare
är litteraturkännedom viktigt. Bibliotekarier måste veta vilka frågor man bör ställa för
att kunna hjälpa användaren. Viktigt är också att bibliotekarierna är allmänbildade. Vad
gäller släktforskning menar informanten att bibliotekarierna skall känna till det mest
väsentliga, till exempel att det finns födelseböcker från 1600-talet till 1930-talet eller
vad man kan finna i en dödbok. Informanten menar att det: ”alltid varit ett
irritationsmoment mellan bibliotekarier och släktforskare, och det är klart att de ställer
ju hellre frågor till de som kan ämnet och ställer inte frågor till de som inte kan”. Viktigt
är också att bibliotekarierna behärskar läsapparaterna så som de behärskar datorerna
eftersom läsapparater är en del av bibliotekets service. Släktforskning är inte endast
böcker utan består av mycket mer, som till exempel mikrokort. Ett problem är enligt
informanten att en bibliotekarie kanske endast får frågor på läsapparater tre gånger om
året, där emellan glöms det bort hur de fungerar. På ett bibliotek där dessa redskap finns
tillgängliga måste det finnas någon i personalen som har kännedom om hur de används.
Informanten berättar att det på hans arbetsplats finns material både på "rullor" och på
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kort men att delar av personalen inte har kunskaper om detta. Därför har det förekommit
att bibliotekarier har sagt till släktforskare att det efterfrågade material inte finns
tillgängligt.

Personalens åsikter

På frågan hur han skulle beskriva en släktforskare svarade Fredrik att:
” en typisk släktforskare är självklart intresserad av sin släkt. En typisk släktforskare
älskar att prata om sin släkt”. De krav som släktforskarna ställer är sällan orimliga men
bibliotekarier kan, eftersom de inte behärskar ämnet, uppfatta dem som besvärliga.
Informanten menar att det finns olika sorters släktforskare. Dels finns de som har
släktforskat i många år och som har mycket bättre kunskaper än vad bibliotekarierna
själva har. Sedan finns det släktforskare som tror att det bara är att börja släktforska utan
att de grundläggande baskunskaperna finns.
Informanten menar att det bland personalen råder en osäkerhet gällande släktforskning
eftersom många inte behärskar ämnet. Han menar vidare att ”bara de hör ordet
husförhörslängd så blir de helt hysteriska och slänger sig på telefonen till mig”. Det är
dock ingen skillnad att svara på frågor om släktforskning och att svara på frågor om
buddismen enligt informanten. Vet man hur katalogen är uppställd och vad som finns i
den så kan man som bibliotekarie hjälpa till. Många bibliotekarier verkar lida av ett
släktforskarkomplex som bottnar i den osäkerhet som de känner kring ämnet. Det
största irritationsmomentet enligt informanten är när en osäker släktforskare möter en
osäker bibliotekarie.

Släktforskare som resurs

Informanten menar att släktforskare är en viktig användargrupp eftersom de tillsammans
med hembygdsforskare samlar in litteratur och fakta om byar precis som biblioteken
gör. Många väljer att skriva ner sina kunskaper i böcker som biblioteken senare får. Så
på det sättet fungerar släktforskare som en resurs för biblioteket. På Fredriks arbetsplats
har det förekommit utställningar där släktforskare har deltagit. På dessa utställningar
brukar biblioteket ha information om och visningar kring släktforskning. Vidare kan
släktforskare tipsa den ansvarige bibliotekarien om nya böcker eller förteckningar och
kan säga till när bibliotekets material behöver kompletteras.

6.2.2 Agneta

Arbetar på samma bibliotek som Fredrik sedan 1980-talet.

Service

Enligt informanten är det en bibliotekaries skyldigheter att känna till litteratur, att vara
allmänbildad och att vara intresserad av bibliotekets samlingar och av människor, både
arbetskamrater och användare. Vidare är det bra om en bibliotekarie kan använda sig av
datorer och bibliotekets kataloger vid sina informationssökningar. Bibliotekets ansvar
vid släktforskning sträcker sig till att hänvisa vidare till lämplig litteratur, till den
ämnesansvarige eller till den lokala släktforskarföreningen. Biblioteket skall tillgodose
användaren med material och ha materialet tillgängligt men inte själva forska åt
användarna. Informanten menar att man måste ta i beaktande att många bibliotekarier
inte är födda i den stad som de arbetar i. Detta kan resultera i att de inte har fullständiga
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kunskaper inom ortens lokalhistoria.

Fortbildning

På informantens arbetsplats går fortbildningskurser generellt till på två sätt. Dels finns
ämnesansvariga som berättar om vilka nya böcker som har kommit och dels finns kurser
utanför arbetsplatsen. Dessa kurser brukar komplettera varandra. På informantens
bibliotek har den ämnesansvarige haft kurser där denne har visat vad som finns i
släktforskarrummet och inom litteraturen. Vidare brukar den ämnesansvarige visa hur
läsapparaterna fungerar, vilket upplevs som bra. Det förekommer inte så många frågor
kring läsapparater, vilket resulterar i att mycket av den kunskapen glöms bort.
Informanten är dock tveksam till om det skall förekomma fortbildning inom ämnet.
Släktforskning är endast ett av många ämnesområden på biblioteket. Det är också en
praktisk fråga, det kostar pengar att hålla kurser. De som vill lära sig mer om
släktforskning gör bäst i att studera Clemensson. 110 Det är så informanten brukar
rekommendera nybörjare inom släktforskning att börja.

Personalens kunskaper

Bibliotekarier behöver bara ha grundläggande kunskaper inom ämnet. De skall veta
vilken litteratur som ingår och hur man hittar i SVAR´s kataloger. Dock är det bra om
det finns en ämnesansvarig som bibliotekarierna kan hänvisa till.

Personalens åsikter

Informanten menar att släktforskare är som precis som andra användargrupper. Dock
har många en tendens att vilja berätta om sina anor och rötter vilket kan vara olämpligt
när bibliotekarien har många användare i kö. Det finns släktforskare som blir arga och
irriterade, men det menar informanten att även andra användargrupper kan bli.

6.2.3 Enkäter

Sammanlagt svarade på Fredriks och Agnetas bibliotek 10 släktforskare på enkäterna.
En person blir därmed 10 procent. Siffrorna inom parentes visar antalet svarande.

Fråga 1
60 % (6) av släktforskarna uppgav att de var i åldrarna 36-64 år medan 30 % (3) svarade
att de var i åldrarna 65-90 år. Endast 10 % (1) uppgav åldern 0-20. Ingen av de svarande
var i åldrarna 21-35.

Fråga 2
Inget av könen dominerade enkäterna, 50 % (5) var män och 50 % (5) uppgav att de var
kvinnor.

Fråga 3
På frågan hur ofta de undersökta besökte biblioteket för att släktforska svarade 70 % (7)
att de besökte biblioteket en till flera gånger i veckan medan 20 % (2) uppgav att
biblioteket användes en till flera gånger varje månad. 10% (1) uppgav att besök vid
biblioteket gjordes mer sällan än en gång per månad.

                                                                
      110 Per Clemensson har skrivit antal böcker om hur man börjar släktforska, däribland boken
            ”Släktforskning steg för steg”
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Fråga 4
På frågan hur ofta de undersökta vände sig till bibliotekarier för att få hjälp med sin
släktforskning svarade 70 % (7) att de använder sig av en bibliotekarie mer sällan än en
gång per månad. 30 % (3) använde sig av bibliotekariens tjänster en till flera gånger
varje månad.

Fråga 5
Två personer svarade på fler än ett svarsalternativ. Den främsta anledningen till att
vända sig till bibliotekarier var enligt 50 % (5) vid tekniska problem med till exempel
läsapparater. 40 % (4) behövde få hjälp med att beställa från SVAR och 20 % (2) hade
frågor gällande relevant litteratur. 10% (1) uppgav att hjälp behövdes med annat än vad
som fanns som svarsalternativ så som hjälp med lån av material som inte finns
tillgängligt för släktforskaren.

Fråga 6
Servicen som släktforskarna fick från bibliotekarierna uppfattades av 70 % (7) som god.
20% (2) var osäkra på hur de uppfattade servicen och 10% (1) uppgav att servicen var
mindre god.

Fråga 7
50 % (5) motiverade varför de upplevde servicen som bra eller mindre bra:

M 36-64: ”Har alltid blivit väl bemött”

K 36-64: ”Det är mycket varierande. En del är totalt ointresserade, andra mycket
hjälpsamma”

M 36-64: ”Den tekniska hjälpen på avancerade apparater kunde vara bättre”

K 65-90: ”Servicen god även om kunskap om släktforskning saknas”

K 36-64: ”God vad gäller litteratur, dålig vad gäller forskningsrummet med dess
kataloger och filmer och hur detta fungerar”

Fråga 8
På frågan hur de undersökta upplevde bibliotekariernas attityder svarade 80 % (8) att de
upplevde attityderna som goda medan 20 % (2) var osäkra.

Fråga 9
30 % (3) motiverade svaret på fråga 8 om upplevelsen av bibliotekariernas attityder:

M 36-64: ”Även om personalen ej har haft kunskaper så har attityderna varit goda, ev
att dom har varit stressade men det har gått bra”

M 36-64: ”Väldigt positiva när man bokar i tid”

K 36-64: ”Ser ingen skillnad jämfört med om jag är låntagare av litteratur”

Fråga 10
På frågan hur de undersökta upplever bibliotekariernas kunskaper inom släktforskning
uppgav 70 % (7) att de upplevde dem som mindre kunniga. 10 % (1) upplevde dem som



41

goda och 10 % (1) uppgav att kunskaperna verkade vara sämre. Antalet osäkra var 10%
(1).

Fråga 11
Sammanlagt 60 % (6) motiverade sitt svar på fråga 10. Några kommentarer var:

M 36-64: ”En del kan mycket, en del kan mindre”

K 36-64: ”Med enstaka undantag” (hade kryssat i mindre kunnig – min kommentar)

M 36-64: ”Alla är inte intresserade då är det svårt att visa eller ställa upp på andra”

K 36-64: ”Några klarar inte av apparaterna så väl. Men ett plus är att de försöker
alltid”

K 36-64: ”Sämre vad gäller forskningens tillvägagångssätt, kunnigt vad gäller
litteraturens placering och vad som finns i magasin”

Fråga 12
70 % (7) besvarade frågan om vilka kunskaper som en bibliotekarie skall ha inom
släktforskning. Några kommentarer löd:

K 36-64: ”Vilket material som finns att tillgå och hur man hittar det. Hur exempelvis
kyrkoarkivalierna är upplagda”

K 36-64: ”Grundläggande praktisk kunskap om hur forskningen går till. Vilka
arkivmaterial kan beställas från SVAR och hur SVAR-katalogerna är uppbyggda”

K 36-64: ”Jag kan inte begära att de skall släktforska”

Fråga 13
På frågan vilket ansvar bibliotek och bibliotekarier har för att hjälpa släktforskare
besvarade 60 % (6) frågan. Några kommentarer var:

K 36-64: ”Lika stort som ansvaret att hjälpa andra forskare och studenter”.

M 36-64: ”Inte annat än hänvisning av det material som finns tillgängligt”

K 36-64: ”De måste möjliggöra forskningen. Men att introducera människor i
hantverket är nog släktforskarföreningens sak. Att tyda handstilar är svårt och
intressant men att kräva att bibliotekarier ska kunna detta är överkurs”

K 36-64: ”Jag tycker att det är bra om de kan visa litet var olika böcker och kort står
och även hur läsapparater fungerar. F.ö. tycker jag att en släktforskare bör ha gått en
kurs först innan han använder kort mm”

Fråga 14
Majoriteten av de tillfrågade, 60 % (6), tror att släktforskare kan fungera som en resurs
för bibliotek och bibliotekarier. 30% (3) är osäkra och 10% (1) svarade att släktforskare
inte kan fungera som en resurs.
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Fråga 15
50 % (5) valde att motivera sitt svar på fråga 14. Några kommentarer var:

K 36-64: ”Hjälpa till att introducera nybörjare i släktforskning”

K 36-64: ”Vill man att fler människor ska släkt- eller byforska kan intresserade
släktforskare dra med sig flera”

K 36-64: ”Vi kan hjälpa varandra och nya som kommer till forskarrummet”

Fråga 16
Endast 10% (1) besvarade frågan övriga kommentarer:

K 65-90: ”All personal är mycket tillmötesgående och hjälper till med det dom kan”

6.2.4 Sammanfattning intervjuer och enkäter

Bibliotekariernas uppgifter består av att dels se till att det efterfrågade materialet finns
tillgängligt och dels att ha kännedom om innehållet i, och lokaliseringen av, relevant
litteratur. Bibliotekarierna skall inte hjälpa till med själva forskningen. Enligt
släktforskarna har biblioteket samma ansvar som gentemot övriga besökare, att hänvisa
till relevant material och på andra sätt underlätta forskningen.

Biblioteket har två rum tillgängliga för släktforskare där läsapparater, genealogisk
litteratur och uppslagsverk förvaras. Hälften av de efterfrågade släktforskarna (5) vände
sig till bibliotekarier främst för att få hjälp med tekniska problem. Servicen som de fick
från bibliotekarierna uppfattades som god av de flesta (7).
Fortbildning sker generellt dels genom att den ämnesansvarige informerar om det
senaste inom området och dels genom kurser lokaliserade utanför arbetsplatsen.
Visningar av material för släktforskning har gjorts av bibliotekets ämnesansvarige.
Informanterna förhåller sig tveksamma till fortbildning inom släktforskning, främst av
ekonomiska och praktiska skäl. Det främsta skälet till fortbildning anses dock vara
uppdatering av kunskaper. Bibliotekarierna skall ha grundläggande kunskaper om det
mest väsentliga materialet och om de verktyg som används av släktforskare, så som
läsapparater eller SVAR´s kataloger. Enligt släktforskarna skall bibliotekarierna ha
kunskaper om vilket material som finns och hur det är upplagt, men även praktisk
kunskap i hur släktforskning går till. Nästan samtliga av släktforskarna (7) uppgav att
bibliotekarierna hade mindre kunskaper inom ämnet. Endast en person uppgav att
kunskaperna var goda.

Enligt Fredrik kan släktforskarna på grund av ovana och osäkra bibliotekarier uppfattas
som besvärliga och, då ämnet är okänt för bibliotekarien, kan bibliotekarierna tycka att
de ställer orimliga krav. Av enkäterna framkom att majoriteten av de undersökta
släktforskarna (8) uppfattade bibliotekariernas attityder som goda.
Släktforskare kan fungera som en resurs genom att deltaga i bibliotekets utställningar
och genom att ge förslag på inköp av ny litteratur. Av släktforskarna uppgav 6 personer
att de kan fungera som en resurs för biblioteket främst genom att locka nya släktforskare
till biblioteket och hjälpa dem med sin forskning.
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6.3 Bibliotek C
6.3.1 Dagny

Har arbetat som bibliotekarie sedan 1979. Blev släktforskaransvarig därför att hon var
historieintresserad. Har själv provat på att släktforska i samband med en uppsats och
informanten menar att denna kunskap räcker ganska långt. Arbetar på ett mellanstort
folkbibliotek.

Utbud

På biblioteket finns det två rum tillgängliga för släktforskare. I det ena förvaras sju
läsapparater för mikrofiche och rullfilm samt två apparater för kopiering av detta
material. Mikrofiche finns tillgängligt dels som referens och dels som
utlåningsexemplar.  I det andra närliggande rummet förvaras litteratur med
lokalhistorisk anknytning. Där finns även möjlighet för släktforskarna att själva sitta
och studera litteraturen. I närheten av de två rummen finns broschyrer som informerar
om till exempel soldatregister och om krigsarkivet men även information om aktuella
evenemang som inträffar inom en snar framtid, så som till exempel DIS´s möten.
Biblioteket har även ett stort utbud av genealogisk litteratur, både referenslitteratur och
litteratur för utlån, samt arkivalier från ett antal län i Sverige.

Service

På informantens bibliotek är det ingen bland personalen som släktforskar. Vid en
svårlöst fråga frågar bibliotekarierna sina kollegor, släktforskarföreningen eller ber
användaren återkomma vid ett senare tillfälle. De flesta släktforskare som informanten
kommer i kontakt med är nybörjare inom släktforskning. Bibliotekarierna brukar börja
med att visa vilket material som finns tillgängligt och ge förslag på litteratur som kan
vara lämplig att läsa innan forskning påbörjas. De som har släktforskat under längre tid
brukar själva kunna hitta lämplig litteratur. Informanten menar att bibliotekarierna på
hennes bibliotek inte är ämnesexperter och inte själva skall forska åt släktforskarna.
Bibliotekarier skall däremot visa vilket material som finns och hur man kan gå vidare i
sin forskning. Släktforskare prioriteras inte på biblioteket.

Fortbildning

Informanten menar att en fortbildningskurs skall vara inriktad på den tjänst som
bibliotekarien har. Om en dylik kurs inte existerar får den enskilde individen själv lära
sig. Det är svårt för informanten att avgöra huruvida det behövs fortbildning för
bibliotekarier i ämnet släktforskning eftersom bibliotekarien endast behöver
grundläggande kunskaper för att kunna hjälpa släktforskare. Ställs "svårare" frågor
hänvisas släktforskaren vidare. Däremot anser informanten att hon själv och personalen
skulle behöva en genomgång för att uppdatera sina kunskaper inom exempelvis vilka
arkiv som finns. På så sätt blir det lättare att hantera vissa av de referensfrågor som
ställs av släktforskare. Informanten efterlyser även en utbildning i hur man sköter de
läsapparater som finns på biblioteket.

Personalens kunskaper

Informanten menar att en grundförutsättning för att arbeta som bibliotekarie är att man
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är öppen mot nya synpunkter och att man är nyfiken vilket resulterar i en
allmänbildning. Samtidigt som man bör ha en förmåga att kunna fånga upp de trender
som finns i samhället och de frågeställningar som uppstår bland arbetskamrater och
användare. Vidare måste man som bibliotekarie ha vissa baskunskaper. Enligt
informanten behövs det mera grundläggande kunskaper bland personalen kring ämnet
släktforskning vilket i sin tur skulle underlätta referensarbetet. Till de grundläggande
kunskaperna hör kännedom om hur man börjar släktforska och hur man använder sig av
det material som finns tillgängligt.

Personalens åsikter

Informanten menar att det egentligen inte finns några typiska släktforskare men kan
ändå uttyda ett antal grupper av släktforskare. Dels finns släktforskaren som endast
intresserar sig för sin släkt. Han/hon vill eller kan inte släktforska utan är endast
intresserad av uppgifter om släkten. Denne är ofta nybörjare och tror att han/hon inte
behöver forska. Helst skall någon annan släktforska åt denne. Sedan menar informanten
att det finns de som släktforskar och som tycker att det är roligt med själva forskningen.
I grupp nummer tre finns det de som börjar intressera sig för fakta utanför den egna
släkten, så som vilka sjukdomar som fanns. Informanten menar att den första gruppen
kan vara väldigt krävande vilket hon tror beror på att personer som inte är tillräckligt
insatta i ett ämne lätt ställer orimliga krav. Många blir så förblindade av sin forskning
att ingen annan spelar någon roll. Detta kan jämföras med dem som kommit mycket
längre i sin forskning. Informanten menar att dessa personer oftast är mer ödmjuka och
mer öppna. Sedan menar informanten att det finns släktforskare som endast vill att det
skall förekomma adel och kungligheter. Brist på detta kan leda till besvikelse eller
irritation.
På informantens bibliotek kommer bibliotekarierna i referensdisken mest i kontakt med
släktforskare som klagar eller som är krävande. Detta kan leda till att bibliotekarierna
endast gör det nödvändiga men inget mer. Informanten menar att man hellre hjälper
dem som är lite mer ödmjuka. Bland personalen finns det personer som tycker att
släktforskare är ett konstigt folk medan det finns andra som blir intresserade och själva
vill pröva på.

Släktforskare som resurs

På biblioteket har man ett bra samarbete med den lokala släktforskarföreningen.
Bibliotekarierna vet var föreningen finns och kan hänvisa personer dit samtidigt som
föreningen vet vilka resurser biblioteket har. Släktforskare har varit med på bibliotekets
informationsmöten och kan på så sätt fungera som en expertbas, både för släktforskarna
och för bibliotekarierna.

6.3.2 Enkäter

Sammanlagt svarade 15 släktforskare på enkäterna. En person blir därmed ca 7 procent.
Siffrorna inom parentes visar antalet personer.

Fråga 1
Majoriteten av de tillfrågade, ca 67 % (10), var i åldrarna 36-64 år vilket därmed var
den dominerande åldersgruppen. Antal släktforskare i åldrarna 65-90 var ca 27 % (4).
Endast 6 % (1) var i åldrarna 21-35 år. Ingen av de undersökta var i åldrarna 0-20 år.
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Fråga 2
Bland dem som besvarade enkäterna var kvinnor i majoritet. Sammanlagt 80 % (12) var
kvinnor medan endast 20 % (3) var män.

Fråga 3
På frågan hur ofta de besökte biblioteket för att släktforska svarade 47 % (7) att de
besökte biblioteket en till flera gånger varje månad. Nästan lika många, 33 % (5)
använde sig av biblioteket mer sällan än en gång varje månad. Endast 13 % (2) besökte
biblioteket en till flera gånger varje vecka. En person (6 %) använde sig av biblioteket
periodvis och då kunde antal gånger per vecka/månad variera. Denne hade därmed fyllt
i alla svarsalternativ.

Fråga 4
Ingen av de undersökta släktforskarna tog hjälp av bibliotekarierna varje vecka.
Däremot var resultatet jämt mellan de andra svarsalternativen. Sammanlagt 53 % (8)
frågade om hjälp mer sällan än en gång varje månad medan 47 % (7) behövde hjälp en
till flera gånger varje månad.

Fråga 5
5 personer uppgav flera alternativ. På frågan vad denna hjälp brukar gälla svarade 60 %
(9) att tekniska problem var den främsta orsaken till frågor. Frågor gällande relevant
litteratur brukade ställas av 33 % (5) medan tre personer (20 %) uppgav att de behövde
få hjälp med att beställa från SVAR. 20 % (3) ställde andra frågor än vad som fanns
som svarsalternativ. Endast 13% (2) behövde hjälp med att tyda handstilar.

Fråga 6
Majoriteten av de undersökta, 80 % (12) uppfattade bibliotekariernas service som god
medan 20 % (3) upplevde den som mindre god.

Fråga 7
Sammanlagt 33 % (5) motiverade sitt val av svarsalternativ på fråga 6. Några av
kommentarerna var:
K 21-35: ”Alltid full service eller hänvisning till annan instans med god service”

M 36-64: ”Inga problem med att få hjälp, de brukar vara mycket tillmötesgående och
kunniga”

Fråga 8
På frågan hur de uppfattade bibliotekariernas attityder svarade hela 93 % (14) att de
upplevde dem som goda. Endast 6 % (1) upplevde dem som mindre god.

Fråga 9
Endast 13 % (2) valde att motivera sina åsikter om bibliotekariernas attityder:

K 65-90: ”…Vi kompletterar varandra och hjälps åt i förekommande fall av frågor”

K 36-64: ”Dom är kunniga i ämnet inom litteraturen”
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Fråga 10
Bibliotekarierna uppfattades som mindre kunniga av 47 % (7). 27 % (4) uppfattade
däremot bibliotekarierna som kunniga medan lika många var osäkra på bibliotekariernas
kunskaper.

Fråga 11
33 % (5) valde att kommentera sitt val på fråga 10. Några av kommentarerna löd:

K 21-35: ”Kan söka aktuell litteratur på t.ex. namn, kan visa läsare och mikrokort,
hänvisar forskare utifrån till lokal förening”

K 65-90: ”En del är kunniga, andra kanske inte vet någonting”

K 65-90: ”Släktforskningsmetodik ingår inte i bibliotekarieutbildningen men de
försöker sätta sig in i den”

Fråga 12
På frågan vilka kunskaper en bibliotekarie skall ha valde 60 % (9) att svara. Några av
kommentarerna:

K 65-90: ”Enkel metodik (nybörjarstadium) eftersom de flesta behöver hjälp då och
litteraturkunskap, många vill ha ”kött på benen”

M 36-64: ”Kan de tyda handstilar är det för mig stor hjälp”

K 21-35: ”Kunskap om mikrokort och läsare, veta hur om SVAR, kunna hänvisa till
lokal släktforskarförening”

K 65-90: ”Veta vad biblioteket kan erbjuda betr. släktforskningsmaterial”

Fråga 13
På frågan om vilket ansvar bibliotek och bibliotekarier har för att hjälpa släktforskare
svarade 40 % (6). Några av kommentarerna löd:

M 36-64: ”En bra utbildad bibliotekarie är alltid ett gott hjälpmedel och tillgång för
biblioteket”

K 65-90: ”Tillgång till läsapparater, mikrofichekort från bygden, även för hemlån av
kort och ev. filmer. Ren släktforskning bör nog forskaren gå en cirkel för att lära sig vid
osäkerhet”

K 65-90: ”De bör behärska den apparatur och metodik som behövs”

Fråga 14
Majoriteten av de undersökta, 60 % (9), tror att släktforskare kan fungera som en resurs
för biblioteken medan 33 % (5) är osäkra. Endast 6 % (1) tror inte att det skulle vara
möjligt.

Fråga 15
33 % (5) valde att motivera sitt svar på den tidigare frågan. Några av kommentarerna
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löd:

K 21-35: ”Den lokala släktforskarföreningen har ofta god kunskap om hembygden och
händelser utifrån personer i sin släktforskning”

M 36-64: ”Eventuellt kunna rådfråga kunniga släktforskare när dom själva
(bibliotekarierna – min kommentar) ej har tillräckliga kunskaper”

K 65-90: ”En kunnig släktforskare kan säkert vara till god hjälp”

Fråga 16
Inga svar relevanta för denna uppsats inkom under denna fråga.

6.3.3 Sammanfattning intervjuer och enkäter

Bibliotekarier bör ha kännedom om vilket material som finns och hur det används.
Släktforskarna menade att biblioteket har ett ansvar att tillgodose släktforskarna med de
nödvändiga redskapen samt att tillhandahålla kunnig personal. Biblioteket har två rum
för släktforskning, i det ena förvaras tekniska apparater och i det andra litteratur med
lokalhistorisk anknytning. Tillgängligt finns även genealogisk litteratur samt relevanta
informationsblad. Tekniska problem var den främsta orsaken till att släktforskarna (9)
bad om hjälp. Majoriteten av de undersökta (12) upplevde servicen från bibliotekarierna
som god.

Informanten från biblioteket ställer sig tveksam till fortbildning främst på grund av att
bibliotekarier endast behöver grundläggande kunskaper inom släktforskning. Däremot
menar informanten att personalen dels skulle behöva uppdatera sina kunskaper inom
ämnet för att underlätta referenssamtalet och dels få en utbildning i hur läsapparaterna
sköts. Släktforskarna betonade att bibliotekarierna skulle känna till grunderna inom
ämnet samt hur släktforskarnas verktyg fungerar. Nästan hälften av de undersökta
släktforskarna (7) upplevde att bibliotekarierna hade mindre kunskaper inom ämnet. En
kommentar löd: ”En del är kunniga, andra kanske inte vet någonting”. Enligt
informanten finns det bland personalen dels de som själva blir intresserade av
släktforskning och dels de som tycker att släktforskare är lite annorlunda. En orsak kan
vara att bibliotekarierna endast kommer i kontakt med de släktforskare som klagar.
Irritationsmoment bland släktforskare kan bero på ovilja mot att forska och besvikelser
gällande det framkomna resultatet. Nästan samtliga släktforskare (14) upplevde dock
bibliotekariernas attityder som goda.

På biblioteket ser man släktforskare som en resurs för bibliotekarierna genom att
släktforskarföreningen och bibliotekarierna samarbetar och hänvisar släktforskare
sinsemellan. På så sätt fungerar släktforskarna som en expertbas. Majoriteten av de
undersökta släktforskarna (9) menar just att de kan vara till användning för
bibliotekarierna främst genom sina specialiserade kunskaper.



48

6.4 Bibliotek D
6.4.1 Erika

Arbetar som bibliotekarie på ett större bibliotek i en stad i västra Sverige. På
arbetsplatsen finns en släktforskaransvarig.

Utbud

Biblioteket har fyra läsapparater tillgängliga i ett hörn av biblioteket. I närheten av
läsapparaterna finns genealogisk litteratur, både svenska och utländska. På plats finns
även pärmar med mikrokort för det aktuella länet samt grannlänen. Möjligheter att
beställa material från SVAR finns vilket ett flertal framlagda broschyrer upplyser om.
Biblioteket har lagt denna avdelning i närheten till angränsande områden, som till
exempel historia, med tanken att släktforskarna skall ha användning även av dessa
böcker.

Service

Bibliotekens skyldigheter vad gäller utbudet för släktforskare är enligt informanten
många. Biblioteken skall ha aktuell litteratur, mikrokort för användning, möjlighet att
kunna fjärrlåna både böcker och mikrokort. Biblioteken skall också tillgodose
användarna med läsplatser där de kan sitta. Informanten menar att en bibliotekarie inte
alltid har tid över för att hjälpa en användare med mer än det allra nödvändigaste. Som
det är nu brukar man ofta tillkalla den ämnesansvariga vid problem med frågor.

Fortbildning

Enligt informanten skulle det inte skada med en kurs i ämnet. Det som man tidigare har
lärt sig glömmer man lätt bort och därför kunde det vara bra med en uppdatering.
Informanten upplever att material inom släktforskning kan vara svårläst på grund av
bland annat svåra och komplicerade ord. Informanten efterlyser därför övningar som
bibliotekarierna kan göra för att försöka få bättre kunskaper inom detta.

Personalens kunskaper

Enligt informanten skall en bra bibliotekarie generellt hålla sig à jour med nyutkommen
litteratur och med boklistor. Denna kunskap kan man som bibliotekarie få genom att
läsa de bokrecensioner som ofta förekommer i tidningarna. Vidare skall en bra
bibliotekarie vara allmänbildad samt kunnig i informationssökning. Vad gäller
släktforskning skall en bibliotekarie känna till och kunna hänvisa till grundläggande
litteratur som till exempel Clemensson. Informanten anser att en bibliotekarie inte kan
lära sig alla ämnen som finns på ett bibliotek. Vad gäller det material som finns
tillgängligt för släktforskare kan själva materialet vara svårt.

Personalens åsikter

Informanten tror att man släktforskar när man har ett behov av att veta var man kommer
ifrån, vem man är och vilka rötter man har. Informanten beskriver släktforskare som
både noggranna och tålmodiga. Noggranna med att undersöka tillgängligt material och
tålmodiga med den tid det tar. Släktforskare är enligt informanten medelålders och
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äldre. Många bibliotekarier kan känna sig frustrerade över släktforskare men det beror
på bristande kunskaper och osäkerhet. Informanten menar att trots att användargruppen
är liten skall den finnas på biblioteken eftersom biblioteken redan har genealogiskt
material i sitt utbud. På så sätt kommer släktforskarna nära källorna.

6.4.2 Rita

Rita har arbetat som bibliotekarie i ungefär tjugo år. Rita är idag släktforskaransvarig.
Anledningen till att hon blev släktforskaransvarig berodde på att hon blev tillfrågad och
tyckte att det lät både roligt och spännande. Arbetar på samma bibliotek som Erika.

Service

Biblioteket för inte någon statistik över antalet besökande släktforskare men det brukar
vara fullt vid läsapparaterna varje dag. Informanten påpekar att biblioteket ofta har
många besökare vilket påverkar hur länge man kan hjälpa varje individ. Att söka i
databaser och på Internet efter information får släktforskarna göra själva, det är inget
som bibliotekarierna tar ansvar för. Detta gäller även vid frågor gällande försök att tyda
handskrifter. Biblioteket har en medlem ur personalen som är intresserad av detta men
brukar hänvisa släktforskaren till det lokala arkivet för att få bättre hjälp där. Däremot
har bibliotekarierna ett ansvar när det gäller frågor vars svar man kan hitta i bibliotekets
litteratur.

Fortbildning

Rita har gått en kurs på tre dagar som ordnades av det lokala arkivet för att lära sig mer
om släktforskning hur man släktforskar och hur man lär ut släktforskning till andra..
Även kunskaper om hur arkiven fungerar lärdes ut. Denna kurs beskrevs av informanten
som svår men samtidigt rolig och lärorik. Informanten var säker på att hon utan denna
kurs skulle ha mycket sämre kunskaper inom släktforskning. Genom kursen fick hon en
förståelse för hur de olika delarna inom släktforskning hänger ihop och var man skall
hitta informationen. Senare har flera av hennes arbetskamrater också gått denna kurs
och även de var positiva till kursen. Informanten är medveten om att det finns fler
kurser, som till exempel kurser ordnade av SVAR, för bibliotekarier men eftersom alla
bibliotekarier får bidrag för fortbildning från ett gemensamt anslag kan inte alla åka på
varje kurs som erbjuds.

Personalens kunskaper

Rent generellt tycker informanten att en bibliotekarie skall ha en allmänbildning, dels
generellt och dels inom det aktuella området de arbetar med. Sedan är det en fördel om
man kan strukturera information för att kunna hjälpa användaren bättre. Bibliotekarierna
som arbetar på biblioteket uppfyller dessa krav, enligt informanten. På Ritas arbetsplats
har bibliotekarierna ansvar för olika områden och därför kan man inte begära att alla
skall ha djupa kunskaper inom släktforskning. Det märks dock skillnader bland
personalen beroende på om de har gått kursen inom släktforskning eller inte.
Informanten har själv släktforskat och har därför större kunskaper än många andra inom
biblioteket. Släktforskning delar hon in i två områden. Dels finns det de som är bara är
intresserade av att få ett släktträd, och dels finns det de som även är intresserad av
angränsande områden, som till exempel var anfadern bodde (geografi).
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Personalens åsikter

Informanten tycker att det är roligt att arbeta med släktforskare, vilka hon beskriver som
pensionärer. Däremot har hon märkt en annan attityd hos de bibliotekarier som inte är
specialiserade inom ämnet. Är informanten i närheten av informationsdisken brukar
hennes arbetskamrater be henne om hjälp med släktforskaren. De andra bibliotekarierna
skyggar gärna när en släktforskare närmar sig disken och verkar tycka att släktforskarna
är beskäftiga och tillhör ett eget släkte. Informanten tror att dessa åsikter beror på
bristande kunskaper inom området vilket i sin tur skapar en osäkerhet vilket visar sig på
detta sätt.

Släktforskare som resurs

Informanten har aldrig funderat på släktforskare som någon resurs, däremot har det
inträffat att släktforskare har besvarat frågor vid sammankomster på biblioteket. Detta är
dock något som inträffar sällan och därför har informanten inte funderat vidare i dessa
banor. Biblioteket samarbetar inte med de lokala arkiven eller de släktorganisationer
som finns.

6.4.3 Enkäter

Sammanlagt svarade elva släktforskare på enkäterna. En person blir därmed ca nio
procent. Siffrorna inom parentes visar antalet personer.

Fråga 1
Av de undersökta släktforskarna var 45 % (5) i åldrarna 65-90 och lika många var i
åldrarna 36-64. Endast 9 % (1) var i åldern 21-35

Fråga 2
Majoriteten av de släktforskare som besvarade enkäterna, 73 % (8), var män. Därmed
var 27 % (3) kvinnor.

Fråga 3
På frågan hur ofta de undersökta besökte biblioteket för att släktforska svarade 63 % (7)
en till flera gånger i månaden. 37 % (4) uppgav att de besökte biblioteket en till flera
gånger varje vecka. Ingen av de tillfrågade använde sig därmed av biblioteket mer sällan
än en gång varje månad.

Fråga 4
Vid besök på biblioteket vände sig 73 % (8) till bibliotekarier mer sällan än en gång
varje månad. 18 % (2) använde sig av bibliotekariens tjänster en till flera gånger varje
månad. Endast 9 % (1) uppgav att tjänsten användes en till flera gånger varje vecka.

Fråga 5
6 personer uppgav flera alternativ till varför de behövde hjälp. Hjälp vid tekniska
problem önskades av 55 % (6) medan lika många hade frågor om relevant litteratur för
sin forskning. Assistans med beställning ur SVAR´s kataloger uppgav 18 % (2) vara
skälet till att vända sig till en bibliotekarie. Hjälp med svårtydda handstilar behövde 9 %
(1) och lika många hade uppgivit en annan anledning än de som fanns i
svarsalternativen. Skälet som uppgavs var hjälp med bokning av läsapparat.
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Fråga 6
Servicen från bibliotekarierna uppgavs vara god från 64 % (7) medan 36 % (4) upplevde
den som mindre god.

Fråga 7
Endast 18 % (2) motiverade varför servicen var god eller mindre god:

M 21-35: ”Har fått hjälp med alla frågor jag haft”

M 36-64: ”Det finns en mycket god kunskap om släktforskning hos några av
bibliotekarierna. Naturligtvis kan inte en veta allting men jag tycker att bibliotekarierna
kompletterar varandra”

Fråga 8
Ungefär hälften, 55 % (6), uppgav att bibliotekariernas attityder mot släktforskarna var
goda medan nästan lika många, 45 % (5), tyckte att attityderna var mindre goda.

Fråga 9
Endast 9 % (1) motiverade sitt svar:

M 36-64: ”Visst får jag den hjälp jag behöver. Det är bra att jag kan ringa hit och få en
tid vid en av läsapparaterna”

Fråga 10:
På frågan hur bibliotekariernas kunskaper upplevs svarade ungefär hälften, 55 % (6), att
bibliotekarierna var mindre kunniga. 27 % (3) var osäkra och 9 % (1) upplevde
kunskaperna som goda. Lika många, 9 % (1), tyckte att bibliotekarierna hade sämre
kunskaper.

Fråga 11
Endast 18 % (2) valde att motivera sitt svar på den tidigare frågan. Båda var på fråga 10
osäkra.

M 21-35: ”Ej behövt mycket hjälp”

M 36-64: ”Frågar nästan aldrig om något”

Fråga 12
36 % (4) besvarade frågan om vilka kunskaper en bibliotekarie skall ha inom ämnet
släktforskning:

M  36-64: ”Jag tycker inte att vi som släktforskar kan ställa några krav på
bibliotekarierna, denna speciella kunskap skall vi få hjälp med på X (min ändring) där
har man personal som bara har släktforskning och sökning i arkiven som sina
arbetsuppgifter”

M 21-35: ”Ha kunskap så man kan få hjälp med det man söker”

K 65-90: ”Litteratur, tekniska problemlösningar”
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K 36-64: ”Relevant litteratur, övriga ev källor”

Fråga 13
Vad gäller ansvaret hos bibliotek och bibliotekarier svarade endast 27 % (3).
K 65-90: ”Litet – arkiven finns ju”

M 36-64: ”Det enda ansvar som jag se det är att tillhanda litteratur och gärna CD-
skivor i ämnet. Vad som finns tillgängligt på biblioteket är som jag se det mycket en
fråga om politiska beslut för det är en fråga om pengar”

M 36-64: ”Att stå till tjänst med mikrokortsapparater och mikrokort för den egna
regionen som man ju gör nu i ganska stor utsträckning och förmedla mikrokort från
SVAR”

Fråga 14
55 % (6) menar att släktforskare kan fungera som en resurs för biblioteken medan 36 %
(4) är osäkra. Endast 9 % (1) tror att släktforskaren inte skulle passa som resurs.

Fråga 15
Endast 9% (1) valde att motivera sina åsikter:
M 36-64: ”När man släktforskar är man villig att dela med sig av sina kunskaper vilket
sker nästan varje dag. … Kan jag hjälpa till så gör jag gärna det om inte bibliotekarien
tar över”

Fråga 16
Inga svar relevanta för denna uppsats inkom under denna fråga.

6.4.4 Sammanfattning intervjuer och enkäter

Biblioteket har fyra läsapparater till släktforskarnas förfogande samt genealogisk och
lokalhistorisk litteratur. Biblioteket skall erbjuda släktforskarna aktuell litteratur,
mikrokort, läsplatser samt möjligheter till fjärrlån av både litteratur och mikrokort. På
detta bibliotek upplevde ungefär två tredjedelar (7) av släktforskarna att servicen var
god medan en tredjedel (4) upplevde den som mindre god.

Endast Rita har gått en fortbildningskurs i ämnet där hon fick utökade kunskaper inom
dels släktforskning och dels om arkiven. Erika har inte gått någon kurs men önskan
finns. De främsta anledningarna till utbildning uppges vara uppdaterande av kunskaper
och träning gällande svårlästa ord. Ungefär hälften av dem som besvarade enkäterna (6)
menade att bibliotekarierna hade mindre kunskaper. Informanterna betonar att en
bibliotekarie inte kan ha en djupare kunskap inom släktforskning eftersom ett bibliotek
består av ett flertal ämnen. Däremot skall bibliotekarierna kunna hänvisa släktforskare
till relevant grundläggande litteratur. Enligt Rita märks det här skillnader på huruvida
personalen har gått på kurs eller inte. Av dem som besvarade fråga 12 uppfattades
kunskaper om litteratur som det viktigaste (2). En person menade att ingen kan begära
att bibliotekarierna skall ha djupa kunskaper om ämnet.
Rita upplever att det förekommer att bibliotekarier uppfattar släktforskare som
beskäftiga och som tillhörande ett eget släkte vilket hon tror främst beror på bristande
kunskaper hos bibliotekarierna. Båda informanterna betonar dock att släktforskare är
roliga att arbeta med, noggranna och tålmodiga. Ungefär hälften av dem som besvarade
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enkäten (6) upplevde att bibliotekariernas attityder var goda medan ungefär lika många
(5) upplevde dem som mindre goda.

Rita har aldrig funderat på släktforskare som någon resurs för biblioteket även om det
har hänt att släktforskare har bjudits in vid sammankomster på biblioteket. Av
släktforskarna menade ungefär hälften (6) att de kan fungera som en resurs för
biblioteket medan 1 person var emot det och 4 var osäkra.

6.5 Bibliotek E
6.5.1 Nora

Nora arbetar som bibliotekarie på ett mindre bibliotek i mellersta Sverige. Har arbetat
som bibliotekarie sedan 1991.

Utbud

Biblioteket har inte skapat ett eget rum för släktforskare utan de sex läsapparaterna är
placerade nära signum L vilket möjliggör för släktforskarna att ha nära till relevant
material. I samband med läsapparaterna finns även två hyllor med mikrokort för den
egna kommunen samt grannkommunen. Äldre mikrokort finns tillgängligt, dock i
magasinet dit endast personalen får gå. Detta har kritiserats, dels av släktforskare som
själva vill kunna hämta mikrokort utan att behöva be en upptagen bibliotekarie om hjälp
och dels från personalen som anser det är stressigt att springa ner i magasinet ett flertal
gånger för att hjälpa en släktforskare. Informanten tror dock inte att det kommer att bli
någon ändring på detta för ” …då vill ju alla låntagare ner i källaren”.

Service

Informanten vet inte hur många det är som släktforskar varje dag. Pärmen där
registrering görs för användandet av läsapparater brukar vara fulltecknad men det kan
hända att ännu fler släktforskar på biblioteket.
Bibliotekets och bibliotekariens skyldigheter är flera menar informanten. Dels skall
biblioteket ha relevant litteratur, som till exempel Clemensson, och dels litteratur inom
angränsande områden. Vidare menar informanten att det är en bibliotekaries skyldighet
att känna till de referensverk som är aktuella samt hur man använder sig av dem. Detta
gäller även de andra ämnena som biblioteket tillhandahåller. Informanten var dock
tveksam till bibliotekets skyldigheter gällande läsapparater. ”Vi tillhandahåller mest
böcker och liknande pappersmaterial. …Ska vi ha läsapparater borde vi egentligen
också ha stereos och videos till de som använder sig av våra CD-skivor och videoband,
eller hur?”. Hon tror dock att biblioteken har fått denna uppgift eftersom de är en
offentlig institution som har bättre öppettider än arkiven samtidigt som det finns
relevant litteratur nära till hands på biblioteken.

Det förekommer kurser inom släktforskning i studieförbundets regi på biblioteket och
personalen brukar uppmuntra blivande släktforskare att gå denna kurs först, innan de
börjar släktforska på biblioteket. På så sätt är släktforskarna redan från starten
införstådda i hur man släktforskar. Bibliotekarierna anser sig inte ha tid att visa hur man
släktforskar, däremot kan de visa hur kopieringsapparater fungerar, var SVAR´s pärmar
står samt annan fakta som kan skilja sig från bibliotek till bibliotek. På frågan hur
mycket de brukar hjälpa släktforskare vid deras eventuella problem menade informanten
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att det brukar variera. Bibliotekarierna kan hjälpa till om en läsapparat skulle haka upp
sig eller vid fjärrlån av litteratur men de anser inte att de bör hjälpa till att utföra själva
forskningen.

Fortbildning

Så vitt informanten visste var det ingen av bibliotekarierna som själva sysslade med
släktforskning på sin fritid. De har fått erbjudanden om att gå en fortbildningskurs inom
släktforskning men på grund av bibliotekets resurser kunde endast två av bibliotekets
anställda åka. Meningen var att dessa senare skulle lära de andra men så har inte fallet
blivit vilket informanten tyckte var synd då hon själv känner att hon behöver få utökade
kunskaper, till exempel om de olika kyrkböckerna som finns men även om de databaser
som idag finns tillgängliga för släktforskarna. Ett sätt att lösa detta, utan att gå på
fortbildning, är att fråga annan personal eller att försöka lära sig allt eftersom någon
frågar efter en speciell bok.

Personalens kunskaper

Informanten själv anser att hon inte kan något alls om släktforskning förutom de
grundläggande bitarna, som hur man använder sig av SVAR´s pärm och vilken
referenslitteratur man kan hänvisa till. Hon tycker att det känns osäkert att hjälpa
släktforskarna att till exempel tyda handstilar då minsta fel kan avgöra resten av
forskningen. Just detta problem löser bibliotekarierna på biblioteket genom att de tar
hjälp av varandra eller hänvisar vidare till den lokala släktforskarföreningen vilket
informanten inte tycker känns bra då bibliotekariens roll är att hjälpa sina användare.

Personalens åsikter

På frågan hur hon skulle beskriva en så kallad typisk släktforskare svarar hon:
”Äldre gråhårig man, f.d. lärare eller ingenjör, med en stor iver och en stor kunskap
inom historia …och det räds han inte att berätta!”. Informanten berättar att hon känner
sig splittrad över sina egna åsikter mot släktforskarna. Hon betonar att hon är imponerad
över det tålamod som dessa forskare visar och vilket engagemang de har. Att de är
villiga att sitta på fritiden i timtal och läsa svårtolkade texter. Samtidigt tycker hon att
de är pratsamma vilket gör att man gärna låter den som är släktforskaransvarig ta över
frågan. Hon menar vidare att det finns flera som är lite stöddiga och tror att personalen
endast är till för dem, att de skall hjälpa dem med precis allt. Dessa har en tendens att
skälla ut personalen om inte det som efterfrågas finns tillgängligt. Dessa åsikter delas av
flera i personalen, där det till och med finns några som aldrig [sic] vill hjälpa
släktforskare. Hon betonar dock att det naturligtvis finns undantag, släktforskare som är
vänliga, artiga och tacksamma över servicen. Åsikterna tror hon grundar sig på tre
saker; bristande kunskaper och en osäkerhet från bibliotekariernas sida, bristande
kommunikation mellan de agerande samt dåliga erfarenheter från möten med
släktforskare vilket påverkar senare möten med andra. På frågan om släktforskare
märker av dessa åsikter menar informanten att det skall de inte göra, en bra bibliotekarie
skall inte visa sina personliga åsikter utan skall ge lika service till alla hur påfrestande
de än är.



55

Släktforskare som resurs

På biblioteket har de inte något samarbete med släktforskarföreningar och inte heller
med enskilda individer. Dock tror informanten att släktforskare kan fungera som en
resurs på så sätt att de kan finnas på biblioteket och besvara släktforskarnas frågor vilket
de antagligen kommer att göra bättre än bibliotekarierna själva.

6.5.2 Enkäter

Sammanlagt svarade 11 släktforskare på enkäterna. En person blir därmed 9 procent.
Siffrorna inom parentes visar antalet personer.

Fråga 1
Den dominerande gruppen var åldersgruppen 36-64 år vilket 45 % (5) tillhörde.
Åldersgrupperna 65-90 och 21-35 hade båda 27 % (3).

Fråga 2
Kvinnor var i majoritet av de som besvarade enkäterna, 55 % (6) var kvinnor och 45 %
(5) män.

Fråga 3
Hur ofta deltagarna besökte biblioteket för släktforskning varierade. 55 % (6) använde
sig av biblioteket en till flera gånger i månaden medan 27 % (3) besökte biblioteket mer
sällan än en gång per månad. 18 % (2) uppsökte biblioteket en till flera gånger per
vecka.

Fråga 4
Ungefär hälften av släktforskarna, 55 % (6), uppgav att de använde sig av
bibliotekariernas tjänster mindre än en gång per månad. Bibliotekarier fick frågor en till
flera gånger i månaden av 36 % (4). Endast 9 % (1) bad om hjälp en till flera gånger i
veckan.

Fråga 5
6 personer svarade på fler än ett svarsalternativ. 64 % (7) vände sig till bibliotekarier vid
tekniska problem och lika många vid frågor angående relevant litteratur. Hjälp med
beställning från SVAR krävdes av 45 % (5). Endast 9 % (1) uppgav annat
svarsalternativ, nämligen hjälp med saker som främjar släktforskningen.

Fråga 6
Den service som ges av bibliotekarierna uppfattas av 55 % (6) som god medan 37 % (4)
upplever den som mindre god. En person hade fyllt i svarsalternativen god och mindre
god (se fråga 7).

Fråga 7
Sammanlagt har 45 % (5) valt att motivera sitt svar på fråga 6, Några av kommentarerna
löd:

K 36-64: ”De försöker ge service. Alla är inte så kunniga i ämnet. Har ibland bett om
hjälp men bibliotekarien har inte kunnat hjälpa mig. Jag upplever att servicen
förändras när jag är på biblioteket med mina barn än när jag släktforskar,
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bibliotekarierna är mer hjälpsamma när jag inte släktforskar”

K 65-90: ”Det är framförallt 4-5 bibliotekarier av vilka vår förening får stor hjälp.
Vänliga och hjälpsamma”

K 65-90: ”God villighet att hjälpa till. Tyvärr inte alltid så goda kunskaper” (svarat
båda alternativen)

Fråga 8
Bibliotekariernas attityder upplevdes av 73 % (8) som goda. 27 % (3) svarade mindre
goda.

Fråga 9
27 % (3) nedtecknade sin motivering på fråga 8:

M 21-35: ”Eller snarare rätt neutral” (hade svarat god)

K 36-64: ”Dom är kunniga i ämnet inom litteratur”

K 36-64: ”Kan ibland märka en viss trötthet”

Fråga 10
Bibliotekarierna beskrivs av 73 % (8) som mindre kunniga. 9 % (1) beskriver dem som
kunniga och lika många beskriver deras kunskaper som sämre. En person var osäker
mellan alternativen mindre god och sämre.

Fråga 11
Motiveringar kom ifrån 55 % (6). Några av kommentarerna löd:

K 36-64: ”Blir ofta hänvisad till andra släktforskare men är man på biblioteket vill man
ju ha hjälp där, inte gå till någon annan”

M 21-35: ”Alla vet exempelvis inte hur läsapparaterna används”

K 65-90: ”Jag är osäker – beror det på att vi gärna ställer upp?”

K 65-90: ”Ej så insatta i släktforskningens olika frågor”

Fråga 12
På frågan om vilka kunskaper en bibliotekarie skall ha svarade 64 % (7). Några av
kommentarerna löd:

M 36-64: ”De bör vara insatta i SVAR`S kataloger. I övrigt är släktforskning ett stort,
komplext område som jag kan tänka mig är svårt att vara insatt i för icke släktforskare”

K 21-35: ”Finns möjligheten till släktforskning på biblioteket, bör de ha grundläggande
kunskaper inom ämnet”

K 65-90: ”Grundkurs i kunskap om våra kyrkböcker, domstolsböcker mm. Lite om olika
arkiv, hur och var man kan söka information, kunna sköta olika apparater”
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M 21-35: ”Ett måste är ju att de känner till relevant litteratur inom området och att de
vet hur läsapparaterna fungerar. Det skadar nog inte om de även känner till källor som
släktforskare använder, och att de kanske kan släktforska själva. Ska veta hur man
beställer från SVAR”

M 36-64: ”Någon spetskunskap kan vi ej kräva. Det räcker med litteratur och
hänvisning till bättre kunskaper”

Fråga 13
På frågan vilket ansvar bibliotek och bibliotekarier har gentemot släktforskare svarade
45 % (5). Några av kommentarerna löd:

K 21-35: ”Lika stort som till övriga besökande och låntagare av div. litteratur och
annat”

K 65-90: ”Service som till andra besökare. Visa lämplig plats i biblioteket, vad/vilka
hjälpmedel som finns, var och hur man kan söka”

M 21-35: ”De skall ha de större referensverken inom området, gärna även annan
släktforskningslitteratur och tidskrifter inom ämnet. Läsapparater måste finnas liksom
möjlighet att beställa från SVAR utan att det kostar för mycket. Helst mikrokort från
närområdet till gratis utlåning”

K 65-90: ”Stort ansvar. Släktforskningen borde få större utrymme i biblioteken”

Fråga 14
Majoriteten av de undersökta, 82 % (9) tror att släktforskare kan fungera som en resurs.
18 % (2) är osäkra.

Fråga 15
Motiveringar kom ifrån 45 % (5) av de tillfrågade. Några av kommentarerna löd:

K 21-34: ”Släktforskaren är oftast mycket kunnig inom sina geografiska/historiska
områden, och det händer allt som oftast att vanliga låntagare kommer och ber om hjälp
då de tror att man tillhör personalen!”

M 21-35: ”De kan göra som man gjort i X, att erfarna släktforskare ibland finns på
biblioteken för att hjälpa mindre erfarna, bland annat med handskriftstolkning. De kan
rekommendera relevant litteratur som bör köpas in till biblioteket”

K 65-90: ”Eftersom personalens kunskaper ofta är bristfälliga”

Fråga 16
18 % (2) valde att ge övriga kommentarer:

M 36-64: ”Vi har ett bra förh. med biblioteket och dess personal här i…(stadens namn -
min anm) … Men vi har ingen anledning att klaga”

K 36-64: ”Bibliotekets utbud är bra men personalen kanske behöver förändras”
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6.5.3 Sammanfattning intervjuer och enkäter

Biblioteken skall ha ett utbud av genealogisk litteratur, litteratur inom angränsande
områden samt insatta bibliotekarier vilket informanten och släktforskarna är överens
om. Bibliotekarierna skall inte visa hur man släktforskar eller utföra själva forskningen.
Informanten har grundläggande kunskaper i släktforskning så som kännedom om
litteratur men känner ett behov av att få utökade kunskaper inom dels kyrkböcker och
dels olika databaser för att minska sin osäkerhet i ämnet. På biblioteket har endast delar
ur personalen gått på fortbildningskurs. Ett alternativ till fortbildning kan vara att lära
av arbetskamrater eller att studera själva. Av dem som har besvarat fråga 12 (7) menar
majoriteten att bibliotekarierna skall ha grundkunskaper i ämnet så som kunskap om
arkiv, kataloger, databaser och litteratur. Släktforskning är dock ett komplicerat ämne
som kan vara svårt för icke insatta. Nästan samtliga släktforskare (8) upplevde
bibliotekariernas kunskaper som mindre goda.

Informanten har splittrade åsikter gentemot släktforskare. Det finns vänliga och artiga
släktforskare samtidigt som vissa kan vara stöddiga och pratsamma. På biblioteket finns
personal som aldrig vill hjälpa släktforskare. Dessa åsikter grundar sig på en osäkerhet
från bibliotekarierna beroende på bristande kunskaper, bristande kommunikation samt
dåliga tidigare erfarenheter. Majoriteten av släktforskarna (8) upplevde däremot
bibliotekariernas attityder som goda.
Biblioteket har inte något samarbete med släktforskarföreningar eller med enskilda
individer. Släktforskare kan dock fungera som en resurs för andra släktforskare och
därmed för bibliotekarierna genom sina djupare kunskaper. Nästan samtliga
släktforskare menar att de, just på grund av sina kunskaper, kan hjälpa nybörjare med
sin forskning.
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6.6 Sammanfattning samtliga släktforskare

För att på ett mer överskådligt sätt redogöra för släktforskarnas svar i de utskickade
enkäterna har en sammanställning gjorts med hjälp av grafiska tabeller. Förhoppningen
är att detta kan underlätta den sammantagna förståelsen av de inkomna svaren.

Fråga 1
Av de undersökta släktforskarna uppgav ungefär hälften, 55 % (32), att de var i åldrarna
36-64, medan 34 % (20) var 65 och äldre. 9 % (5) var i åldrarna 21-35 och endast 2 %
(1) var i åldern 0-20. Sammanlagt var 89 % av dem som besvarade enkäterna över 35 år.

Fråga 2

Inget av könen dominerade stort i undersökningen men det fanns en viss övervikt av
kvinnor. Av de 58 svarande var 55 % (32) kvinnor och 45 % (26) män.
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Fråga 3
En person uppgav flera svarsalternativ. På frågan hur ofta som de använde sig av
biblioteket för släktforskning svarade 47 % (28) en till flera gånger varje månad och 33
% (20) en till flera gånger varje vecka. Endast 20 % (12) uppgav att de besökte
biblioteket mer sällan än en gång/månad.

Fråga 4
På frågan hur ofta de vänder sig till bibliotekarierna för att få hjälp svarade över hälften
av de svarande, 57 % (33), att de gör det mer sällan än en gång per månad medan 40 %
(23) svarade en till flera gånger varje månad. Endast 3 % (2) använder sig av
bibliotekariernas tjänster en till flera gånger varje vecka.
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Fråga 5
På frågan vad den vanligaste orsaken var till att kontakt togs med en bibliotekarie
uppgav flera personer flera olika svarsalternativ. Den sammanlagda procenten svarande
blir därmed högre än 100 %. Den främsta frågan vid referensdisken uppges av 53 %
(31) vara vid tekniska problem med exempelvis läsapparater medan frågor om relevant
litteratur ställdes av 45 % (26). Beställningar av material från SVAR uppgavs vara den
tredje vanligaste orsaken av 31 % (18) medan endast 5 % (3) behövde hjälp med att tyda
handstilar. 12 % (7) hade uppgett andra orsaker än svarsalternativen.

Fråga 6
Majoriteten av de svarande, 71 % (41) upplever att den service som ges av
bibliotekarierna är god, medan nästan en fjärdedel, 24 % (14), upplever den som mindre
god. 3 % (2) av de svarande uppgav att de var osäkra över servicen.
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Fråga 10
Majoriteten av de svarande, 58 % (34), beskrev bibliotekarierna som mindre kunniga i
ämnet släktforskning. 17 % (10) var osäkra medan 15 % (9) upplevde dem som
kunniga. 10 % (6) upplevde kunskaperna inom ämnet släktforskning som sämre. En
person var osäker mellan alternativen mindre kunnig och sämre.

 Fråga 14
 På frågan om huruvida släktforskare kan fungera som en resurs för bibliotekarier
 menade majoriteten, 66 % (38), släktforskare kan gynna bibliotekarier. Hela 29 % (17)
 var osäkra på frågan medan 5 % (3) var negativa vid tanken.
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7. Diskussion

7.1 Bibliotekens ansvar

Som jag nämnde i kapitel 5.1 går intresset för släktforskning tillbaka till tiden före
Bibelns tillkomst. Skälen till varför en person börjar släktforska är många, från att vara
intresserad av sina rötter och sitt ursprung till att bekräfta sin sociala status och, vilket
historien avskräckande visar exempel på, dela in människor i så kallade bättre och
sämre grupper. Oavsett anledning, har välbevarat material, den allmänna
samhällsutvecklingen och 1900-talets förbättrade teknik möjliggjort för fler personer att
börja släktforska. En stor del av dessa släktforskare använder biblioteken för sin
släktforskning, då där finns både relevant litteratur och andra användbara redskap. Men
vilket ansvar har biblioteken vad gäller släktforskning? Jag menar att släktforskning och
bibliotek hör ihop. Biblioteken är, vilket nämndes i kapitel 5.2, en bevarande institution
vars mål är att bevara dokument och handlingar som har haft, och som kan ha, ett
intresse i framtiden. De har ett ansvar att ge information och sprida kunskap till
intresserade personer och därigenom underlätta för dessa att själva söka relevant
information. Därmed har biblioteken en skyldighet att tillhandahålla litteratur och, i
samarbete med arkiv och museer, annat material som allmänheten kan tänkas ha intresse
av. Enligt Kulturutredningen har politiker, organisationer och institutioner ett ansvar att
dokumentera, värdera och inför framtiden bevara människors liv från dåtid och nutid
samt att göra detta material tillgängligt. Jag menar att det är precis detta som
släktforskarna gör i sin forskning. Man forskar i tidigare generationers liv och får
därigenom en bild av gångna tiders samhälle. Detta bevaras i datorer, på papper eller
nedskrivet i böcker för andra forskare att studera, exempelvis släktforskare eller
historiker. Litteratur som biblioteken köper in och som används av släktforskare och så
upprepas allting. Därmed är det enligt min åsikt självklart att biblioteken skall
tillhandahålla litteratur och andra redskap inom området men även kunnig personal som
kan underlätta tillgängligheten. Samtliga undersökta bibliotek hade ett bra utbud av
både litteratur och läsapparater till släktforskare.

Enligt min undersökning anser vissa släktforskare att bibliotekens och bibliotekariernas
ansvar ligger i att behandla släktforskare jämlikt med de andra användarna, att erbjuda
litteratur och att underlätta forskningen genom att ha kännedom om det material som
erbjuds. Bibliotekarierna ser som sitt ansvar att biblioteken skall ha material, såsom
litteratur och mikrokort, tillgängligt samt att bibliotekarierna har kännedom om
relevanta referensverk. Här skiljer sig synen på bibliotekens ansvar åt mellan
släktforskare och bibliotekarier. Både parterna menar att biblioteken skall erbjuda
litteratur, men släktforskarna menar att bibliotekarierna dessutom skall ha kännedom
om annat material som erbjuds, exempelvis mikrokort, och redskap, såsom läsapparater.
Dessutom antyds det i tidigare publicerade texter111 och i min undersökning att
släktforskare inte behandlas jämlikt i förhållande till bibliotekens andra användare. Det
framkommer dock inte här om detta gäller bibliotekariernas ansvar ifråga om
bemötande eller ifråga om service, såsom att det kostar mer att fjärrlåna mikrokort än
litteratur. Bibliotekarierna däremot menar att ansvaret ligger i att endast ha kännedom
om relevanta referensverk. Här kan vi dessutom se ytterligare en skillnad.
Släktforskarnas önskemål gällande bibliotekariernas ansvar berör mer det specifika
ämnet släktforskning och den service som kan erbjudas i samband med denna forskning
                                                                

     111 se till exempel Linda Rörqvists magisteruppsats ”Släktforskning – något för folkbiblioteket?”
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medan bibliotekarierna talar i mer generella termer som kan gälla för vilka av
bibliotekens ämnesområden som helst. Detta tyder på att bibliotekarierna inte ser
släktforskning som ett prioriterat ämnesområde, vilket släktforskarna verkar förvänta
sig. Detta kan förklara vissa av de meningsskiljaktigheter som deltagarna i min
undersökning upplevde. Släktforskare förväntar sig att bibliotekarierna skall tillgodose
viss service och ha en viss kännedom medan bibliotekarierna förutsätter att ansvaret för
dessa kunskaper ligger hos släktforskarna. Här märker vi att det finns skillnader mellan
användarnas förväntningar och de områden bibliotekens organisation anser sig svara
för. Bibliotekarierna hamnar därmed i en konflikt mellan bibliotekens organisation, som
ansvarar för ekonomin och för tids- och personalschema, och släktforskarna som
användargrupp. Ett resultat av det kan bli att släktforskarna ställer frågor som
bibliotekarierna på grund av tidsbrist, personalbrist eller av andra skäl inte hinner eller
kan besvara. Med andra ord möts den ställda referensfrågan av motstånd och
bibliotekarierna ställs mellan ledningens önskemål och släktforskarnas förväntningar.112

7.2 Bibliotekariernas kunskaper

I min undersökning framkom det att 59% av släktforskarna ansåg att bibliotekarierna
hade mindre goda kunskaper inom ämnet släktforskning medan 17% var osäkra. 15 %
uppfattade bibliotekarierna som kunniga och 10% upplevde kunskaperna som sämre.
Därmed upplevde totalt 40 personer av de 58 undersökta att bibliotekarierna hade
bristfälliga kunskaper inom ämnet.

RUSA och J. Carlyle Parker har båda listat vilka kunskaper om släktforskning man
rimligen kan förvänta sig hos en bibliotekarie. Båda är eniga om att kunskaper om andra
institutioner eller organisationer som släktforskare kan hänvisas till är viktiga samt
kunskaper om de redskap som kan vara användbara för släktforskning. Dessutom
betonas kunskaper om hur man släktforskar. RUSA`s och Parkers punkter
överensstämmer med Rodwells åsikter om vad som bör innefattas i bibliotekariernas
ämneskunskaper. Men han betonar även bland annat kunskaper om användarna vilket
innefattar kunskaper om användarnas behov, ämnesdisciplin och hur användarna
fungerar. I avsnitt 4.3 nämns att bibliotekarierna måste ha en viss grundläggande
kunskap för att överhuvudtaget kunna förstå användarnas fråga och därigenom på bästa
sätt interagera med användaren. Finns inte denna kunskap kan bibliotekarierna inte
formulera en sökning, identifiera lämpliga källor eller ens känna till om det efterfrågade
materialet finns på biblioteket. En av släktforskarna (kapitel 6.1.3, fråga 9) uppgav i min
enkät att han hade blivit tillsagd att materialet inte fanns på biblioteket när materialet i
själva verket fanns där. Därigenom upplevdes den service som gavs som mindre bra och
bibliotekariernas kunskaper som sämre.

Släktforskarna som deltog i undersökningen menade att bibliotekarier bör ha
grundläggande kunskaper om relevant genealogisk litteratur, SVAR`s kataloger, de
olika kyrkoböckerna samt användandet av läsapparater. Bibliotekarierna skall också
kunna hänvisa vidare till lämpliga informationskällor samt ha kännedom om själva

                                                                
      112 Troyer et al (2000) sid 407
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ämnet släktforskning, såsom hur man forskar. Dessa krav på kunskaper stämmer väl
överens med de punkter som RUSA hade nedtecknat. Detta kan jämföras med
bibliotekarierna som nästan samtliga betonade att grundläggande kunskaper om
SVAR´s service och om genealogisk litteratur är det viktiga. Endast en bibliotekarie
(Fredrik) betonar att man skall känna till läsapparaterna. Därmed stämmer inte
bibliotekariernas åsikter helt överens med RUSA´s såsom släktforskarnas åsikter gjorde.
Ett skäl till detta skulle kunna vara att RUSA´s mål endast är rekommendationer och
bibliotekarierna lever i en annan arbetsmiljö där verkligheten ser annorlunda ut rent
resursmässigt.

Rent generellt skall bibliotekarierna enligt dem själva också vara allmänbildade, ha
sökkunskaper och kännedom om tryckta texter. Här ser vi återigen klara skillnader på
förväntningarna hos släktforskare på bibliotekarierna och bibliotekariernas verkliga
kunskaper. Kunskaper om läsapparater, som är ett av de viktigaste redskapen inom, och
en förutsättning för, själva forskningen, anses inte tillhöra det grundläggande som
bibliotekarierna kan och skall kunna trots att detta är ett av de områden där
släktforskarna upplever att bibliotekarierna har minst kunskaper. Intressant är att
majoriteten av bibliotekarierna betonar informationssökning som en viktig kunskap.
Läsapparater möjliggör för en slags informationssökning där man istället för att leta i
databaser letar bland mikrokort! Det kan dock vara så att bibliotekarierna och
släktforskarna står på skilda sidor vad gäller släktforskning, den ena vet inte vad den
andra skall kunna. Kan det vara så att släktforskarna kräver för mycket av
bibliotekarierna vad gäller kunskaper utan att veta vilka stora kunskapsmängder som
bibliotekarier måste ha för att kunna sköta sitt arbete? Eller är bibliotekarierna
omedvetna om vilka förväntningar som släktforskare har på dem beträffande
kunskaper? Enligt rollteorin måste personalen i en interaktion ha en korrekt uppfattning
av de andra rollerna, i det här fallet användarna, som är inblandade i mötet samt vilka
krav som dessa ställer. Finns denna kunskap blir rollen så effektiv som möjligt på
arbetsplatsen. Det nämns dock inte i de undersökta artiklarna vilket ansvar
kunderna/användarna har vad gäller kännedom om personalens roller. Troligen
förbättras dock användarnas interaktion om även de har kännedom om motpartens
roller. Frågan är vilka konsekvenser dessa skilda förväntningar kan få för servicemötet.
Risken finns att släktforskarna upplever bibliotekarierna som okunniga och oengagerade
samtidigt som bibliotekarierna upplever släktforskarna som krävande och påfrestande.
En viss irritation kan uppstå vilket i sin tur hindrar verksamhetens effektivitet. Med
andra ord sker det endast i teorin ett servicemöte men inte i praktiken i och med att
ingen "vara byter händer" och båda parterna upplever irritation och missnöje.
Värt att notera är att två bibliotekarier påpekar att det är viktigt att bibliotekarierna har
kunskaper om hur man söker information i databaser eller hur man använder sig av
bibliotekens kataloger. Här får man dock fråga sig vad som skall räknas som
bibliotekariernas specifika yrkeskunskaper. Att hitta i bibliotekens kataloger är
kunskaper som även bibliotekets användare har. Jag menar att kunskaper om
bibliotekens kataloger är så viktiga att de är en grundläggande förutsättning för
bibliotekariernas yrkesutövning snarare än berömvärda kunskaper. En släktforskare
berömmer bibliotekariernas kunskaper gällande litteraturens placering och flera har
påpekat bibliotekariernas förmåga att hitta information i databaser. Detta tyder på att
släktforskarna antingen har låga förväntningar på bibliotekariernas kunskaper eller inte
vet vilka kunskaper de kan begära hos en bibliotekarie. Att en bibliotekarie hittar en
monografi på en hylla är inte berömvärt, det är baskunskap. Bibliotekarierna kan
därmed uppfattas som mer kunniga och mer serviceinriktade än vad fallet skulle ha varit
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om bibliotekarierna fick frågor gällande till exempel mikrokort där svaren inte går att
finna via datorn. Detta har dock inte undersökts.

Kipper har tänkt sig ett rollteoretiskt scenario för att visa på konflikter mellan två olika
roller. Exemplet gällde en mentor och dennes elev men kan med fördel anpassas till
denna undersökning vad gäller bibliotekarier och släktforskare. I scenariot är
bibliotekarien (mentorn) nöjd med sin roll som förmedlare av, och sina kunskaper om,
genealogiskt material till släktforskaren (eleven). Då inträffar en förändring:
släktforskaren utvecklar nya och förbättrade kunskaper inom ämnet. Bibliotekarien
fortsätter dock visa släktforskaren till de källor som bibliotekarien känner till och
ignorerar att släktforskaren behöver hjälp inom nya mer relevanta källor. Att inte bli
visad till dessa källor kan skapa negativa känslor från användaren. Även ökad
frustration kan uppstå då bibliotekariens försämrade kunskaper och släktforskarens
ökande kunskaper krockar. Resultatet kan bli att bibliotekarien tar avstånd från
släktforskningen som ämne.113 I min undersökning framkom att bibliotekarierna har
sämre kunskaper och att de därmed  tar ett visst avstånd gentemot släktforskning. Detta
scenario visar på en förklaring till varför detta avståndstagande sker och visar därmed
även på förhållandet mellan släktforskare och bibliotekarier.

Uppenbarligen saknar dock många bibliotekarier vissa kunskaper inom släktforskning.
Men då måste man närmare precisera vad som i det här fallet menas med kunskaper.
Kunskaper inom genealogisk litteratur verkar finnas, medan det är kunskaper om
innehållet i kyrkböcker, användandet av läsapparater och om själva ämnet som sådant
som saknas. Vad kan man begära att en bibliotekarie skall ha för kunskaper?
Släktforskning är ett ämne bland många andra inom biblioteket och kravet finns inte att
bibliotekarierna skall ha djupa kunskaper inom alla dessa ämnen. Tvärtom avråds
bibliotekarier från att råda användare inom vissa ämnen, exempelvis medicin och
juridik. Jag menar dock att omständigheterna är lite annorlunda vad gäller
släktforskning. Som tidigare nämnts skall biblioteken tillsammans med arkiv och
museer hjälpa till att bevara och tillgängliggöra kulturarvet, till vilket släktforskning
hör. Därigenom binder sig biblioteket till att ha material för släktforskning på
biblioteken. Vidare tillhör släktforskning ett av de få ämnesområden där man inte kan
hitta information via till exempel Libris, med andra ord krävs viss ämneskunskap för att
kunna hjälpa användaren. Det går inte alltid att söka i bokkatalogen efter svaret.
Dessutom utgör släktforskare en av de större användargrupperna på biblioteken och
instrument såsom läsapparater finns redan tillgängliga för dem där. Just därför att de
finns tillgängliga skall användarna kunna lita på att bibliotekarierna känner till och kan
använda dessa redskap. Så verkar dock inte vara fallet. Flertalet av de undersökta
släktforskarna uppgav att just tekniska kunskaper och kunskaper om de olika
tillvägagångssätten inom forskningen saknas bland bibliotekarierna. Man kan dock
begära att bibliotekarierna har viss kännedom om relevanta källor, exempelvis vad man
kan hitta i en kyrkbok, om läsapparater och om tillvägagångssätten inom släktforskning.
Finns kunskapen om det senare, underlättas förståelsen av hur och varför vissa källor
används och man får därmed en mer övergripande bild av ämnet. Man måste dock
komma ihåg att bibliotekarier har flera olika kunskaper, några kan vara skickliga på att
katalogisera och andra på ämnen som berör geografi. På så sätt kompletterar man
varandra kunskapsmässigt. Däremot kan man inte, precis som många påpekar, begära
att bibliotekarier skall ha djupa kunskaper inom allt som berör släktforskning. För detta
bör alla större bibliotek ha en ämnesansvarig som besitter de djupa kunskaperna.
                                                                
113 Kipper, David (1991) ”The dynamics of role satisfaction: a theoretical model” sid 79.
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Ett av skälen till varför kunskaper om läsapparater saknas uppges av många
bibliotekarier vara att frågor om läsapparater endast ställs ett par gånger per år.
Resultatet av min undersökning visar att majoriteten av de undersökta, 33, personer,
visserligen endast använde sig av bibliotekarier mer sällan än en gång per månad men
hela 25 personer tog hjälp av bibliotekarierna minst en gång varje månad. Oavsett hur
ofta bibliotekarierna tillfrågades, var den största anledningen just tekniska problem med
läsapparaterna. Skillnaderna var därmed inte så stora mellan hur ofta bibliotekariernas
hjälp användes, och därmed kan man tycka att bibliotekarierna borde få fler frågor
rörande läsapparater oftare än några gånger per år. Det kan dock vara så att
släktforskarna endast vänder sig till de bibliotekarier som de vet har den efterfrågade
kunskapen vilket resulterar i att inte alla bibliotekarier blir tillfrågade utan endast ett
fåtal. Därmed skapas en ond cirkel; bibliotekarien får inga frågor gällande läsapparater
och upplever därmed att hon/han inte får en chans att lära sig denna teknik. Men
anledningen till att hon/han inte blir tillfrågad är just att släktforskaren upplever att
kunskaperna saknas. Den onda cirkeln är sluten.

7.3 Bibliotekariernas service

I kapitel 4.3 betonas även bibliotekariernas personliga service. Flertalet författare
betonar vikten av kunskaper men menar samtidigt att personliga egenskaper såsom
inlevelseförmåga och tålamod är minst lika viktiga. Precis som Gummesson har påpekat
är det viktigaste inom servicemötet samspelet mellan bibliotekarien och användaren där
bibliotekarien skall hjälpa användaren med eventuella problem. Detta kräver att dels att
bibliotekarien har kunskaper om ämnet och dels att släktforskaren ungefär känner till
vad han/hon är ute efter för material. Ett flertal forskare, däribland Edvardsson, anser att
faktorer som bemötande, intresse och förståelse påverkar kundens uppfattning av
servicen. I min enkätundersökning framkom att det som påverkar uppfattningen positivt
är just bibliotekariernas bemötande och förståelse men också deras inställning mot
användaren, personlighet och deras stora kunskap om litteratur. Vad som har påverkat
släktforskarna negativt är framförallt bibliotekariernas bristande kunskaper inom andra
delar av släktforskningen och negativa inställning gentemot ämnet som sådant.
Observera därmed att släktforskarna här skiljer på kunskaper om tryckta texter och
annan kunskap, så som kunskaper om läsapparater och SVAR`s pärmar. Att
bibliotekarierna anses ha bra kunskaper om genealogisk litteratur och bristfälliga
kunskaper inom de andra delområdena skulle kunna bero på att bibliotekariernas
huvudsakliga arbetsområde är just litteratur. Det kan också vara lättare att hitta litteratur
med hjälp av databaser än vad det är att tyda informationen på mikrokort om dessa
kunskaper saknas. Bristande kunskaper och en negativ inställning var just två av de
faktorer som enligt Dewdney och Sheldrick Ross påverkade användare negativt.
Majoriteten av de undersökta var dock nöjda med den service som de fått vilket tyder på
att man som användare får ett bättre intryck av servicen om personalen är trevliga men
har sämre kunskaper än om de är kunniga men otrevliga.

Enligt Hernon och Altman kan personalens behandling av en kund ses som en process
där viktiga faktorer för utgången är personalens artighet, uppmärksamhet och
kommunikationsförmåga. Edvardsson menar att bra service kännetecknas av
personalens bemötande, problemlösningsförmåga, intresse och förståelse för kunden
vilket möjliggörs genom att personalen ser på varje kunds speciella önskemål. Upplever
användaren dessa egenskaper känner han/hon tilltro till institutionen. Observera att
ingen här nämner huruvida personalens kunskaper skulle vara avgörande för hur
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servicen upplevs eller hur detta praktiskt skall genomföras i en stressad arbetssituation. I
slutändan handlar ju service även om att biblioteket skall marknadsföra sig självt
gentemot användaren så att denne kommer tillbaka med sina eventuella problem även i
framtiden. För att göra detta har bibliotekarierna enligt Norrmann oftast endast en
chans, ”sanningens ögonblick”, innan användaren är borta igen. Under denna korta
stund påverkas kunden av bibliotekarien men också av andra besökare vid biblioteket;
som i detta fall av andra släktforskare. Hur ska man bäst utnyttja det faktum att
användare talar sinsemellan på biblioteken och samtidigt förbättra bibliotekariernas
kunskaper? Min undersökning visar att de flesta av bibliotekarierna och 66% (38) av
släktforskarna tror att släktforskare kan fungera som en resurs för biblioteken genom
sina specialiserade kunskaper och genom sin vana vid användandet av svårtydda källor.
Därmed kan släktforskare vara en källa som bibliotekarierna skulle kunna utnyttja vid
eventuella svårlösta problem. Det är dock självklart att bibliotekarierna alltid först skall
försöka hjälpa användaren att hitta svaret innan frågan på ett vänligt sätt hänvisas vidare
till andra släktforskare och släktforskarorganisationer. Redan idag förekommer det att
släktforskare hjälper varandra. Varför inte utnyttja det genom att låta släktforskare
instruera bibliotekarier och nyblivna släktforskare? Som många släktforskare betonat i
enkäterna kan de även göra bra reklam för biblioteket bland personer som är villiga att
börja släktforska vilket i sin tur innebär att biblioteket får gratis marknadsföring.
Användaren är oftast den bästa marknadsföringskällan för biblioteken.

Utifrån min undersökning framgår ingen större skillnad på åsikterna mellan de
ämnesansvariga bibliotekarierna och de icke ansvariga. Möjligen har de ämnesansvariga
en djupare inblick i personalens attityder, i och med att de ofta tillfrågas om råd av sina
kollegor, vilket framgick i intervjuerna. Samtidigt har de också djupare kunskaper om
släktforskningen som ämnesområde. En skillnad kunde dock anas mellan Nadja, som är
ämnesansvarig, och Anna vad gäller synen på släktforskaren som en resurs. Nadja är
positiv till idén medan Anna är mer negativ, vilket tyder på att Anna eventuellt saknar
vissa kunskaper om släktforskning och därför inte kan se de potentiella möjligheter som
ett samarbete kan erbjuda.

Det latinska ordet servi´tium betyder, som jag tidigare påpekat, bland annat
lydnadsplikt, vilket visar vilket ansvar som personalen har gentemot kunden i
servicemötet - att försöka hjälpa kunden på allra bästa sätt. Gummesson menar bland
annat att en tjänst/service är en viss handling som är användbar för någon annan person
och som denne kan använda sig av. Denna beskrivning stämmer överens med Grönroos´
definition av en tjänst vilken äger rum mellan kund och personal, skapas utifrån ett
behov eller ett problem och löses genom att en vara eller tjänst byts sinsemellan. I dessa
båda definitioner betonas att service är ett möte mellan två parter, där den ena parten har
ett problem som skall lösas. Med andra ord, om en användare kommer till biblioteket
skall bibliotekarierna lösa det problem som finns eller alternativt hänvisa vidare till
lämpliga institutioner. Två av de intervjuade bibliotekarierna, Anna och Dagny, menade
att faktorer som tid och släktforskarnas bemötande av bibliotekarierna påverkar i vilken
grad service ges. Dagny menar att man som bibliotekarie hellre hjälper de som är
ödmjuka [sic] än de som är klagande eller krävande. Dessa personer ges endast den
nödvändigaste servicen. Här måste man fråga sig om bibliotekarierna brukar rannsaka
sig själva och fråga sig om släktforskarna någon gång kanske har skäl att klaga eller
kräva service? Å andra sidan har släktforskare ett ansvar att försöka ge konstruktiv
kritik utan att för den skull behandla personalen sämre.
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Service kan delas in i direkt och indirekt service. Direkt service utgörs av material och
apparater som ställs till förfogande, vägledning och undervisning av bibliotekarierna till
användarna. Här kan bibliotekets ledning mäta hur nöjda användarna är med tjänsten
genom att utföra till exempel enkäter eller undersöka utlåningsstatistik. Värt att notera
är att ingen av de tillfrågade bibliotekarierna hade någon statistik över hur många
släktforskare som använde sig av bibliotekets läsapparater varje månad. Detta är
anmärkningsvärt med tanke på att statistiken, beroende av mätningsresultatet, kan
fungera som vägledning för personalen beträffande vilka kunskaper bibliotekarierna bör
ha och vilka satsningar som bibliotekens ledningar behöver göra på sin service och sitt
utbud. Samtidigt får de information om biblioteksanvändandet hos en av de större
användargrupperna på biblioteken. Indirekt service är en förutsättning för det
ovanstående, då personalen utbildas för att öka sina kunskaper och färdigheter för att
därigenom kunna ge bättre service till bibliotekets användare. Enligt Conroy definieras
ett kunskapsbehov som avsaknad av viktiga kunskaper och färdigheter vilket i sin tur
påverkar möjligheten att göra ett bra arbete. Följer man Conroys definition på
kunskapsbehov så skulle bibliotekariernas bristfälliga kunskaper påverka deras förmåga
att ge bra service till släktforskarna. Vi har dock sett i denna undersökning att det är de
personliga egenskaperna som dominerar när bibliotekarierna upplevs ha gjort ett bra
arbete. Trots sämre kunskaper anses bibliotekarierna göra ett bra arbete, alltså tvärtemot
Conroys definition.
För att kunna identifiera och åtgärda ett kunskapsbehov krävs dels att det finns en
medvetenhet om kunskapsbehovet och dels att kunskaperna kan förbättras genom
exempelvis fortbildning. 114 Vidare behövs en undersökning bland personalen för att se
om det är förändringar i kunskaper, färdigheter eller attityder som behövs. Kunskap
innebär här att personalen känner till fakta och sammanhang som är relevanta för en viss
uppgift. Bibliotekariernas bristande kunskaper om själva ämnet släktforskning var ju
något som hade kritiserats bland släktforskarna. Åsikter är just attityder mot en viss
person eller situation. Med andra ord skall man undersöka om personalen,
bibliotekarierna i det här fallet, verkligen har dåliga kunskaper om till exempel
läsapparater eller om deras negativa åsikter gentemot släktforskare gör så att de inte vill
arbeta med läsapparater. Detta har dock inte undersökts men det troligaste är att det är
personalens kunskaper som påverkar förhållningssättet mot läsapparater och inte deras
åsikter om släktforskare. Å andra sidan kan det argumenteras att om bibliotekarierna var
positiva till släktforskning så skulle de försöka lära sig hur man använder läsapparater.

7.4 Bibliotekarier och fortbildning

I den empiriska delen av denna uppsats har servicen betraktats som god medan
kunskaper om till exempel läsapparater har saknats. Släktforskarna menade att de
använde sig av bibliotekariernas tjänster främst vid problem med just läsapparaterna.
Bättre kunskaper och större förståelse för detta redskap skulle med största sannolikhet
göra servicen ännu bättre och ge ökat självförtroende hos personalen inför apparaterna.
Kompetensutredningen menar att det förutsätts att personal som tillhör en lärande
organisation ges möjlighet att få utökad kompetens inom sitt arbetsområde. En av
förutsättningarna för fortbildning är att det dels förekommer bristande kunskaper bland
personalen och dels att kunskaperna kan förbättras av fortbildning. Majoriteten av de
intervjuade bibliotekarierna är positiva till fortbildning inom ämnet. Detta tyder på att
det finns en efterfrågan att få utökade eller uppdaterade kunskaper vilket fortbildning

                                                                
      114 Conroy, 1978, sid 7 ff
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kan möjliggöra. Fortbildningens syfte uppges av Conroy vara att bland annat skapa en
förståelse för det aktuella ämnet, något som släktforskarna har efterlyst. Fortbildning
kan också underlätta upptäckten av eventuella problem med organisationens material,
såsom läsapparater.
Frågan är dock hur detta praktiskt skall genomföras. Flera möjligheter finns. För det
första kan fortbildningen gå till såsom det har gjort för några av de intervjuade,
personalen får ta del av en kurs på det lokala arkivet. Denna lösning kräver dock dels att
biblioteket har ekonomi och tid till detta och dels att intresset finns både hos
bibliotekets ledning, bibliotekarierna själva och arkivens personal. Just ekonomiska skäl
anges både bland bibliotekarierna och i Kulturutredningen vara skäl till varför man inte
kan deltaga i fortbildningskurser. De undersökta bibliotekarierna efterlyser mer
regelbunden träning för att hålla sina kunskaper uppdaterade, och detta gör att
fortbildning i arkiv skulle bli en dyr process. Bibliotekarierna anser att deras kunskaper
hinner försvinna mellan varje referensfråga och därmed skulle eventuellt deltagarna
kräva denna typ av fortbildning flera gånger varje år. Det bästa alternativet vore ifall de
ämnesansvariga, där dessa finns, då och då höll introduktionskurser. Detta skulle senare
kunna varvas med egna initiativ hos bibliotekarierna där de själva går och uppdaterar
sig vid exempelvis läsapparaterna.

7.5 Bibliotekarier, släktforskare och förväntningar

Enligt Solomon et al har de båda parterna i en interaktion förväntningar på hur den
andre skall genomföra sin roll, i enlighet med den tidigare nämnda rollteorin. Är
skillnaden stor mellan dessa förväntningar och det slutgiltiga resultatet blir missnöjet
stort. Motsvarar personalen den av kunden förväntade kvaliteten så upplevs mötet som
gott. Grönroos beskriver dessa fenomen som ”den upplevda kvaliteten” och ”den
förväntade kvaliteten”. Broderick har undersökt servicemötet utifrån ett rollteoretiskt
perspektiv. Hon menar att för att en interaktion skall lyckas måste den som har rollen
som serviceförmedlare, i det här fallet bibliotekarien, förstå exakt vilket beteende och
vilka kunskaper kunderna/användarna förväntar sig.115 Vi har redan sett att
förväntningarna i denna undersökning skiljer sig vad gäller bibliotekarierna och deras
kunskaper. Denna information kan fås genom att bibliotekets ledning utför till exempel
en enkätundersökning för att därmed få den förståelse av släktforskaren som eventuellt
krävs för att förbättra interaktionen ännu mer.
I min enkät menar de flesta släktforskare att bibliotekariernas ämneskunskaper är låga,
samtidigt som de upplever att den service som ges är god. Med andra ord upplevs
servicekvaliteten som hög medan förväntningarna på bibliotekariernas kunskaper är
låga. Grönroos menar att en servicekvalitet bygger på bland annat personalens attityder,
uppträdande, tillgänglighet samt sakkunskap. Alla dessa punkter får bra betyg av
släktforskarna utom den sistnämnda punkten. Hur kan det då komma sig att servicen
upplevs som god samtidigt som bibliotekarierna uppges ha bristande kunskaper? Detta
skulle kunna bero på en rad faktorer. En faktor skulle kunna vara att släktforskarna
förväntar sig ett möte där bibliotekariernas bristande kunskaper dominerar, men istället
möter de en bibliotekarie med bra kunskap om de tryckta texterna och med en stark
servicekänsla. Förväntningarna på bibliotekariernas bristande kunskaper och deras
påverkan på slutresultatet kan därmed vara för höga. Just släktforskarnas förväntningar
                                                                
115 Broderick, J Anne (1998) ”Role theory, role management and service performance”
      sid 349
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kan naturligtvis påverka deras bemötande av bibliotekarierna vilket i sin tur kan påverka
bibliotekariernas uppfattning av dem. Förväntar sig släktforskarna en okunnig
bibliotekarie kommer detta att märkas i deras bemötande vilket i sin tur bidrar till
bibliotekariernas negativa uppfattningar. Även bibliotekarierna måste skapa sig en bild
över den roll som användaren har och studera bland annat hur mycket denne kan om
exempelvis läsapparater. En annan omständighet skulle kunna vara att släktforskarna
själva inte är insatta i det som efterfrågas och därmed inte vet om bibliotekarierna har
hittat det mest väsentliga. Resultatet upplevs dock som gott och därmed upplevs även
servicen som god. Denna teori fungerar dock endast om släktforskaren är nybörjare och
därmed inte insatt i det material som finns. Anna och Dagny menade att de släktforskare
som använder sig av bibliotekariernas tjänster oftast är just nybörjare eftersom de mer
vana släktforskarna har en större kännedom om bibliotekens litteratur. Detta svarar för
den senare teorin.
Det kan dock vara svårt att vara medveten om de förväntningar som finns hos
användarna. Katz och Kahn menar att de förväntningar som finns på en roll, som till
exempel en bibliotekarie, är olika från individ till individ. Ju fler användare desto fler är
de olika förväntningarna och desto svårare blir det att sätta sig in i och leva upp till
dem.116 Dock kan en kundundersökning ge de mest övergripande förväntningarna som
finns hos majoriteten av användarna.

7.6 Bibliotekariernas åsikter och attityder

I de artiklar som presenterades i kapitel 4.1.1 framkom det att bibliotekarier i USA
hyste negativa känslor gentemot släktforskare. Bland annat gjorde det omfattande och
specialiserade materialet att bibliotekarierna blev försiktiga och endast visade
släktforskarna det absolut nödvändigaste och inget mer. Ett annat skäl uppges vara
släktforskarnas vilja att delge sitt forskningsresultat till personalen, något som
kommenteras i Haskå, Otfors och Perssons undersökning ”Kvalitet inom
släktforskningen”. 117 Som punkt ett i deras lista över etiska regler vid användandet av
släktforskningsrelaterade institutioner står det just att man inte kan begära att:
”personalen skall ta del av deras släktberättelser och fynd.” Andra känslor som
uppmärksammas i kapitel 4.1.1 är fientlighet, bristande intresse, rädsla, ignorans samt
synen på släktforskare som ett irritationsmoment. Även den motsatta synen
förekommer, om än inte i lika stor skala, där släktforskare ses som kunniga forskare och
där bibliotekarierna tar sig an dem med entusiasm och glädje. Av intervjuerna framkom
det att de intervjuade själva och vissa av dessas arbetskamrater hade negativa
uppfattningar om släktforskare. Många upplevde både osäkerhet och frustration när de
skulle utföra sitt referenssamtal. Släktforskare beskrevs som beskäftiga, som tillhörande
ett eget släkte och som ett folk. Dessutom beskrevs släktforskning som komplicerat
ämne. I två av intervjuerna nämndes också att delar ur personalen skjuter över ansvaret
till andra när de får en referensfråga som berör genealogi. Fredrik menade att om
släktforskning nämns ”så blir de helt hysteriska och slänger sig på telefonen till mig”
medan Nora menade att det förekom att några i personalen aldrig vill hjälpa
släktforskare. Rita däremot upplevde att personalen skyggade något vid anblicken [sic]
av en släktforskare. Majoriteten av släktforskarna (44 personer) uppfattade dock
bibliotekariernas attityder som goda vilket tyder på att bibliotekarierna lyckas hålla
eventuella negativa åsikter inom sig och ger en bra service. Dessa skillnader mellan
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      117 Haskå. Guno, Otfors, Annika & Persson, Bodil (2001) ”Kvalitet inom släktforskningen”, sid 58
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bibliotekariernas verkliga åsikter och de attityder som de förmedlar skulle kunna bero
på bibliotekariernas olika roller. Den privata rollen, eller privatpersonen, är negativ
gentemot släktforskare på grund av bland annat en osäkerhet medan yrkesrollen skall se
till att alla, oavsett den egna osäkerheten och användarens intresse, får en bra service.
Det är den senare som lyser igenom i referensmötet och som uppskattas bland
släktforskarna.
Skäl till varför attityderna uppfattades som goda uppges återigen vara bibliotekariernas
stora kunskaper inom litteraturen och vänliga bemötande. Det kan vara så att några av
de svarande släktforskarna missförstått frågan i och med att en stor kunskap om
litteratur inte behöver påverka vilka attityder som bibliotekarierna har. Jag var mer
intresserad av hur de upplevde det personliga mötet och bibliotekariens attityder där. Nu
i efterhand skulle jag kanske ha varit mer tydlig i denna fråga. Tolv personer (20%)
uppfattade dock attityderna som mindre goda. Främst upplevdes det att bibliotekarierna
såg släktforskarna som ”oönskade” och till besvär. En släktforskare upplevde
bibliotekariernas attityder som goda, om han bokade läsapparater i tid. Detta ställer
genast frågan om hur bibliotekarierna beter sig om man beställde tid samma dag? Värt
att notera är att ett bibliotek utmärkte sig under denna fråga. På Ritas och Erikas
bibliotek svarade 6 personer att attityderna uppfattades som goda medan 5 personer
upplevde dem som negativa. Detta var det jämnaste resultatet i denna undersökning.
Vad kan detta bero på? På samma bibliotek var även siffrorna för den upplevda servicen
jämnast och bibliotekarierna uppfattades som kunniga av endast en person medan åtta
upplevde att kunskaperna var mindre bra eller sämre. Det går endast att spekulera i
dessa siffror. Säkert är dock att bibliotekariernas kunskaper uppfattades som bristande
vilket kan skapa en osäkerhet hos dem. Detta kan i sin tur påverka förhållningssättet till
ämnet och därmed även servicen.

Av förklarliga skäl är det svårt att dela in personer i klara roller så som Hane och Mullin
har gjort, då en person kan ha både en yrkesroll, som till exempel bibliotekarie, och en
fritidsroll, som till exempel mamma. En av informanterna gjorde dock denna indelning
för att beskriva släktforskarnas ageranden i referensmötet och därför har jag valt att ta
med detta i denna uppsats. Enligt Mullin kan släktforskare delas in i tre typer, alla med
olika sätt att bemöta bibliotekarier.118 Den första beter sig som om forskningen var
hemlig och ger därför ifrån sig så lite information som möjligt vilket naturligtvis
försvårar referenssamtalet. Den andra typen är osäker på själva forskningen och vet inte
hur man skall gå tillväga och därmed inte vad de skall fråga efter. Den tredje är mer
säker, vet precis vad han är ute efter men vet inte var han kan finna det. Även Dagny
kan se att det finns olika grupper av släktforskare på hennes bibliotek (avsnitt 6.3.1 ).
Där är det främst den första gruppen, vilken påminner om den andra typen i Mullins
indelning, som bibliotekarierna kommer i kontakt med. De som tillhör denna grupp är
nybörjare och har ej några större kunskaper inom ämnet. Därför förväntas
bibliotekarierna utföra själva forskningen åt dem. Det är just denna grupp som anses
vara mest krävande just därför att de saknar grundläggande kunskaper inom ämnet.
Enligt informanten blir många nybörjare så förblindade av sin forskning att ingen
hänsyn tas till personer i omgivningen, såsom bibliotekarier. Det är just de som klagar
eller upplevs som krävande som bibliotekarierna kommer i kontakt med. Även Nora
upplever att denna grupp förväntar sig att bibliotekarierna skall hjälpa dem med
forskningen, något som inget av biblioteken har som sitt ansvarsområde. Utifrån denna
undersökning verkar det som om det största irritationsmomentet för bibliotekarier är en
osäker släktforskare som inte vet var bibliotekets ansvar ligger och var hans eget börjar.
                                                                

     118 Dessa typer kan antagligen anpassas generellt till alla bibliotekens användare.
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När sedan bibliotekarien själv känner sig osäker på ämnet blir resultatet negativt. Med
andra ord verkar osäkerhet på grund av bristande kunskaper vara den röda tråden i
denna uppsats, både bland släktforskare och bibliotekarier. Osäkerhet i sin tur ger
bristande självförtroende vilket i sin tur ger en känsla av underlägsenhet gentemot den
andre inblandade och negativa känslor uppstår.
  
Här kan man fråga sig vilket ansvar släktforskare har vad gäller kunskaper om dels
släktforskning och dels om bibliotekets utbud och praxis. Flertalet släktforskare påpekar
i enkäterna att släktforskare bör gå en kurs i släktforskning eller läsa till exempel
Clemenssons ”Släktforskning – steg för steg” för att på så sätt få en grundläggande
kunskap innan de börjar använda sig av bibliotekets tjänster. Detta är en viktig fråga.
Vilket ansvar har släktforskarna på biblioteken? Jag instämmer i att släktforskarna bör
ha gått en kurs som ger dessa grundläggande kunskaper dels för att veta vad de skall
fråga efter vid referensdisken och dels för att de skall veta hur själva forskningen går
till. Eftersom bibliotekarierna inte alltid har fördjupade kunskaper är det desto viktigare
att släktforskarna vet vad de skall fråga efter, bibliotekarierna skall inte behöva
släktforska åt dem. Dessutom kan det vara bra om biblioteken erbjuder via till exempel
släktforskarföreningar en introduktionskurs i biblioteket, hur man använder
institutionen, vad man kan förväntas hitta och vad man kan begära av en bibliotekarie.
Haynes menar att det förekommer släktforskare som, just på grund av sina bristande
kunskaper om bibliotekariernas arbetsuppgifter och bibliotekens utbud, behandlar
personalen med bristande förståelse. Risken finns att sådant beteende försämrar
släktforskarnas rykte vilket i sin tur gör bibliotekarierna ännu mer osäkra i sin roll.

7.7 Diskussion om uppsatsens upplägg

Värt att nämna är att det under uppsatsens gång väcktes nya frågeställningar. Först var
det meningen att jag endast skulle studera bibliotekariers kunskaper och åsikter om
släktforskare. Hur de uppfattades och om eventuell fortbildning krävdes. I intervjuerna
och enkäterna framkom information som även berörde bibliotekariernas ansvar och
service gentemot släktforskare. Dessa ämnen kan sägas höra ihop med kommentarerna
om bibliotekariernas åsikter och kunskaper. Därmed hamnade fokus dels på
bibliotekariernas kunskaper och attityder och dels hur servicen bör se ut i arbetet med
släktforskare. Denna förändring möjliggjorde för mig att diskutera vilka beteenden, och
vilka kunskaper, som anses mer eller mindre lämpliga i servicemötet.
Eftersom denna korrigering gjorts sent i uppsatsen har det uppstått nya frågor som
skulle ha varit intressanta att ställa till mina informanter. Detta har dock inte kunnat
göras. Vissa av de ställda frågorna har också i viss grad förlorat sin betydelse i och med
att inriktningen har skiftat.

Jag valde att använda mig av kvalitativa metoder då jag ansåg att mitt val av ämne, och
därmed även mitt val av frågor, fokuserade på den enskilda individen och dennes tankar
och funderingar om släktforskning som sådant. I och med att det endast gjordes åtta
intervjuer är inte uppsatsens resultat generaliserbart. Vissa kommentarer och åsikter
återkom dock flera gånger varav slutsatsen kan göras att resultatet till viss grad är
trovärdigt. Främst uppstod detta vid kommentarer om bibliotekariernas förhållningssätt
gentemot, och kunskaper inom, släktforskningen.
Dessutom valdes kvantitativa metoder vid utförandet av enkäten. Detta på grund av att
ett större antal släktforskare skulle intervjuas. Vad gäller enkäten och dess utförande
kunde vissa ändringar ha gjorts. På de frågor där släktforskarna ombads kommentera
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sina tidigare svar uppstod ett stort bortfall. Detta resulterade i att intressant information,
om exempelvis varför servicen uppfattades som god, saknades vilket i sin tur kan ha
påverkat de slutsatser som kunde dras.

8. Slutsatser
Min problemformulering i början av uppsatsen löd: Vilka attityder finns gentemot
släktforskare idag bland svenska folkbibliotekarier och hur uppfattar släktforskare den
service som ges av bibliotekarierna? Släktforskning kan ses som en del av kulturarvet.
Ett arv som med hjälp av bibliotekarierna skall vara tillgängligt för alla. Detta lever
biblioteken idag upp till i och med sitt stora utbud av genealogiskt material men
släktforskare skall även kunna förvänta sig personal med kunskaper inom ämnet som
kan vara dem behjälpliga. Bristande kunskaper kan orsaka störningar i referenssamtalet
och i sökningsprocessen vilket kan leda till dåliga erfarenheter för både släktforskare
och bibliotekarier. Detta kan påverka det framtida förhållandet dem emellan. En bra
bibliotekarie måste kunna fokusera sig på sin roll som förmedlare av information, ge en
bra service och därmed dölja sina personliga åsikter.
Utifrån mina frågeställningar och mina undersökningar kan vissa slutsatser göras. De
presenteras här i ordningsföljd.

Hur upplever bibliotekarier släktforskare? Vilka faktorer påverkar dessa attityder?

Utifrån de intervjuer som gjorts för denna uppsats och utifrån de artiklar som har
behandlats kan slutsatsen dras att majoriteten av bibliotekarierna själva eller genom
arbetskamrater har negativa åsikter gentemot släktforskare. Dessa negativa åsikter
grundar sig på en osäkerhet inför ämnet vilket i sin tur grundar sig på bristande
kunskaper men även bristande kommunikation och dåliga tidigare erfarenheter.

Märker släktforskarna av bibliotekariernas åsikter och attityder?

Släktforskarna upplevde bibliotekariernas attityder som goda vilket tyder på att de inte
märkte bibliotekariernas attityder och åsikter. Därmed får slutsatsen dras att
bibliotekarierna inte, genom till exempel sitt agerande, visade sina negativa attityder
gentemot släktforskarna utan kunde ge en bra service. Faktorer som påverkade
omdömet var bibliotekariernas kunnighet, bemötande, förståelse och hjälpsamhet. Med
andra ord prioriterades bibliotekariernas personliga egenskaper vad gäller uppfattningen
av den service som ges.

Hur ser bibliotekariernas kunskaper inom släktforskning ut?

Bibliotekarierna anser sig ha grundläggande kunskaper så som hur man börjar
släktforska och vilket material som finns tillgängligt. Det framkom dock att kunskaper
om de läsapparater som biblioteken ställer till förfogande saknas. Eftersom även
släktforskarna har uppmärksammat dessa bristande kunskaper borde en viss utbildning i
hur läsapparater används ske bland bibliotekarierna. Flera känner en osäkerhet i ämnet
dels därför att släktforskning upplevs som komplicerat och dels därför att kunskaperna
lätt glöms bort då bibliotekarierna inte dagligen kommer i kontakt med släktforskare.
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Vilka krav på ämneskunskaper kan man förvänta sig hos en bibliotekarie?

Det bör observeras att släktforskarna till stor del överensstämmer i sina åsikter med de
riktlinjer som RUSA har sammanställt. Släktforskarna förväntar sig att bibliotekarierna
skall ha grundläggande kunskaper i bibliotekets utbud såsom vilken litteratur som finns,
hur mikrokort används och hur själva forskningen går till. Enligt bibliotekarierna själva
skall de ha grundläggande kunskaper i ämnet så som vilka referensverk som finns och
hur man använder sig av SVAR´s service. Dessa skilda förväntningar kan vara orsaken
till skillnader i synsätt mellan bibliotekarier och släktforskare. Slutsatsen som kan dras
är att bibliotekarier bör ha kunskaper inom litteratur, olika sökvägar samt hur man
använder mikrokort och läsapparater. Bra är även om bibliotekarier känner till de olika
tillvägagångssätten inom forskningen. Här kan skilda förväntningar påverka
relationerna mellan bibliotekarierna och släktforskarna.

Finns det härmed behov av fortbildning hos bibliotekarierna?

Slutsatsen som får dras är att det finns ett behov av och en vilja till fortbildning inom
släktforskning men att det är främst dels ekonomiska skäl och dels andra prioriteringar
som förhindrar att detta möjliggörs. Majoriteten av bibliotekarierna var positiva till
fortbildning främst som en chans till att uppdatera sina kunskaper inom ämnet och
därigenom uppleva en större säkerhet. Några var mindre positiva till frågan, just på
grund av att släktforskare dels inte uppfattades som någon stor användargrupp och dels
av praktiska och ekonomiska skäl.

Kan släktforskare, utifrån de intervjuade bibliotekarierna och de undersökta
släktforskarna, fungera som en resurs? I så fall hur?

Bibliotekarierna är positiva till att använda släktforskare och släktforskarföreningar som
en resurs. En avgörande faktor för detta verkar vara hur bra kontakterna är mellan den
lokala släktforskarföreningen och biblioteket. Är kontakterna bra kan släktforskare
fungera som en resurs för biblioteket och biblioteket som en resurs för
släktforskarföreningarna. Även släktforskarna anser att de kan fungera som en resurs
främst genom att introducera nybörjare, delge kunskaper, tyda handstilar och göra
reklam för biblioteket.

Utifrån intervjuerna framkom, som tidigare nämnts, bibliotekariernas negativa
erfarenheter från och upplevelser av släktforskarna. Samtidigt betonade släktforskarna
bibliotekariernas personliga egenskaper som viktiga för serviceintrycket och endast en
minoritet uppmärksammade bibliotekariernas förhållningssätt. Utifrån detta får
slutsatsen dras att användarnas behov av service är för bibliotekarierna viktigare än de
egna avogheterna. Eller med andra ord, bibliotekarierna som yrkesgrupp ser objektivt på
låntagaren och deras behov och åsidosätter därmed sina egna åsikter. Detta speglar
bibliotekariernas stora professionalism vilket säkerligen är en av anledningarna till att
släktforskarna återkommer till de aktuella biblioteken och bibliotekarierna för att få
hjälp. Det är ju det som är huvudsaken för biblioteken - att få nöjda och återkommande
användare!
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9. Sammanfattning

I denna uppsats undersöks bibliotekariers attityder gentemot släktforskare, och huruvida
dessa attityder påverkar den service som ges, utifrån åsikter hos släktforskare och
bibliotekarier. Märker släktforskare av dessa attityder? Kan bibliotekariernas negativa
attityder påverka vilka släktforskare som senare vänder sig till bibliotekarien för att få
hjälp?
Syftet med denna uppsats är att utifrån bibliotekariers och släktforskares perspektiv
undersöka huruvida det finns ett samband mellan bibliotekariers kunskaper, attityder
och bemötande och uppfattningen av den service som erbjuds.
Jag förmodade att positiva/negativa möten mellan släktforskare och bibliotekarier kan
komma att påverka synen på varandra senare. Min problemformulering löd därmed:
Vilka attityder finns gentemot släktforskare idag bland svenska folkbibliotekarier och
hur uppfattar släktforskare den service som ges av bibliotekarierna?
Problemformuleringen sönderföll senare i sex frågeställningar som berör hur
bibliotekarier uppfattar släktforskare, vilka faktorer som påverkar dessa åsikter samt
släktforskarnas uppfattning av bibliotekarierna. Frågeställningarna berörde även
bibliotekariernas kunskaper och vilka ämneskunskaper man kan förvänta hos en
bibliotekarie samt huruvida det finns behov av fortbildning inom ämnet släktforskning.
Till sist ställdes frågan om släktforskare kan fungera som en resurs för bibliotekarierna
och biblioteket.

Jag har använt mig av rollteorin som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats i ett
försök att visa vad som påverkar rollinnehavarens beteende och hur omvärlden bedömer
aktörernas prestationer utifrån vilka förväntningar som finns på just den rollen.
Förväntar sig släktforskare att bibliotekarier har stora eller små kunskaper inom
släktforskning? Kan dessa förväntningar påverka den upplevda servicekvaliteten?
Även relevanta tidningsartiklar, monografier samt statliga utredningar har undersökts.
Detta gjordes med tanken att dels diskutera vilka attityder som framkommit i tidigare
forskning och dels för att undersöka vilket ansvar biblioteken har gentemot
släktforskare.

I uppsatsen användes information från åtta intervjuer med bibliotekarier från olika
folkbibliotek i Sverige. Jag ville undersöka om eventuella attityder endast fanns hos ett
bibliotek eller om det var ett utbrett fenomen. Intervjuerna gjordes dels med
ämnesansvariga bibliotekarier och dels med icke-specialiserade bibliotekarier. Tanken
var att undersöka om man därmed kunde se skillnader i attityder beroende på
bibliotekariernas kunskaper om ämnet. Även enkäter användes för att studera
släktforskarnas åsikter. Sammanlagt besvarade 58 personer enkäterna och
svarsfrekvensen var ganska jämnt fördelad över de fem städerna som undersöktes med
en topp och en botten på 15 respektive 10 svarande. Enkäterna besvarades dels hos
släktforskarföreningar och dels på de enskilda biblioteken. Med andra ord användes
både kvalitativa och kvantitativa metoder i uppsatsen.

I kapitlet 4 beskrivs bland annat begreppen service och servicemöte. Fokusering vid
studiet av service ligger på interaktionen mellan kunden och leverantören av en vara.
Faktorer som påverkar servicens kvalitet är bland annat bemötande, personalens
förmåga att lösa problem, bra kommunikationsförmåga och ett intresse för kunden. I
kapitlet beskrivs också vilka kunskaper en bibliotekarie bör ha inom ämnet. Alla
bibliotekarier skall kunna hjälpa släktforskare med sökningar, med hänvisningar till
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andra institutioner, och med de redskap som finns tillgängliga vilket i sin tur kräver
kunskaper om dessa. Detta kan möjliggöras genom träning för bibliotekarierna. I
kapitlet presenteras också synpunkter på släktforskare som grupp. Åsikter som
framkommer i de undersökta artiklarna  är en viss känsla av förakt, fientlighet och
synen på släktforskare som ett irritationsmoment. Även det motsatta förekommer,
släktforskare ses med respekt och accepterande.
I kapitel 5 ges bakgrunden till släktforskning som ämne, dess historik och skäl till varför
en person börjar släktforska. Bibliotek, museer och arkiv har en viktig uppgift att som
bevarande institutioner bevara äldre och nyare handlingar. Dessa skall göras tillgängliga
för allmänheten och alla skall ha rätt att använda sig av dem.
Uppsatsens resultatsredovisning är uppdelat i korta avsnitt med en redogörelse för både
bibliotek och släktforskare i varje. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning för att
åskådliggöra eventuella skillnader eller överensstämmelser hos de båda parterna. Sist i
resultatsredovisningen sammanfattas samtliga enkäter för att ge en klarare bild över
släktforskarnas åsikter. Detta görs grafiskt, främst med hjälp av cirkeldiagram.

I intervjuerna framkom att bibliotekarierna i allmänhet har en negativ inställning mot
släktforskare som bland annat beskrivs som ett konstigt släkte. Detta beror på bristande
kunskaper vilket skapar en osäkerhet hos personalen. Endast en minoritet av
släktforskarna upplevde dock dessa attityder vilket tyder på att bibliotekarierna lyckats
hålla inne med sina åsikter. Både bibliotekarier och släktforskare var eniga om att
kunskaper inom ämnet saknades, dock med vissa undantag. Kunskaper om relevant
litteratur uppgavs finnas bland personalen vilket kan bero på att bibliotekarierna då
använder sig av datorer för att finna svaret. Därmed krävs inga specialiserade kunskaper
inom släktforskning. Skillnader syntes dock beträffande vilka kunskaper och vilket
ansvar bibliotekarierna skulle ha, främst framkom skillnader vad gäller läsapparater och
mikrokort. Detta kan ha varit en bidragande orsak till dels bibliotekariernas
ofördelaktiga syn på släktforskare och dels släktforskares uppfattning om
bibliotekariernas kunskapsnivå som påvisas av min undersökning. I de flesta fall var
släktforskarna dock nöjda både med både bibliotekariernas attityder och med den
service som gavs. Främst personliga egenskaper så som vänlighet och hjälpsamhet
påverkade uppfattningen av servicen. Därmed verkar det som om bibliotekariernas
bemötande anses vara viktigare än deras kunnande inom släktforskning.
Det finns ett stort behov av fortbildning bland de undersökta bibliotekarierna främst
som ett sätt att hålla sina kunskaper levande. Kurser kan ges dels genom de
ämnesansvariga och dels genom kurser utanför biblioteken. Bibliotekens ekonomi
förhindrar däremot att detta genomförs. En möjlighet för bibliotekarier att fortbilda sig
skulle kunna vara genom att samarbeta med de släktforskare som besöker biblioteken. I
undersökningen framkom att majoriteten av släktforskarna tror att de kan fungera som
en resurs dels för bibliotekarierna och dels för nyblivna släktforskare genom sina
specialiserade kunskaper.
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Otryckta källor
Intervjuer med 8 bibliotekarier och enkäter ifrån 58 släktforskare, gjorda under
månaderna februari, mars och april 2002, finns i författarens ägo.
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Bilaga 1

Hej!

Mitt namn är Sara Lindwall och jag studerar till bibliotekarie på högskolan i Borås. Vi
har bestämt tid för en intervju till min magisteruppsats den 25/2. I brevet medföljer det
frågeformulär eller intervjumanual med de frågor som jag har utarbetat och om Du vill
kan Du titta närmare på dem innan vårt möte.

Frågorna är uppdelade i ämnesområdena allmänt, fortbildning samt släktforskning
vilket förhoppningsvis underlättar vid vår intervju. Vissa följdfrågor kan förekomma
beroende på hur intervjun och samtalet utvecklar sig men dessa ämnesområden kommer
att vara själva grunden för intervjun.

Jag har valt att fokusera min magisteruppsats på släktforskare och bibliotek främst
därför att jag är intresserad av släktforskning men också utbildar mig till bibliotekarie.
Jag tror att släktforskare skulle kunna fungera som en resurs för biblioteken om
biblioteken möjliggör detta. Här tror jag att bibliotekariers syn på släktforskare och
kunskaper inom detta ämne kan påverka.

Det är därför som jag är intresserad av att få veta hur släktforskning uppfattas på Ert
bibliotek och vilka kunskaper som finns hos personalen.
Kan släktforskare vara en resurs för biblioteket? Varför/varför inte?

Jag ser fram emot vårt möte den 25/2!

Sara Lindwall

Intervjumanual

Allmän fakta

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?
Varför ville du bli bibliotekarie?
Har det motsvarat dina förväntningar?
Hur skulle du beskriva en ”typisk” bibliotekarie?
Vilka huvuduppgifter har bibliotekarier på biblioteken?

Fortbildning

Definiera ordet kunskap?
Vilka kunskaper tycker du är viktiga hos en bibliotekarie?
Behövs det mer kunskap bland personal om släktforskning och relaterade
ämnesområden?
Hur kunnig anser du att du är i släktforskning?
Hur kunnig bör en bibliotekarie vara?
Finns det behov av fortbildning inom detta, under vilka former i så fall?
Skulle du vara intresserad av att gå en kurs i hur man släktforskar?
Har du gått någon dylik kurs?
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Släktforskning

Hur ofta kommer du i kontakt med släktforskare?
Hur skulle du beskriva begreppet släktforskning?
Hur skulle du beskriva en ”typisk” släktforskare?
Vilka skyldigheter har biblioteket och bibliotekarier vid släktforskning?
Är släktforskare en viktig användargrupp? Varför/ varför inte?

Bilaga 2

Hej!

Mitt namn är Sara Lindwall och jag studerar på Bibliotekshögskolan i Borås. Just nu
skriver jag min magisteruppsats som ska beröra släktforskare och bibliotekarier, hur
bibliotekarier uppfattar släktforskare och tvärtom, hur släktforskare ser på den service
som ges från bibliotekarien.

Just därför vänder jag mig till er. Jag undrar om jag skulle kunna skicka några enkäter
till Er som Ni kan dela ut till släktforskare inom Er förening. Till enkäterna bifogar jag
även till mig adresserade och frankerade kuvert så att deltagande släktforskare kan posta
breven till mig utan kostnad.

Om Ni går med på detta, skickas ett antal enkäter ut till Er. Alla behöver självklart inte
vara ifyllda men om det går kan Ni väl dela ut dem till så många som är intresserade.
Alla deltagare utlovas anonymitet.

Är Ni intresserade så kan Ni höra av Er till mig via telefon eller via min mailadress:
Sara.lindwall@bhs.utb.hb.se

Tack på förhand,

Sara Lindwall

Enkät

Hej! Jag heter Sara Lindwall och studerar på Högskolan i Borås. Jag håller på med en
magisteruppsats som handlar om släktforskaren och bibliotekarien, och jag behöver dina
åsikter om hur du upplever bibliotekarierna på detta bibliotek. Jag hoppas att Du svarar
så utförligt Du kan, och skriv gärna på baksidan om Du behöver. Naturligtvis kommer
dina svar att vara anonyma. Jag skulle bli glad om du kunde svara på frågorna nedan
och sedan skicka enkäten till mig i det bifogade kuvertet. Tack för hjälpen!

1. Ålder:  (  ) 0-20           (  )  21-35               (  )  36-64              (  )  65-90

2. Kön:   (  ) Man                                (  )   Kvinna

3. Hur ofta besöker du biblioteket för att släktforska?
- (  )  En till flera gånger varje vecka
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- (  )  En till flera gånger varje månad
- (  )  Mer sällan än en gång varje månad

4. Hur ofta vänder du dig till bibliotekarier för att få hjälp med din släktforskning?

- (  )  En till flera gånger varje vecka
- (  )  En till flera gånger varje månad
- (  )  Mer sällan än en gång varje månad

5. Vad gäller denna hjälp vanligtvis?
- (  )  tekniska problem med till exempel läsapparater
- (  )  frågor gällande relevant litteratur
- (  )  hjälp att tyda handstilar
- (  ) hjälp med att beställa från SVAR
- (  ) annat,
nämligen________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________

6. Hur upplever du servicen som du får från bibliotekarier?

- (  ) God                        (  ) Mindre god             (  )  Dålig                      (  )  Vet ej

7. Motivera gärna svaret på fråga 6:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________

8. Hur upplever du bibliotekariers attityder mot dig som släktforskare?

- (  ) God              (  ) Mindre god              (  ) Dålig                   (  ) Vet ej

9. Motivera gärna svaret på fråga 8:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________

10. Hur upplever du bibliotekariers kunskaper inom området?



85

- (  ) Kunnig                    (  )  Mindre kunnig                   (  )  Sämre              (  )    Vet ej

11.Motivera gärna svaret på fråga 10:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________

12. Vilka kunskaper anser Du att en bibliotekarie skall ha inom släktforskning?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________

13. Vilket ansvar har bibliotek och bibliotekarier för att hjälpa släktforskare enligt din
mening?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________

14. Kan släktforskare fungera som en resurs för biblioteken enligt din mening?

- (   )  Ja                   (   ) Nej                   (   )  Vet ej

15. Motivera gärna svaret på fråga 14:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________

16. Övriga synpunkter:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


